
 

Criteria Jeugdkampioenschap Vlaams Brabant  KBDB 2017 

1. Kampioenschappen 

Het kampioenschap wordt gespeeld in 3 categorieën 

 Jeugd tot en met 20 jaar 

 Jeugd van 21  jaar tot en met 30 jaar 

 Beginnelingen  

2. Deelnemingsvoorwaarden 

Zelfstandig of in tandem spelend t.e.m. 30 jaar (geboortejaar 1987 of later)  

Liefhebbers t.e.m. 30 jaar die in tandem spelen met een oudere liefhebber, 

maar niet met een professioneel  

Beginnelingen die max. 5 jaar aangesloten zijn bij K.B.D.B., aangesloten bij 

K.B.D.B. sinds 2012 of later  

Hok in Vlaams-Brabant  

Lid zijn van de K.B.D.B  met wettelijke  machtiging. tot het houden van 

reisduiven,  

Lid van  Jeugdclub Vlaams Brabant 

3. Criteria 

1. De prijzen dienen behaald te worden per 3-tal zonder dubbeling met  

minstens 50   deelnemende duiven. –  

2. Eén vlucht per weekend, feestdag, weekdag  per categorie.. 

3. Midweekvluchten alsook vluchten op feestdagen tellen mee. 



4. De vluchten vanaf het eerste weekend van april tot en met het weekend van 

de laatste nationale vlucht komen in aanmerking. 

5.. Uitslagen in  een andere provincie behaald  tellen mee 

6. Eén prijs per liefhebber, bij indiening wordt het beste coëfficiënt in   

aanmerking genomen 

7.  De uitslagen dienen niet opgestuurd worden, kunnen gecontroleerd worden 

via de  website, noch getekend door de voorzitter van de maatschappij, om zo 

éénvoudig mogelijk te houden 

 

4. Kampioenschappen 

Kampioenschap asduif  oude jaarlingen samen, jonge 

- Kleine snelheid- 5 prijzen 

- Grote snelheid – 5 prijzen 

- Kleine halve fond  - 3 prijzen 

- Zware halve fond en verder – 2 prijzen 

Jeugd tot en met 20 jaar 

Kleine snelheid  -  Grote snelheid - Kleine halve fond - Zware halve fond en 

verder 

Jeugd 21 tot en met 30 jaar 

Kleine snelheid  -  Grote snelheid - Kleine halve fond - Zware halve fond en 

verder 

Beginnelingen  

Kleine snelheid  -  Grote snelheid - Kleine halve fond - Zware halve fond en 

verder 

5. Deelnemingsformulier 



 

 

Categorieën: Jeugd tot en met 20 jaar 

Jeugd van 21 jaar tot en met 30 jaar

Beginnelingen

Reeksen: Kleine Snelheid (5 prijzen)

Grote Snelheid (5 prijzen)

Kleine Halve Fond (3 prijzen)

Zware halve fond en verder (2 prijzen)

Asduif: *

Gewonnen coëfficient

prijs coëfficient

* Gelieve de uitslagen van de gewenste asduif bij te voegen.

4

5

2

3

Jeugdclub Vlaams-Brabant

1

Aantal

GSM nummer:

Geboorte datum:

Datum Wedvlucht Ringnummer

duif duiven

Indieningsformulier kampioenschappen

Naam liefhebber:

Adres:

Email:

Nationaal lidnummer:



6. .Indienen formulieren 

Uiterste datum 30 oktober digitaal overmaken aan Nico Maes voorzitter 

Jeugdclub Vlaams Brabant – nicomaes483-05@hotmail.be  – 0472 69 79 57 

De beslissingen van het jeugdbestuur, bij betwistingen, zijn onherroepelijk 

7. Prijzen 

Trofee aan de winnaar in iedere reeks en 5 geklasseerde per reeks 

Medaille aan de geklasseerde 

Naturaprijzen –  1 naturaprijs per deelnemer   

Voor iedere jeugdlid een attentie  

8. Prijsuitreiking 

zondag 4 maart 2018 in “salons De Waerboom” Groot Bijgaarden tijdens 

de provinciale kampioenendag Vlaams Brabant tijdens “Het Jeugdmoment” 

De afwezigen zonder geldige reden wordt hun trofee en naturaprijs verbeurd 

verklaard  
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