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

Criteria om lid te worden
• Zelfstandig of in tandem spelend t.e.m. 35 jaar (geboortejaar 1984 of later)
• Liefhebbers t.e.m. 35 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 2014 of later)
• Ere – leden

Hoe kan je lid worden?
 Nieuw Lid*
 Zelfstandig spelend
 In tandem spelend, iedereen t.e.m. 30 jaar
 Beginnelingen
 Liefhebbers in tandem spelend met een oudere liefhebber
 Ere – leden

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

*Nieuwe leden zijn leden die voor de 1ste maal aansluiten bij Jeugd Club Antwerpen,
meld zeker aan één van de bestuursleden wanneer je voor het eerst lid bent, dan kunnen
we je tijdig wegwijs helpen.

Gelieve uw lidmaatschap te bevestigen:
- Mail: deprinsdejong@skynet.be
- Gsm: 0495 26 13 42
Door het lidmaatschap kan men deelnemen aan alle initiatieven, competities en
kampioenschappen die tijdens het speelseizoen worden georganiseerd.
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Jeugd- en Beginnelingen Club K.B.D.B. Antwerpen
Voordelen van het lidmaatschap
• U kan deelnemen aan een prachtig kampioenschap van Snelheid tot Fond.
• Najaarsactiviteit
• Kampioenendag tijdens de Provinciale kampioenenviering PE Antwerpen te
Grobbendonk
• 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
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Jeugd- en Beginnelingen Club K.B.D.B. Antwerpen

Yellow Pigeons
Al enkele Jaren verzorgt Yella Depuydt, de professionele top foto’s van de toppers van onze jeugdleden.
Wens je zelf een foto van één van je toppers, kijk dan zeker eens op haar website.
http://www.yellowpigeons.be

YELLOWPIGEONS
Uw reclame hier?
Dat is mogelijk. Neem hiervoor
contact op op volgend emailadres:
info@jeugdclubantwerpen.be
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Jeugd- en Beginnelingen Club K.B.D.B. Antwerpen
Criteria Kampioenschappen 2019
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 23 maart tot en met 08 september 2019, enkel
prijzen per 3-tal. Iedere geklasseerde ontvangt een trofee.
Er mag maar 1 vlucht per weekend ingestuurd worden.
Dit kampioenschap telt voor enkel jeugdleden en beginnelingen.
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 (coëfficiënt
wordt berekent per categorie. Lees: 3De plaats oude tegen 10 deelnemers komt neer
op een coëfficiënt van 30.). De drie eerst geklasseerde algemene kampioenen
ontvangen een trofee.
Dit kampioenschap telt voor enkel jeugdleden en beginnelingen.
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 ( vluchten die algemeen aangenomen worden als hafo, bij eventuele
betwistingen heeft de werkgroep het recht op de eindbeslissing ) tot de afstand van de
provinciale vlucht Fay-Au-Loges (vroeger Orleans).
Voor het kampioenschap oude duiven mogen zowel oude als jaarse gebruikt worden.
Let op men kan enkel de hoofduitslag (oude + jaarse) gebruiken.
Dit kampioenschap telt voor enkel jeugdleden.
Algemeen Kampioenschap Halve Fond:
Volgens meeste prijzen (4 oude en 4 jonge = maximum 8) daarna aantal
vermeldingen (oude en jonge = maximum 2) daarna coëfficiënt (coëfficiënt wordt
berekent per categorie. Lees: 3De plaats oude tegen 10 deelnemers komt neer op
een coëfficiënt van 30.). De drie eerst geklasseerde algemene kampioenen
ontvangen een trofee.
Dit kampioenschap telt voor enkel jeugdleden.
Algemeen Kampioenschap Fond:
Dezelfde duif dient 2 prijzen te behalen zowel oude, jaarse als jonge zijn
toegestaan.
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Dit kampioenschap telt voor zowel ere-leden als jeugdleden.
Alle vluchten verder dan de provinciale vlucht Fay-Au-Loges (vroeger Orleans)
tellen voor dit kampioenschap.
Inzenden voor…
De deelnemingsstrookjes dienen uiterlijk op 30 september 2019 binnen te zijn via één
van de bestuursleden OF info@jeugdclubantwerpen.be
Op aanvraag dienen de uitslagen ter staving te kunnen worden voorgelegd.
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Jeugd- en Beginnelingen Club K.B.D.B. Antwerpen
Vanrobaeys
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Jeugd- en Beginnelingen Club K.B.D.B. Antwerpen
Z.O.W. Race
Dit jaar organiseren we onze ZOW-30 race naar de retro-formule, dit wil
zeggen dat er op 1 dag een prijskamp zal ingericht worden met telkens 3
vluchten uit 3 windrichtingen (zuid, oost, west). Naar het concept van de
ronde van België, ook hier weet je niet op voorhand voor welke vlucht je
welke duif inkorft.
Dit alles zal doorgaan in het lokaal De Eendracht – Schilde.
Rozenhoek 3 – 2970 Schilde
ZUID: GEMBLOUX
OOST: TONGEREN
WEST: AALST
Je mag voor elke lossingsplaats maximaal 2 duiven inkorven met dus
maximum van 6 duiven ( 2 reeksen van 3 duiven). Zowel oude/jaarse als
jonge duiven zijn toegestaan, per lossingsplaats wordt er slechts 1 uitslag
gemaakt (oude,jaarse en jonge op 1 uitslag) .
Hou wel zeker volgende data vrij:
- 14 september (13 september inkorving)

Voor de ZOW-race wordt er 5 euro gevraagd voor deelname. Deze
bijdrage geeft u recht op o.a. volgende zaken:

- Gratis uitslag
- Gratis versnapering (afgelopen jaren waren dit bv een BBQ of een hot-

dog, bitterballen/curryworsten)
- Kans op vele gratis prijzen. (jeugdleden hebben recht op bijkomende
gegarandeerde prijzen)
- Iedere deelnemer ontvangt een sponsorpakket

Iedere liefhebber inschreven bij de KBDB en wonende in de provincie
Antwerpen mag deelnemen aan deze vluchten en maakt kans op gratis
prijzen, er zal tevens voor deze vluchten een apart jeugdkampioenschap
opgemaakt worden.
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Jeugd- en Beginnelingen Club K.B.D.B. Antwerpen
Elk 1ste jeugdlid op de uitslag mag een duif naar keuze laten trekken door
Yellow pigeons ( 1 per vlucht, elk jeugdlid maakt slechts kans op 1 foto
per ZOW- Race).
Het klassement van de ZOW race wordt op volgende manier bepaald:
Winnaar van de ZOW race is de liefhebber die over alle 3 de vluchten het
beste/snelste team heeft. Met team bedoelen we in elke reeks de 1ste
getekende of de 2de getekende. Voorbeeld:
Vlucht A: 1st getekende 5de prijs, 2de getekende 10de prijs
Vlucht B: 1st getekende – (mist), 2de getekende 19de prijs
Vlucht C: 1st getekende 4de prijs, 2de getekende 40ste prijs
Hierdoor zal TEAM 2 eerst geklasseerd worden omdat dit team 3 prijzen
heeft gewonnen.
Indien er gelijkheid van prijzen is gebeurt de klassering op coëfficiënt.
Er kan slechts 1 team in het klassement worden opgenomen.
De prijzen in het algemeen klassement zijn:
1ste prijs: een gerookte beenhesp
2de prijs: een zijde spek
3de prijs: een ham
Midden prijs: een ham
Laatste prijs (met minimaal 1 prijs op de uitslag): een ham
Overige prijzen zijn naturaprijzen.
Alle gewonnen prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden op nader te
bepalen datum. Alle prijzen die niet afgehaald worden, worden eigendom
van de jeugdclub.
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Jeugd- en Beginnelingen Club K.B.D.B. Antwerpen
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
Turfstraat 1
B – 2980 Sint Antonius Zoersel
0495/26.13.42
deprinsdejong@skynet.be

Elst Frank
Bosschaertlaan 9
B – 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor
0499/51.07.44
frankelst26@hotmail.com

Verhagen Thomas
Oude Baan 6
B – 2380 Ravels
014/65.64.08
Thomas.verhagen@live.be

Roelen Angelo
Gelmelstraat 121
B – 2320 Hoogstraten
0473/60.64.62
angelo_roelen38@hotmail.com

Mensch Yannick
Oranjestraat 19
B – 2430 Vorst
0492/45.91.75
menschyannick@hotmail.com

Van Hecke Kjenten
Heuvelstraat 6
B – 2243 Pulle
0499/34.09.40
kjentenvanhecke@hotmail.be

Leemans Jeffrey
Elsakker 2A
B – 2328 Meerle
0472/90.43.29
Jeffrey_leemans@hotmail.com
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Jeugd- en Beginnelingen Club K.B.D.B. Antwerpen
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 mogelijk. Neem hiervoor
contact op, op volgend emailadres:
info@jeugdclubantwerpen.be

Opmerkelijke prestaties
Heeft u een opmerkelijke prestatie neergezet met uw duiven?
Laat het ons weten:
mail naar info@jeugdclubantwerpen.be
http://www.jeugdclubantwerpen.be

Ledenboek 2019

12

Jeugd- en Beginnelingen Club K.B.D.B. Antwerpen
Sponser – Ronny van tilburg
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