
Brugse Kampioenschappen Beide Vlaanderen & Nationaal ! 

We worden regelmatig gecontateerd door meerdere liefhebbers met de vraag om hen wat info te 

bezorgen over de Brugse Kampioenschappen . 

Ziehier dan wat nieuws ! 

1) De huldiging van de laureaten uit het seizoen 2011 in de diverse kampioenschappen gaat 

door op zondagmiddag 04 maart vanaf 12 uur in de Feestzaal “Wildenburg” te Wingene.  

Men kan hiervoor inschrijven bij Maurice Baele op 050/373079 of bij Dirk Schreel op 

050/209227 en dit uiterlijk tegen 25 februari . Meer gegevens hieromtrent kan je vinden op 

de uitnodigingsbrief hieronder .  

2) Wat omvatten de Brugse Kampioenschappen ? 

Deze zijn onderverdeeld in 4 hoofdkampioenschappen: 

A = Asduifcompetitie 

B = Super Cup Midfond 

C = Belgian National Fond Trophy 

D = Jan Breydel Marathon Trophy 

 

A) De asduifcompetitie uitsluitend  voor liefhebbers uit West- en Oost-Vlaanderen in regel 

met de KBDB. Inschrijven hiervoor kan tot 01 mei 2012 . 

Kategorie  Oude duiven :  inschrijven à 25 euro forfaitair of à 1,25 euro / duif met opgave 

van de ringnummers van de in te schrijven duiven. Het asduifkamp. kan gewonnen 

worden met  4 prijzen bij 1 of 2 nachten korf ofwel met 3 prijzen, waarvan 2 vluchten 

vanaf Limoges + 1 vlucht met 2 nachten korf. 

Kategorie jaarlingen :  :  inschrijven à 25 euro forfaitair of à 1,25 euro / duif met opgave 

van de ringnummers van de in te schrijven duiven. Het asduifkamp. kan gewonnen 

worden met  4 prijzen bij 1 of 2 nachten korf ofwel met 3 prijzen, waarvan 2 vluchten 

vanaf  Chateauroux + 1 vlucht met 2 nachten korf. 

Kategorie jongen : inschrijven à 37 euro forfaitair of à 0,60 euro / duif met opgave van de 

ringnummers van de in te schrijven duiven. Het asduifkamp. kan gewonnen worden met  

4 prijzen bij 1 of 2 nachten korf ofwel met 3 prijzen, waarvan 2 vluchten vanaf  Tours + 1 

vlucht met 2 nachten korf. 

In iedere kategorie kan je gebruik maken van regionale uitslagen met daartussen slechts 

2 provinciale vluchten. 

In iedere kategorie is de verdeling der prijzen als volgt : 15% in 25 euro / 35% in 15 euro 

en  50% in 10 euro. 

B) Super Cup Midfond , is eveneens voor liefhebbers van West- en Oost-Vlaanderen. 

Inschrijven voor oude /jaarlingen à 15 euro, voor de jongen ook 15 euro. Intekenen kan 

tot 1 mei 2012 .  

Kategorie oude en jaarlingen is te verdienen met  1e + 2e +3e ingetekende duif over 7 

vluchten verder dan Parijs tot en met Limoges waarbij 4 vluchten met 1 nacht mand en 

de overige vluchten of alle vluchten met 2 nachten korf.  

Kategorie jongen is te verdienen met 1e + 2e + 3e ingetekende duif over 6 vluchten verder 

dan Parijs tot en met Bourges, waarbij 4 vluchten met 1 nacht korf en de overige 

vluchten of alle vluchten met 2 nachten korf. 



Zowel met oude/jaarlingen alsook bij de jongen kan men gebruik maken van alle 

regionale uitslagen met daartussen slechts 2 provinciale uitslagen. Te verdienen prijzen 

in oude/jaarlingen enerzijds en jongen anderzijds in euro is  : 125 – 100 -75 – 50 -50 en 

verder 30 . 

C) Belgian National Fond Trophy. ( voor alle liefhebbers uit het ganse land ) 

Kan gewonnen worden in drie kategoriën met een inleg van 25 euro bij de oude, 25 euro 

bij de jaarlingen en 15 euro bij de jongen. Iedere afdeling in een afzonderlijk 

kampioenschap.  Inschrijven hiervoor dient te gebeuren uiterlijk tegen 30 mei 2012. 

Oude duiven :  Met  1e + 2e ingetekende duif over 6  nationale vluchten:  2/6 Limoges , 

16/6 Montluçon , 30/6 Argenton , 7/7 Brive, 21/7 Souillac , 4/8 Tulle . Te winnen prijzen 

250-200-150-3 x 100-4 x 50 en verder van 50 euro (dit laatste is afhankelijk v/h aantal 

inschrijvingen). 

Jaarlingen: Met  1e + 2e ingetekende over 6 vluchten en te kiezen uit volgende vluchten: 

16/6 Montluçon , 7/7 Libourne , 30/6 Bordeaux ,30/6 Argenton , 15/7 Limoges, 28/7 

Narbonne , 4/9 Tulle.  Te winnen prijzen  250- 200- 150- 3 x 100- 4 x 50 en verder van 50 

euro .(dit laatste is afhankelijk v/h aantal inschrijvingen) 

Jongen :  Met 1e + 2e ingetekende over 4 vluchten te kiezen uit de provinciale en 

nationale uitslag  (of de “3 provincies” W-Vl., O-Vl, Heneg.): 28/7  Bourges II , 11/8 

Argenton , 25/8  La Souterraine , 8/9 Gueret.  Te winnen prijzen  150 euro , 125  - 125 – 

100 – 2 x 75 – 4 x 50 verder van 30 euro.(dit laatste volgens het aantal inschrijvingen). 

D) Jan Breydel Marathon Trophy. (voor alle liefhebbers van het ganse land )  

Wordt verspeeld met  1e + 2e ingetekende over 8 vluchten te kiezen uit Cahors (16/6) , 

Pau ( 22/6) , Montauban ( 23/6) , Bordeaux ( 30/6), Barcelona ( 6/7) , St Vincent ( 13/7) , 

Marseille ( 21/7) , Narbonne ( 28/7) , Perpignan ( 3/9) . Te winnen prijzen : 300 euro + 

unieke Jan Breydel Trophy,  250 -200 - 150 -150 -100 -100 – 100 – 100 – 100 – 100 en 

verder van 100 euro  ( dit laatste is afhankelijk v/h aantal inschrijvingen). Intekenen 

dient uiterlijk te gebeuren tegen 30 mei 2012 . 

Bij wie kan men intekenen ? (inschrijvingsformulieren & reglement te verkrijgen bij ……..) 

Dirk Schreel, 050/209227 ( dirk.schreel@telenet.be) 

Baele Maurice , 050/373079 

Nicholas Dobbelaere, 0476/296973 ( nicholas@burointernational.be) 

Paul De Buck 050/351062 

Jacques Mestdagh 051/406027 ( jacquesmestdagh@hotmail.com) 

Georges & Noëlla Secelle 093/3717582 

Hubert & Christine Depoorter – Moelaert  050/789727 

Gevaert- Van Schoorisse 055/457732 

Jenny Dierick  051/201007 

Roland Kyndt  051/ 812967 

mailto:jacquesmestdagh@hotmail.com


Et. Dhont  09/2825441 

Dr. Wim Boddaert  050/825867 

 

Chers amis colombophiles !  

Informations concernant le  « Belgian National Fond Trophy » et le « Jan Breydel  Marathon Trophy 

«  qui font partie des   « Brugse Kampioenschappen Nationaal  2012 « . 

De temps en temps nous sommes contactés par des amis colombophiles avec des questions 

concernant la compétition du  « Belgian National Fond Trophy » et du « Jan Breydel  Marathon 

Trophy «  . 

Voici quelques informations ! 

1) Le « Belgian National Fond Trophy «  ( pour tous les colombophiles  de la Belgique en règle 

avec la R.F.C.B. ) 

On joue en 3 catégories : des vieux, des yearlings, des jeunes.  On a l’occasion d’inscrire  

pour chaque catégorie finalement jusqu’au 30 mai 2012 .  Dans la catégorie des vieux  à 25 

euro, des yearlings à 25 euro , des jeunes à 15 euro .  

Vieux :  Avec le 1er + 2ième engagé sur les concours suivants :  2/6 Limoges , 16/6 

Montluçon , 30/6 Argenton , 7/7 Brive, 21/7 Souillac , 4/8 Tulle . Prix à gagner :  250-200-

150- 3 x 100- 4 x 50 et ensuite des prix de 50 euro (ce dernier dépend du  nombre des 

inscriptions). 

Yearlings :   Avec le 1er + 2 ième engagé au  6 concours à choisir entre le concours de : 

16/6 Montluçon , 7/7 Libourne , 30/6 Bordeaux ,30/6 Argenton , 15/7 Limoges, 28/7 

Narbonne , 4/9 Tulle.  Prix à gagner :   250-200-150- 3 x 100- 4 x 50 et ensuite des prix de  

50 euro . ( ce dernier dépend du nombre des inscriptions  dans cette catégorie )  

Jeunes  :  Avec le 1er + 2 ième engagé sur les 4 concours nationaux des jeunes .On peut se 

servir du résultat provincial ou du  résultat national :  28/7  Bourges II , 11/8 Argenton , 

25/8  La Souterraine , 8/9 Gueret.  Prix à gagner :   150 euro , 125  - 125 – 100 – 2 x 75 – 4 

x 50 et ensuite des prix de 30 euro.( ce dernier dépend du nombre des inscriptions dans 

cette catégorie )  

2) Jan Breydel Marathon Trophy. ( pour tous les colombophiles  de la Belgique en règle avec la 

R.F.C.B. ) 

On joue avec le 1er + 2 ième engagé dans 8 concours à choisir entre :  Cahors (16/6) , Pau 

( 22/6) , Montauban ( 23/6) , Bordeaux ( 30/6), Barcelona ( 6/7) , St Vincent ( 13/7) , 

Marseille ( 21/7) , Narbonne ( 28/7) , Perpignan ( 3/9) . Prix à gagner   : 300 euro + Jan 

Breydel Trophy ( une pièce unique)  - 250 – 200 - 150 -150 -100 -100 – 100 – 100 – 100  

et ensuite des prix  de  100 euro ( ce dernier dépend du nombre des souscriptions dans 

cette catégorie) . Inscrire finalement jusqu’au 30 mai 2012 . 

Le règlement + biljets d’inscription sont à obtenir chez :  

Dirk Schreel, 050/209227 ( dirk.schreel@telenet.be) 



Baele Maurice , 050/373079 

Nicholas Dobbelaere, 0476/296973 ( nicholas@burointernational.be) 

Paul De Buck 050/351082 

Jacques Mestdagh 051/406027 ( jacquesmestdagh@hotmail.com) 

Georges & Noëlla Secelle 093/3717582 

Hubert & Christine Depoorter – Moelaert  050/789727 

Gevaert- Van Schoorisse  055/457732 

Dr. Wim Boddaert   050/825867 

mailto:jacquesmestdagh@hotmail.com

