
 

 

        Merelbeke, 17 juni 2020 

 

Beste liefhebber, 

Na verwoede pogingen van de KBDB om de duivensport in België terug op de rails te krijgen mochten 

we vorig weekend terug Frankrijk binnen met onze duiven en konden we van start gaan met de 

eerste wedvluchten. Het mag gezegd, onze Bestuurders spaarden tijd nog moeite om ons, 

liefhebbers, terug te kunnen laten genieten van onze hobby en onze duifjes terug op vlucht te krijgen 

We hopen dat alle inspanningen van iedereen een blijvend resultaat hebben en het duivenseizoen 

eindelijk definitief van start is gegaan. 

Het Bestuur van AJD Beide Vlaanderen kwam gisterenavond dan ook samen en besliste dat de 

Kampioenschappen, speciale ereprijzen en de Grote Bonvlucht “In memoriam Eddy Vermeulen” op 

de Nationale vlucht Bourges voor Jonge duiven ook in 2020 zullen doorgaan. 

De KBDB publiceerde het voorstel van kalender voor de (inter)nationale vluchten 2020. Deze 

kalender zal nu nog dienen te worden goedgekeurd op een nationale algemene vergadering. 

Wij baseren ons op deze kalender om de criteria voor de diverse kampioenschappen aan te passen. 

Alle reglementen, categorieën en prijsverdelingen welke jullie in ons programmaboekje 2020 reeds 

konden lezen blijven van kracht en hieronder maken we melding van de aanpassingen qua data, 

vluchten en uiterste inschrijvingsdata. 

De inschrijvingen van iedereen die zich reeds als lid aanmeldde blijven van kracht. 

Voor wat betreft de verschillende categorieën komen volgende aanpassingen : 



 

1. Zware Halve Fond - Oude en Jaarlingen : Inschrijving € 25  

    Inschrijven uiterlijk 02 juli 2020 

27 juni 2020 : Bourges I – Oude én Jaarlingen 

04 juli 2020 : Châteauroux  – Oude én Jaarlingen 

11 juli 2020 : Argenton I – Oude én Jaarlingen 

18 juli 2020 : Issoudun – Oude én Jaarlingen 

25 juli 2020 : La Souterraine I – Oude én Jaarlingen 

01 augustus 2020 : Gueret – Oude én Jaarlingen 

Op bovenstaande vluchten zijn telkens 6 punten te winnen, telkens met 1° - 2° én 3° 

afgegeven oude en jaarse duif. Maximum 36 punten te winnen. 

PRIJSVERDELING : € 250 + trofee – 200  – 150 – 100 – 75 – 75 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 – 

50 - verder € 50 tot uitputting 

 

 

2. Fond - Oude en Jaarlingen : Inschrijving € 25 - Inschrijven uiterlijk 02 juli 2020 

04 juli 2020 : Limoges I  – Oude 

18 juli 2020 :  Limoges II – Oude  én Jaarlingen 

01 augustus 2020 : Souillac  – Oude én jaarlingen 

08 augustus 2020 : Aurillac – Oude én jaarlingen 

15 augustus 2020 : Brive – Oude én jaarlingen 

22 augustus 2020 : Tulle – Oude én jaarlingen 

 

Op bovenstaande vluchten zijn telkens 2 punten te winnen, telkens met de 1° en 2° afgegeven 

duif volgens de aangeduide categorie. Maximum 22 punten te winnen 
PRIJSVERDELING : € 250 + trofee – 150 – 100 – 75 – 75 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 - verder € 50 

tot uitputting. 

 

 



3. Grote Fond - Oude en Jaarlingen : Inschrijving € 25 -  

    Inschrijven uiterlijk 23 juli 2020 

24 juli 2020 : Agen  – Oude én Jaarlingen 

31 juli 2020 : Barcelona – Oude  

31 juli 2020 : St.Vincent  – Oude 

07 augustus 2020 : Perpignan – Oude  

14 augustus 2020 : Narbonne – Oude én jaarlingen 

     

Op bovenstaande vluchten zijn telkens 2 punten te winnen, telkens met de 1° en 2° afgegeven 

duif volgens de aangeduide categorie. Maximum 14 punten te winnen 

PRIJSVERDELING : € 250 + trofee – 150 – 100 – 75 – 75 – 50 – 50 – 50 – 50  verder € 50 

tot uitputting. 
 

 

4. Fond - Jonge duiven : Inschrijving € 25 - Inschrijven uiterlijk 06 augustus 2020. 

 

08 augustus 2020 : Bourges II 

15 augustus 2020 : Châteauroux II 

29 augustus 2020 : Argenton II 

05 september 2020 : La Souterraine II 

12 september 2020 : Châteauroux III 

 

Op bovenstaande vluchten zijn telkens 3 punten te winnen, telkens met de 1°, 2° en 3° 

afgegeven jonge duif. Maximum 15 punten te winnen. 

 

PRIJSVERDELING : € 250 + trofee – 200 – 150 – 100 – 75 – 75 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 – 

50 - verder € 50 tot uitputting. 

 
 



5.Algemeen Kampioen : Gratis 

Algemeen kampioen wordt die liefhebber welke het laagste cijfer behaalde qua plaatsen 

(samengeteld) in 3 van de 4 voormelde Kampioenschappen. De Algemeen Kampioen dient 

dus in 3 van de 4 Kampioenschappen een vermelding te behalen. Er wordt rekening gehouden 

met de 3 beste plaatsen. Bij gelijkheid van punten telt de beste coëfficiënt. 

 

6. Grote Bonvlucht  “In Memoriam Eddy Vermeulen”.  

                                                                                         € 3.000 gewaarborgd. 

Deze Bonvlucht heeft plaats ter gelegenheid van de Nationale Vlucht uit Bourges voor 

Jonge duiven op 08 augustus 2020   

Inschrijving  (uiterlijk 06 augustus 2020) : € 15 per Serie. 

Het aantal aan te schaffen series per liefhebber is niet beperkt. De prijzen worden gewonnen 

in serie 3 aangeduid, zijnde 1 – 2 – 3,   4 – 5 – 6,   7 – 8 – 9 enz........ 

 

PRIJSVERDELING : € 300 – 250 – 150 – 150 – 150 – 150 – 100 – 100 – 100 – 100 – 

100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 75 – 75 – 75 – 75 – 75 – 75 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 – 

50 – 50 – 50 – 50 – 50 – desgevallend bijgevoegde prijzen van € 50. 

EXTRA !!!                 GRATIS !!!                EXTRA !!!                GRATIS !!! 

Alle deelnemers welke 3 Bons aankopen voor bovenstaande Bonvlucht, nemen 

automatisch deel aan een GRATIS Bonkampioenschap op de Nationale vlucht uit 

Argenton II voor Jonge duiven (29 augustus 2020).  

€ 750 wordt als volgt verdeeld :   150 – 100 – 100 – 75 – 75 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 

De prijzen welke GRATIS worden aangeboden, kunnen enkel worden gewonnen 

met de eerste 3 afgegeven jonge duiven (1-2-3) ,zodoende maakt élke liefhebber 

evenveel kans. Deze series dienen te worden gewonnen binnen de nationale uitslag 

(per 4-tal). 

 

7. Beginnende Duivenliefhebbers : Gratis  

Liefhebbers welke volledig zelfstandig met de duiven spelen en voor het eerst een hoklijst 

indienden in 2018 – 2019 of 2020, kunnen zich inschrijven bij het bestuur en 

ontvangen ter gelegenheid van de kampioenenviering tal van naturaprijzen. In het kader van 

één van de doelstellingen van onze privéclub geven we de beginnende liefhebber een duwtje 

in de rug ! De beginnende liefhebbers nemen gratis deel aan Alle kampioenschappen.                                                                             

_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_ 
 



Speciale ereprijzen : 

Binnen elk Kampioenschap voorzien we terug een vlucht waarop een Speciale Ereprijs wordt 

uitgereikt. 

Per categorie hebben we één vlucht uitgekozen waarop we terug iets speciaal doen voor onze 

leden. Wie ingeschreven is voor een bepaalde categorie kan de Ereprijs verbonden aan deze 

categorie winnen. 

Het AJD-lid welke op de uitgekozen vlucht de hoogste snelheid behaalt met zijn 1° afgegeven 

duif (oude/jaarse/jonge. zie reglement) wordt winnaar van de ereprijs op betreffende vlucht. 

 

 

Volgende vluchten worden voorzien : 

 

Zware Halve Fond :   Argenton I van 11 juli 2020 

De 1° afgegeven Oude of Jaarse duif van een AJD-lid, ingeschreven voor het Kampioenschap 

Zware Halve Fond Oude & Jaarse, met de hoogste snelheid (m/m) op de uitslag, wint de 

ereprijs. 

Fond : Limoges van 18 juli 2020 

De 1° afgegeven Oude of Jaarse duif van een AJD-lid, ingeschreven voor het Kampioenschap 

Fond Oude & Jaarse, met de hoogste snelheid (m/m) op de uitslag, wint de ereprijs. 

Grote Fond : Barcelona van 31 juli 2020 

De 1° afgegeven Oude duif van een AJD-lid, ingeschreven voor het Kampioenschap Grote 

Fond, met de hoogste snelheid (m/m) op de uitslag, wint de ereprijs. 

Fond Jonge : Châteauroux  II van 15 augustus 2020 

De 1° afgegeven Jonge duif van een AJD-lid, ingeschreven voor het Kampioenschap Fond 

Jonge, welke de hoogste snelheid (m/m) behaalt op de uitslag, wint de ereprijs. 

                

_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_ 

 

 

 



AJD – Kampioenschappen 2020 : 

Inschrijven voor alle onderstaande kampioenschappen kan o.m. via de bestuursleden of 

via onze website  http://www.ajd-beidevlaanderen.be. en storting op het rekeningnummer 

bij BNP PARIBAS FORTIS   IBAN : BE72 0017 8950 6116. BIC : GEBABEBB  

 

Bestuur AJD  Beide Vlaanderen 

Voorzitter : 

                                                                                                                                                  

DE SMET Christine : Pontstraat 35 – 9820 BOTTELARE – 09/362.85.60 

 

Secretariaat  :   

                                                                                                                                                    

VANDEPUTTE Rudi : B.Maenhoutstraat 51 – 9820 LEMBERGE – 0495/30.89.74 

 

 

Bestuursleden :  

                                                                                                                                        

BOMBEKE Dries : Torrekensstraat 37 – 9820 MERELBEKE-MUNTE – 0497/04.12.39 

BUYLE Etienne : Heidewegel 11 – 9290 BERLARE – 0474/37.73.45                        

 

DE SCHAMPHELAERE Philip : Poelstraat 245A – 9820 BOTTELARE – 0477/51.91.56      

 

DE VROE Johan : Vijverstraat 49 – 9860 MOORTSELE – 0478/95.66.00                             

 

WULTEPUTTE Nico : Persijzerstraat 56 – 9080 ZAFFELARE – 09/367.08.78                                                  

                      

Voor alle vragen en inlichtingen, alsook voor de diverse inschrijvingen voor deelname aan 

onze Kampioenschappen, de Bonvlucht ‘In Memoriam Eddy Vermeulen’ of, ten gepaste tijde, 

ons eetfestijn, kan u steeds terecht bij één van bovenvernoemde personen. 

 

Inschrijvingen voor Kampioenschappen en voor de Grote Bonvlucht ‘In Memoriam Eddy 

Vermeulen’, kan eveneens bij : 

 

SECELLE Noëlla : Petendonkstraat 4 – 9850 MERENDREE – 09/371.75.82 

 

DEPOORTER-MOELAERT : Oedelemsteenweg 28 – 8730 SINT JORIS – 0472/26.65.58 

 

LASSEEL YVAN : Moerwege 20 A – 9991 ADEGEM – 0476/20.32.49 

 

http://www.ajd-beidevlaanderen.be/

