CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2018
I.

ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN

● Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP zal worden betwist met de eerste afgegeven duif, op

16 wedvluchten, klassement per 5-tal (volledige prijzen), hetzij
2 wedvluchten GROTE FOND (1 met OUDE DUIVEN EN 1 met JAARLINGEN)
OUDE DUIVEN:
naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
PAU van 22/6, AGEN (oude) van 29/6, BARCELONA van 6/7, ST.VINCENT van 13/7, MARSEILLE van
20/7, NARBONNE (oude) van 27/7 en PERPIGNAN van 3/8/2018.
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
JAARLINGEN:
naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
AGEN (jaarlingen) van 29/6 en NARBONNE (jaarlingen) van 27/7.
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.

2 wedvluchten FOND (1 met OUDE DUIVEN EN 1 met JAARLINGEN)
OUDE DUIVEN:
naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
LIMOGES van 2/6, VALENCE van 9/6, CAHORS van 16/6, BRIVE (oude) van 23/6, MONTELIMAR (oude)
van 30/6, LIMOGES (oude) van 7/7, JARNAC (oude) van 15/7, LIBOURNE (oude) van 21/7, TULLE (oude)
van 28/7 en ANGOULEME (oude) van 4/8/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of
de uitslag van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per
wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
JAARLINGEN:
naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
BRIVE (jaarlingen) van 23/6, MONTELIMAR (jaarlingen) van 30/6, LIMOGES (jaarlingen) van 7/7, JARNAC
(jaarlingen) van 15/7, LIBOURNE (jaarlingen) van 21/7, TULLE (jaarlingen) van 28/7 en Angoulême
(jaarlingen) van 4/8/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, ZONALE of
uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per
wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.

3 wedvluchten GROTE HALVE-FOND (1 met OUDE DUIVEN, 1 met JAARLINGEN en 1 met
JONGE DUIVEN)
OUDE DUIVEN:
naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (oude) van 26/5, CHATEAUROUX (oude) van 9/6, ARGENTON (oude) van 23/6, GUERET (oude)
van 30/6, CHATEAUROUX (oude) van 7/7, ARGENTON (oude) van 21/7, BOURGES (oude) van 4/8 en
CHATEAUROUX (oude) van 11/8/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of
de uitslag van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per
wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.

JAARLINGEN:
naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (jaarlingen) van 26/5, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 9/6, ARGENTON (jaarlingen) van 23/6,
GUERET (jaarlingen) van 30/6, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 7/7, ARGENTON (jaarlingen) van 21/7,
BOURGES (jaarlingen) van 4/8 en CHATEAUROUX (jaarlingen) van 11/8/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of
de uitslag van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per
wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
JONGE DUIVEN:
naar keuze uit volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (jonge) van 4/8, CHATEAUROUX (jonge) van 11/8, ARGENTON (jonge) van 25/8 en
CHATEAUROUX (jonge) van 8/9/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of
de uitslag van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per
wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.

3 wedvluchten KLEINE HALVE-FOND (1 met OUDE DUIVEN, 1 met JAARLINGEN en 1 met
JONGE DUIVEN)
Criteria & begin-en einddatum: zie respectievelijke kampioenschappen.
Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kan de 1ste afgegeven OUDE DUIF, JAARLING of JONGE
DUIF enkel in aanmerking worden genomen indien deze als 1ste werd ingetekend.

3 wedvluchten SNELHEID (1 met OUDE DUIVEN, 1 met JAARLINGEN en 1 met
JONGE DUIVEN)
Criteria & begin-en einddatum: zie respectievelijke kampioenschappen.
Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kan de 1ste afgegeven OUDE DUIF, JAARLING of JONGE
DUIF enkel in aanmerking worden genomen indien deze als 1ste werd ingetekend.

3 wedvluchten met keuze uit 3 VERSCHILLENDE bovenvermelde categorieën (Grote Fond, Fond,
Grote Halve-Fond, Kleine Halve-Fond en Snelheid) met voor ELKE gekozen wedstrijd
een VERSCHILLENDE categorie van duiven (oude duiven, jaarlingen en jonge duiven)
Criteria & begin-en einddatum: zie respectievelijke kampioenschappen.
Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kan de 1ste afgegeven OUDE DUIF, JAARLING of JONGE
DUIF enkel in aanmerking worden genomen indien deze als 1ste werd ingetekend.

Voor dit ALGEMEEN kampioenschap mag EENZELFDE uitslag slecht EENMAAL worden
gebruikt.

Er zullen 10 laureaten worden geklasseerd.
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● Het nationaal kampioenschap GROTE FOND OUDE (drager van ring 2016 of ouder) zal worden betwist
met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 3 wedvluchten naar
keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
PAU van 22/6, AGEN (oude) van 29/6, BARCELONA van 6/7, ST.VINCENT van 13/7, MARSEILLE van
20/7, NARBONNE (oude) van 27/7 en PERPIGNAN van 3/8/2018.
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
● Het nationaal kampioenschap GROTE FOND en FOND JAARLINGEN (drager van ring 2017) zal
worden betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 4
wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
BRIVE (jaarlingen) van 23/6, AGEN (jaarlingen) van 29/6, MONTELIMAR (jaarlingen) van 30/6, LIMOGES
(jaarlingen) van 7/7, JARNAC (jaarlingen) van 15/7, LIBOURNE (jaarlingen) van 21/7, NARBONNE
(jaarlingen) van 27/7, TULLE (jaarlingen) van 28/7 en ANGOULEME (jaarlingen) van 4/8/2018.
Voor de GROTE FONDwedvluchten komen enkel NATIONALE uitslagen in aanmerking.
Voor de FONDwedvluchten kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, ZONALE of uitslagen
van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd
slechts één uitslag mag worden gekozen.
● Het nationaal FONDkampioenschap OUDE (drager van ring 2016 of ouder) zal worden betwist met de
eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze
uit de volgende nationale wedvluchten :
LIMOGES van 2/6, VALENCE van 9/6, CAHORS van 16/6, BRIVE (oude) van 23/6, MONTELIMAR (oude)
van 30/6, LIMOGES (oude) van 7/7, JARNAC (oude) van 15/7, LIBOURNE (oude) van 21/7, TULLE (oude)
van 28/7 en ANGOULEME (oude) van 4/8/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of
de uitslag van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per
wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
● Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2016 of ouder) zal

worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op
5 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (oude) van 26/5, CHATEAUROUX (oude) van 9/6, ARGENTON (oude) van 23/6, GUERET (oude)
van 30/6, CHATEAUROUX (oude) van 7/7, ARGENTON (oude) van 21/7, BOURGES (oude) van 4/8 en
CHATEAUROUX (oude) van 11/8/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of
de uitslag van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per
wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
● Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2017) zal

worden betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op
5 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (jaarlingen) van 26/5, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 9/6, ARGENTON (jaarlingen) van 23/6,
GUERET (jaarlingen) van 30/6, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 7/7, ARGENTON (jaarlingen) van 21/7,
BOURGES (jaarlingen) van 4/8 en CHATEAUROUX (jaarlingen) van 11/8/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of
de uitslag van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per
wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
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● Het nationaal kampioenschap voor JONGE DUIVEN (drager ring 2018) op nationale wedvluchten, zal

worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op
3 wedvluchten naar keuze uit volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (jonge) van 4/8, CHATEAUROUX (jonge) van 11/8, ARGENTON (jonge) van 25/8 en
CHATEAUROUX (jonge) van 8/9/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of
de uitslag van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per
wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.

In elk van deze 6 kampioenschappen zullen 15 laureaten worden geklasseerd.
● Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND OUDE & JAARLINGEN zal worden betwist met

de eerste twee afgegeven oude duiven of jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen).
Dit kampioenschap geldt voor oude duiven en jaarlingen, over 5 wedvluchten (GEEN nationale vluchten)
vanaf 255,001 km tot en met 460,000 km (afstand hok liefhebber) met een totale afstand van minimum
1.250 km (afstand hok liefhebber) gedurende de periode van 5 mei 2018 tot en met het weekend vóór de
nationale wedvlucht vanuit Bourges II. Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking
worden genomen met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
● Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2018) zal

worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf 9 juni 2018 tot en met het weekend
vóór de laatste nationale wedvlucht, klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 5 wedvluchten (GEEN
nationale vluchten) vanaf 255,001 km tot en met 460,000 km (afstand hok liefhebber) met een totale afstand
van minimum1.250 km(afstand hok liefhebber). Eén enkele wedvlucht per weekend met een minimum
deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen.
Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kunnen de 1ste en 2de afgegeven JONGE duiven enkel in
aanmerking worden genomen indien deze als 1ste en 2de werden ingetekend.

De vluchten georganiseerd in het weekend van Bourges II kunnen niet in aanmerking genomen
worden voor dit kampioenschap.
● Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap OUDE & JAARLINGEN zal worden betwist met de eerste

twee afgegeven oude duiven of jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen).
Dit kampioenschap zal worden betwist met oude duiven en jaarlingen op 6 wedvluchten tot en met
255,000 km (afstand hok liefhebber) met een totale afstand van minimum 400 km (afstand hok liefhebber)
gedurende de periode van 17 maart 2018 tot en met het weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit
Bourges II. Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend, met een minimum deelname van
100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zullen in aanmerking worden genomen.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
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● Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap voor JONGE DUIVEN (drager van ring 2018) zal worden

betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf 19 mei 2018 tot en met het weekend vóór de
laatste nationale wedvlucht, klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 6 wedvluchten tot en met 255,000 km
(afstand hok liefhebber) met een totale afstand van minimum 400 km(afstand hok liefhebber).
Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend, met een minimum deelname van 100 duiven en
10 liefhebbers per wedvlucht, zullen in aanmerking worden genomen.
Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kunnen de 1ste en 2de afgegeven JONGE duiven enkel in
aanmerking worden genomen indien deze als 1ste en 2de werden ingetekend.
● Het nationaal kampioenschap voor de JEUGD : uitsluitend voorbehouden aan liefhebbers van 12 jaar tot

25 jaar (referentiedatum 01/04/2018) die kunnen bewijzen dat ze de duivensport op VOLLEDIG
ZELFSTANDIGE basis beoefenen en het geen bestaand hok betreft dat door hen werd overgenomen.
Te winnen met de 1ste afgegeven duif op 5 wedvluchten, naar keuze van de liefhebber, met een totale afstand
van minimum 500 km (afstand hok liefhebber), op wedvluchten ingericht tijdens de periode van 5 mei 2018
tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht.
Enkel de weekendvluchten en slechts één enkele wedvlucht per weekend, met een minimum deelname van
150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht zal in aanmerking worden genomen.

In elk van deze 5 kampioenschappen zullen 25 laureaten worden geklasseerd.
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II. KAMPIOENSCHAPPEN AS-DUIF
Het nationaal kampioenschap AS-DUIF zal, rekening houdend met het ringnummer, worden betwist in
13 categorieën :
● in SNELHEID OUDE (drager van ring 2016 of ouder), de 6 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement

per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 400 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor
de 6 gekozen wedvluchten tot en met 255,000 km (afstand hok liefhebber) met een minimum deelname van
100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan
in aanmerking worden genomen. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude duiven, gedurende de
periode van 17 maart 2018 tot en met het weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
● in SNELHEID JAARLINGEN (drager van ring 2017), de 6 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement

per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 400 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor
de 6 gekozen wedvluchten tot en met 255,000 km (afstand hok liefhebber) met een minimum deelname van
100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan
in aanmerking worden genomen. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jaarlingen, gedurende de
periode van 17 maart 2018 tot en met het weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
● in SNELHEID JONGE DUIVEN (drager van ring 2018), de 6 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement

per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 400 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor
de 6 gekozen wedvluchten tot en met 255,000 km (afstand hok liefhebber) met een minimum deelname van
100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan
in aanmerking worden genomen.
Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jonge duiven gedurende de periode van 19 mei 2018 tot en
met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht.
● in KLEINE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2016 of ouder), de 5 beste uitslagen met dezelfde

duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum1.250 km (afstand hok
liefhebber) afgelegd voor de 5 gekozen wedvluchten (GEEN nationale vluchten), vanaf 255,001km tot en
met 460,000 km (afstand hok liefhebber) met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per
wedvlucht. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude duiven, gedurende de periode van 5 mei
2018 tot en met het weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
● in KLEINE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2017), de 5 beste uitslagen met dezelfde duif,

klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum1.250 km (afstand hok liefhebber)
afgelegd voor de 5 gekozen wedvluchten (GEEN nationale vluchten) vanaf 255,001 km tot en met 460,000
km (afstand hok liefhebber) met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Dit
kampioenschap zal enkel worden betwist met jaarlingen, gedurende de periode van 5 mei 2018 tot en met het
weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
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● in KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2018) de 4 beste uitslagen met dezelfde

duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum1.000 km (afstand hok
liefhebber) afgelegd voor de 4 gekozen wedvluchten (GEEN nationale vluchten), vanaf 255,001 km tot en
met 460,000 km (afstand hok liefhebber) met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per
wedvlucht. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jonge duiven gedurende de periode van 9 juni
2018 tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht.
De vluchten georganiseerd in het weekend van Bourges II kunnen niet in aanmerking genomen worden
voor het kampioenschap kleine halve fond.
● in GROTE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2016 of ouder), de 4 beste NATIONALE, ZONALE

of uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement
per 10 (volledige prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (oude) van 26/5, CHATEAUROUX (oude) van 9/6, ARGENTON (oude) van 23/6, GUERET (oude)
van 30/6, CHATEAUROUX (oude) van 7/7, ARGENTON (oude) van 21/7, BOURGES (oude) van 4/8 en
CHATEAUROUX (oude) van 11/8/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of
de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per
wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
● in GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2017), de 4 beste NATIONALE, ZONALE

of uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement
per 10 (volledige prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (jaarlingen) van 26/5, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 9/6, ARGENTON (jaarlingen) van 23/6,
GUERET (jaarlingen) van 30/6, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 7/7, ARGENTON (jaarlingen) van 21/7,
BOURGES (jaarlingen) van 4/8 en CHATEAUROUX (jaarlingen) van 11/8/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of
de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per
wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
● in GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2018), de 3 beste NATIONALE, ZONALE

of uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement
per 10 (volledige prijzen), op 3 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (jonge) van 4/8, CHATEAUROUX (jonge) van 11/8, ARGENTON (jonge) van 25/8 en
CHATEAUROUX (jonge) van 8/9/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of
de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per
wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
● in FOND OUDE(drager van ring 2016 of ouder), de 3 beste NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de

PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige
prijzen), op de nationale wedvluchten uit:
LIMOGES van 2/6, VALENCE van 9/6, CAHORS van 16/6, BRIVE (oude) van 23/6, MONTELIMAR (oude)
van 30/6, LIMOGES (oude) van 7/7, JARNAC (oude) van 15/7, LIBOURNE (oude) van 21/7, TULLE (oude)
van 28/7 en ANGOULEME (oude) van 4/8/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of
de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per
wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
● in GROTE FOND & FOND JAARLINGEN (drager van ring 2017), de 2 beste uitslagen met dezelfde duif,

klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit:
BRIVE (jaarlingen) van 23/6, AGEN (jaarlingen) van 29/6, MONTELIMAR (jaarlingen) van 30/6, LIMOGES
(jaarlingen) van 7/7, JARNAC (jaarlingen) van 15/7, LIBOURNE (jaarlingen) van 21/7, NARBONNE
(jaarlingen) van 27/7, TULLE (jaarlingen) van 28/7 en Angoulême (jaarlingen) van 4/8/2018.
Voor de GROTE FONDwedvluchten komen enkel NATIONALE uitslagen in aanmerking. Voor de
FONDwedvluchten kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de
PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts
één uitslag mag worden gekozen.
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● in GROTE FOND OUDE (drager van ring 2016 of ouder), de 2 beste NATIONALE uitslagen, met dezelfde

duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit:
PAU van 22/6, AGEN (oude) van 29/6, BARCELONA van 6/7, ST.VINCENT van 13/7, MARSEILLE van
20/7, NARBONNE (oude) van 27/7 en PERPIGNAN van 3/8/2018.
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
● ALL ROUND zal worden betwist met dezelfde duif op 5 wedvluchten, klassement per 10 (volledige prijzen),

naar keuze OUDE of JAARLINGEN hetzij
1 wedvlucht GROTE FOND (naar keuze uit de 7 internationale wedstrijden/wedvluchten voor
OUDE DUIVEN of de 2 internationale wedstrijden/wedvluchten voor
JAARLINGEN)
Enkel NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
2 wedvluchten FOND (naar keuze uit de 10 wedstrijden/wedvluchten voor OUDE DUIVEN of de 10
wedstrijden/wedvluchten voor jaarlingen)
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de
ZONALE of de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor de 2 Waalse SPE’s). Het
spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND (naar keuze OUDE of JAARLINGEN tussen de 7 wedstrijden
voor oude duiven of de 7 wedstrijden voor jaarlingen gedurende de periode vanaf Bourges I van 26/5/2018
tot en Bourges II van 04/08/2018.)
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de
ZONALE of de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor de 2 Waalse SPE’s). Het
spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.

20 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie SNELHEID
15 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie KLEINE HALVEFOND, GROTE HALVE-FOND, FOND & JAARLINGEN GROTE FOND &
FOND
10 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie GROTE FOND & ALL
ROUND.
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III.
SPECIALE BESCHIKKING betreffende de verschillende kampioenschappen.
Voor de nationale kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD en AS-DUIF (snelheid en
kleine halve-fond), dienen de vermelde prijzen te worden gestaafd door de voorzitter, secretaris of
penningmeester van de betrokken duivenliefhebbersverenigingen.
IV.
ALGEMENE BEPALINGEN
 Voor de nationale wedvluchten in deze kampioenschappen komen de NATIONALE, de ZONALE of
de uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) in aanmerking met
uitzondering evenwel van het kampioenschap GROTE FOND alwaar enkel NATIONALE uitslagen in
aanmerking komen.
 De uitslagen van interregio wedvluchten met buitenlandse groeperingen WORDEN NIET in
aanmerking genomen voor de nationale kampioenschappen georganiseerd in de schoot van de KBDB.
 Enkel de liefhebbers die in 2018 een hoklijst 2018 hebben ingediend, die de reglementen van de KBDB
onderschreven hebben en die onder de toepassing vallen van het dopingreglement van de KBDB
kunnen deelnemen aan de nationale kampioenschappen. 
 Voor alle kampioenschappen waarvan de deelnemingsafstanden elkaar zouden overlappen, kan
eenzelfde resultaat slechts in aanmerking worden genomen voor EEN ENKEL
KAMPIOENSCHAP.
 De liefhebber draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie vermeld op zijn
deelnemingsformulier. Verkeerde vermeldingen op zijn deelnemingsformulier kunnen na
14/09/2018 – 12u00 niet meer worden rechtgezet.
 Alleen GOEDGEKEURDE wedvluchten komen in aanmerking .
 Enkel de formulieren, gepubliceerd op de KBDB-website of verschenen in het Bondsblad, evenals
kopieën of een identieke lay-out ervan, worden als geldig aanvaard voor de inzending van de
nationale kampioenschappen. De liefhebber is verplicht om zijn behaalde plaatsen in de uitslag
op te geven

De wedvluchten vermeld in de verschillende categorieën kunnen, in geval van overmacht, worden
gewijzigd door de nationale raad van beheer en bestuur.

VOLLEDIGE palmaressen alsook palmaressen met een minimum aan behaalde prijzen,
overeenkomstig onderstaand schema, komen in aanmerking.
Maximum aantal
Minimum
te behalen prijzen
aantal prijzen
Algemeen
16
11
1ste en 2de getekende
Grote fond oude
6
4
Grote fond en fond jaarlingen
8
6
Fond oude
8
6
Grote halve-fond oude
10
7
Grote halve-fond jaarlingen
10
7
Jonge duiven
6
4
Kleine halve-fond oude en jaarlingen
10
7
Kleine halve fond jonge
10
7
Snelheid oude en jaarlingen
12
8
Snelheid jonge duiven
12
8
Jeugd
5
4
As-duiven
Snelheid oude
6
4
Snelheid jaarlingen
6
4
Snelheid jonge
6
4
Kleine halve-fond oude
5
4
Kleine halve-fond jaarlingen
5
4
Kleine halve-fond jonge
4
3
Grote halve-fond oude
4
3
Grote halve-fond jaarlingen
4
3
Grote halve-fond jonge
3
2
Fond oude
3
2
Grote fond oude
2
2
Grote fond en fond jaarlingen
2
2
All Round
5
4
9

V.

REGLEMENTERING
1.

Rappel van
a) artikel 89 van het Nationaal Sportreglement.
De aandacht van de liefhebbers wordt gevestigd op het feit dat artikel 89 van het nationaal
sportreglement van toepassing is en dat de termijn, zoals vermeld op de betrokken uitslag,
verplichtend dient gerespecteerd te worden om een eventueel verkeerd gedrukt ringnummer op
de uitslag te laten wijzigen.
b) Artikel 91 laatste § van het Nationaal Sportreglement
Enkel uitslagen van wedstrijden of dubbelingen waarop inleg voorkomt, die door minimum
één liefhebber werd gezet, kunnen dienen tot staving van ingediende palmaressen voor
kampioenschappen.

VI.

2.

Overschijvingen
Artikel 112 van het Nationaal Sportreglement is van toepassing op alle kampioenschappen.

3.

Het Nationaal Sportreglement is integraal van toepassing.

TERMIJNEN
Uiterste datum van indiening :
- Per post: 14 SEPTEMBER 2018 – postdatum telt.
- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:
14 SEPTEMBER 2018 om 12u00 ‘s middags uiterlijk.
Na deze datum worden geen opgaven, noch wijzigingen, noch verbeteringen meer aanvaard
(ook niet als een verkeerde uitslag, verkeerde vlucht, verkeerde snelheden, enz….. werden
opgegeven).

VII.

VIII.



Voor de kampioenschappen (1 + 2) GROTE FOND, FOND en GROTE HALVE-FOND
EVENALS voor de as-duifkampioenschappen (categorieën GROTE FOND, FOND,
GROTE HALVE-FOND en ALL ROUND) dienen GEEN DEELNEMINGSFORMULIEREN te worden toegestuurd. Deze kampioenschappen worden
AUTOMATISCH berekend.



Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD & ASDUIVEN (kleine halve-fond & snelheid) dient het DEELNEMINGSFORMULIER
EN de VOLLEDIGE UITSLAGEN (conform art. 91 laatste § van het NSR) te worden
gestuurd naar de Bondszetel van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 –
1500 HALLE.



Voor het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP dienen ALLE gekozen wedstrijden op
het inschrijvingsformulier te worden vermeld (ook voor de gekozen wedstrijden Grote
Fond, Fond en Grote Halve-Fond). Voor dit ALGEMEEN kampioenschap dienen enkel de
UITSLAGEN ter staving worden meegestuurd voor de gekozen wedstrijden in de
categorieën Kleine Halve-Fond en Snelheid.

VOORLOPIGE RANGSCHIKKINGEN
De voorlopige rangschikkingen (met het overzicht van alle behaalde prijzen per kampioenschap
en per geklasseerde) zullen verschijnen op de KBDB-website www.kbdb.be, begin oktober
2018.
Alleen de voorlopige uitslag zal integraal worden gepubliceerd
OPSTUREN VAN DE UITSLAGEN TER STAVING
 NATIONALE, ZONALE en uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor
de 2 Waalse SPE’s) hoeven niet toegestuurd te worden.
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Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD & ASDUIVEN (kleine halve-fond en snelheid) dienen de uitslagen samen met het
deelnemingsformulier te worden toegestuurd.
Voor het ALGEMEEN kampioenschap dienen enkel de UITSLAGEN ter staving
worden meegestuurd voor de gekozen wedstrijden in de categorieën KLEINE
HALVE-FOND EN SNELHEID.

IX.

BETWISTINGEN
Betwistingen, klachten en vragen om informatie betreffende de voorlopige rangschikkingen
moeten verplicht toekomen ten Bondszetel van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500
HALLE binnen een termijn van 8 werkdagen na de publicatie op de KBDB-website.
Deze termijn geldt eveneens voor verzendingen per post, fax, e-mail, enz…..
Alle documenten die op de KBDB (Halle) toekomen na deze termijn zullen niet in
aanmerking worden genomen.

X.

GESCHILLEN
Alle gevallen die niet voorzien worden in dit reglement en interpretatieproblemen vallen
onder de uitsluitende en soevereine bevoegdheid van de NATIONALE RAAD VAN BEHEER
en BESTUUR.

XI.

BEREKENING
Het berekenen van de coëfficiënt zal gebeuren tot 4 cijfers na de komma. Het vijfde cijfer
na de komma zal de afronding bepalen.
formule :
(plaats 1ste getekende + plaats 2de getekende) x 100
aantal deelnemende duiven

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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