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“De Nieuwe Frontduif” Stamnr.22314 - Peizegem 

“De Nachtklievers” Stamnr 22675 - Opwijk 

____________________________ 

V.U. Van der Straeten Jan - Opwijk 



Voorwoord 

Het sportseizoen 2016 kunnen we bestempelen als bewogen. Met slechte 

weersomstandigheden, slecht verlopen en zelfs afgelaste vluchten kregen 

we een seizoen dat we hopelijk niet elk jaar meemaken. Daarna komen 

meestal de rustige maanden maar staken de vogelgriep, allerhande 

dopingperikelen, geruchten en roddels de kop op. Aan het weer kunnen we 

niets veranderen maar wij mogen wel als KBDB-lid verwachten dat er een 

duidelijk reglement inzake doping komt die voor iedere melker groot of 

klein gelijk is maar vooral duidelijkheid schept.  

Als we enkel naar ons verbond ‘De Frontklievers’ kijken mogen we na ons 

eerste jaar terugblikken op een geslaagd seizoen. Ondanks de 

gebruikelijke kinderziektes bij de start die mede dankzij de stalen zenuwen 

van Geert opgelost werden kunnen we stellen dat ‘De Frontklievers’ hun 

start niet gemist hebben. In een seizoen waar er enkele vluchten niet zijn 

doorgegaan hebben we op Noyon en Souppes toch 15.706 duiven 

ingekorfd. Mede dankzij onze sponsors hebben we enkele mooie vluchten 

kunnen aanbieden. Onder leiding van onze voorzitter hebben we een 

geslaagde busuitstap naar de Philippine gemaakt en met 70 tevreden 

“lunchers” op de kampioenendag kunnen we niet anders dan zeggen dat 

de afwezigen zoals altijd ongelijk hadden. Een bewijs dat samenspelen 

en/of verbonden de toekomst zijn voor onze duivensport. 

Seizoen 2017 

Wat betreft het seizoen 2017 zijn er enkele wijzigingen voorzien.  

Samengevat : 

- In Brabant zal Souppes vervangen worden door Chevrainvilliers. Dit 

betreft eigenlijk alleen een naamswijziging aangezien er hier al gelost werd 

vanaf 25 juni ’16. Er bestaat ook nog een kleine mogelijkheid dat Vlaams-

Brabant sector 1 zal lossen in Toury. Van zodra we meer info hebben zal dit 

via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd worden. 

- Speelstraal Noyon 10 km vanaf punt +505800.0, +041240.0  

- Speelstraal Chevrainvilliers : de gemeenten Opwijk, Merchtem, Peizegem,  

Asse, Mollem, Relegem, Zellik, Bekkerzeel, Kobbegem, Brussegem, 

Hekelgem, Essene, Wolvertem, Meise, Nieuwenrode,  Steenhuffel, 

Malderen, Londerzeel, Opdorp, Buggenhout, Baardegem, Moorsel, Meldert 

en Lebbeke. 

  



- Onkosten :  

• In-en uitlezen klok: € 1.00 

• Noyon : € 0,80 per duif 

• Chevrainvilliers  : € 1,20 per duif 

• Uitslagen gratis op www.frontklievers.be of af te halen in het lokaal. 

- Om aan ieders wensen proberen te voldoen zijn er enkele wijzigingen in 

ons intekensysteem. 

� Kaartserie € 1 (vorig jaar €1,25) uitbetaling volgens kaart  

� Bonserie  € 2,5 inleg, uitbetaling volgens kaart 

� Inleg €1,50 – Prijzen van € 3 GEWAARBORGD tot de laatste prijs, indien er 

inleggeld over is zullen de eerste en laatste prijzen uitbetaald worden aan 

€ 5. 

� Pot € 0,5 inleg – prijzen van 5 euro 

� 1ste Afgegeven - € 5 inleg – prijzen van € 15 (mag uiteraard enkel gezet 

worden op 1ste afgegeven per categorie) 

� Sponsorserie van 2A - € 2,5 inleg – prijzen van € 15. 

� Frontseries - €1,25 inleg – prijzen van € 25. Systeem van 6A maar er mag 1 

duif ontbreken, dus 5 van de 6. VB 1-2-3-5-6 of 7-9-10-11-12.  

� Bom – € 5 inleg – Alles aan de eerste die er voor vliegt. 

� Sprint - € 0,10 – Verdeling 40% - 30% - 20% - 10% 

� Poel – Afgeschaft. 

- Jaarlingen dubbelen in de oude is nog steeds gratis. 

- Hoppestreek Noyon – Gratis dubbeling met de lokalen St.Kat.Lombeek, 

Grimbergen, Kapelle-Op-Den-Bos, Liedekerke en Opwijk-Peizegem. 

Verandering voor 2017 : Waarborgen zijn afgeschaft en er komt een vrije 

inleg tot nr.10 en seriekens tot 30. Uitbetaling aan 100% dus GEEN 7% 

afhouding. De kosten worden volledig gedragen door de lokalen. 

- Pajot Chevrainvilliers. Gratis dubbeling met alle lokalen in Vlaams 

Brabant (Zone 1) op Chevrainvilliers.  

- Uitslagen en alle tussenstanden van de kampioenschappen wekelijks op 

www.frontklievers.be  

  



Richtlijnen 

� Voor Noyon : Klokken binnenbrengen ten laatste 2 uur na de vermoedelijk 
laatste prijs. 
 

� Voor Chevrainvilliers : Klokken binnenbrengen tijdens de inkorving van 
Noyon 

 

� Liefhebbers die alleen op zaterdag (Chevrainvilliers) of zondag(Noyon)  
wensen te spelen dienen dit bij de inschrijving te melden en hun toestel 
binnen te brengen in het lokaal s’avonds voor 20 uur de dag na de 
inkorving. 
 

� Liefhebbers die met een eigen bestatigingstoestel  (niet van toepassing 
voor elektronisch) wensen te spelen, dienen dit ten laatste de dag vóór 
inkorving ter beschikking te stellen in het lokaal.  
 

� Inenting tegen PARAMYXOVIROSE : gelieve bij de eerste inkorving een 
copy af te geven ter bewijs van inenting. Zowel voor de oude als achteraf 
voor de jonge duiven. 
 

� Koppelen chipringen. Voor diegenen die regelmatig deelnemen aan onze 
vluchten is het gratis. Voor anderen en niet leden vragen wij een 
vergoeding van € 0,20/duif. 

o Geert Van Assche op afspraak Tel: 0479/ 74 66 03. 
o Koen Van Roy op afspraak 0474/62.80.62. 
o Jan Van der Straeten binnenbrengen café Kevers voor 

maandagmiddag. 
Niet te vergeten : 

- Lijst van de te koppelen duiven (liefst in volgorde) 
- Lijst van de ringnummers die mogen gewist worden (liefst in 

volgorde) 
- Laatste vlucht of trainingsvluchten wissen. 
- De liefhebbers die een duoklok, onderstel of 2de klok hebben dienen 

deze ook mee te brengen voor het koppelen. 
- Nieuwe chipringen zijn steeds beschikbaar in het lokaal. 
- Briconkabels zijn beschikbaar, gelieve andere kabels zelf mee te 

brengen. 

� Lidkaarten 2017 : De liefhebbers zullen in hun vereniging een nieuw 
kleefetiket 2017 ontvangen. 
 

  



Kampioenschappen 

Geldprijzen voor Noyon 

 
Algemeen   Oude   Jaarse   Jonge 

 
Kampioen   2 EA Asduif   2 EA Asduif   2 EA Asduif 

1ste € 20 
 

€ 20 € 20 
 

€ 20 € 20 
 

€ 20 € 20 

2de € 17.5 
 

€ 15 € 15 
 

€ 15 € 15 
 

€ 15 € 15 

3de € 15 
 

€ 10 € 10 
 

€ 10 € 10 
 

€ 10 € 10 

4de € 12.5 

5de € 12.5 

 

Criterium Jonge duiven 

 

Ploegenspel 

1 € 30 

 

1 € 150 

2 € 20 

 

2 € 90 

3 € 10 

 

3 € 60 

4 € 5 

 

4 € 45 

5 € 5 

 

5 € 30 

6 € 5 

 

6 € 30 

7 € 5 

 

7 € 30 

8 € 5 

 

8 € 30 

9 € 5 

 

9 € 30 

10 € 5 

 

10 € 30 
 

Geldprijzen voor Chevrainvilliers 

 
Algemeen   Oude   Jaarse   Jonge 

 
Kampioen   2 EA Asduif   2 EA Asduif   2 EA Asduif 

1ste € 20 
 

€ 20 € 20 
 

€ 20 € 20 
 

€ 20 € 20 

2de € 17.5 
 

€ 15 € 15 
 

€ 15 € 15 
 

€ 15 € 15 

3de € 15 
 

€ 10 € 10 
 

€ 10 € 10 
 

€ 10 € 10 

 

  



Reglement 

1. Hoklijstleden nemen gratis deel aan onze kampioenschappen, anderen 
betalen € 15 en € 5 voor criterium jonge duiven. 

2. Inschrijven voor de kampioenschappen ten laatste op 1 mei voor Noyon 
en 20 mei voor Chevrainvilliers bij de inkorving of aan iemand van het 
bestuur. 

3. Tellen mee voor het kampioenschap : alle ingerichte vluchten tot en met 
het eerste weekend van september. 

4. Punten worden toegekend per 2.5 tal (volgens de uitslag en alleen de volle 
prijzen komen in aanmerking).  Dit geldt zowel voor Noyon als 
Chevrainvilliers. 

5. Het kampioenschap bij de jaarlingen en de oude wordt georganiseerd tot 
en met de eerste zondag van augustus. Jaarlingen mogen dubbelen bij de 
oude maar de jaarse kunnen geen punten verdienen in de oude. 

6. Per categorie moeten er minimum 3 liefhebbers deelnemen om in die 
categorie punten toegekend te krijgen en minstens 25 duiven ingekorfd 
zijn. 

7. Het Algemeen kampioenschap wordt gewonnen door de liefhebber die in 
het totaal de meeste punten behaalt met: 
� de drie eerst afgegeven in de oude duiven (1punt per duif) 
� de drie eerst afgegeven in de jaarse duiven (1punt per duif) 
� de drie eerst afgegeven in de jonge duiven (1punt per duif) 

8. Kampioenschap Asduiven : 1 punt per prijs per 5-tal. 
9. Kampioenschap 2EA : 1 punt per prijs per 2,5-tal. 
10. Criterium : Jonge duiven op Noyon met de 4 eerste afgegeven,1 punt per 

prijs per 2,5 
11. Ploegenspel : Ploegen van 3 man, 1ste afgegeven wint 2 punten, 2de 

afgegeven wint 1 punt in alle categorieën op Noyon. wie deelneemt aan 
het ploegenspel betaald 10 euro en moet minstens aan 10 wedstrijden 
deelnemen. Bij minder dan 10 wedstrijden gaat het geld volledig naar zijn 
ploegmaats. Wanneer geen enkele deelnemer van die ploeg 10 
wedstrijden speelt, blijft het geld in de club kas 

12. Bij elke kampioenschap geldt : bij gelijk aantal punten klassement volgens 
coëfficiënt. 

13. Iedereen die een prijs behaalt (individueel kampioenschap, criterium,...), 
is verplicht deel te nemen aan de kampioenendag ingericht door de 
maatschappij.  Hij moet op die dag zijn behaalde prijzen in ontvangst 
nemen.  Leden die niet op deze kampioenendag aanwezig zijn, verliezen 
elk recht op de door hun behaalde prijzen.  Hun prijzen en gelden worden 
dan eigendom van de maatschappij. 

 
 

  



Intekentabel “De Frontklievers” 

NR Kost Wint 

  
Kost Wint 

1 € 1.25 € 2.50 

 
Inleg € 1.50 € 3.00 

2 € 2.50 € 5.00 

 
Pot € 0.50 € 5.00 

3 € 3.75 € 9.00 

 
2A € 2.50 € 15.00 

4 € 5.00 € 13.00 

    5 € 7.50 € 21.50 

 
Zetseries Tot Wint 

6 € 12.50 € 39.00 

 
1 € 0.30 € 1.80 

7 € 20.00 € 65.25 

 
2 € 0.60 € 5.40 

8 € 30.00 € 100.25 

 
3 € 0.90 € 10.80 

9 € 45.00 € 152.75 

 
4 € 1.20 € 18.00 

A € 65.00 € 222.75 

 
5 € 1.50 € 27.00 

B € 90.00 € 310.25 

 
6 € 2.50 € 42.00 

C € 140.00 € 485.25 

 
7 € 5.00 € 72.00 

 

� Kaartserie € 1 (vorig jaar €1,25) uitbetaling volgens kaart  

 

� Bonserie  € 2,5 inleg, uitbetaling volgens kaart 

 

� Inleg €1,50 – Prijzen van € 3 GEWAARBORGD tot de laatste prijs, indien er 

inleggeld over is zullen de eerste en laatste prijzen uitbetaald worden à € 5. 

 

� Pot € 0,5 inleg – prijzen van 5 euro 

 

� 1ste Afgegeven - € 5 inleg – prijzen van € 15 (mag uiteraard enkel gezet 

worden op 1ste afgegeven per categorie) 

 

� Sponsorserie van 2A - € 2,5 inleg – prijzen van € 15. 

 

� Frontseries - €1,25 inleg – prijzen van € 25. Systeem van 6A maar er mag 

1 duif ontbreken, dus 5 van de 6. VB 1-2-3-5-6 of 7-9-10-11-12.  

 

� Bom – € 5 inleg – Alles aan de eerste die er voor vliegt. 

 

� Sprint - € 0,10 – Verdeling 40% - 30% - 20% - 10%  



Wij WENSEN AAN ALLEN EEN  MOOI EN 
SUCCESRIJK SPEELSEIZOEN 2017!! 

 

Het bestuur 
 

Voorzitter:  Jan Van der Straeten 

Schatbewaarder :  Glenn Van Assche  

 Secretaris:   Koen Van Roy 

 

Overige bestuursleden:  

Bessems Marc, Jean Van Roy, Cools Geert, Hermans Etienne, Lories Veerle, 

Luypaert Tom, Robijn Willy, Van Buggenhout François en Sarens Ronny. 

 

Met dank aan onze sponsors. 

Het bestuur vraagt om indien mogelijk uw aankopen zoveel mogelijk te doen 

bij onze sponsors en tevens te vermelden dat u langskomt via het verbond de 

frontklievers. 


