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Kampioenendag
MIDDEN LIMBURG
maandag 11 november 20ig

zaal.Paro Kievitveldstraat te zonhoven

Deuren open om 1Gu30
Aanvang buffet om í 7u00i koud, warm en dessertbuffet

Bonschenkers krijgen e,en gratis etentje aangeboden
lnschrljven kan bij

Briers Valentin: 0í 1t255940
Geerincfr Dany: 0íl/532100

lndien u wenst de€f, ts nemen aan het buffet,
dient u voorai 2w percoon te storten op rekening:

. BE 04 0682 4597 303í voor í 5-í 0.2019
Degenen die niet deelnemen aan het buffet,

ztin welkom vanaf í 9u00

De eerste 5 van ieder kampioenschap worden uitgenodigd
om hun pnjs persoonlijk in ontvangst te

komen nemen ; als iemand zijn prijs niet persoonlijk
komt afhalen dah blijft hij eigendom van de organisatie.

ook de eerste 3 van de asduiven kompetitie en
de íste superasduif per reeks vallen in de prijzen.

Bonnen te koop aangeboden op:
uvww. bo n n enverkoo p. be.
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vooÍALLEkë§pioec§chappenÀS.DuIFKLEINEHÀLVE"F0NDenA3-DtJ!FSNELliElDdienef,
d€ uitslagen §AidEN met de deellemingsfo'mulie'en te wordeí toeEjestuurd'

a in 5NËLHEI§ 6UDE {.|Ía§eÍvan rin§ 2C17 $' oudÉ0, 
'le 

6 besie ui'!1lógen nlet d'zelfde 
'lu;í

klrsseflrenl per i0 (vollÈcIige priiTen), rnet een iotaie rlsl'rd 'ran iririlnluin 4§0 km {ëfstand hok

tiefhebber) Ofgele!d voor de 5 gekozen wed\4ljchlen, met keLrze !ii íie cpiiencilen vlilchtsn

verfitld in tabel ll (pagíra 6), met een niinim!m deelnirme vnn l0O dliven ei 10 lielhebbers

per wedsirijd. Enkel dqt'.'eekendvluchten en sleahts e+n uiisl'g pef s/eekenC zal in asnnlelkifg

ivoroen gelcn,en. Uit knurJliöensahlp zal enkel wor'ien beiwisi nlet eude duiYen' gedurerlde

oe perioie van 16 mrërt 2C19 tot en met het we€kErd v5ór ce nati§nale wedvlucht vënuit

Bourges il
Oudei kLinieil uitsia!;en wcrdën ge.ruikt

, 'ràn dè oude duiven
- van de oude duiven ffret gedubtlelde jaariíngen

- samenqevcegde rrilslag van àlle oude en alle jÉlarlingen s3fie'l

ainSNÉLHEIDJAARLINGEN{dÍa§ervanring?018}deEbesteLritslagenmetdezÈlfdeduil
klasseftrent per 10 (volledige prijzen), met een tctèle afsiand vèn minlmLim 400 km (afslard hok

lieÍhebbeí) afgeleg'l voor de 6 gekozen vrecivluclilen mei keuze lit de opgelronren'rluchten

i,erneici in tabel il ipàeina 6), met een mirlffL"ll deelnome ven ioo dui'r-'n er 10 liethebbers

p-.r !ïedstrijd. EnkËl cJt lteekenclv!uchten en slechts ééil uitslao per vreekend zal in aanmerkinq

worclen genomen. Dit kafipioensahop zal enk?l wor'ien bet''i§t ffiet ja'rlingeil' gedurende de

pericde van 15 maa.t 2O19 tot en mét het weekerd vóór Ce natiÖnate weCviucht vanuit Bour-

Ee§ ll.
.laor iií gen; kunnen uitsl0 gen vJorden gebruikl

- van de jaailingen
- van de oude cluiven met gedubbeldejaadingen
- sameng*voegcie uit§lag van alle oude en allejrarlingen satlen

r in §l§ËLHEiD JOhIGË DUlvËN {.i.àger v§n í;ng ?0'9), de 5 beste uitslëgen met iezelÍde cluií

Ll.sseirent per'10 (vollediee prijre'1), ffet een totsle sfstöid vln ninirrutrl 400 km iaÍstand hok

:iÈÍhebber) afgeiegil voör cle 6 gekozen lvedvluchten Ílet keuze uit de opqenoinen vluchten

vertreld in ïabel ll (pagrna 5). met een mínifiufi deelnanre van 100 duivÈn eo l0 lieíhebbers

0er v/edstrijd. fnkel íJe weeke'lclvluchten en glecllis ééil !itslig pef w-'ekend ?'l iil 
'anrlerking

woÍCen genomen.
Dit ka,npioenschsp ?31 enkel woiden betvJist inet.iotrge duiveo geCurende de pcriode vnn 18

mei 2§19 tot en met het weekend véór de laalste nationale Bedviuiht'

a in KLEINE HAwE-FOND OUDE {d.ager van .iÈg ?017 oÍ oude4 de 5 beste uilslagen sret

-Jezqlí.je duiÍ, klassiment §er 10 ivollidige prijzen), Flct cen toi'ie ilÍsiond vnn fiinimum 1-250

kfi {aístënd hsk lieÍhebbëí) afgeiegd vóör cle 5 gekczen vnedvluchten' illel kellze uit 
'le 

oÉgË-

rcr:err vlircniel vern:eld i. tabel I (ptrqlna 6), met een íli'im!m deeinànie van'150 duivefr en

10 lieíhebbers Per lved:trijd.
Er zal slechls één ullslag pei Yreeke,id in aanirelking'$crder gefiomen Dit kafirpioen§chap löl

enkel v"'cfden betwist met §ude drilen qe.lurende de pericde ven 4 mei 20'19 iot en $et het

weekend vóór de naiionale lvedvlucht vasu;t B§uí§es ll'
OuCei kunnen ultslaqen \^ioicen gebr!lk'.

- van cie oude duiven
- van de oljde duiven met gedubllelde jaarlingen

- sömenge.,'oegde uitslËg van ëlie otde en alle ia'irilngen saÍnen

Oe vtuchterigeorjaniseerd in hel week€nd vën Bourges Il kuínen niet in aanmerking worden

genomen vo9Í dit kamPioenschëP.

r in t(LËlNE HALVË-FOND IAAnLIilGEN {dÍageÍ van r'ng 2018)' de 5 besie ujlslëgen met Ce-

zelfcle dril kia§§emenl Aer iCi ivciledige prlj;en), met een lota!e aístand v'n min;ftum 1'250 km

(aístand hok lièfhebbeÍ) aïgeleqd voor de 5 gekozen lvecivluchten' met keuze uit ce cpgenc-

men vluchten vermeld ii tabel I lpagina 6), nret een nrinimum deeln'fie van í50 duiven en 10

lieíhebbers per \a"edsi.ild

Er zal sleciis éen tliislÉ9 per weekend in aànmer(ing trcrden Oencmen' Di1 kaÍrpioenschail

zal enkel \.rorden betwisi ilet jaarliilgen. §edurende de perio.ie ven 4 mei 2019 t*t en lret het

wsekend vóór dè nationa:ë wedYlucht vànuit Bouí9es ll'
jaërlingen: kuflnen uitslagën worden geb.uikt

- von Ce jaarlirgen
- van de ollde duiven illet qedubilelde jaallirrqef

- samengevcegde uitslag van Elle oude en elle jaarlingen samen

ne vluctrterigeorganiseerd in het weekenC van Eourges ll kunnen niet in aën*rerkinE lqorden

genomen voor dit kaffP;oenschrË

a rn KLEINE HALVc-FOND JONGE DUIVEN {Cr+ger vin rínE ?019} de 4 bcstè ! 151:tJerr nrei

dezelfde rluií, klasseffrent per 10 (vcileciioe píijzeil). met een tctale aístand van mirlimuil 1 00C

kil {ëÍstand hok lielhebbed aÍgeleod vcor Ce 4 gekozen wedvlu'hien' rnet keu?e uit de oirge-

nonren vluciien vermeld ilr tailet I ípag;na 6), nlet eeil niililnunl deelnaïl-6 van l50 du:ven en lO

lieíhebbers per laeistrijd. Er zal slechts één uitslag pÈr weekeild iil aansrelking wordeil geno-

nren. Dit kaapioenschap z3l eDkel vrorce,l betwiSt metienge duiver gedurende de p§rioie van

I juni ?019 tot en met het weekend vóóÍ de laat§te natiÖna!e wedvlucht'

De vluchten qeorgaf,i§eerd in het weekend !an Bourges ll kunnen iliet in aanmerking woÍdeÉ
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Voör ALLE kampioenschappen if, Ce KLEINË HÀLVE-FOND en in ele 5NËLHËlD clienen

de uitslagen §Àf*fN met.1e deelnemiÈtsÍormulieren te BoÍdÉn tÖege§tuurd'

* Het nËtisnaal kcmpioens.hsp KLË!NË HALVË-FOt'lD OUDE & JAAflIING€N zrl vJoL

cen fJeiwist iire'. de eelste llvee aÍqègever) oude eiuive* efiaart!ngen ('ii2). k,a:seÍllerit
per S-ial {vclle.ligc prilzen), .iet keuzi,, ui1.1e '/luchten op§e.omc. in de tirbci I {pog;na 6)

Dii Kampicenschap gelclt'/ccr cude duiYen en jaarlingen, cver 5 ÉJedvluchten rxei eeil

iötale irÍstanC van ntininlurr 1.250 km {àfstand hok liefhebber) gedurenie aJa pericde
yén 4 mei 2§19 tot àn met het weekend vóór de nalionale lvedvlu.ht'/3nuit 8*uÍtes !l'

Er zal slechts één e.kele uiisl;g oer lveekend in aannre'rklrg Tucr(ien genomL'n set €ren

minirnurr ceelnante van 150 duiven en 1o lieÍhebbers per tiedstli,tl.

ggds kunnen ujtslagen '.Jorden geilr Lrikt

"'Jan de ouae cuiven
-van de ouCe duiven met iledrilbelde ilaÍlingei
-safienc;evoegde uitslag van slle oude en alie jaarlingeff safien

Jaarlinqen: kunnen uitslagen Yr'or.len gebl uikt
-v3n ce;aarliÈgen
-von Ce oude CLriven net q*'Clrbll-'lde i"lrilingen
-samenÍevoeqLie ultslaq van alle cude en alle iaerlingen ssilran

De v!uchten gecíEaniseerd i§ het w§ekend vsn Bourges ll kufineó niet in aEnmerking

worden Eenomen voor dit kÉmpioen§chap.

a Het nationaal kam*tosnschap KLE!a{E IjALVE-FOND JONGË Di..J|VEN (dreger van

.ing 2019) zal worden beilvist rne'. .le eeisLe i#es algeg-'vsn iong-' duiven {1 r2) vanöl

S juni 2Ot9 tot sn met het weekeftd vóór de lsatstë n*tionale'sedvlucht. klès§ement

pei 5-tàl (vol!edige pfrizen), op 5 wedviuchten cret keuT€ ,it ce vlucijt€11 cpgeficften in

cle lëirel I icagiFJ 6), ,Íet een tola!e aÍ-§i3ncl van mininrtrrr 1.25* knr iaf§taild tlok !ief"

hebber). Er znl slechts één enkele uitslag per v/eekeiiJ fiiet een ninllrL:m deelr:ame van

Í50 duiven en 10 lieÍhèbbeÍs per eredstriid. in ëiltmerkirg wcidao geeometl.

8ij uitslagen van samengevoegdewecl§triiden kunnen de lste en 2dè af§egeven JONGË

duiven enkel in aanme.king woÍden geftomen indien deze óls 1§te en 2de werden

ingetekend.

tre vluchten geargsniseeíd !n het +reek€nd va* §ourgè§ ll kllnnen niel i,1 a6nmeíking

wcrCeÉ gencmen vo+r dít kampisen§chèp.

ó l'lei Ëationaal §l'JËLHE!Dskainpiaenschap dIUDE & lAARLltiGÉN z.l worrien beiwist

net iie eerste twee aÍ-qegev€i1 sudje duiv*n el jaarlinàen (1+2) kl3s:e$erl per 5-i3l

ivoileciige prij?en), rrt kellze !it de vluchïe fl cogengtrcn;n de tabei l' l,lagini G)

Dil karpicen:cirep zel vrorden Selwist me1 oude duiven enjaarlingen cp 6 wedvluciiten
fiEt eÈn toiale aistend van minlmum 4OO km (af§taEd hok liefheilbe,) gedirfencle de

perioc]e varr 16 maart 2019 itt en met het weekend vóór de nationotÈ Yrëdvlucht van-

uit Bourges ll. Inksl te *-eekendvluchien en slecils één ritslag j]eÍ !!eekEn.l, ixet een

nrinimum Ceeliaë,ïe van lOO tiuiven en 10 liefhebbers peí B'ecislrijc zal ln aannlerkirlg

'//o,den genoinen.

Q!§q kunnen uitslagen urorden geiiruikt
-van de cude duiven
van de clde duiven net Eedubbelde jaarlingen

-samengevoegJ.i" uilslag r.,311 alle o!de en ai,e je arlirrgen sarnen

Jaarlimqen; kunntn uilslageil rvordell gtLJruikt
-van de janrlrngen
-van cie cuce duiven met !jedubtlelCe i:aflingen
-sarnengevoeg!ie uitslSg uall alle cLjde en allejaaÍlitlqen sahen

c Het sationael §NELHElDskampioensclrnp Year JOI''IGË DUIVËN tdrager van ring

20'19) ?al vr'oralen betwist inet de eetsie tlvee efgegevei ]onge duiven í+2), vaíraí 18

ftèi ?O13 tot en met het lreekÈnd vóó. de laötste natiönale wËdvlucht, klassemeni per

5,tal (!.olleclige prijzen), cp 6 \redvlilchten nlet een totale aÍsÍand,-nn Ininimum 4OO km

(afstand hok liefhebber). met ke!ze ril de Yluchien cpgencnren in de ta§Èl !l (patina 6).

Enkel oe weekÉrldvluchtell en slecllls eerr uitslag peÍ \'ieÈkend. rlei eei Írininlun
aleeinane van 100 duiven en 10 !iefhebtlers per lredslrijrj zol in aanrrre'king ,"crden
qeno,lren.

3ij uitslagen vën samengevoegde wedstriiCen ksnnen de tste en 2de aígegeven JONSE

duiven enkei in aanmerking worden genomen indien d*ze als 1§te en ?de werden

in!iet€kend.

Afstand I Aantal
i deelnemende duiven

; Plaats
: 2de get.

| ,4gA

*. -2às

),f s:
* , d,f?

J"l) ' lA tMí Alafr:\i h, -to- §Í
Ao)

gL
?. lh )Í>7
)(li Hffiï

nltli-§, \i i-h - ;

í1rR )+13 r
alb , Ltt t rl>+y ,fl1;)u : -)-6 l-9

t tTaY
r J SO\J

9,,1é
1))
Y,l2 _

,zn Jt
ltl,lfift l:-LY-, ff- -fg

:'lA)

Naam en voornaam:' .§ nr 6»-1 - vtltffilh ''' Lo
Adres: L/L r E D ítr Ï> **f
Postcodë: {n
KBDB-Lidnum *.r, / 14" fl- t q

Datum en handtekenins, kl t ) lq

(naam, adres en stëmpel van de beïro

rffi
2._
I

4

woonotaats: I/U lt-t
Mailadres:,roP,r,[-t..

' rer: D4 I Lí
a *)*t,b" l''

)L a4) r í)oatL
ftq-'v,lÉh

- f,t.'.-,rr

AïïEST voor van de vermelde pri.lzen

kken vereniging en handtekening van de voorzitter, de secretaris of de §chatbewaaíder)
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Voor ALLÉ kampi6ènschappen in de KLEINË I-IALVË-FOND èn in de §NELHEID dienen

de sits!a$en SAMEN met de deelfiemingsfoÍfiulieren te woÍdefi töege§1uurd.

t H€t netisnaai kempioenschap l{LË,t{E HÀLVË-FOI'*§ SUDE & JÀÀRLiNGËN zal 'iror
der 'iiÉiw.ist [rei í]e eersle t!!ee ai3egeven öude duive* ní iaarliftgen (i i?). kiasserneril

per 5i.l iyoiiedige p.il;tn), Íret kslzc uit.la vluchien cp?aio.ten;n Ée tnbel I {plgira 6)

Dit kam,lic"nschàp !elCt !'oor oude duiven en jearlingen, cver 5 !"JeCvluchten iÏet eeÍr

iotöle ilí'tanC van minirïxm 1.250 km {ëistand hok liefhebber} geturende de peíic.le

vÉn 4 mei ?O19 toi en mÉt het weekÉnd vóór de nàtionale w*dv,ucht vtnuit Ëour§es l!.

Ei zall slechis één erkele uitslag per raeeke,rd in aanmerkirE vrcl.len genomen nlet een

ininifiunr ceelname van 150 duiven en '1O liefhebbers per wedstrijcl.

qqdg kunnen uiislsEen \.rcideF gebruikt
-vrn aie 0ude aiuiven
-var de ouce {iuiren iïëi qedutltteide iaarlingén
samengevoegce ultslog van alle oude ert eile laarllngeir saalel

J*nriinqeE: krnnen uiisltgen vJorderr 0ebrllikt
-van de jaarlingefi
-ve n de oude Cuiven met Eedilbti-.lCe iaarlingen
-sa,nenlevoeqde uitslsg van alle cuCe en ai'e lëarlingen s§men

De vluchten georEaniseerd in het weekend vön Bouí§es ll kufinen ftiet in ae*merking
wsrder genomen voor dit kempisènschap.

a Het nat;o*ëÉl kailptoenschÉp KLEINE !-IALVE-FOND JOI'jGE DUIVEN (d.ageÍ van

ring 2019) zal worclen beiwist nei rle eerste twee aÍgegeven j*nge duiven i1r 2)' vansÍ

I juni 20tg tct en ilet het weekend vóór de latststÈ nationalè wëdvlucht' klëssement

p€r s-lal ivolisdige píijzeff). óp 5 eledvlilchtgn met keuzÉ uil d€ v!!chten DpgeÍlcílen in

de tabel I {ragina 6}, mei ee. totale aístancl van ilinimum 1.250 km {ofsland hok lief"

hebber). Eí:al:lecht-seeilerlkeieuitslagperweekeildnreteentninlnrumdÉelname'/an
150 duiven en l0 lieíhebt]ËÍs per uredstrijd, in a3ÉrleÍking !vc.derl gelonën.

8ij uitslagen van sam ensevseËde wed§trijden kunnen de lste en 2de slgegeven JGN§Ë

duiven enkel in aanmerkiFg worden genomen indien dere ë:s 15te en ?de we.den
;ngetekend.

De vluchten georganiseerd in hei weekend van Bourg€s il kunnen niet in aanmerking

worden genomeft vocr dit kampioenschÈp.

* Het,rat,oftaal SNfLHftD§kaÍllpiaer§ch*p OUDË & JAARL!HGEI\| zal wordÈn bei*ist
rnet.le ÉersLe',!re€ àÍqe.ieven e.!de duivàn ctjaarlingerr (if2), klassei]lÉi:l per 5-ial

(vglleclige ilril?en). mal keLrze !it Ce "lu.hten opgcjnomen in ae tirbel ll íiltEinir 5).

DiikJnpicenscir.pzill!ïoicjsnbef#ist?neioudeduivenenjaarlingenop 6!"eclvlucrten

'liel Een iclaie aÍeiafid v;n fiininiun 4O0 km {ai§tand hok liefhebber) gecxfend" ile
pÉrciJe liln '16 nanÍl 2019 töt en tfret het weekend vóór de nalionale wedvlucht van-

uit Bourges !!. Ë.kel ae'reekendvl!lchierr en slechts éón litslag per vreakerrr.l. ln-ol een

n:l[i[]urï ceeiraíf;e van 1OO duiven Ën 10 lieíhebtlei§ peI wecjstrild, z.l in aanslerkin!]

riordei gealoiÍrÉn.

Oude: kul'ren ritslr!eil ulorden gebruikt
-\,ail de cLiie duiven
-vin de oLrCe duiven trrei Eedubbelde lanílingÈn
-samengevoÈlide uilslsll vJn alle cude en alle jaailirrgan sèJlren

l-ésjli1ge_n: kurnen Lilt5,rEtn rrorden E"bruil.-t
-van íje.jaaillnsen
van de cude duivsn met ledubDelde jcailingen

-sanenger,cegde uitslsg van alle olrie erl slle jaarlililjen sarrerl

a Hei nntionëel SNElHE|D§kampioenschap voo{ ]ONGË §UIYEN (drager Yan ring

?O1g) zal \.roraiÈn betwist tnet de eerste iwee afgegever jonge duiYen (1+2), varlaÍ 18

mei 2O19 tot en met het weekend vóóÍ de laatsie nationalë wedvlurht, klàssement per

5-tal lvciis.lige prijzen), gp 6 u/edvluchten nret een toiclè aísi3nc'ran ilininrum 4*0 km

{aístand hek liefhebber}. met ke!ze urt de vluchtei öpgenomeil in cË tabel,l {pa!ilna 6)

Ënkel de ileËkenílvlr{:hten en s,ecills één uitslag per vreek€nd. rjet een miÍ:iiru,n
.leeinafle van 1O0 duiver en 10 liefhebbers per Yredstrijd. zal in ;an[]erking lrcíden

!re no,n e n.

Bii uits!aqen va,1 samÉngevoegdë wedstrijden kufrren de 1siè e* 2de Bfg€geven JONSÉ

duiven enksl in aanmerking worden genomËn indien deze ëls lste en 2de werden
ingelekend.

I Datum

i

1 )ï/rl-(
\

1-r*z-tí
1

lal t

Afstand Aantal
deelnemende duiven

Plaats
íste get

Plaats
2de get.

lé,l_ 
o_s ï,*íh b-EtP

À9rLl

\.-
td>

,

I \à3 :5ÍíHà*,
IYI L uH
à€-ïïr

ru

"Je éí ,
) í+

))) ó,4 ){
{1
lr-

-a\r]+
)_, ):ëlL ,

àp --; F;p
_l:r _ :

_'t6l : 6r-flq

roiaaf
-§qr Í:+ l

Naam en voornaam: BI rf tt)_ ;Ttl nr lï1 .. I a o Yi

Adres: "vu

AïTEST voor iuistheid van de vermelde prijzen

(naam, adres en

EE PYCt4
v]

§tempel van de betrokken vereniging en handtekening van de voorzitter, de secretaris of de schatbewaarder)

iaPxT

'"tt))
Teli "^ /

ö L/.^rË.. tr t

', t

é-t
",'.-,l) J'

5.,ll
iti iríLi l) l rrít í\

.,, * í"- l.- '[,].-,..,
',

1

2

3

4

i *+}*rti::...:

---35jr3-KEfïM'f'-=-ïei. *i"1 25 S6 24

Coëff.

Datum en handtekening:


