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Beste jeugd en beginnelingen,  

 

De winter laat zich slecht verdrijven, het jaarlijkse gevecht tussen warm en koud is weer aan de 

gang. Eén zaak staat hierbij vast, uiteindelijk gaat de warmte het winnen, althans tijdelijk tot de 

volgende herfst. En met de eerste warmte van de lente komt ook het duivenseizoen eraan. Het 

jaarlijkse ritueel herhaalt zich: de voorbereidingen, het opleren en de prijsvluchten. De 

verwachtingen staan hoog gespannen. Zijn onze duifjes klaar voor de volgende uitdaging? Deze 

gedachten spelen in de hoofden van oud en jong, overal waar de duifjes vliegen, van Portugal tot 

China, van Australië tot Zuid-Afrika. Toch klopt dit duivenhart nog steeds het hardst in België, 

en zeker in Vlaanderen. Nog steeds is België de bakermat van deze prachtige sportieve hobby. 

We mogen terecht fier zijn. 

Om deze positie te behouden is het van het hoogste belang dat we voldoende zorgen voor de 

opvolging binnen onze sport. Want opvolging, dit door zowel jonge als niet zo jonge 

duivenliefhebbers, vormt de noodzakelijk zuurstof om onze sport gezond en levendig te houden. 

Hierin spelen de verschillende jeugdclubs een belangrijke rol en verdienen ze onze volledige 

steun en vertrouwen. Steun zodat we hun op verschillende vlakken kunnen bijstaan, vertrouwen 

zodat ze zich op een onafhankelijke wijze van hun taak kunnen kwijten. Hun taak zie ik vooral 

als tweeledig: ten eerste het uitdragen en bekend stellen van de duivensport bij de niet 

duivenmelkers en ten tweede het bestendigen van de duivensport bij de nieuwe leden. Het is 

belangrijk voor de goede werking van een jeugdclub dat ze een visie en een plan hebben voor 

beide onderdelen van hun taak. Uiteraard staan de jeugdclubs niet alleen voor deze zware taak 

en kunnen ze ook rekenen op de volledige steun van de KBDB. Deze samenwerking kan enkel 

bloeien als er ook een goede communicatie gebeurt tussen de verschillende partijen. Daarom wil 

ik een oproep doen aan alle bestaande jeugdclubs om deze zo noodzakelijke visie en plan verder 

uit te werken en deze voor te leggen aan het KBDB bestuur zodat we in praktische termen 

kunnen bespreken hoe en waar we kunnen helpen en samenwerken. Beschouw dit niet als een 

vorm van inmenging, maar eerder als een stem van vertrouwen en een uitgestoken hand om te 

helpen en samen te werken. Op deze wijze kunnen we samen een win-win situatie creëren. 

 

Mag ik jullie om af te sluiten een succesvol duivenseizoen wensen! 

 

Frans Hermans 

Nationaal Voorzitter KBDB 
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1. Voorwoord 

 

Beste jeugdleden en beginnelingen, 

 

Het seizoen 2018 is nu echt begonnen. 

In de zomer van de 2017 werd onze club opnieuw opgestart en hebben 

we momenteel een 20 tal leden, we hopen dan ook om dit te kunnen 

verdubbelen dit jaar, want lidmaatschap blijft gratis! 

We gaan er dan ook alles aan doen om de duivensport in de kijker te 

zetten, te promoten en zo jeugd en nieuwelingen warm te maken om deze 

mooie sport te beoefenen. 

 

Laat ons hopen, dat 2018 voor iedereen een leuk speeljaar mag worden. 

 

Veel succes gewenst aan iedereen, 

 

Bestuur Jeugdclub Vlaams-Brabant 

 

 

2. Bestuur 

 

Voorzitter  NICO MAES  verantwoordelijk jeugdkampioenschappen   

ledenbestand- Facebook     Wambeek 0472 69 79 57   

 nicomaes483-05@hotmail.be   Jeugdclub.vlaams.brabant@gmail.com  
 

Secretaris INGO BERGHMANS Evenementenmanager  - PR - secretariaat – 

BENZING – International Agent MIRA OLR Bekkerzeel – 0493 62 19 77 –

ingo.berghmans@gmail.com 
 

 

Secretaris WILLEM COUCKE - Mollem - 0471 46 40 75 -                                                       

willem.coucke@outlook.com  

 
               Penningmeester  STEFAN VAN DE VELDE – Mazenzele – 0478 69 80 87 

      vandeveldestef@hotmail.com 

    

     ALBERT WEES verantwoordelijke Jeugdclub  Vlaams-Brabant  -  

     aanvragen toelating houden van duiven bij gemeentebestuur   

     Asse  04783 78 58 74  albert.wees@skynet.be  

 

mailto:nicomaes483-05@hotmail.be
mailto:Jeugdclub.vlaams.brabant@gmail.com
mailto:ingo.berghmans@gmail.com
mailto:willem.coucke@outlook.com
mailto:vandeveldestef@hotmail.com
mailto:albert.wees@skynet.be
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Prijsuitreiking kampioenen  

jeugdclub Vlaams-Brabant 2017 

 

 

              Kampioenen 2017 tot 30 jaar 

 

              Kampioenen 2017 nieuwelingen 
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Jeugdclub Vlaams Brabant 

Kampioenschap 2017 
KLEINE SNELHEID OUDE/JAARSE 

1 Brecht Chantrain Kersbeek 5 29,805 2017333/16 

2 Kenny Segers Merchtem 5 72,046 2170873/12 

      KLEINE SNELHEID JONGE 
1 Stefan Van De Velde  Mazenzele 5 18,322 2114117/17 

2 Brecht Chantrain Kersbeek 5 30,431 2014028/17 

3 Willem Coucke Mollem 5 45,800 2042312/17 

4 Stijn De Ganck Affligem 5 68,480 2037068/17 

      
GROTE SNELHEID OUDE/JAARSE 

1 De Bisschop Lieselotte Affligem 5 1,860 2047114/16 

2 Brecht Chantrain Kersbeek 5 8,499 2017350/16 

3 Kenny Segers Merchtem 5 55,323 2091076/16 

      GROTE SNELHEID JONGE 

1 Brecht Chantrain Kersbeek 5 2,977 2014037/17 

2 Bjorn Van Hove Erps-Kwerps 5 25,390 2022265/17 

3 Ingo Berghmans Bekkerzeel 5 99,104 2109947/17 

      
KLEINE HALVE FOND OUDE/JAARSE  

1 Deneys Dimitri Liedekerke 3 1,465 2126296/16 

      KLEINE HALVE FOND JONGE 

1 Deneys Dimitri Liedekerke 3 2,651 2043867/17 

2 Bjorn Van Hove Erps-Kwerps 3 6,331 2022275/17 

3 Maes Nico Wambeek 3 25,054 3015762/17 

      
GROTE HALVE FOND EN VERDER OUDE/JAARSE  

1 Frederick Motton Tienen 2 0,109 2035336/16 

2 Deneys Dimitri Liedekerke 2 0,794 2057633/15 

      GROTE HALVE FOND EN VERDER JONGE  

1 Bjorn Van Hove Erps-Kwerps 2 8,587 2022295/17 

2 Brecht Chantrain Kersbeek 2 28,840 2014020/17 

3 Deneys Dimitri Liedekerke 2 30,950 2043835/17 

4 Maes Nico Wambeek 2 37,699 3015716/17 

      BEGINNELINGEN KLEINE SNELHEID OUDE /JAARSE /JONGE 

1 Ronny Panis – Bessemans Geetbets 5 18,935 2080685/17 

2 Van Deun – Vandenbranden Attenhoven 5 30,370 2061684/17 

3 Ronny Panis – Bessemans Geetbets 5 69,370 2129304/16 

      BEGINNELINGEN KLEINE HALVE FOND OUDE /JAARSE /JONGE 

1 Ronny Panis – Bessemans Geetbets 3 8,980 2072916/16 

2 Christiaens Wouter & Rune Berg 3 13,740 2071790/17 

      BEGINNELINGEN GROTE HALVE FOND OUDE /JAARSE /JONGE 

1 Hok Milis (Milis Leentje) Langdorp 2 0,707 6101843/16 

2 Schoonejans Johan Vossem 2 2,808 2062343/16 

3 Davy Bessemans Geetbets 2 10,077 2080497/17 
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3  Aansluitingsvoorwaarden  

 

3.1 Deelnemingsvoorwaarden 

Zelfstandig of in tandem spelend t.e.m. 30 jaar (geboortejaar 1988 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 

2013 of later  

Hok in Vlaams-Brabant  

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

 

4. Voordelen lidmaatschap 

 

     1. Deelnemen aan jaarlijks kampioenschap 

2. Deelnemen aan activiteiten die door onze jeugdclub worden georganiseerd 

3. Informeren over de werkzaamheden van de jeugdclub 

4. Lid van een grote familie in ons duivenmiddens 

5. Promotionele sportieve voordelen 

6. Om lid te worden stuur een email naar nicomaes483-05@hotmail.be  of via gsm 

0472697957 en via het deelnemingsformulier kan er dan deelgenomen worden 

 

5. Criteria kampioenschappen   

 

1. De prijzen dienen behaald te worden per 3-tal zonder dubbeling met  minstens 50   

deelnemende duiven. –  

2. Eén vlucht per weekend, per categorie. GEEN weekdagen (snelheidsvluchten) 

3. De vluchten vanaf het eerste weekend van april tot en met het weekend van de laatste 

nationale vlucht komen in aanmerking. 

4.. Uitslagen in  een andere provincie behaald  tellen mee 

5. Eén ASDUIF per liefhebber per categorie, bij indiening wordt het beste coëfficiënt in   

aanmerking genomen. Bij jeugd tot 30 jaar max 3 per categorie, bij beginnelingen max 5. 

6. Bij het kampioenschap 1
ste

 en 2
de

 afgegeven hebben beide duiven elk 1 punt. Het is 

toegestaan om u ook te klasseren bij minder aantal punten. Voorbeeld; op kleine snelheid 

maar 4 uitslagen met 1
ste

 en 2
de

 afgegeven dus 8 punten. 

mailto:nicomaes483-05@hotmail.be
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 kampioenschappen   

 

5.1  Jeugd tot en met 30 jaar 

Kampioenschap asduif  

- Kleine snelheid   – 5 prijzen  oud/jaarse  en     jonge 

- Grote snelheid   – 5 prijzen                  oud/jaarse  en    jonge                              

- Kleine halve fond    -  4 prijzen           oud/jaarse  en    jonge                               

- Grote halve fond    – 3 prijzen      oud/jaarse  en     jonge 

- Fond/Zware fond    - 2 prijzen                    oud         en     jaarse                                                    

 

Kampioenschap 1
ste

 en 2
de

 afgegeve  

- Kleine snelheid   –  5 keer 1
ste

 en 2
de

 afgegeven max 10 punten        

- Grote snelheid   – 5 keer 1
ste

 en 2
de

 afgegeven max 10 punten                             

- Kleine halve fond    -  4 keer 1
ste

 en 2
de

 afgegeven max 8 punten                               

- Grote halve fond    – 3 keer 1
ste

 en 2
de

 afgegeven max 6 punten 

- Fond/Zware fond    -  2 keer 1
ste

 en 2
de

 afgegeven max 4 punten 

 

    Algemeen kampioen 

- 3 liefhebbers met de optelling van het meeste aantal punten  in het kampioenschap  

1
ste

 en 2
de

 afgegeve 

 

5.2 Beginnelingen  

    

          Kampioenschap asduif  

- Kleine snelheid   – 5 prijzen  oud/jaarse  en    jonge 

- Grote snelheid   – 5 prijzen               oud/jaarse  en    jonge                              

- Kleine halve fond    -  4 prijzen          oud/jaarse  en    jonge                               

- Grote halve fond    – 3 prijzen     oud/jaarse  en    jonge 

- Fond/Zware fond    - 2 prijzen                    oud       en    jaarse   

              Algemeen kampioen  

- 3 liefhebbers met meeste aantal vermeldingen van asduiven 
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6. Deelnemingsformulier 

 

Categorieën: Jeugd tot en met 30 jaar 

Beginnelingen

Reeksen: Kleine Snelheid (5 prijzen)

Grote Snelheid (5 prijzen)

Kleine Halve Fond (4 prijzen)

Grote halve fond (3 prijzen)

Fond en Zware fond (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:



10 
 

 

Categorieën: Jeugd tot en met 30 jaar 

Beginnelingen

Reeksen: Kleine Snelheid (5 prijzen)

Grote Snelheid (5 prijzen)

Kleine Halve Fond (4 prijzen)

Grote halve fond (3 prijzen)

Fond en Zware fond (2 prijzen)

kampioenschap 1 ste en 2de afgegeve ( uitslagen bijvoegen)

Gewonnen coëfficient

prijs coëfficient

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:
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7. .Indienen formulieren 

Uiterste datum 30 oktober 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 

 

8. Kampioenenviering en prijzen 

Datum en plaats van de kampioenviering word later in seizoen meegedeeld. 

Een trofee aan de winnaars naar gelang aantal vermeldingen in het kampioenschappen 

Naturaprijzen per deelnemer 

           Voor iedere jeugdlid een attentie 

 

9. Bon verkoop 

 

Onze jeugdclub zal in december 2018 een bon verkoop via pitts houden en zal ook hier 

afgesloten worden. Zo kunnen we alvast zorgen voor een mooie prijsuitreiking aan 

onze kampioenen van 2018. 

 

10.  Activiteiten 

 

Opnieuw zal er een jeugdmoment plaats vinden met hapje en drankje op 15 augustus 

in Hof Ter Vrijlegem 41   1730  Mollem. 

 

11. Mira  

Voor meer info zich wenden tot:  

          Secretaris INGO BERGHMANS Evenementenmanager  - PR - secretariaat –  

          BENZING – International Agent MIRA OLR Bekkerzeel – 0493 62 19 77 –  

          ingo.berghmans@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:nicomaes483-05@hotmail.be
mailto:ingo.berghmans@gmail.com
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12.  Houden reisduiven 

 
12.1 Duivenhok 

  

Een duivenhok kan aangekocht worden als 2
e
 hands, of nieuw, te vinden op de duivensites  

Als een liefhebber stopt, kan men meestal voor klein prijsje een hok verwerven, maar zelf  

afbreken, vervoeren en plaatsen.  

Info –  Jeugdclub.vlaams.brabant@gmail.com - 0493 62 19 77 - Ingo  

  

12.2 Plaatsen Duivenhok 
  

Meestal geldt  een vrijstelling van vergunning  voor het optrekken van een duiventil in de zij- 

en/of achtertuin.  Hiervoor dient aan een aantal voorwaarden voldaan worden:  

- Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen 

per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij 

meegerekend.  

- De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:    

o een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste 

punt van het bijgebouw)  

o maximaal 30 meter van de woning opgetrokken worden  

o in de zijtuin 3 meter van de perceelgrens blijven   

o in de achtertuin 1 meter van de perceelgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur 

op de perceelgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen  

- De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk 

kwetsbaar gebied.  

Info : verantwoordelijke jeugdclub Vlaams-Brabant albert.wees@skynet.be  

0473 78 58 74  

  

12.3 Document “toelating tot het houden van reisduiven”   

  

Dit kan aangevraagd worden via verantwoordelijke JCVB –  

Albert Wees, albert.wees@skynet.be - 0473 78 58 74 zal u de maatschappijen in uw regio 

Vlaams-Brabant meedelen waar het formulier door de voorzitter en secretaris wordt 

ondertekend.  

Nadien wordt het overgemaakt aan het gemeentebestuur waar het duivenhok is gevestigd, 

nadien voor visering en goedkeuring naar de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 1500 

Halle.  Een exemplaar wordt overgemaakt aan de liefhebber, aan het gemeentebestuur, wordt 

in het archief geplaatst bij de federatie.  

Indien de liefhebber minderjarig is, dient de aanvraag te gebeuren door moeder, vader of 

voogd. De toelating tot het houden van duiven dient au serieus worden genomen, indien de 

buur(en) moeilijk doen, kan men problemen krijgen in verband met deze problematiek.  

  

12.4 Hokcoordinaat 

  

Als  beginnend duivenliefhebber,  deel te  nemen aan wedstrijden, is men verplicht om de 

officiële coördinaten van de duiventil te laten bepalen.  

Info –  Jeugdclub.vlaams.brabant@gmail.com - 0493 62 19 77 - Ingo  

 

12.5 Hoklijst 

 

Deze wordt overgemaakt door een duivenmaatschappij in Vlaams-Brabant naar u keuze  Na 

invulling van het formulier samen met de lidmaatschapsbijdrage terug bezorgen aan de 

gekozen duivenvereniging. Enige tijd later ontvangt men de lidkaart.  

mailto:Jeugdclub.vlaams.brabant@gmail.com
mailto:albert.wees@skynet.be
mailto:albert.wees@skynet.be
mailto:Jeugdclub.vlaams.brabant@gmail.com
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12.6 Gewone ringen KBDB 
  

De duiven dienen voorzien  te worden met gewone ringen KBDB, dienen aangekocht 

worden bij de maatschappij naar keuze.  

  

12.7 Electronische bestatigingsapparatuur 
  

Het is logisch dat een beginnende liefhebber kiest voor het elektronisch bestatigen.  

Men kan 2
e
 hands of nieuw apparatuur aankopen, doordat vele liefhebbers noodgedwongen 

dienen te stoppen, wordt dikwijls het materiaal aan een zeer redelijke prijs aangeboden.   

   Voor aankoop van nieuw materiaal dient men zich te wenden bij gespecialiseerde firma’s   

Info –   Jeugdclub.vlaams.brabant@gmail.com - 0493 62 19 77 - Ingo  

  

Het elektronisch bestatigingsysteem is samengesteld uit :   

  

* Klok  

De klok dient te voorzien zijn van een sticker KBDB, indien niet zich wenden tot de nationale  

zetel KBDB Gaasbeeksesteenweg 52-54 1500 Halle  

  

* Antennevelden  

  In verschillende formaten beschikbaar  

  

* Elektronische Chipringen  

Deze kunnen aangekocht worden bij de gespecialiseerde firma’s of in de maatschappij waar de 

duiven dienen gechipt te worden op een goedgekeurde master door de KBDB  

  

* Club-Master  

Iedere duivenmaatschappij dient over een Club-Master te beschikken, dat jaarlijks dient 

gekeurd te worden door de klokkencommissie KBDB.  

        

12.8 Koppelen elektronische chipringen- gewone ringen 
  

De liefhebber dient zijn elektronische chipringen  te laten koppelen met de gewone ringen 

KBDB in een duivenmaatschappij op een goedgekeurde club-master door de 

klokkencommissie KBDB.  

Na de koppeling wordt de koppelingslijst afgedrukt in 2 exemplaren, wordt ondertekend door 

de liefhebber en uitvoerder van de koppeling,  één document voor maatschappij.    

  

12.9 PARAMIXO - VACCINATIEFORMULIER  

  

Jaarlijks dienen de duiven gevaccineerd worden door een veearts? hiervoor dient een 

document, verkrijgbaar bij duivenmaatschappij of JCVB,  ingevuld door de liefhebber met de 

ringnrs van de behandelde duiven en door de veearts.  Dit dient te gebeuren minimum 3 

weken voor het inkorven van de ingeënte duiven. In elke maatschappij waar de duiven 

worden ingekorfd dient men een kopij te overhandigen, ook voor het inkorven van lege 

duiven   

  

12.10  Verhuis 

  

Bij verhuis naar een andere gemeente blijft de  toelating voor het houden van duiven geldig. 

Maak een kopij over  aan de Burgemeester van uw nieuwe woonplaats, met vermelding van 

de nieuwe plaats van het duivenhok.  

 

mailto:Jeugdclub.vlaams.brabant@gmail.com
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Verantwoordelijke uitgever Albert Wees , Jeugdclub.vlaams.brabant@gmail.com  
 
  

 

  

 

 

 

 

mailto:Jeugdclub.vlaams.brabant@gmail.com

