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Voorwoord

Mannekes en vrouwtjes wat is dat 7e jaar weer snel voorbij

gevlogen. En dus gaan we nu ons 8e jaar in met De Frontklievers !

Hopelijk zonder vogelgriep zoals nu al het geval is nog voor het

seizoen begint. Maar laat ons van het beste uitgaan en hopen dat

de start goed kan beginnen want we hebben deze winter weer niet

stil gezeten en vergaderd en afspraken gemaakt waar uiteindelijk

twee super samenspelen zijn uit ontstaan. 

Er is op Noyon een groot samenspel met 12 lokalen en op de

kleine Hafo een van 11 lokalen ! Dus beste vrienden uw duiven

kunnen je eeuwige roem bij elkaar vliegen. 

We moeten mee met de tijd en zullen altijd het beste voor jullie

proberen te bekomen. 

Mag ik er ook op wijzen dat zonder Koen zijn bereidwilligheid met

oa het gratis maken van “alle” uitslagen er veel minder kans was

op slagen voor deze samenspelen !

Verder in dit boekje kan je zien welke lokalen er allemaal deelnemen aan deze fantastische

overeenkomst. 

Maar om dit jaar na jaar te kunnen blijven samenhouden moet het bestuur waakzaam blijven

en niets aan het toeval overlaten. Dus de super bonverkoop en de steun van melkers en

sponsors mag niet verzwakken en daar zullen we met zijn allen elkaar in blijven pushen !

Laat ons samen ervoor zorgen dat wij zoveel mogelijk als het kan onze aankopen blijven

doen bij onze sponsors en hen zeggen dat je een Frontkliever bent. 

Alles kan je terugvinden op onze website www.frontklievers.be

Ook mag ik mijn bestuur en vooral onze medewerkers die elke week

verschillende dagen in de weer zijn om de inkorvingen vlot te laten

verlopen niet vergeten en bedanken voor hun toewijding en tomeloze

inzet.

Hopelijk veel plezier en 1ste prijzen dit jaar misschien wel tegen 8000

of meer duiven. Dromen zijn niet altijd bedrog !!!

Jan (Kever)

Een fiere voorzitter



Lokaal Datum Vlucht Datum Vlucht

Opwijk 09-04-23 Noyon

Opwijk 16-04-23 Noyon

Opwijk 23-04-23 Noyon

Opwijk 29-04-23 Ecouen 30-04-23 Noyon

Opwijk 06-05-23 Toury 07-05-23 Noyon

Opwijk 13-05-23 Orleans 14-05-23 Noyon

Opwijk 20-05-23 Toury 21-05-23 Noyon

Opwijk 27-05-23 Toury 28-05-23 Noyon

Opwijk 03-06-23 Toury 04-06-23 Noyon 

Opwijk 10-06-23 Toury 11-06-23 Noyon

Toury

Ecouen (Jonge) 

Opwijk 24-06-23 Toury 25-06-23 Noyon

Opwijk 01-07-23 Toury 02-07-23 Noyon

Opwijk 08-07-23 Toury 09-07-23 Noyon

Opwijk 15-07-23 Orleans  16-07-23 Noyon 

Opwijk 22-07-23 Toury 23-07-23 Noyon

Opwijk 29-07-23 Ecouen  30-07-23 Noyon 

Opwijk 05-08-23 Toury 06-08-23 Noyon

Opwijk 12-08-23 Toury 13-08-23 Noyon

Opwijk 19-08-23 Toury 20-08-23 Noyon 

Opwijk 26-08-23 Toury 27-08-23 Noyon

Opwijk 02-09-23 Toury  03-09-23 Noyon

Opwijk 10-09-23 Noyon 

Opwijk 17-09-23 Noyon

   = Kermisvlucht

 = Start jonge duiven

   = Einde kampioenschappen oude

 = Einde kampioenschappen jonge

 = Herdenkingsvlucht ter nagedachtenis van Ronny Sarens (†21/08/19)

Kalender 2023

Er zijn 2 voorbereidingsvluchten uit Ecouen voor de kleine halve fond. Op 29 april voor

oude & jaarlingen en op 17 juni (enkel) voor de jonge duiven. Ook in het weekend van

Bourges II spelen we uit Ecouen. Basisafstand voor de Frontklievers : 255 km. Deze

vluchten tellen mee voor het kampioenschap Kleine Halve Fond.

18-06-23 NoyonOpwijk 17-06-23

10 december 2023 -- Kampioenenviering in Mazenzele-Opwijk

Het bestuur van Peizegem is ijverig op zoek naar een nieuwe locatie om in te korven.

Hierdoor zullen voorlopig en tot nader order alle inkorvingen plaats vinden in Opwijk.



• Noyon : Interprovinciale lossing op zondag Sector 1 samen met O-Vl. en Antwerpen.

Vervoerder : Lathouwers - Oude & jonge samen los vanaf 7u30 - april & sept. vanaf 8u30

KHF : Inkorving op donderdag !! -- Provinciale lossing OVL op zaterdag.

Vervoerder : Lathouwers - Oude & jonge samen los vanaf het eerste uur

• Deelnemingszone in Brabant : Noyon : 12 km vanaf punt +505751.5, +041250.0

KHF : 12 km vanaf punt +505751.5, +041250.0

• Onkosten :

Noyon : € 1 per duif -- Uiterste lossingsuur : 15u - 2
de

 dag 13u

Toury : € 1,40 per duif -- Uiterste lossingsuur : 13u - 2
de

 dag 11u

Administratie : € 1,00

Uitslagen gratis op www.frontklievers.be

Papieren uitslag : € 1,00 - af te halen in Café Kevers vanaf maandagmorgen bij normale lossingsuren.

•

•

• Noyon : Klokken binnen brengen op zondag tussen 17u30 en 17u45. Tenzij anders aangegeven.

KHF : Klokken binnen brengen tijdens de inkorving van Noyon.

•

•

•

•

• Koppelen chipringen : enkel nog op vastgelegde tijdstippen

• Gratis voor de liefhebbers die deelnemen aan onze vluchten.

• Geert Van Assche op afspraak - Tel: 0479/74.66.03

•

Niet te vergeten :

• Lijst van de te koppelen duiven in volgorde volgens landcode, jaar en ringnummer.

•

• Laatste vlucht of trainingsvlucht wissen.

•

• Nieuwe chipringen zijn steeds beschikbaar in het lokaal

•
Er worden geen duiven gekoppeld tijdens het inkorven, alleen noodkoppelingen zijn

mogelijk bij defecte ring !!

De liefhebbers die een duoklok, onderstel of 2
de

klok hebben dienen deze ook mee te

brengen voor het koppelen.

4 juni 2023

24 juni 2023*

Noyon

KHF

Met toevoeging van de volgende (deel)gemeenten in Oost-Vlaanderen en Antwerpen: Aalst,

Baardegem, Baasrode, Breendonk, Buggenhout, Denderbelle, Erembodegem, Hofstade, Lebbeke,

Liezele, Lippelo, Meldert, Moerzeke, Moorsel, Opdorp, St-Gillis-Dendermonde, Tisselt, Wieze.

Paramyxo : gelieve bij de eerste inkorving een kopie af te geven als bewijs van inenting. Zowel

voor de oude als achteraf voor de jonge. Wij mogen geen duiven aanvaarden zonder het nodige

papierwerk. OPGELET : voor dit seizoen heeft de KBDB de boetes voor ontbrekende paramyxo

formulieren vastgelegd op 375 euro voor de liefhebbers en € 375 voor de maatschappijen per

ontbrekend formulier !!! Maak het uzelf makkelijk en mail uw formulieren onmiddellijk na de

inenting door naar info@frontklievers.be Wij zorgen dan voor een kopie in beide maatschappijen.

Liefhebbers die alleen op zaterdag (KHF) of zondag (Noyon) wensen te spelen dienen dit aan de

inkorftafel te melden en hun toestel binnen te brengen in het lokaal s’avonds voor 20 uur op de dag

dat de vlucht is uitgesteld. Voor de 2 vluchten uit Orleans is dit NIET mogelijk.

Net zoals vorig jaar vliegen de jaarse eerst in de categorie oude en kunnen daarna (gratis)

gedubbeld worden in de categorie Jaarse (volgens nationaal sportreglement).

Café Kevers: check onze website wanneer het volgende koppelmoment is.

Lijst van de ringnummers die in het toestel moeten blijven (liefst in volgorde). De overige

moeten eerst gewist worden zodanig dat je uw oude chipringen kan hergebruiken.

Er worden geen portduiven toegelaten op Noyon en KHF.

Er mag enkel elektronisch ingekorfd worden met een toestel voorzien van een geldig KBDB-zegel.

9 april 2023

6 mei 2023*

Start Jonge

De lokale uitslag wordt verspeeld per 2,5-tal (2 prijzen per 5 duiven).

* de week voor de eerste vlucht uit Toury is er een vlucht voorzien uit Ecouen

Seizoen 2023

Start Oude



•

•

1. Tellen mee voor de kampioenschappen :

• alle vluchten met de oude & jaarse tot en met het weekend van Bourges II.

• alle vluchten met de jonge tot en met de laatste nationale vlucht.

•

2. Punten worden toegekend volgens de lokale uitslag, alle prijzen tellen mee.

3. Categorieën : 

• 5 EA Oude 1 punt per prijs.

• 5 EA Jaarse 1 punt per prijs.

• 5 EA Jonge 1 punt per prijs.

• 2 EA Oude 1 punt per prijs.

• 2 EA Jaarse 1 punt per prijs.

• 2 EA Jonge 1 punt per prijs.

• Asduif Oude meeste prijzen met dezelfde duif

• Asduif Jaarse meeste prijzen met dezelfde duif in de categorie "Jaarse"

• Asduif Jonge meeste prijzen met dezelfde duif

• Asduif Oude 5 beste prijzen in de cat. "Oude", klassement volgens coëfficiënt. 

• Asduif Jaarse 5 beste prijzen in de cat. "Jaarse", klassement volgens coëfficiënt. 

• Asduif Jonge 5 beste prijzen in de cat. "Jonge", klassement volgens coëfficiënt. 

• Rode Lantaarn: 1 punt per prijs met de laatste afgegeven in de oude en jonge.

•

•

•

•

•

Bij de asduiven behaalt enkel de best geplaatste duif per liefhebber en per

categorie punten voor het algemeen kampioenschap.

Kampioen Noyon wordt gewonnen door de liefhebber die de meeste punten behaalt 

met de 6 EA oude, 6 EA jaarse en 6 EA jonge duiven op Noyon.

1 punt per prijs op de lokale uitslag.

Kampioen KHF wordt gewonnen door de liefhebber die de meeste punten behaalt

met de 6 EA oude, 6 EA jaarse en 6 EA jonge duiven op Toury, Ecouen en

Orleans. 1 punt per prijs op de lokale uitslag.

Kampioenschappen "De Frontklievers"

Voor de bovenstaande categorieën telt het principe: bij gelijk aantal punten telt het

kleinste coëfficiënt.

Voor de liefhebbers die in hetzelfde weekend Noyon en KHF spelen zal voor de

categorieën 5 EA, 2 EA en Rode Lantaarn enkel de beste prestatie van dat

weekend in aanmerking worden genomen voor de kampioenschappen. De andere

uitslag vervalt voor deze categorieën.

Het ploegenspel gaan we voorlopig niet meer doen omdat er de laatste jaren steeds

liefhebbers zijn die bij de samenstelling van de ploegen reeds andere oorden hebben

opgezocht.

Reglement

Uitgestelde of vooruit geschoven vluchten tellen eveneens mee voor onze

kampioenschappen.

Wijzigingen t.o.v. vorig jaar

Nieuw dit jaar : "De Frontklievers 10-daagse" - € 1.000 te verdelen, verder meer hier

over.



•

•

•

4. •

1° 6° 11° 16°

2° 7° 12° 17°

3° 8° 13° 18°

4° 9° 14° 19°

5° 10° 15° 20°

5. Uitbetaling geldprijzen van onze kampioenschappen volgens tabel verderop.

6.

7.

8.

9. Iedereen die een prijs behaalt (geld en/of naturaprijzen) moet die persoonlijk afhalen op

de kampioenendag van ons verbond, zo niet blijven de behaalde prijzen eigendom van

de maatschappij.

Alle hoklijstleden die zich weten te plaatsen in het Algemeen Kampioenschap ontvangen

€ 10 extra.

Nieuw : "10-daagse van De Frontklievers". Te winnen met de 4 EA op de

hieronder vermelde vluchten. 10 vluchten dus maximaal 40 punten te verdienen.

€ 1.000 gratis om nekeer zot te doen op onze bonverkoop van december '23.

Eerste afgegeven. De 10 beste prijzen met de eerste afgegeven (Oude, Jaarse of

Jonge). Maximum één prijs per weekend.

De geldprijzen van de liefhebbers die geen 8 maal hebben deelgenomen aan onze

vluchten blijven eigendom van de maatschappij.

Het Algemeen Kampioenschap wordt gewonnen door de liefhebber die in totaal in

alle bovenstaande categorieën de meeste punten behaalt. Bij gelijk aantal punten telt

de stand in de categorie 5 EA Jonge.

In de categorie “Rode Lantaarn” kan iedereen punten verdienen voor het Algemeen

Kampioenschap, doch de geldprijzen hieraan verbonden zijn voorbehouden voor de

bonschenkers en -kopers van  onze laatste bonverkoop.

De te winnen bedragen zijn enkel te spenderen op onze bonverkoop van 2023 !!!

De 20 eerste in al deze 16 categorieën verdienen punten voor het Algemeen

Kampioenschap. (25-22-20-18-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2 en 1 punt)

23/04/23

14/05/23

04/06/23

18/06/23

02/07/23

16/07/23

30/07/23

13/08/23

27/08/23

10/09/23

Noyon 

Noyon 

Noyon 

Noyon 

Noyon 

Noyon 

Noyon 

Noyon 

Noyon 

Noyon 

Oude

Oude

Oude

Jaarse

Jaarse

€ 250

€ 150

€ 125

€ 100

€ 75

€ 50

€ 30

€ 30

€ 25

€ 25

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€ 20

€ 20

€ 20

€ 15

€ 15

* Indien één van deze vluchten niet doorgaat zal de eerstvolgende in aanmerking komen.

Jonge

Jonge

Jonge

Jonge

Jaarse
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kampioenschap "Pajot-Dender"

Op de kampioenenviering zullen er dit jaar terug 3

opleermanden verloot worden onder de aanwezige

liefhebbers. Enige voorwaarde om hieraan mee te

doen : uw poelbrief op voorhand invullen en

meebrengen naar de inkorving. Wij trekken dan de

winnaars uit de afgegeven poelbrieven.

€ 5 295

€ 2 425

Gratis prijzen

Op elke vlucht meetellend voor de kampioenschappen is er in alle categorieën een

zak duiveneten te winnen voor de liefhebber met de laatste duif op de uitslag die

voor de inleg vliegt. Totaal 90 zakken. !!!!

De Algemeen Kampioen ontvangt bovenop zijn geldprijs 5 x 20 kg Flanders Finest

De Kampioen Noyon wint bovenop zijn geldprijs 3 x 20 kg Flanders Finest.

De Kampioen KHF wint bovenop zijn geldprijs 3 x 20 kg Flanders Finest.

100 nestmatjes voor de winnaar van het kampioenschap 5 EA oude

100 nestmatjes voor de winnaar van het kampioenschap 5 EA jaarse

100 nestmatjes voor de winnaar van het kampioenschap 5 EA jonge

100 nestmatjes voor de winnaar van het kampioenschap 2 EA oude

100 nestmatjes voor de winnaar van het kampioenschap 2 EA jaarse

100 nestmatjes voor de winnaar van het kampioenschap 2 EA jonge

100 nestmatjes voor de winnaar van het kampioenschap Eerste afgegeven

Opleermand voor de Asduif meeste prijzen oude

Opleermand voor de Asduif meeste prijzen jaarse

Opleermand voor de Asduif meeste prijzen jonge

Opleermand voor de Asduif beste prijzen oude

Opleermand voor de Asduif beste prijzen jaarse

Opleermand voor de Asduif beste prijzen jonge



5 EA 5 EA 5 EA

1 1 Oude Jaarse Jonge

2 2 1 € 25 € 25 € 25

3 3 2 € 20 € 20 € 20

4 4 3 € 15 € 15 € 15

5 5 4 € 10 € 10 € 10

6 6 5 € 5 € 5 € 5

7 7

8 8 2 EA 2 EA 2 EA

9 9 Oude Jaarse Jonge

10 10 1 € 25 € 25 € 25

11 2 € 20 € 20 € 20

12 3 € 15 € 15 € 15

13 1 4 € 10 € 10 € 10

14 2 5 € 5 € 5 € 5

15 3

16 4

17 5

18 6 Oude Jaarse Jonge

19 7 1 € 25 € 25 € 25

20 8 2 € 20 € 20 € 20

9 3 € 15 € 15 € 15

10 4 € 10 € 10 € 10

5 € 5 € 5 € 5

1

2

3 Oude Jaarse Jonge

4 1 € 25 € 25 € 25

1 € 25 € 25 5 2 € 20 € 20 € 20

2 € 20 € 20 6 3 € 15 € 15 € 15

3 € 15 € 15 7 4 € 10 € 10 € 10

4 € 15 € 15 8 5 € 5 € 5 € 5

5 € 15 € 15 9

6 € 15 € 15 10

7 € 15 € 15

8 € 15 € 10

9 € 15 € 10

10 € 15 € 10

11 € 15 Deze geldprijzen

12 € 15 kunnen enkel

13 € 15 gewonnen worden

14 € 15 door de bon-

15 € 15 kopers van onze

16 € 15 bonverkoop

17 € 15 van 2022

18 € 10

19 € 10

20 € 10

Deze geldprijzen

kunnen enkel

 gewonnen worden

door de bon-

schenkers van onze

bonverkoop

van 2022

Algemeen Kampioenschap 

€ 10

€ 10

ontvangen 10 euro extra. Elke liefhebber kan maar 1 geldprijs winnen per categorie

Rode Lantaarn

Eerste Afgegeven

€ 50

€ 40

€ 5

€ 5

€ 5

€ 30

€ 20

€ 10

€ 10

Hoklijsten

Alle hoklijstleden die zich weten

te plaatsen in de top-50 van het

€ 10 Asduif   -  5 Beste prijzen

€ 10 Elke liefhebber kan maar 1 geldprijs winnen per categorie

€ 10

€ 10

€ 30

€ 25

€ 20

€ 15

€ 15

€ 15

€ 15

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€ 40

Gratis kampioenschappen "De Frontklievers"

met een totale prijzenpot van meer dan € 5.000

Algemeen Kampioen

€ 75

€ 50

Kampioen Noyon

€ 50

€ 40

€ 30

€ 10

€ 10

Kampioen KHF

€ 50

€ 20

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

De geldprijzen van de liefhebbers die geen 8 maal hebben

deelgenomen aan onze vluchten blijven eigendom van de

maatschappij.

Bovenop deze geldprijzen zijn er nog talrijke natura prijzen

te winnen ter waarde van meer dan 2.500 euro.

Iedereen neemt gratis deel aan onze kampioenschappen.

€ 40

€ 30

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€ 20

Asduif meeste prijzen

€ 10

€ 5

€ 5



Sponsors



Zetseriekes Kost Wint

Nr. Kost Wint

1 € 1.25 € 2.50 Tot 10 € 0.30 € 1.80

2 € 2.50 € 5.00 Tot 20 € 0.90 € 5.40

3 € 3.75 € 9.00 Tot 30 € 1.80 € 10.80

4 € 5.00 € 13.00 Tot 40 € 3.00 € 18.00

5 € 7.50 € 21.50 Tot 50 € 4.50 € 27.00

6 € 12.50 € 39.00 Tot 100 € 7.00 € 42.00

7 € 20.00 € 65.25 Tot 200 € 12.00 € 72.00

8 € 30.00 € 100.25

9 € 45.00 € 152.75 Naam Kost per duif

A € 65.00 € 222.75 Kaartseries € 1.00

B € 90.00 € 310.25 Stunt € 10 - 15

C € 140.00 € 485.25 Bonseries € 2.00

D € 200.00 € 695.25 Inleg € 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Bom € 5.00

Poel € 1.00

1
ste

 Afgeg. € 5.00

Autoseries 2 A € 2.50

Tandem 2 EA € 2.50

Véloserie 3 A € 2.00

Keverseries 4 A € 2.50

Frontseries 4 vd 5 € 1.25

Nr 2 wint € 5,00

Nr 2 + Inleg 1 wint € 7,00

Nr 2 + Inleg 2 wint € 9,00

Nr 1 wint € 2,50

Nr 1 + Inleg 1 wint € 4,50

Nr 1 + Inleg 2 wint € 6,50

Nr 1 + Inleg 3 wint € 8,50

Nr 1 + Inleg 4 wint € 10,50

Nr 1 + Inleg 5 wint € 12,50

Nr 2 + Inleg 3 wint € 11,00

Nr 2 + Inleg 4 wint € 13,00

Nr 2 + Inleg 5 wint € 15,00

"De Frontklievers"
Tekentabel

Om aanschuiven te vermijden staat er op onze site een handig excel-bestand waarmee

je zelf uw inzetten kan uitrekenen (werkt enkel via pc, niet via GSM of Tablet). Indien

mogelijk : vul dit in, print af en breng mee als u komt inkorven. Ook zullen er papieren

versies beschikbaar zijn in het lokaal om manueel in te vullen.

Op elke vlucht waarborgen wij in de oude en jonge :

A - OA - RA & 2/4

Zetnummers





22314 - De Nieuwe Frontduif – Merchtem

22675 - De Nachtklievers – Opwijk

44066 - De  Reisduif – Baasrode

44179 - Recht voor Allen - Lebbeke

•

• Geen onkosten. 

• Prijs per 2,5-tal

• Wekelijkse waarborgen en uitslagen : zie www.frontklievers.be

•

Samenspel Dender en Schelde

Elke liefhebber die de snelste duif heeft in "Dender-Schelde" en bij ons heeft

ingemand ontvangt een zak duiveneten aangeboden door "Jurplus"

Vanaf dit jaar gaan we onze Kleine Halve Fond vluchten inrichten in samenspel met

Baasrode en Lebbeke onder de benaming "Dender en Scheldeverbond". Concreet wil dit

zeggen dat er naast onze lokale uitslag, ook nog kan gepoeld worden op de uitslag van

"Dender en Schelde" met wekelijkse waarborgen.



22283 - De Vereniging – Liedekerke 44748 - Elk zijn Recht - Mere

22314 - De Nieuwe Frontduif – Merchtem 44760 - De Reisduif – Appelterre

22675 - De Nachtklievers – Opwijk 44771 - Land van Aalst – Lede

44066 - De  Reisduif – Baasrode 44784 - Koninklijke Denderbond - Ninove

44234 - De Vriendenkring - Moorsel 44788 - De Vrijheid - Ophasselt

44334 - Rap of niet - Uitbergen 66208 - Koninklijke Union - St.-Amands

• Bestuur : Koen Van Roy De Nachtklievers - Opwijk

Geert Schotte De Vrijdeid (De Kat) - Ophasselt

Herman Roels Land van Aalst - Lede

•

•

!

•

Samenspel Dendervallei

Prijs per 3-tal. Wekelijkse waarborg Nr 8 & Bon – Uitslag gratis op www.frontklievers.be

Alle tegoeden worden bij de Frontklievers in het samenspel 100% uitbetaald (geen 7% afhouding).

Het is niet toegestaan om voor dezelfde vlucht in te korven in twee verschillende lokalen van een

samenspel (Art. 9 NSR)

Elke liefhebber die bij ons inkorft en een overwinning behaald in het

samenspel bij de oude, jaarlingen of jonge ontvangt 100 nestmatjes

aangeboden door "Jurplus"

Net zoals we vorig jaar gedaan hebben voor de kleine halve fond gaan we dit jaar binnen

"Dendervallei" een aparte uitslag maken voor de liefhebbers van Oost-Vlaanderen en ééntje voor de

rest.



•

• Algemeen Kampioen :
De liefhebber met in totaal de meeste punten in de categorieën Plaats

Oude, Jaarse en Jonge duiven samen. 1°

1
ste

 afg. = 10 punten 4
de

 afg. = 3 punten 2°

2
de

 afg. = 6 punten 5
de

 afg. = 2 punten 3°

3
de

 afg. = 4 punten 6
de

 afg. = 1 punt 4°

5°

6°

• 4 EA Oude : Meeste prijzen per 10-tal 7°

met de 4 EA in de cat. Oude. 8°

9°

• 4 EA Jaarse : Meeste prijzen per 10-tal 10°

met de 4 EA in de cat. Jaarse. 11°

12°

• 4 EA Jonge : Meeste prijzen per 10-tal 13°

met de 4 EA in de cat. Jonge. 14°
15°

• Asduif Oude : 16°

6 beste prijzen in de categorie Oude - Prijs per 5-tal 17°

• Asduif Jaarse : 18°

6 beste prijzen in de categorie Jaarse - Prijs per 5-tal 19°

• Asduif Jonge : 20°

6 beste prijzen in de categorie Jonge - Prijs per 5-tal

• Super Asduif :
Meeste prijzen per 10-tal, Oude, jaarse en jong.

• Op elke vlucht voor de eerste prijs bij de oude : 1 zak Vanrobaeys 20 kg. (tot en met 30/07)

• Op elke vlucht voor de eerste prijs bij de jaarse : 1 zak Vanrobaeys 20 kg. (tot en met 30/07)

• Op elke vlucht voor de eerste prijs bij de jonge : 1 zak Vanrobaeys 20 kg. (tot en met 10/09)

• De kampioenschappen worden berekend op de hoofduitslag Dendervallei.

• Periode : Oude-Jaarse tot en met 30/7/23, jonge tot en met 10/09/23

• Bij gelijk aantal punten telt het laagste coëfficient.

• Wekelijkse update van de tussenstanden op www.frontklievers.be

1 x 20 kg Flanders Finest

1 x 20 kg Flanders Finest

1 x 20 kg Flanders Finest
1 x 20 kg Flanders Finest

1 x 20 kg Flanders Finest

1 x 20 kg Flanders Finest

1 x 20 kg Flanders Finest

3 x 20 kg Flanders Finest

2 x 20 kg Flanders Finest

1 x 20 kg Flanders Finest

1 x 20 kg Flanders Finest

1 x 20 kg Flanders Finest

2 x 20 kg Flanders Finest

2 x 20 kg Flanders Finest

3 x 20 kg Flanders Finest

2 x 20 kg Flanders Finest

2 x 20 kg Flanders Finest

2 x 20 kg Flanders Finest

2 x 20 kg Flanders Finest

Kampioenschap "Dendervallei"

Dendervallei

35 zakken Flanders Finest 20 kg

50 zakken Vanrobaeys 20 kg

Inschrijven niet nodig, iedereen die inkorft in één van de maatschappijen van het samenspel neemt automatisch

gratis deel aan de kampioenschappen.

Algemeen Kampioen

Prijs

5 x 20 kg Flanders Finest + Beker



22283 - De Vereniging – Liedekerke 44596 - De Reisduif - Woubrechtegem

22314 - De Nieuwe Frontduif – Merchtem 44761 - Recht voor Allen – Deftinge

22675 - De Nachtklievers – Opwijk 44771 - Land van Aalst – Lede

44066 - De  Reisduif – Baasrode 44784 - Koninklijke Denderbond - Ninove

44179 - Recht voor Allen - Lebbeke 44788 - De Vrijheid - Ophasselt

44337 - Eerlijk duurt Langst – Viane

• Bestuur : Koen Van Roy De Nachtklievers - Opwijk

Geert Schotte De Vrijdeid (De Kat) - Ophasselt

Herman Roels Land van Aalst - Lede

•

•

!

•

Samenspel Hafo-Dender

Elke liefhebber die bij ons inkorft en een overwinning behaald in het

samenspel bij de oude, jaarlingen of jonge ontvangt 100 nestmatjes

aangeboden door "Jurplus"

Prijs per 3-tal. Wekelijkse waarborg Nr 8 & Bon – Uitslag gratis op www.frontklievers.be

Alle tegoeden worden bij de Frontklievers in het samenspel 100% uitbetaald (geen 7% afhouding).

Het is niet toegestaan om voor dezelfde vlucht in te korven in twee verschillende lokalen van een

samenspel (Art. 9 NSR)

Net zoals vorig jaar maken we binnen Hafo-Dender een aparte uitslag voor de liefhebbers van Oost-

Vlaanderen en ééntje voor de rest.



•

• Algemeen Kampioen :
De liefhebber met in totaal de meeste punten in de categorieën Plaats

Oude, Jaarse en Jonge duiven samen. 1°

1
ste

 afg. = 10 punten 4
de

 afg. = 3 punten 2°

2
de

 afg. = 6 punten 5
de

 afg. = 2 punten 3°

3
de

 afg. = 4 punten 6
de

 afg. = 1 punt 4°

5°

6°

• 4 EA Oude : Meeste prijzen per 10-tal 7°

met de 4 EA in de cat. Oude. 8°

9°

• 4 EA Jaarse : Meeste prijzen per 10-tal 10°

met de 4 EA in de cat. Jaarse. 11°

12°

• 4 EA Jonge : Meeste prijzen per 10-tal 13°

met de 4 EA in de cat. Jonge. 14°
15°

• Asduif Oude : 16°

6 beste prijzen in de categorie Oude - Prijs per 5-tal 17°

• Asduif Jaarse : 18°

6 beste prijzen in de categorie Jaarse - Prijs per 5-tal 19°

• Asduif Jonge : 20°

4 beste prijzen in de categorie Jonge - Prijs per 5-tal

• Super Asduif :
Meeste prijzen per 10-tal, Oude, jaarse en jong.

• Op elke vlucht voor de eerste prijs bij de oude : 1 zak Vanrobaeys 20 kg. (tot en met 29/07)

• Op elke vlucht voor de eerste prijs bij de jaarse : 1 zak Vanrobaeys 20 kg. (tot en met 29/07)

• Op elke vlucht voor de eerste prijs bij de jonge : 1 zak Vanrobaeys 20 kg. (tot en met 02/09)

• De kampioenschappen worden berekend op de hoofduitslag Hafo-Dender.

• Periode : Oude-Jaarse tot en met 29/7/23, jonge tot en met 02/09/23

• Bij gelijk aantal punten telt het laagste coëfficient.

• Wekelijkse update van de tussenstanden op www.frontklievers.be

Kampioenschap "Hafo-Dender"

Hafo-Dender

35 zakken Flanders Finest 20 kg

40 zakken Vanrobaeys 20 kg

2 x 20 kg Flanders Finest

Inschrijven niet nodig, iedereen die inkorft in één van de maatschappijen van het samenspel neemt automatisch

gratis deel aan de kampioenschappen.

Algemeen Kampioen

Prijs

5 x 20 kg Flanders Finest + Beker

3 x 20 kg Flanders Finest

3 x 20 kg Flanders Finest

2 x 20 kg Flanders Finest

2 x 20 kg Flanders Finest

2 x 20 kg Flanders Finest

2 x 20 kg Flanders Finest

2 x 20 kg Flanders Finest

2 x 20 kg Flanders Finest

1 x 20 kg Flanders Finest

1 x 20 kg Flanders Finest

1 x 20 kg Flanders Finest

1 x 20 kg Flanders Finest

1 x 20 kg Flanders Finest

1 x 20 kg Flanders Finest

1 x 20 kg Flanders Finest

1 x 20 kg Flanders Finest

1 x 20 kg Flanders Finest

1 x 20 kg Flanders Finest



Inkorven op afspraak

Aandacht : Gezien het grote aantal duiven en liefhebbers (vooral op

Noyon) vragen we zoals de voorbije jaren om een afspraak te maken

om in te korven via onze website www.frontklievers.be. Na het

afsluiten van de inschrijvingsperiode kunt u op onze website de

afsprakenlijst terug vinden. Kom op tijd en wij garanderen u een

minimale wachttijd om in te korven !!

Om jullie nog beter te bedienen heeft het bestuur van "De Nachtklievers"

deze winter beslist om alle computers te vervangen door nieuw materiaal.

Hou er wel rekening mee dat vrijwilligers mensen zijn en dat mensen

fouten kunnen maken. Bent u van oordeel dat u het zelf beter kunt aarzel

dan niet en laat het ons weten, wij zijn steeds op zoek naar helpende

handen.



Belangrijkste wijzigigingen voor dit jaar :

-

-

-

Het bestuur : Voorzitter : Van der Straeten Jan

Schatbewaarder : Van Assche Glenn

Secretaris : Van Roy Koen

Overige bestuursleden: 

WIJ WENSEN ALLEN EEN  SUCCESRIJK

MAAR VOORAL EEN GEZOND  SEIZOEN 2023

Bessems Marc, Hermans Etienne, Lories Veerle, Luypaert Tom, Robijn Willy,

Van Buggenhout François, Van Der Wildt Luc, Van Roy Jean.

Nationaal Sportreglement 2023

Art. 30-bis van het NSR

Noodkoppelingen tijdens de inkorving zijn enkel toegelaten wanneer de duif reeds voorzien 

is van een chipring en deze om één of andere reden defect is. In geen enkel geval mag een 

ingekorfde duif drager zijn van twee of meerdere chipringen. Chipringen die om welke reden dan 

ook dienen vervangen te worden, dienen in de vereniging bewaard te worden tot einde van het 

vluchtseizoen. Ingeval van noodkoppeling is de liefhebber verplicht deze duif te regulariseren 

vóór haar eerstvolgende inkorving. Bij ontstentenis zal de duif niet in de uitslag kunnen worden 

opgenomen. Bij recidive zal, naast de niet-klassering, een boete van 25 EURO/duif dienen 

betaald te worden aan de KBDB.

8.7.2 – wedvluchten in Frankrijk met 2 nachten mand (inkorvingen op donderdag)

Het vertrek van de duiven naar de lossingsplaats zal moeten geschieden op vrijdag morgen en 

ten laatste om 13u00 ’s middags volgens de af te leggen afstand. Na 4u30 rijden, verplichte 

stilstand van 1 uur om de duiven te verzorgen (drenken). Vervolgens mogelijkheid om na 4u30 

rijtijd ter plaatse aan te komen (uiterlijk om 20u00)

8.10 Toepassing art. 112 van het NSR (overschrijvingen) – declassering van de niet 

overgeschreven duiven op de snelheid en kleine halve-fond (identiek als voor de nationale 

wedvluchten) Naar analogie met de nationale en internationale wedvluchten zullen vanaf 2023 

ook foutrapporten naar de inkorvingsburelen worden gestuurd.
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