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Het jaar 2017 zal absoluut een jaar van verandering zijn !
Er werd een bladzijde omgeslagen in het 70-jarig bestaan van de WVDVD. De toekomst van onze club 
hing aan een zijden draadje ! Door ’n grote dosis moed en een paar gekende initiatieven, hebben we ’t 
noodlot kunnen tarten. Ik wens daarom in het bijzonder Mr. Antoine Derauw, een echte Beerselaar, te 
bedanken om ons met open armen te ontvangen in zijn herberg én ons zo de mogelijkheid te geven om 
onze activiteiten verder te zetten. Deze verandering zal vanzelfsprekend toegevingen van alle betrok-
ken partijen met zich meebrengen voor zowel de eigenaar, het comité, de begeleiders en u allen. De 
faciliteiten die we hadden, zullen moeten plaats maken voor begrip en respect. 
Het is ook het jaar van de provinciale en nationale verkiezin- gen en er zal u de mogelijkheid 
worden geboden om nieuwe kandidaten te kiezen. Onder- schat deze verkiezingen niet. 
Zij zijn nl. de garantie voor onze toekomst en de kunst bestaat erin om een kandidaat 
te kiezen die een weloverwogen, gestructureerd pro- gramma kan voorleggen dat 
onze belangen behartigt. Een kandidaat die het imago van onze sport opsmukt, 
die het zo levensbelangrijke optimisme terugbrengt en die blijk geeft van dynamisme 
en altruïsme. Wat deze kandidatuur betreft, kan ik u meedelen dat een lid van onze 
club aan dit profi el beantwoordt en dat hij zijn kandidatuur zal indienen. Ik maak 
van deze gelegenheid gebruik om hem, onze vriend André Moonens, in 
dit moedig avontuur een goede campagne met ’n succesvolle afl oop toe te 
wensen !
Op het ogenblik waarop ik deze woorden neerschrijf, men zegge 
maart 2017, is de start van ons seizoen nog steeds onzeker. 
Dit is vervelend, hinderlijk en onbegrijpelijk maar we kunnen 
hier niets aan doen. We kunnen niets anders dan deze 
denkwijze te aanvaar- den en te volgen: kijk nog niet naar de 
toekomst maar leef in het hier en nu. Ik raad jullie dus ten stelligste aan om 
volop te leven op dit moment !
De sperwers, de haviken, de valken en andere hebben niet gewacht op het startsignaal. Zij hebben reeds 
lelijk huisgehouden bij heel wat liefhebbers.
Wat de verschillende vluchtlijnen betreft, stellen wij vast dat er weinig verandering voor de snelheid is. 
Behoudens verandering van deze toestand (nochtans zeer door ons gewild)  lijkt het verderzetten van 
de verstandhouding Beersel-Overijse-Woluwe op ’t spel gezet voor de kleine halve fond. Het programma 
van de grote halve fond zal iets verlicht worden voor de vluchtafstanden door een verhoging van het 
aantal vluchten vanuit BLOIS. Dit brengt over het algemeen meer evenwicht voor onze sector met zich 
mee. Tenslotte nog, we merken dat steeds meer leden van onze club aangetrokken zijn door de fond. 
Door gebrek aan plaatselijk  succes hebben we besloten om ons kampioenschap voor onze effectieve en 
sportieve leden, die hun duiven inkorven in de lokalen van  Gooik en Kapelle op den Bos, uit te breiden.
Afgelopen jaar hebben we niet altijd gemakkelijke momenten meegemaakt. Niettegenstaande neem ik, 
binnen onze club, een zekere vorm van solidariteit waar ondanks sommige moeilijkheden én een dui-
delijke grotere samenhorigheid. Dat is nu net wat ik onder mijn voorzitterschap heb willen bereiken. 
Indien ik morgen zou stoppen en ik de fakkel overlaat aan iemand anders, dan weet ik dat mijn opdracht 
geslaagd is.
Ik wens u uit het diepste van mijn hart succes in uw sport, uw club en uw leven.
Een goed seizoen voor u allen,
Uw Voorzitter
Michel Van Muijlder
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2017 sera résolument l’année du changement. 
Une page de plus de 70 années vient de se tourner L’avenir de notre société n’a tenu qu’à un fi l, une 
dose de courage, quelques initiatives appropriées ont eu raison de cette fatalité. Je tiens particuliè-
rement à remercier Antoine Derauw, un vrai Beersellois d’avoir accepté d’une manière très ouverte 
de nous accueillir dans son établissement et nous permettre ainsi la poursuite de nos activités .Ce 
changement nécessitera manifestement des concessions de toutes les parties, propriétaire, comité, 
transporteurs et vous tous. La grande fl exibilité dont nous avons bénéfi ciée devra faire place à plus 
de compréhension et de respect. Cela sera aussi l’année des élections provinciales et nationales et 
l’occasion vous sera donnée d’élire de nouveaux candidats 
Ne sous-estimons pas cet événement, il est le garant de notre avenir et il s’agira de 
choisir le candidat qui pourra présenter un programme réfl échi, structuré, qui 
défend nos intérêts, qui redore l’image de notre sport, qui ramène l’optimisme 
vital parmi nous et qui est empreint de dynamisme et d’altruisme. A ce 
propos, je peux déjà vous annoncer qu’un membre de notre société 
répond à ce profi l et a posera sa candidature. Je profi te donc de 
l’occasion pour souhaiter une bonne campagne et toute la réussite 
dans cette aventure coura- geuse à notre ami André Moonens
A l’heure où je vous écris ces quelques mots, mars 2017, le signal 
de départ de notre saison demeure toujours incertain. C’est ennuyeux 
et contraignant, non compréhensible mais nous ne pouvons rien y 
faire et il faut donc adopter la philoso- phie de ne pas se projeter 
dans l’avenir mais de vivre pleinement le moment présent. Je vous 
le conseille vivement.
Les éperviers, les autours des palombes et faucon set autres n’ont 
quant à eux attendu aucun signal de départ et ont déjà perpétrés leurs 
méfaits dans bien des colonies.
En ce qui concerne les différentes lignes de vols, nous remarque-
rons que très peu de changement en vitesse. Sauf retournement 
de situation (pourtant souhaité à notre niveau), la continuité de 
l’entente Beersel- Overijse- Wo- luwe semble compromise en petit 
demi- fond. Le programme de grand demi- fond sera quelque peu allégé au niveau des distances 
de vol et cela passe aussi par une augmentation du nombre de Blois qui, en règle générale, offre 
plus d’équilibre pour notre secteur. Enfi n, de plus en plus d’entre vous sont attirés par le fond et vu 
l’absence d’un résultat local nous ouvrirons notre championnat à nos membres effectifs et sportifs qui 
enlogeront leurs pigeons dans les locaux de Gooik et Kapelle op den Bos.
Durant cette dernière année, nous avons traversé des moments qui n’ont pas toujours été faciles. 
Néanmoins, je ressens au sein de notre société qu au travers de la diffi culté rencontrée, une forme 
de solidarité est née et que le vivre ensemble à beaucoup progressé. C’est ce que je voulais insuffl er 
pendant ma présidence. Si demain j’arrête et que je laisse le fl ambeau à un autre je sais que ma 
mission est remplie.
Je vous souhaite du plus profond du cœur, un épanouissement dans votre sport, dans votre société 
et dans votre vie 
Bonne saison à tous.
Votre président 
Michel Van Muijlder 
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VLUCHTPROGRAMMA QUIEVRAIN 2017  

 
 
 
Inkorving te Beersel op zaterdag van 16.00 u tot 17.30 u zelfde uren als NOYON 
 

Begeleider : Lathouwers  Verplichte inzet : 0,70 €  Uitslag + regeling : 1,25€. Uitslag opsturen met 
post 0.75€. uitslag via mail - 0.35€.  

Uitslag 1: straal 10 km cordinaten 504645,0 - 041923,6 alle duiven 

 
Uitslag 2: enkel voor de liefhebbers van Buizingen, Halle, Beersel, Lot, Huizingen, Dworp, 
Drogenbos, Ukkel, Sint Genesius Rode, Alsemberg en Linkebeek. 
 
Jongen vanaf 21/05/2017.   Oude en jaarlingen VLIEGEN ALTIJD SAMEN. Lapduiven zijn niet 
toegelaten binnen de straal van de vlucht. 
 
Binnenbrengen van toestellen :   
 
Na de vluchten Quiévrain en Noyon op zondag of bij bijzondere mededeling bij uitgestelde 
lossing. Gelieve respect te hebben met helpers en de rangschikker. Tijdig binnenkomen 
 
 
 
 
 
    

QUIEVRAIN 
DATUM VLUCHT LOKAAL 

02/04/2017  OUDE + JAARLING SAMEN 

09/04/2017  OUDE + JAARLING SAMEN 

16/04/2017  OUDE + JAARLING SAMEN 

23/04/2017  OUDE + JAARLING SAMEN 

30/04/2017  OUDE + JAARLING SAMEN 

07/05/2017    OUDE + JAARLING SAMEN 

14/05/2017  OUDE + JAARLING SAMEN 

21/05/2017 OUDE + JAARLING +JONG 

28/05/2017 OUDE + JAARLING + JONG 

04/06/2017 OUDE + JAARLING + JONG 

11/06/2017 OUDE + JAARLING + JONG 

18/06/2017 OUDE + JAARLING + JONG 

25/06/2017 OUDE + JAARLING + JONG 

02/07/2017 OUDE + JAARLING + JONG 

09/07/2017 OUDE + JAARLING + JONG 

16/07/2017 OUDE + JAARLING + JONG 

23/07/2017 OUDE + JAARLING + JONG 

30/07/2017 OUDE + JAARLING + JONG 

06/08/2017 OUDE + JAARLING + JONG 

13/08/2017 OUDE + JONG 

20/08/2017 OUDE + JONG 

27/08/2017 OUDE + JONG 

03/09/2017 OUDE + JONG 

10/09/2017 OUDE + JONG 

 





VLUCHTPROGRAMMA NOYON 2017  

Inkorving te Beersel zaterdag van 16u00 tot 17u30. Zelfde uren als Quiévrain 

Begeleider : Lathouwers  Verplichte inzet : 0,75 €  Uitslag + regeling : 1,25€. Uitslag opsturen met 

post 0.75€. Uitslag via mail  - 0.35€. 

Uitslag 1: straal 12 km coördinaten 504645,0 - 041923,6  

Uitslag 2: enkel voor de liefhebbers van Buizingen, Halle, Beersel, Lot, Huizingen, Dworp, Drogenbos, 

Ukkel, Sint Genesius Rode, Alsemberg en Linkebeek. 
Jonge duiven vanaf 04/06/2017. Oude en jaarlingen samen vanaf 06/08/2017 onder voorbehoud. 
Lapduiven zijn niet toegelaten binnen de straal van de vlucht. 
 
Binnenbrengen van toestellen :   
 
Na de vluchten van Quiévrain en Noyon op zondag of bij bijzondere mededeling bij uitgestelde 
lossing. Gelieve respect te hebben met helpers en de rangschikker. Tijdig binnenkomen. 
 
 
 
 
 
 

NOYON 
datum vlucht BEERSEL 

02/04/2017 OUDE + JAARLING 

09/04/2017 OUDE + JAARLING 

16/04/2017 OUDE + JAARLING 

23/04/2017 OUDE + JAARLING 

30/04/2017 OUDE + JAARLING 

07/05/2017 OUDE + JAARLING 

14/05/2017 OUDE + JAARLING 

21/05/2017 OUDE + JAARLING 

28/05/2017 OUDE + JAARLING 

04/06/2017 OUDE + JAARLING + JONG 

11/06/2017 OUDE + JAARLING + JONG 

18/06/2017 OUDE + JAARLING + JONG 

25/06/2017 OUDE + JAARLING + JONG 

02/07/2017 OUDE + JAARLING + JONG 

09/07/2017  OUDE + JAARLING + JONG 

16/07/2017 OUDE + JAARLING + JONG 

23/07/2017 OUDE + JAARLING + JONG 

30/07/2017 OUDE + JAARLING + JONG 

06/08/2017 OUDE + JONG 

13/08/2017 OUDE + JONG 

20/08/2017 OUDE + JONG 

27/08/2017 OUDE + JONG 

03/09/2017 OUDE + JONG 

10/09/2017 OUDE + JONG 

 



LINKEN VAN ELEKTRONISCHE RINGEN 

 

 

Het linken van elektronische ringen gebeurt vanaf mei 2017 slechts 1 keer per maand, namelijk de 

eerste maandag van de maand.  Toestellen binnenbrengen op zondag na de vluchten van Noyon en 

Quiévrain.  Het toestel is terug beschikbaar op dinsdag. 

Volgende dagen zijn voorzien : 

    1 mei  -   5 juni – 3 juli  - 7 augustus -  4 september 

 

 

 
 

 

 

 

L’ENCODAGE DES BAQUES ELECTRONIQUES  

 

A partir du mois de mai, l’encodage des bagues électroniques ne se fera plus qu’une seule fois par 

mois et plus précisément le premier lundi du mois.  

Les appareils doivent être rentrés le dimanche après les concours de Noyon et Quiévrain. Les 

appareils seront disponibles dès le mardi. 

 

Les dates prévues sont : 

    1 mai – 5 juin -3 juillet – 7 août – 4 septembre 



VLUCHTPROGRAMMA KLEINE HALVE FOND 2017  

Inkorving te Beersel vrijdag van 19u00 tot 20u00 

Losplaats :     CHEVRAINVILLIERS          
 
Begeleider : Lathouwers  Verplichte inzet : 1,10 €  Uitslag + regeling : 1,25€. Uitslag opsturen met 
post 0.75€. Geen uitslag - 0.35€.  

Speelstraal :     20 km     coördinaten 504611,6 - 041840,9 
 
Uitslag Beersel. Gratis dubbeling PAJOT. Alle duiven worden gratis en automatisch gedubbeld.  
Binnenbrengen van toestellen :  Zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur. Bij uitgestelde lossing volgens 
de instructies van het bestuur. 

Jonge duiven vanaf 17/06/2017. Oude en jaarlingen vliegen samen vanaf 05/08/2017. 

 Lapduiven zijn niet toegelaten. 

 

 

 

 

OVERZICHT 

datum vlucht BEERSEL INFO 

06/05/2017 WARE VRIENDEN O + JA 

13/05/2017 WARE VRIENDEN O + JA 

20/05/2017 WARE VRIENDEN O + JA 

27/05/2017 WARE VRIENDEN O + JA 

03/06/2017 WARE VRIENDEN O + JA 

10/06/2017 WARE VRIENDEN O + JA 

17/06/2017 WARE VRIENDEN O + JA + JO 

24/06/2017 WARE VRIENDEN O + JA + JO 

01/07/2017 WARE VRIENDEN O + JA + JO 

08/07/2017 WARE VRIENDEN O + JA + JO 

15/07/2017 WARE VRIENDEN O + JA + JO 

22/07/2017 WARE VRIENDEN O + JA + JO  

29/07/2017 WARE VRIENDEN O + JA + JO 

05/08/2017        GEEN VLUCHT WEGENS BOURGES NATIONAAL 

            12/08/2017         WARE VRIENDEN O +JA SAMEN + JO 

            19/08/2017         WARE VRIENDEN O +JA SAMEN + JO 

26/08/2017 WARE VRIENDEN O +JA SAMEN + JO 

02/09/2017 WARE VRIENDEN O +JA SAMEN + JO 

09/09/2017 WARE VRIENDEN O +JA SAMEN + JO 

 
O =  oude duiven   JA =  jaarlingen    JO =  jonge duiven 





VLUCHTPROGRAMMA GROTE HALVE FOND 2017  

 

Inkorving te Beersel donderdag van 19u30 tot 21u00  

Uitslag + regeling : 1,25€. Uitslag opsturen met post 0.75€. Geen uitslag - 0.35€.  

Speelstraal :     21 km     coördinaten 504611,6 - 041840,9 
Samenspel met Gooik onder de benaming BEGO.  Lokale uitslag Beersel.  
 
Binnenbrengen van toestellen : zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur. Bij 
uitgestelde lossing volgens de instructies van het bestuur.    
 
Alle duiven dienen aangemeld te worden. De eerste duif van elke categorie binnen  
de 15 minuten en ook de controlegummi. De andere duiven enkel aanmelden binnen de 30 minuten. 
Duiven die te laat aangemeld worden, worden gerangschikt volgens het uur van de aanmelding.  
 

TELEFOONNUMMER  AANMELDINGEN 
NUMMERS 

LOKAAL  GSM LIJN  

BEERSEL 0471/29.72.78 

 

OF  VIA HET OMAR  SYSTEEM 

 

 
OVERZICHT 

datum  VLUCHT MOGELIJKE DUBBELING 

13/05/2017 BLOIS(O+J) INTERPROVINCIAAL  

20/05/2017 VIERZON ( O+J) INTERPROVINCIAAL  

27/05/2017 BOURGES (O+J) NATIONAAL  

03/06/2017 BLOIS (O+J) BRABANTSE UNIE  

10/06/2017 CHATEAUROUX I (O+J) NATIONAAL  

17/06/2017 BLOIS (O+J) BRABANTSE UNIE  

24/06/2017 ARGENTON I (O+J) NATIONAAL  

01/07/2017 BOURGES (O+J) BRABANTSE UNIE  

08/07/2017 CHATEAUROUX II (O+J) NATIONAAL  

15/07/2017 BLOIS (O+J+JO) BRABANTSE UNIE  

22/07/2017 BLOIS (ENKEL JONGEN) BRABANTSE UNIE  

22/07/2017 ARGENTON II (O+J) NATIONAAL  

29/07/2017 VIERZON  (O+J+JO) BRABANTSE UNIE  

05/08/2017 BOURGES II (O+J+JO) NATIONAAL  

12/08/2017 CHATEAUROUX III (O+J+JO) NATIONAAL  

19/08/2017 BLOIS (O + JO ) INTERPROVINCIAAL  

26/08/2017 ARGENTON III (O+JO) NATIONAAL  

02/09/2017 BOURGES (O + JO) INTERPROVINCIAAL  

09/09/2017 CHATEAUROUX IV(O+JO) NATIONAAL  

 



VLUCHTPROGRAMMA FOND NOORD WEST BRABANT 2017  

 

Inkorving op maandag, dinsdag of woensdag altijd van 20u00 tot 20u45 stipt. 

Belangrijk : Duiven worden opgehaald voor 21u  

Nieuw :  Wie lidgeld als spelend lid betaalt, speelt mee om het kampioenschap Fond vanuit  één van 

de drie inkorflokalen. 

TELEFOONNUMMER AANMELDINGEN 

 

 

NUMMERS 

LOKAAL  LIJN 1  

NWB 0486/57.42.71 

 

 

 

OVERZICHT 

INKORV. LOSSING VLUCHT LOKAAL AANMEL. UITSL. 

31/05/2017 03/06/2017 LIMOGES I ( O ) KA-BE-GO NWB GO 

07/06/2017 10/06/2017 VALENCE ( O ) KA-BE-GO NWB GO 

14/06/2017 17/06/2017 BRIVE ( O ) KA-BE-GO NWB GO 

19/06/2017 23/06/2017 PAU (O )* KA-BE-GO NWB BU 

21/06/2017 24/06/2017 CAHORS ( O ) KA-BE-GO NWB GO 

26/06/2017 30/06/2017 AGEN ( O + JA)* KA-BE-GO NWB GO 

02/07/2017 07/07/2017 BARCELONA ( O )** KA-BE-GO NWB GO 

05/07/2017 08/07/2017 LIMOGES II ( O +JA ) KA-BE-GO NWB GO 

05/07/2017 08/07/2017 MONTELIMAR(O+JA)*** KA-BE-GO NWB GO 

10/07/2017 15/07/2017 SINT VINCENT ( O )* KA-BE-GO NWB GO 

12/07/2017 15/07/2017 JARNAC  (O + JA) KA-BE-GO NWB GO 

17/07/2017 21/07/2017 MARSEILLE ( O )* KA-BE-GO NWB GO 

19/07/2017 22/07/2017 LIBOURNE ( O + JA) KA-BE-GO NWB GO 

24/07/2017 28/07/2017 NARBONNE ( O + JA )* KA-BE-GO NWB GO 

26/07/2017 29/07/2017 TULLE ( O + JA ) KA-BE-GO NWB GO 

31/07/2017 04/08/2017 PERPIGNAN ( O )* KA-BE-GO NWB GO 

01/08/2017 05/08/2017 AURILLAC (O + JA ) KA-BE-GO NWB GO 

09/08/2017 12/08/2017 BERGERAC (O+JA )***  KA-BE-GO NWB GO 

 

*     Internationale vlucht.  Inkorving op maandag en lossing op vrijdag. 

**   Barcelona : Inkorving op zondag en lossing op vrijdag. 

*** Interprovinciale vlucht. 
 



NIEUW IN BEERSEL SEIZOEN 2017  

 
Terugbetaling van ingekorfde duiven te Beersel : 
 
 
Wat betreft  Quiévrain  - Noyon -  Chevrainvilliers ( snelheid en kleine halve fond ) wordt er  0.10 € 
per ingekorfde duif terugbetaald. 
Wat betreft  de Grote halve fond -  Fond – Grote Fond  wordt er 0.25 € per ingekorfde duif 
terugbetaald. 
 
Lapduiven komen niet in aanmerking. 
 
Deze terugbetaling is enkel voorbehouden aan onze leden met hoklijst en sportieve leden. 
 
Deze terugbetaling gebeurd op onze kampioenen dag die doorgaat op zaterdag 13 januari 2018.  De 
aanwezigheid van de liefhebber is vereist om deze terugbetaling te ontvangen. 
 

 

 

 

NOVEAU A BEERSEL SAISON 2017  

 
Remboursement relative aux pigeons enlogés à Beersel: 
 
 
En ce qui concerne Quiévrain, Noyon et Chevrainvilliers (Vitesse et petit demi-fond)   un 
remboursement de  0.10 € par pigeon enlogé sera accordé. 
 
En ce qui concerne le grand demi-fond, le fond et le grand-fond un remboursement de 0.25 € par 
pigeon enlogé sera accordé. 
 
Cette mesure ne s’applique pas les pigeons supplémentaires et est exclusivement réservée aux 
membres effectifs et aux membres sportifs. 
 
Ce remboursement sera opéré lors de notre journée des champions qui aura lieu le samedi  13 
janvier 2018. La présence de l’amateur y est requise pour pouvoir bénéficier de cette action. 
 



DE SUPERPRESTIGE VAN DE WARE VRIENDEN 

 

MET EEN SUPER PRIJZENPOT VAN  1000€  

REGLEMENT VOOR  DEELNAME : 

 AAN ALLE LEDEN MET HOKLIJST EN ALLE SPORTIEVE LEDEN.  

 VANAF DE DATUM VAN BETALING VOOR SPORTIEVE LEDEN. 

 OP ALLE WEDSTRIJDEN QUIEVRAIN EN NOYON GEORGANISEERD EN INGEKORFD DOOR DE 
WARE VRIENDEN DER VERRE DRACHTEN BEERSEL . 

 TE WINNEN MET UW  1STE , 2DE of (en) 3DE GETEKENDE DUIF PER WEDSTRIJD EN PER CATEGORIE. 

HOE WORDT HET KLASSEMENT SAMENGESTELD: 

 AAN DE  1ste LIEFHEBBER MET ZIJN 1STE GETEKENDE DUIF OP DE UITSLAG WORDEN VOLGENDE 
PUNTEN TOEGEKEND :  AANTAL DEELNEMENDE DUIVEN  GEDEELD DOOR 10.   
 VOORBEELD : 152 DUIVEN = 16    PUNTEN 

268 DUIVEN = 27    PUNTEN (STEEDS AFRONDING NAAR BOVEN) 

VERDER  IN DALENDE LIJN MIN 1 PUNT.   
 VOORBEELD : 250 DUIVEN 2DE LIEFHEBBER  = 24 PUNTEN 
     3DE LIEFHEBBER  = 23 PUNTEN 
     EN ZO VERDER IN DALENDE LIJN. 
INDIEN ER MINDER DAN 100 DUIVEN ZIJN WORDT AAN DE  1ste LIEFHEBBER MET ZIJN 1STE 

GETEKENDE DUIF MINIMUM 10 PUNTEN TOEGEKEND EN MAXIMUM 30 PUNTEN VOOR DE 
1STE GETEKENDE DUIF ALS ER MEER DAN 300 DUIVEN ZIJN.  

 VERDER KRIJGT IEDERE LIEFHEBBER DIE ZIJN 1STE, 2DE OF 3DE GETEKENDE DUIF BINNEN DE 
PRIJZEN NEEMT EEN BONUS VAN 5 PUNTEN PER DUIF. 

 ELKE LIEFHEBBER KAN IN ALLE CATEGORIEËN DRIE MAAL  PUNTEN BEHALEN. 

 ALLE PUNTEN BEHAALD OP DE WEDSTRIJDEN QUIEVRAIN EN NOYON WORDEN                       
OPGETELD TOT 1 TOTAAL. 

 

VERDELING VAN DE 1000€ : 

 1ste 150€  6de 50€  11de 30€  16de 20€ 
2de 130€  7de 50€  12de 30€  17de 20€ 
3de 110€  8ste 40€  13de 30€  18de 20€ 
4de   80€  9de 40€  14de 30€  19de 20€ 
5de   60€  10de 40€  15de 30€  20ste 20€ 



Belangrijk  -     Important 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze kampioenendag gaat door op zaterdag 13 januari 
2018 in de gemeentelijke feestzaal, Hoogstraat, 1 te 
1650   Beersel. 
 

 
 
 
 
Notre journée des champions aura lieu le samedi  13 
janvier 2018 à la salle commununale des fêtes, 
Hoogstraat, 1 à 1650  Beersel. 
 



 

DE SUPERPRESTIGE VAN DE VERRE DRACHTEN 

MET EEN SUPER PRIJZENPOT VAN  1000€  

REGLEMENT VOOR  DEELNAME : 

 AAN ALLE LEDEN MET HOKLIJST EN ALLE SPORTIEVE LEDEN.  

 ALLE SPORTIEVE LEDEN VANAF DE DATUM VAN BETALING.  

 OP ALLE WEDSTRIJDEN KLEINE HALVE FOND, GROTE HALVE FOND, FOND EN GROTE FOND 
GEORGANISEERD EN INGEKORFD DOOR DE WARE VRIENDEN DER VERRE DRACHTEN BEERSEL  

 TE WINNEN MET UW  1STE , 2DE of (en) 3DE GETEKENDE DUIF PER WEDSTRIJD EN PER CATEGORIE. 

HOE WORDT HET KLASSEMENT SAMENGESTELD: 

 AAN DE  1ste LIEFHEBBER MET ZIJN 1STE GETEKENDE DUIF OP DE UITSLAG WORDEN VOLGENDE 
PUNTEN TOEGEKEND :  AANTAL DEELNEMENDE DUIVEN  GEDEELD DOOR 10.   
 VOORBEELD : 152 DUIVEN = 16    PUNTEN 

268 DUIVEN = 27    PUNTEN (STEEDS AFRONDING NAAR BOVEN) 

VERDER  IN DALENDE LIJN MIN 1 PUNT.   
 VOORBEELD : 250 DUIVEN 2DE LIEFHEBBER  = 24 PUNTEN 
     3DE LIEFHEBBER  = 23 PUNTEN 
     EN ZO VERDER IN DALENDE LIJN. 
INDIEN ER MINDER DAN 100 DUIVEN ZIJN WORDT AAN DE  1ste LIEFHEBBER MET ZIJN 1STE 

GETEKENDE DUIF MINIMUM 10 PUNTEN TOEGEKEND EN MAXIMUM 30 PUNTEN VOOR DE 
1STE GETEKENDE DUIF ALS ER MEER DAN 300 DUIVEN ZIJN VERDER KRIJGT IEDERE 
LIEFHEBBER DIE ZIJN 1STE, 2DE OF 3DE GETEKENDE DUIF BINNEN DE PRIJZEN NEEMT EEN 
BONUS VAN 5 PUNTEN PER DUIF. 

 ELKE LIEFHEBBER KAN IN ALLE CATEGORIEËN DRIE MAAL  PUNTEN BEHALEN. 

 ALLE PUNTEN BEHAALD OP DE WEDSTRIJDEN GEORGANISEERD EN INGEKORFD DOOR DE WARE 
VRIENDEN DER VERRE DRACHTEN BEERSEL WORDEN OPGETELD TOT 1 TOTAAL. 

 

VERDELING VAN DE 1000€ : 

 
 

1ste 150€  6de 50€  11de 30€  16de 20€ 
2de 130€  7de 50€  12de 30€  17de 20€ 
3de 110€  8ste 40€  13de 30€  18de 20€ 
4de 80€  9de 40€  14de 30€  19de 20€ 
5de 60€  10de 40€  15de 30€  20ste 20€ 



LEERVLUCHTEN :LEERVLUCHTEN :LEERVLUCHTEN :

SOIGNIES VANAF 06 APRIL TOT 29 JUNI.
INKORVING WOENSDAGMORGEN  VAN 08 UUR TOT UITERLIJK 09 UUR
IN ONS LOKAAL DE OUDE PRUIM BEERSEL.
LOSSING VANAF 12.00 UUR.

www.wvdvd.be



2017

De kampioenschappen worden gespeeld met de eerste drie
getekende duiven per categorie.
De puntenverdeling wordt gewonnen als volgt: bij klassering van uw
1ste afgegeven duif krijg je 3 punten. Bij klassering van uw 2de af-
gegeven duif 2 punten, en bij klassering van je 3de afgegeven duif 1 pt.
Alle punten worden bijeengeteld per categorie. Bij gelijke stand
telt het beste coëfficient. Dit is van toepassing op alle vluchtlijnen.
Voor het kampioenschap Asduif jaarlingen stopt het kampioen-
schap zodra de jaarlingen samenvliegen met de oude, behalve voor
Quiévrain. 
Voor de Superasduif tellen alle vluchten mee, prijs per 10 tal.
Algemeen kampioen is de liefhebber met de meeste punten 1-2-3 op
alle categoriëen samen.
Alle geldprijzen worden overhandigd tijdens kampioenenviering
indien aanwezig

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Asduif

Superasduif

Oude Jaarlingen Jongen

1  €             50,00  €             50,00  €                    50,00 
2 20,00€              20,00€              20,00€                     
3 15,00€              15,00€              15,00€                     
4 10,00€              10,00€              10,00€                     
5 10,00€              10,00€              10,00€                     
6 7,50€                7,50€                7,50€                       
7 7,50€                7,50€                7,50€                       
8 5,00€                5,00€                5,00€                       
9 5,00€                5,00€                5,00€                       

10 5,00€                5,00€                5,00€                       
Asduif 15,00€              15,00€              15,00€                     

Superasduif 25,00€              25,00€              25,00€                     

Totaal Quievrain 530,00€                                                         

Totaal Noyon 600,00€                                                         

Kampioenschap Quievrain

Kampioenschap Noyon

Algemene Kampioen  75,00 euro

Algemene Kampioen  75,00 euro

50,00 €
20,00 €

5,00 €
15,00 €

Oude Jongen

15,00 €
10,00 €
10,00 €

15,00 €
10,00 €
10,00 €
7,50 €
7,50 €
5,00 €
5,00 €

10,00 €
15,00 €
25,00 € 25,00 €

70,00 €
40,00 €
30,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €



Oude Jaarlingen Jongen

1  €             50,00  €             50,00  €                    50,00 
2 20,00€              20,00€              20,00€                     
3 15,00€              15,00€              15,00€                     
4 10,00€              10,00€              10,00€                     
5 10,00€              10,00€              10,00€                     
6 7,50€                7,50€                7,50€                       
7 7,50€                7,50€                7,50€                       
8 5,00€                5,00€                5,00€                       
9 5,00€                5,00€                5,00€                       

10 5,00€                5,00€                5,00€                       
Asduif 15,00€              15,00€              15,00€                     

Superasduif 25,00€              25,00€              25,00€                     

Oude Jaarlingen Jongen

1  €             50,00  €             50,00  €                    50,00 

2 20,00€              20,00€              20,00€                     

3 15,00€              15,00€              15,00€                     

4 10,00€              10,00€              10,00€                     

5 10,00€              10,00€              10,00€                     

6 7,50€                7,50€                7,50€                       

7 7,50€                7,50€                7,50€                       

8 5,00€                5,00€                5,00€                       

9 5,00€                5,00€                5,00€                       

10 5,00€                5,00€                5,00€                       
Asduif 15,00€              15,00€              15,00€                     

Superasduif 25,00€              25,00€              25,00€                     

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Asduif

Superasduif

Algemene Kampioen  75,00 euro

20,00 €
15,00 €
10,00 € 10,00 €

50,00 € 50,00 €

10,00 €
7,50 €
7,50 €

7,50 €
7,50 €

10,00 €

15,00 €

25,00 €

5,00 € 5,00 €
5,00 €

Kampioenschap Fond

Totaal  Fond 425,00€                                                         

Oude Jaarlingen

20,00 €
15,00 €

5,00 €

15,00 €

Totaal Grote Halve Fond 600,00€                                                         

Kampioenschap Kleine Halve Fond

Totaal Kleine Halve Fond 600,00€                                                         

Algemene Kampioen  75,00 euro

Kampioenschap Grote Halve Fond

Algemene Kampioen  75,00 euro

5,00 € 5,00 €

25,00 €



BESTUUR WARE VRIENDEN DER VERRE DRACHTEN 

 
 
     INFO@WVDVD.BE 
 
 

Voorzitter :  VAN MUIJLDER MICHEL   
   Stoofstraat,  52    
   1650  BEERSEL    
   Tel: 0477/204681 
   Email:  vanmuijlder@gmail.com   
        
Secretaris  :  FLORIDOR Luc    
   Molenborrestraat,  27    
   1600  Sint Laureins Berchem   
   Tel: 0475/973852    
   Email: lucfloridor@scarlet.be     
     
Penningmeester :  WEEMAELS  Kurt   
   Steenweg naar Alsemberg,  873    
   1654    HUIZINGEN    
   Tel: 0497/162360   
        
Ondervoorzitter :  TORSIN   Jan   
   Fabriekstraat, 264 bus 5    
   1601   RUISBROEK    
        
Hulpsecretaris :  VAN DE LEENSEL Joseph   
   Rue des Etangs Noirs, 134   
   1080   Sint Jans Molenbeek   
 
Hulppenningmeester :  DEJONGHE    Henri    
   Delleput,  17  
   1501     BUIZINGEN    
        
Bestuurslid :  LUYCKX    Luc    
   Ninoofsesteenweg,   61  
   1670     PEPINGEN    
        
        
Ere-voorzitters :  VANRAFELGHEM  Leon    
   VANDEPUTTE  Gerard    
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www.kbc.be we hebben het voor u




