
Persmededeling ……… Ultieme datum voor de intekening i.v.m. de 

Brugse Kampioenschappen Beide Vlaanderen & Nationaal  2014 ! 

In  de Brugse Kampioenschappen , die in de loop van de tijd naam en faam verwierven in binnen –en 

buitenland , wordt  in diverse competities  deels over de Beide Vlaanders, deel  op nationaal vlak 

gestreden voor  de hoogste eer . Ieder jaar krijgen de vele laureaten er een huldiging met klasse  . 

Hoog tijd dus om ook eens met deze “Kampioenschappen” kennis te maken !  

 Op  30 mei 2014 is het trouwens de laatste dag voor volgende inschrijvingen :  

 

A) Belgian National Fond Trophy. ( voor alle liefhebbers uit het ganse land in regel met de 

KBDB ) 

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 2014. 

Oude duiven :  Met  1e + 2e ingetekende duif over  8  nationale vluchten te kiezen uit :  

31/5 Limoges , 14/6 Poitiers,  21/6 Montluçon ,  28/6 Argenton , , 05/7 Gueret , 05/7 

Limoges , 12/7 La Souterraine,  19/7  Brive ,  26/7 Jarnac en 02/8 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). Nationale uitslag komt in aanmerking. 

Jaarlingen:  Met  1e + 2e ingetekende over 8  vluchten en te kiezen uit :  7/6 Chateauroux,  

14/6  Poitiers , 21/6 Montluçon ,  28/6 Argenton , 05/7 Gueret en Limoges, 12/7 Libourne 

,12/7 La Souterraine, 19/7 Brive , 26/7 Jarnac ,  02/8 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). Nationale uitslag komt in aanmerking . 

Jongen :  Met  1e + 2e ingetekende over  5  vluchten te kiezen uit de 6 nationale vluchten . 

Men kan gebruik maken van de provinciale , de zonale of de nationale uitslag  : 02/8   

Bourges II , 09/8 Chateauroux , 16/8 Argenton , 23/8 La Chatre, 30/8  La Souterraine , 6/9 

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). 

 

B) Jan Breydel Marathon Trophy. (voor alle liefhebbers van het ganse land in regel met de 

KBDB ) . Intekenen à  50 € . 

Wordt verspeeld met  1e + 2e ingetekende over  11 vluchten te kiezen uit  volgende 13 

nationale vluchten :  Cahors  oude (14/6) , Pau oude  ( 20/6) , Montauban oude ( 21/6) , 

Agen oude + jaarlingen ( 27/6), Barcelona  oude ( 4/7) , Libourne oude + jaarlingen ( 

12/7) ,  St Vincent  oude ( 11/7) , Marseille  oude ( 18/7) , Narbonne  oude + jaarlingen ( 

25/7) , Perpignan  oude (01/9) . Te winnen prijzen : 300 euro + unieke Jan Breydel 

Trophy,  250 -200 - 150 -150 - 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 2014 . 

 

C) Pieter De Coninck Trophy : oude/jaarlingen/jonge duiven. 



Is een kampioenschap met telkens de 1e + 2e ingegevene duif over  8 vluchten, waarbij de 

nationale uitslag in aanmerking komt. Intekenen à  50 € . 

7 juni Chateauroux oude , 4 juli Barcelona oude, 5 juli Limoges oude, 27 juni Agen jaarse, 

28 juni Argenton jaarse, 19 juli Brive jaarse, 9 aug Chateauroux jongen en 16 aug. Argenton 

jongen . Verdeling der prijzen : 200€ + speciale trofee, 2 x 150 €, 2 x 125 €, 5 x 100 € + 

verder 100€ volgens aantal inschrijvingen. Intekenen kan tegen 30 mei 2014 . 

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

 Hetzij door overschrijving van het correcte bedrag met vermelding om welke categorie het 

gaat, dit op rekeningnummer : BE92 3800 1761 0423 , BIC : BBRUBEBB op naam van Baele, 

Maurice , Meersenstr 37 te 8310 Brugge .  

 Door contact op te nemen met : 

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 

Etienne Dhont  , 09/2825441 

 

J. Mestdagh 

mailto:jacquesmestdagh@hotmail.com

