
Jeugd- en Beginnelingen Club K.B.D.B. 
Antwerpen  

  

  

  

 
  

  

  

  



Jeugd- en Beginnelingen Club K.B.D.B. Antwerpen  

 Ledenboek voorjaar 2017    2  

Inhoud  
Inhoud ................................................................................................................................................................ 2 

Inleiding .............................................................................................................................................................. 3 

Sponser – Belgica De Weerd .............................................................................................................................. 4 

Lid Worden ......................................................................................................................................................... 5 

Sponser - Smisdom Plastics | Ring 4 Wings ....................................................................................................... 6 

Criteria Kampioenschappen 2017 ...................................................................................................................... 8 

Kampioenschappen Snelheid: ........................................................................................................................ 8 

Algemeen Kampioenschap Snelheid: ............................................................................................................. 8 

Kampioenschappen Halve Fond: .................................................................................................................... 8 

Algemeen Kampioenschap Halve Fond: ......................................................................................................... 8 

Algemeen Kampioenschap Fond: ................................................................................................................... 8 

Inzenden voor… .............................................................................................................................................. 8 

Sponsor - Belgavet - Seiffert............................................................................................................................... 9 

Zesdaagse 2017 ................................................................................................................................................ 10 

Sponsor - Benzing ............................................................................................................................................. 11 

Nieuwe Z.O.W. ................................................................................................................................................. 12 

Contacteer de leden van het bestuur .............................................................................................................. 13 

Sponser – The Dream Pigeon Company ........................................................................................................... 14 

Mailinglist ......................................................................................................................................................... 15 

Opmerkelijke prestaties ................................................................................................................................... 16 

Sponser – Comed ............................................................................................................................................. 16 

Sponser - Natural ............................................................................................................................................. 17 

 

  

  



Jeugd- en Beginnelingen Club K.B.D.B. Antwerpen  

 Ledenboek voorjaar 2017    3  

Inleiding  
 

Het seizoen 2017 staat in de startschoenen, hierbij ons Ledenboekje 2017. Hopelijk is bij iedereen de kweek 

gelukt of zijn ze nog volop aan het kweken. De eerste voorbereidingen voor het vliegseizoen zijn kunnen 

starten vanaf 1 maart (versoepeling ophokplicht). 

Verder zijn er enkele aanpassingen gebeurd aan de activiteiten die we organiseren. Zo zijn de 

kampioenschappen aangepast zoals je alreeds kon lezen in de mail en is onze eigen ZOW race in een ander 

kleedje gestoken.  

Dit jaar zijn er 3 vluchten, de eerste vlucht is Quievrain, gevolgd door Momignies en de laatste is 

Gembloers. Een week later start de ronde van België en dan zijn er met de 3 vluchten al enkele 

voorbereidende vluchten genomen. De vluchten gaan steeds door op zaterdag met inkorving op vrijdag. 

Meer info komt in de maand juli. 

Dus, zet allemaal jullie beste beentje voor om van 2017 een superjaar te maken!  
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Sponser – Belgica De Weerd  
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Lid Worden  
  

Criteria om lid te worden  

  

• 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  

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

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

• Ere – leden  

  

Hoe kan je lid worden?  

  
  

 Nieuw Lid*                   GRATIS  

 Zelfstandig spelend                € 2,50  

 In tandem spelend, iedereen t.e.m. 30 jaar         € 2,50  

 Beginnelingen                  € 2,50  

 Liefhebbers in tandem spelend met een oudere liefhebber    € 5,00  

 Ere – leden                    € 10,00  

  
  

*Nieuwe leden zijn leden die voor de 1ste maal aansluiten bij Jeugd Club Antwerpen.  
  
  
  
  

Deze bijdragen kunnen gestort worden voor 1 juni 2017 op naam van   

Jeugd Club K.B.D.B. Antwerpen   

Bosschaertlaan 9  

B – 2960 Sint-Job-in‘t-Goor   

IBAN-nummer: BE04 6528 3576 6331  

Mededeling: Lidgeld JCA 2017 + naam  
  

Door het lidmaatschap kan men deelnemen aan alle initiatieven, competities en 

kampioenschappen die tijdens het speelseizoen worden georganiseerd.   
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Voordelen van het lidmaatschap  

  

• U kan deelnemen aan een prachtig kampioenschap van Snelheid tot Fond.  

• U kan deelnemen aan onze nevencompetitie zoals de 6-daagse.  

• U kan deelnemen aan een afzonderlijke uitslag op de provinciale Orléans vlucht  

• U kan deelnemen aan onze activiteiten, van deze activiteiten zal u in de loop van 

het jaar nog uitgebreid op de hoogte worden gebracht. Heb je zelf een leuke 

activiteit of een idee? Laat het ons zeker weten zodat wij dit analyseren en 

uitwerken.  

• U wordt op de hoogte gehouden van de werkzaamheden van onze werkgroep  

• U wordt op de hoogte gehouden van wat er reilt en zeilt in onze hobby  

• U bent lid van een grote familie in ons duivenmiddens  

• U kan tal van prijzen winnen die verspeeld worden in de loop van het seizoen  
  

  

Spoor tevens al uw vrienden aan om lid te worden van de Antwerpse Jeugd- en  

Beginnelingen Club  
  

Sponser - Smisdom Plastics | Ring 4 Wings  
  

Jeugdclub Antwerpen kan jullie meedelen dat er ook enkele nieuwe sponsers 

bijgekomen zijn. Sinds februari 2015 heeft de firma Smisdom Plastics NV ervoor 

gekozen ons te sponseren met bij-ringetjes.  

Indien jullie graag bij-ringen bestellen met jullie gepersonaliseerd telefoonnummer in 

kunnen jullie best even contact opnemen met hun via onderstaande website. 

http://www.rings4wings.com/   
  

  
  

 

  

http://www.rings4wings.com/
http://www.rings4wings.com/
http://www.rings4wings.com/
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Uw reclame hier? 
  

  

Dat is mogelijk. Neem hiervoor  
contact op op volgend emailadres:  

info@jeug dclubantwerpen.be   
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Criteria Kampioenschappen 2017 

Kampioenschappen Snelheid:  

Dezelfde duif dient 6 prijzen te behalen.  

Kampioenschap voor 3 reeksen: Oude duiven, Jaarse duiven en Jonge duiven.  

Kleinste coëfficiënt (behaalde prijs x 100 : aantal duiven in wedstrijd) wint. 

Enkel weekendvluchten vanaf 17 maart tot en met 10 september 2017, enkel prijzen 

per 3-tal.  

Algemeen Kampioenschap Snelheid:  

Volgens meeste prijzen (6 oude, 6 jaarse en 6 jonge = maximum 18) daarna aantal 

vermeldingen (oude, jaarse en jonge = maximum 3) daarna coëfficiënt (oude + 

jaarse + jonge). De drie eerst geklasseerde algemene kampioenen ontvangen een 

trofee.  

Kampioenschappen Halve Fond:  

Dezelfde duif dient 4 prijzen te behalen.  

Kampioenschap voor 2 reeksen: Oude duiven en Jonge duiven.  

Kleinste coëfficiënt (behaalde prijs x 100 : aantal duiven in wedstrijd) wint.  

Vanaf 251km tot de afstand van de provinciale vlucht Gien. 

Algemeen Kampioenschap Halve Fond:  

Volgens meeste prijzen (4 oude en 4 jonge = maximum 4) daarna aantal 

vermeldingen (oude en jonge = maximum 2) daarna coëfficiënt (oude + jonge). De 

drie eerst geklasseerde algemene kampioenen ontvangen een trofee.  

  

Algemeen Kampioenschap Fond:  

Dezelfde duif dient 2 prijzen te behalen zowel oude, jaarse als jonge zijn 

toegestaan.  

Dit kampioenschap telt voor zowel ere-leden als jeugdleden. 

Alle vluchten verder dan Gien tellen voor die kampioenschap. 
  

Inzenden voor…  

De deelnemingsstrookjes dienen uiterlijk op 20 september 2017 binnen te zijn bij  

Thomas Verhagen – Jachtweg 44 2380 Ravels  OF   

info@jeugdclubantwerpen.be    

Op aanvraag dienen de uitslagen ter staving te kunnen worden voorgelegd.  



Jeugd- en Beginnelingen Club K.B.D.B. Antwerpen  

 Ledenboek voorjaar 2017    9  

Sponsor - Belgavet - Seiffert  

  

  

http://www.belgavet.be/
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Zesdaagse 2017 
  

Voor je 1ste getekende krijg je 2 punten voor je 2de getekende krijg je 1 punt. Je kan 

dus 3 punten per weekend verdienen. Eindrangschikking volgens meeste punten, 

daarna kleinste coëfficiënt.    

Er zijn enkel punten te verdienen met Jonge duiven en er telt slechts 1 vlucht per 

weekend (zaterdag of zondag).  Enkel prijzen per 3-tal komen in aanmerking. 

Inzenden kan gebeuren via de website http://www.jeugdclubantwerpen.be. De 

inzendingsformulieren zullen beschikbaar zijn zodra de laatste vlucht is gespeeld. 

Indien men liever het deelnamestrookje wil inzenden is dit mogelijk naar Thomas 

Verhagen Jachtweg 44, 2380 Ravels.   

Op aanvraag dienen de uitslagen ter staving te kunnen worden voorgelegd De 

uitreiking vindt plaats op onze jeugddag.  
  

1ste prijs:      Waardebon €50 + Trofee  

2de prijs:      Waardebon €40  

3de prijs:      Waardebon €30  

4de prijs – 15de prijs:  Waardebon €20  
  
  

Datum  Vlucht  Aantal duiven  Prijs 1ste  Prijs 2de  Coëfficiënt  

24 of 25 juni 2017           

8 of 9 juli 2017           

15 of 16 juli 2017            

22 juli GIEN            

12 of 13 augustus 2017           

19 of 20 augustus 2017            

  

Naam: ……………………..  
  

Straat + nr.: ……………………..  
  

Postcode + Gemeente: ………….    …………………………………   

  

http://www.jeugdclubantwerpen.be/
http://www.jeugdclubantwerpen.be/
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Sponsor - Benzing  
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Nieuwe Z.O.W. 
 

Dit jaar organiseren we een vernieuwde versie van onze ZOW race. 

Deze zal doorgaan op 26 augustus vanuit Quievrain, 2 september vanuit Momignies en 9 september vanuit 

Gembloers. Dit telkens met een inkorving op vrijdagavond van 19u30 tot 20u30. De lossing zal plaatsvinden 

zaterdags vanaf 10 minuten na de laatste officiele lossing. Dit zal bekendgemaakt worden via Pitts & 

Duivenspel.be. 

Maximaal 10 duiven per liefhebber waarvan maximum 5 oude. 10 jonge duiven is geen enkel probleem. 

De vlucht vanuit Quievrain gaat door in Schilde 

De vlucht vanuit Momignies gaat door in Zittaart. 

De vlucht vanuit Gembloers gaat door in Heultje. 

 

De vlucht vanuit Quievrain wordt gespronderd door Ronny Van Tilburg uit Zondereigen. 

Voor de vlucht uit Momignies hebben wij Van Robaeys als sponser, en de vlucht uit Gembloers neemt 

Natural voor zijn rekening. 

Inschrijvingsgeld voor elk van deze vlucht bedraagt 5€. Hier zit de uitslag en een versnapering inbegrepen. 

Zowel Jeugd-, ere-leden als niet leden zijn welkom en mogen meedoen. 

Elk 1ste jeugdlid op de uitslag mag een duif naar keuze laten trekken door Yella. 

Telkens zijn er voor elke Race volgende prijzen voorzien: 

1ste prijs : 3 zakken duiveneten 

2de prijs: 2 zakken duiveneten 

3de prijs: 1 zak duiveneten 

Alle overige deelnemers een pakket van de sponser. 

 

Eindklassement wordt bepaald over de 3 vluchten met de eerste 3 getekenden. Dus maximaal 9 prijzen. 

Indien gelijkheid van prijzen telt de coëfficiënt. 

De prijzen in het algemeen klassement zijn: 

1ste prijs: een gerookte beenhesp 

2de prijs: een zijde spek 

3de prijs: een ham 

Overige prijzen zijn vleesprijzen. 
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Contacteer de leden van het bestuur  
  

Als u zich ondertussen geroepen voelt om in het bestuur te komen of als u andere 

vragen/opmerkingen hebt kan u contact opnemen met ons:  
   

 De Prins Freddy        Elst Frank   

 Turfstraat 1         Bosschaertlaan 9  

B – 2980 Sint Antonius Zoersel  B – 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor    

 0495/26.13.42        0499/51.07.44  

deprinsdejong@skynet.be   
  

  frankelst26@hotmail.com     

 Verhagen Thomas       Roelen Angelo  

 Jachtweg 44         Gelmelstraat 121  

 B – 2380 Ravels        B – 2320 Hoogstraten  

 0479/98.35.28        0473/60.64.62  

Thomas.verhagen@live.be  
  

  angelo_roelen38@hotmail.com   

 Mensch Yannick       Van Hecke Kjenten  

 Oranjestraat 19        Lammekensstraat 36  

 B – 2430 Vorst        B – 2390 Westmalle  

 0477/35.17.18        0499/34.09.40  

menschyannick@hotmail.com  kjentenvanhecke@hotmail.be   
  

Leemans Jeffrey  

Elsakker 2A  

B – 2328 Meerle  

0472/90.43.29  

Jeffrey_leemans@hotmail.com   
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Sponser – The Dream Pigeon Company  
  

  

http://www.drepig.com/
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Mailinglist  
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn vragen wij u om je gegevens maar 

vooral je e-mailadres door te geven zodat wij u het ledenboekje full color 

kunnen bezorgen alsook documenten die je kan invullen en doormailen.  

Je gegevens en mailadres doorgeven kan bij Verhagen Thomas op 

info@jeugdclubantwerpen.be .    

Er worden geen ledenboekjes meer per post verstuurd, indien u geen 

e-mail heeft contacteer ons dan !  
  

Naam, adres, K.B.D.B. Lidnr., e-mail, gsm of tel.nr., geboortedatum.  

  

  

  
  
  

  

   

  

  

  

  

  

Uw reclame hier? 
  

  

Dat is moge lijk. Neem hiervoor  
contact op, op  volgend emailadres:  

info@jeugdclubantwerpen.be   
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Opmerkelijke prestaties  
  

Heeft u een opmerkelijke prestatie neergezet met uw duiven?   

Laat het ons weten:  

Voor 1 mei : mail naar info@jeugdclubantwerpen.be  

Vanaf 1 mei: http://www.jeugdclubantwerpen.be  
  

  

  

  

  

  

  

  

Sponser – Comed  
  

  

 

http://www.jeugdclubantwerpen.be/
http://www.jeugdclubantwerpen.be/
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Sponser - Natural  

 
  


