
                                         

TIJDRIT COLOMBE JOYEUSE &17º REGION FRANCAISE 

“AANDENKEN DANNY VAN BAEL” 

 

REGLEMENT BELGIË 

Artikel 1: Inrichters 

Een Frans-Belgische “tijdrit” die wordt ingericht door de Colombe Joyeuse en de 17º Regio van de 

Franse duivenliefhebbersbond ter herinnering aan DANNY VAN BAEL (voorzitter La Colombe 

Joyeuse 2000 - 2013)  

Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden 

- België: max. 50 Liefhebbers, aangesloten bij de KBDB, die elk 2 duiven inzetten (geen 

jongen 2014) 

- Frankrijk: max. 50 liefhebbers, aangesloten bij de 17
de

 Regio van de FCF en ook bij de 

verenigingen die op regelmatige basis deelnemen aan de door hun ingerichte wedstrijden 

kunnen elk 2 duiven inzetten (geen jongen 2014). 

- Kandidaturen voor België: La Colombe Joyeuse 

- Kandidaturen voor Frankrijk: 17º Région 



 

Artikel 3: Datum en Lokalen van inkorving 

- Inkorving: Donderdag 17 Juli 2014 

- Lossing: Zaterdag 19 Juli 2014. 

- Inkorflokalen België: Beersel & St Job in't Goor 

- Electronische & gummiringen bij inkorving 

Artikel 4: Deelnemingskosten & inschrijving 

- België: 25 Euro/duif = 50 Euro/liefhebber 

- Inschrijven dmv. storting op AXA rekening op naam van La Colombe Joyeuse 

AXA Nummer: 751-2066870-34 
(duidelijk uw NAAM + Emailadres vermelden bij mededeling) 

- Inschrijving mogelijk via contactpersonen: 

   - Roger Gheysen 03/636 38 58 

   - Gérard Vandeputte: 0476/46 15 86 

   - Van Den Haute Luk: 0497/33 77 04 

 

- Online inschrijving mogelijk via ons website: www.colombejoyeuse.be 

- Inschrijving pas definitief na ontvangst van gelden 

- Afsluiting inschrijvingen: 31 mei 2014 

Artikel 5: Samenstelling van de tandems 

- De samenstelling van de tandems zal bepaald worden bij lottrekking in Pau de avond voor de 

lossing  van de Internationale wedstrijd Pau. 

- Deze lottrekkng zal verricht worden door: 

              -  Peyrou Christian - Voorzitter van P.C. PALOIS - voor de Belgische liefhebbers 

              - Van Den Haute Luk - Secretaris La Colombe Joyeuse - voor de Franse Liefhebbers 

- Alle tandems zullen verschijnen op de website Groupement SUD-MONTAGNARD en op de 

website van La Colombe Joyeuse. 

Artikel 6: Orde van lossing 

- De volgorde der lossingen zal bepaald worden volgens de samenstelling van de tandems. 

- 1 tandem (2 duiven van een Belgische liefhebber + 2 duiven van Franse liefhebber) zal om de 

minuut gelost worden. 

-  De aanvang van de eerste lossing zal zo vroeg mogelijk gebeuren. 

- Nota :De vrachtwagens van de Belgische en de Franse organisatoren zullen +/- 1 km uit 

 elkaar staan. 

 

 

 

http://www.colombejoyeuse.be/


Artikel 7: Klassering van de tandems 
 

- Er zal, zowel voor Frankrijk als België, een rangschikking opgemaakt worden aan de reële 
snelheid van de snelste duif van iedere liefhebber. 

- Verantwoordelijke rangschikking: 
                        - België: Gheysen Roger 
                        - Frankrijk: Barbaste Jean-Pierre 

- Klassering van de tandems: Optelling van de reële snelheid van de 1
ste

 duif van iedere 
liefhebber deel uitmakend van de tandem.  

Artikel 8: Prijzen voor de winnaars 

- De belgische liefhebber van de 1
ste

 tandem zal, samen met een persoon naar keuze; in 

Frankrijk uitgenodigd worden bij de prijsuitreiking van de Semi-Nationale vlucht vanuit Brussel. 

 

- Belgische liefebbers: 1 Trofee zal uitgereikt worden aan de 3 eerste tandems waarvan de 

uitreiking zal plaatsvinden tijdens de uitreiking van de Internationale vlucht uit Pau te Brussel. 

Artikel 9: Twistgevallen 

- Alle twistgevallen die niet in het opgestelde reglement voorzien zijn zullen door het 

organiserend comité opgelost worden. 

Artikel 10:  Prijzengeld & uitslag 

- Uitslag gratis per mail of per post 

- Naturaprijzen 

- Poulage Nationaal 

- Prijs per drietal voor Belgische duiven die nationaal geklasseerd worden. 

1º Prijs: 500 Euro 

2º Prijs: 300 Euro 

3º Prijs: 200 Euro 

4º Prijs: 150 Euro 

5º Prijs: 100 Euro 

6º t/m 34º Prijs= 40 Euro 

 

 

 

 


