
 

De Voorzitter De Secretaris De Schatbewaarder 

Nuytinck Chris De Sy Patrick Meyvaert Ronnie  

Kampioenschappen  2021  RECHT  en  VOORUIT  BASSEVELDE 

OUDE : ARRAS+CLERMONT   JAARLINGEN ARRAS+CLERMONT 

Met 1° + 2°+ 3° Afgegevene     Met 1° +  2° + 3° Afgegevene    

1. 50  €   4. 20  €    1. 50  €   4. 20  €   

2. 35  €  5. 15  €    2. 35  €  5. 15  €   

3. 25  €  6. 10  €    3. 25  €  6. 10  €   

Het kampioenschap op Arras: van 3/4/21 tot en met 10/07/2021 en het kampioenschap op Clermont: van 

17/4/21 tot en met 10/7/21 (dus 2 APARTE kampioenschappen telkens met dezelfde geldprijzen). 

JONGE ARRAS (zomer) JONGE ARRAS (oogst)      JONGE Clermont/Pontoise 

Met  1° + 2° + 3° + 4° Afgegevene Met 1° + 2° +3° + 4° Afgegevene Met 1° + 2° +3° + 4° Afgegevene 

1.  50 € 6. 15 € 1. 50 € 6. 15 € 1. 50 € 6. 25 € 

2. 40 € 7. 15 € 2. 40 € 7. 15 € 2. 40 € 7. 20 € 

3. 30 € 8. 10 € 3. 30 € 8. 10 € 3. 30 € 8. 20 € 

4. 20 € 9. 10 € 4. 20 € 9. 10 € 4. 30 € 9. 10 € 

5. 20 € 10 10 € 5. 20 € 10. 10 € 5. 25 € 10. 10 € 

Het zomerkampioenschap: van 15/5/21 tot en met 10/7/21 en het oogstkampioenschap: van 17/7/21 t/m 4/09/21 

Het kampioenschap jonge Clermont/Pontoise: van 5/06/21 tot en met 04/09/21 

SERMAISES - ORLÉANS  OUDE   JAARLINGEN                   JONGE 

Oude en jaarlingen van 1 mei tot en met 24 juli 2021 (13 vluchten) met 1° + 2° + 3° Afgegevene 

Jonge van 19 juni tot en met 28 augustus 2021 (10 vluchten) met  1° + 2° + 3° + 4° Afgegevene (niet op 31/7/21) 

1. 50 €    1. 50 €    1. 50 €  5. 20 € 

2. 40 €    2. 40 €    2. 40 €  6. 15 € 

3. 30 €    3. 30 €    3. 30 € 

4. 20 €    4. 20 €    4. 20 € 

5. 15 €    5. 15 € 

ASDUIVEN – All round duiven 

Asduif Oude :zowel op Arras en Clermont (6 vluchten) als op Sermaises (5 vluchten)           waardebon 35  Euro of Trofee 

Asduif JL: zowel op Arras en Clermont (6 vluchten) als op Sermaises (5 vluchten)     waardebon 35  Euro of Trofee 

Asduif Jonge: zowel op Arras (6 vluchten) als op Sermaises (4 vluchten)                 waardebon 35  Euro of Trofee 

Asduif jonge Clermont /  Pontoise 6 vluchten     waardebon 35  Euro of Trofee 

All round duif oude – jaarse – jonge: één prijs per categorie                                                      waardebon 35  Euro of Trofee   

(All round duif = 3 snelheidsvluchten Arras of Clermont + 3 kleine halve fondvluchten)   

ASDUIF BONVERKOPING 

Zowel voor de schenker als voor de koper van de bon : waardebon 35 Euro (6 vluchten) 

KAMPIOEN MEEST PRIJZEN : waardebon 50 € 

Alle prijzen per 2-tal in alle categoriën tellen mee met uitzondering van streepjesprijzen (dus duiven dienen voor prijs te vliegen) 

KAMPIOEN SNELHEID : waardebon 50 € of trofee 

 

KAMPIOEN HALVE FOND : waardebon 50 € of trofee 



 

De Voorzitter De Secretaris De Schatbewaarder 

Nuytinck Chris De Sy Patrick Meyvaert Ronnie  

Reglement kampioenschappen en varia 

1. DUUR KAMPIOENSCHAPPEN:  

Arras / Clermont Oude en Jaarlingen (snelheid) : voor ARRAS van 03/04/21 tot en met 10/07/21 en dit met de 

eerste 3 afgegeven duiven (respectievelijk 3, 2 en 1 punt; dus maximum 6 punten); voor CLERMONT van17/04/21 

tot en met 10/07/21 en dit met de eerste 3 afgegeven duiven (respectievelijk 3, 2 en 1 punt; dus maximum 6 punten). 

Sermaises en Orleans Oude en Jaarlingen (halve fond) van 01/05/21 tot en met 24/07/21 en dit met de eerste 3 

afgegeven duiven (respectievelijk 3, 2 en 1 punt; dus maximum 6 punten) 

Arras Jonge (snelheid) : het zomerkampioenschap loopt 15/05/21 tot en met 10/07/21 en het oogstkampioenschap 

loopt van 17/07/21 tot en met 04/09/21; dit met de eerste 4 afgegeven duiven (respectievelijk 4, 3 , 2 en 1 punt; dus 

maximum 10 punten) 

Clermont / Pontoise Jonge (snelheid) : van 05/06/2021 tot en met 04/09/21 en dit met de eerste 4 afgegeven duiven 

(respectievelijk 4 , 3 , 2 en 1 punt; dus maximum 10 punten) 

Sermaises - Orleans Jonge (halve fond) van 19/06/21 tot en met 28/08/21 en dit met de eerste 4 afgegeven duiven 

respectievelijk 4, 3 , 2 en 1 punt; dus maximum 10 punten; op 31 juli 2021 is er geen vlucht wegens Bourges. 

Al deze kampioenschappen worden verspeeld per drietal, geen breuken, en enkel de duiven getekend in de 

eerste inleg kunnen punten maken voor deze kampioenschappen. Bij gelijke punten telt de coëfficiënt. 

2. KAMPIOEN  

a. SNELHEID is deze met het meest aantal vermeldingen in de individuele snelheidskampioenschappen.  

b. HALVE FOND : deze met het meest aantal vermeldingen in de individuele kampioenschappen. 

(Sermaises / Orleans). Kampioenschappen van de koepel tellen niet mee. 

Bij gelijk aantal vermeldingen telt ten eerste de som der plaatsen, daarna de som der behaalde punten en daarna de 

som der coëfficiënten. 

3. ASDUIVEN – ALL ROUND DUIVEN 

Voor de asduiven dient men de ZES beste uitslagen (voor Sermaises / Orleans de VIJF beste uitslagen voor oude 

en jaarse en de vier beste uitslagen voor jonge), per drietal en zonder breuken (zie ook punt 1), binnen te brengen 

bij de secretaris en dit uiterlijk voor 15 september 2021.  

Voor all round duif zijn dit 3 snelheidsvluchten (Arras, Clermont) en 3 kleine halve fondvluchten (Sermaises, 

Orleans).De duiven dienen minimaal te vliegen voor de eerste inleg. 

Een duif kan maar asduif – all round duif worden in zijn eigen categorie (een jaarling kan geen asduif zijn bij de 

oude) 

4. ASDUIF BONVERKOPING 

Het binnenbrengen van de ringnummer van de deelnemende schenking dient te gebeuren door de koper van de bon 

en dit voor 1 mei 2021. 

Dit dient uiteraard enkel te gebeuren voor de bons waarvan de duif niet ter plaatse was op onze bonverkoping  of 

indien U een andere duif heeft bekomen wegens verlies, ... van de eerder aangekochte bon. 

Ook hier dient men de zes beste uitslagen per drietal (vrij te kiezen vluchten; doch met een maximum van één vlucht 

per weekend en de duif in kwestie dient te vliegen voor de eerste inleg) binnen te brengen bij de secretaris  en dit 

voor 15 september 2021. 

Aan de winnaar van dit asduifkampioenschap is zowel voor de schenker als voor de koper van de bon (zie onze 

bonverkoping van februari ) een waardebon verbonden van elk € 35,00. 

5. TROFEE : Iedere kampioen heeft de keuze tussen een trofee of een waardebon; te kiezen uit de door het bestuur 

aangeduide handelaars 

6. Kosten: Constateur 1€ per weekend, uitslag per e-mail is gratis, uitslag op papier kost 1€. 

7. HESPEN : Er zullen dit jaar 7 hespen (geschonken door Sylvain De Vriendt uit Zelzate) te winnen zijn met 

aankoopbons in SA4, maximum 2 per liefhebber: de vluchten die hiervoor in aanmerking komen zijn :  

 Arras oude: 17/04/2021 ------ Arras jonge: 19/06/2021 ------ Arras jonge 04/09/2021 

 Clermont oude 24/04/2021 ------Clermont jonge 17/07/2021 

 Sermaises oude 15/05/2021 ------ Sermaises jonge 07/08/2021 
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