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Nieuwsbrief Oost-Vlaamse jeugdclub 
Jaargang 1, nummer 1 
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Het bestuur 

 
 

 
Contactgegevens: 
 
Lorenzo De Pauw  Matthias Vercauter      Wim Nuël 
Kerkstraat 52-1  Heifortstraat 63      Broeder De Saedeleerstraat 100 
9900 Eeklo   9940 Ertvelde       9340 Lede       
0497/20.33.29  0496/77.34.19      0471/07.70.74 
lorenzodepauw@hotmail.be matthias.vercauter@gmail.com nuel.wim@telenet.be   

 
 

Wenst u inlichtingen? Heeft u problemen? Aarzel niet, neem contact met ons op. Wij staan 
steeds ter beschikking van de jonge liefhebbers. 

 

Samen staan we sterk!! 

 

 

Voorzitter
Lorenzo De Pauw

raadgever
Luc Bafort

medewerker
Freddy Strubbe

medewerker

Marc Dumeez

medewerker

Guy Callebaut

medewerker

Laurens 
Gyselbrecht

schatbewaarder

Matthias 
Vercauter

secretaris

Wim Nuël

mailto:lorenzodepauw@hotmail.be
mailto:matthias.vercauter@gmail.com
mailto:nuel.wim@telenet.be
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1) WAAROM EEN NIEUWSBRIEF 
 
Het bestuur van de Oost-Vlaamse jeugdclub heeft ingezien dat ons bekende 
boekje sterk verouderd was. We opteren om een nieuwsbrief te maken die  
enkel nog digitaal te verkrijgen is. Zo hopen we om meer mensen te bereiken. 
Deze eerste versie zal enkel via onze mediakanalen verschijnen. Bedoeling is 
echter om iedereen ook via mail een exemplaar te sturen nadat we onze kam-
pioenschappen hebben binnengekregen. We zullen dan over voldoende  
correcte email-adressen beschikken. 
 
Doel en inhoud van onze nieuwsbrief: 
 

- 2 maandelijks zal er een nieuwsbrief komen 
- Vermelding van praktische zaken  
- Tips en tricks voor de komende maanden 
- In de kijker zetten van sterk spelende jeugdleden 

 
Om dit te laten slagen rekenen we ook op de ervaren liefhebbers en  
dierenartsen. Je kan zelf een stukje schrijven in onze nieuwsbrief. Ben jij een 
specialist van het snelheidsspel of eerder van de fond met oude duiven? Heb je 
goede tips over een onderwerp? Speel dan je voorstel door naar onze  
voorzitter. Je tekst zal opgenomen worden in ons volgend nummer. Zo hopen 
we om nog meer tips te kunnen geven aan onze jeugd op een laagdrempelige 
manier. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

2) CRITERIA KAMPIOENSCHAPPEN 2017 

Reglement kampioenschappen 
jeugd+beginnelingen+peterkampioenschap. 

1. De prijzen dienen behaald te worden per 3-tal zonder breuken en 
minstens 50 deelnemende duiven. 

2. Eén vlucht per weekend, per categorie. Vluchten voor verschillende 
categorieën in hetzelfde weekend zijn toegestaan. 

3. Midweekvluchten alsook vluchten op feestdagen die niet op een 
zaterdag of zondag vallen tellen niet mee. 

4. De vluchten vanaf het eerste weekend van april tot en met het 
weekend van de laatste nationale vlucht komen in aanmerking. 

5. Er moet in Oost-Vlaamse maatschappij ingekorfd worden. 
6. Voor alle vluchten tellen ofwel de regionale, provinciale of nationale 

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

reisduiven 
(afzonderlijk hok en afzonderlijke hoklijst zijn strikt noodzakelijk) 

8. Zelfstandig jong duivenliefhebber zijn, d.w.z. zelf inkorven, klokken en 
verzorgen 

9. Voor iedere categorie telt eerst het aantal prijzen dan de kleinste 
coëfficiënt. 

10. “Algemeen kampioen” wordt diegene die zich het best weet te 
klasseren in zowel het kampioenschap Snelheid als het kampioenschap 
Halve fond en Fond. Bij gelijkheid wordt in deze volgorde gekeken naar: 
aantal klasseringen, som van de plaats in de klasseringen, som van de 
prijzen en als laatste de kleinste coëfficiënt 

11. Uitslagen behaald in verbond tellen enkel mee als: 
1. Het een door de KBDB erkend verbond is. 
2. De duiven in een Oost-Vlaamse maatschappij zijn ingekorfd. 

12. Bij eventuele geschillen is de uitspraak van het bestuur onherroepelijk  

13. Ieder jeugdlid kan maar 1 keer algemeen kampioen worden in zijn 
categorie (vermelding blijft).  
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Jeugdcategoriën (8-12j;13-18j;19-24;25-30)  

- Snelheid: 1e en 2de afg. Maximum 5 uitslagen enkel met jonge duiven tot 

Parijs 

- Halve fond: 1e en 2de afg. Maximum 4 uitslagen oude, jaarse en jonge vrij 

te kiezen van Parijs tot en met Vierzon 

- Fond: 1e en 2de afg. Maximum 3 uitslagen oude, jaarse en jonge vrij te 
kiezen van Bourges tot … 

- Asduif snelheid: 6 uitslagen met een jonge duif (ringnummer 2017) tot 
Parijs 

- Asduif halve fond: 4 uitslagen van Parijs tot en met Vierzon 

- Asduif fond: 3 uitslagen van Bourges tot… 

Beginnelingen boven 30jaar 

- 6 vluchten (snelheid, halve fond, fond) met de eerste afgegeven duif. 

- Voor liefhebbers boven de 30jaar die de duivensport zelfstandig 
beoefenen en voor het eerst hun hoklijst bij de KBDB hebben ingediend 

in 2014 of later. 

Peterkampioenschap snelheid 

- 8 vluchten met 1e en 2de afg. Duif. Oude, jaarse, jonge zelf te kiezen. Alle 

vluchten tot Parijs.  

Peterkampioenschap Halve fond 

- 6 vluchten met 1e en 2de afg. Duif. Oude, jaarse, jonge zelf te kiezen. Van 
Parijs tot Limoges (Limoges, Tulle niet inbegrepen). 

Peterkampioenschap Fond 

- 4 vluchten met 1e en 2de afg. Duif. Volgende vluchten komen in 

aanmerking: Limoges oude 3/6; Cahors oude 24/6; Limoges jaarlingen 
8/7; Tulle jaarlingen 29/7. 
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3) KAMPIOENSCHAPPEN INDIENEN DOE JE ZO 

 

We hebben gekozen voor een volledig digitaal platform voor het indienen van 
onze kampioenschappen. Dit is veel sneller en gebruiksvriendelijker. 
Klik de voor u van toepassing zijnde link aan en volg de verschillende stappen. 

In onderstaande handleiding vind je meer info over de werking van dit pro-
gramma. 

Uiterste indiendatum is : 30/11/2017 

We roepen alle jeugdleden en peters op om voor deze verandering open te 
staan en zeker en vast in te sturen voor onze kampioenschappen. Er zullen  
opnieuw tal van toffe prijzen zijn zowel voor onze jeugdleden als voor onze  
peters. Niemand gaat met lege handen naar huis. 

 

STAPPENPLAN INSTUREN VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN 

 

1) Kies de link die u nodig hebt uit onderstaande lijst 

 

Jeugdcategoriën: 

https://goo.gl/forms/WkQ1E6qnO00mw4YH3 

 

Beginnelingen boven de 30jaar: 

https://goo.gl/forms/M1cqnX3tPRksBqlh1 

 

Peterkampioenschappen: 

https://goo.gl/forms/bwoa6dLL8vDf1sO72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/WkQ1E6qnO00mw4YH3
https://goo.gl/forms/M1cqnX3tPRksBqlh1
https://goo.gl/forms/bwoa6dLL8vDf1sO72
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2) Vul je gegevens in. 
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3) Kies het kampioenschap dat voor u van toepassing is en vul de ge-
vraagde velden in 
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4) Kopieer een link van de uitslag ter controle 
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5) Ga door tot het einde en dien het formulier in. 

 

Opmerkigen: 

- Vul alle vereiste velden in. 

- Je hoeft niet elk blad in te vullen. Klik op volgende om verder te gaan. 

- Indien u later nog iets wil wijzigen aan uw doorgestuurde kampioen-
schappen dan moet u een nieuw formulier invullen. 

- Indien uw maatschappij niet over een website beschikt is het nog steeds 
mogelijk om uw uitslagen per post op te sturen naar Lorenzo De Pauw en 

dit voor 30/11/2017 

- Mocht u nog vragen hebben bij het invullen dan kan u bellen naar  

Lorenzo De Pauw 
0497/20.33.29 
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4) KAMPIOENENFEEST 2018 

Noteer deze datum alvast in uw agenda en kom mee genieten van een  

spetterende namiddag. 

 

Alle jeugdleden en kinderen onder de 12jaar kunnen gratis genieten van een 
schitterend middagmaal. 

Alle andere gasten kunnen genieten van deze maaltijd voor de prijs van €25 

Inschrijven kan via mail of telefonisch enkel bij bestuurslid Matthias Vercauter. 
Graag vermelding met naam telefoonnummer en aantal betalende en gratis 
personen. 

 

 

 

Inschrijvingen zijn pas geldig na overschrijving op het rekeningnummer van de 
jeugdclub 

Cash betalen is niet mogelijk! 

Gelieve over te schrijven op onderstaand rekeningnummer: 

BE32 8901 2446 7502 
Oost-Vlaamse jeugdclub 

Vercauter Matthias 
Heifortstraat 63 
9940 Ertvelde 

Na een geslaagde editie vorig jaar zal ons feest opnieuw doorgaan in de Salons 
Mantovani. 

Zondag 18/02/2018. 

Salons Mantovani 

Doorn 1 

9700 Oudenaarde 
 


