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VLUCHTPROGRAMMA FCD 2018 
FONDCLUB DENDERSTREEK 

DENDERMONDE – AALST – VIANE – NINOVE 

Voorzitter:                ROELS HERMAN       tel.:  0479/38.92.12 

Secretaris:                 DE RIJST PIERRE       tel.:  0477/18.68.96 

Schatbewaarder:     COPPENS FREDDY    tel.:  0468/19.13.53 

Bestuursleden: 

Dendermonde: Verhulst Nancy –  Van Den Elsen Danny – De Schrijver Luc –  

Everaert Jonas  – De Backer Patrick – Vermeulen Paul 

Aalst:  Van Extergem Francky – Matthijs August – Roels Herman – Brantegem 

Philippe – Callebaut Guy – De Nooze André – Nijs Marc – Boone Peter – 

Verhaegen Erik – Brondeel Mario 

Viane: Godaert Pascal – Pevenage Herman – De Rijst Pierre – De Rijst Isabel – 

Van Overwaele Freddy – Van Huychem Eddy 

Ninove: Segers Freddy – D’Hondt Danny – Verlé Luc – Coppens Freddy – Van 

Sande Camiel – De Norre André. 

Zij danken alle leden, sponsors en schenkers van ereprijzen voor hun vertrouwen. 

Telefoonnummers AANMELDINGEN lokalen: 

Baasrode:   0499/26.26.54  of  0499/26.26.94 

Hofstade:          0479/39.46.93  of  0479/39.47.00 

Viane:                0474/43.21.58  of  0474/43.21.59 

Ninove:             054/33.25.78  of  054/58.85.03 

ER MOGEN GEEN JAARLINGEN MEER GEDUBBELD WORDEN IN DE OUDE OP DE NATIONALE 

VLUCHTEN VANAF HET SEIZOEN 2014. BESLISSING GENOMEN DOOR KBDB.  

DUBBELING JAARLINGEN BIJ OUDE VANAF 2018 WEL TOEGELATEN OP DE PROVINCIAAL 

INGERICHTE ZWARE HALVE FOND VLUCHTEN! 



Intekensysteem Vrije Dubbeling F.C.D. 

VRIJE INLEG: €1 prijzen per 3-tal van €3 

BONVERDELING: geldig voor ALLE vluchten, tenzij anders vermeld bij de vlucht zelf, of op 

afzonderlijke omzendbrief. Miezen per 3-tal, Poulen per 4-tal, Specials per 5-tal, Klein Geld per 5-tal. 

BON aan € 2,50 p/d met volgende verdeling voor oude en jaarse: 

25 € - 20 € - 15 € - 12,50 € - 10 €, de rest 5 € 

BON aan € 1,50 p/d met volgende verdeling voor jonge duiven: 

20 € - 15 € - 12,50 € - 7,50 € - 5 €, de rest 3 € 

Poele 1e afgegeven duif: aan € 2,50 met prijzen per 10-tal van € 25 

Lustrum: aan € 2,50 p/d met prijzen per 8-tal van € 20 

Jackpot: aan € 1 p/d:  50% v/d inleg aan eerste, rest prijzen van € 10. 

Autoserie: 2 Aangeduid aan €2,50 p/d – prijzen per 10-tal van € 25 

Series: AANGEDUID – ONAANGEDUID – RAKEND – 2v/d 4  per 8 -tal 

Speciale series: daar waar deze gewaarborgd zijn kan één duif slechts één serie winnen of 

helpen winnen. De grootste dient eerst gewonnen, verder in volgorde van de kaart. 

FCD-serie: volgens inleg 

2 Aangeduid aan € 2,50 de serie, in prijs van € 15, nadien prijzen € 6 

3 Aangeduid aan € 3,75 de serie, in prijs van € 20, nadien prijzen € 9 

4 Aangeduid aan € 5,00 de serie, in prijs van € 25, nadien prijzen € 12 

KRABBERSPOULE: kost € 0,50 p/d en wint per 6-tal €3 te beginnen 

vanaf de laatste prijs naar boven tot uitputting van de inzetten. 

DUBBELINGSKOSTEN: GRATIS voor ALLE gepoulde duiven. Deze worden 

enkel geklasseerd bij minimum zetnr 1000.   

UITSLAG : € 2. Per email gratis. 

 



 

 

 

 

 



OMTREK F.C.D. 2018 

Aangeboden aan alle liefhebbers in regel met, en in het bezit van een geldige 

lidkaart KBDB en wonende in en binnen de volgende randgemeenten : 

Opbrakel, Zegelsem, Sint-Kornelius-Horebeke, Elst, Michelbeke, Sint-Blasius-

Boekel, Rozebeke, Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Denijs-Boekel, Roborst, 

Strijpen, Zottegem, Grotenberge, Leeuwergem, Elene, Velzeke-Ruddershove, 

Oosterzele, Gijzenzele, Westrem, Massemen, Wetteren, Laarne, Kalken, 

Overmere, Lokeren, Eksaarde, Sinaai, Stekene, Kemzeke, Sint-Gillis-Waas, 

Vrasene, Beveren, Melsele, Zwijndrecht, Burcht, Hoboken, Hemiksem, Schelle, 

Hingene, Bornem, Weert, Mariekerke, Sint Amands, Lippelo, Malderen, 

Steenhuffel, Merchtem, Opwijk, Mazenzele, Asse, Essene, Hekelgem, 

Teralfene, Liedekerke, Roosdaal, Gooik, Oetingen, Vollezele, Tollembeek, 

Galmaarden, Bever, Bois-de-Lessines, Deux-Acren, Lessen, Ghoy, Ogy, Flobecq, 

Wodecq, Ellezelles. 

Bovenstaande randgemeenten maken deel uit van de FCD omtrek op ALLE 

NATIONALE en INTERNATIONALE vluchten. 

De hierna volgende Antwerpse gemeenten : Niel, Ruisbroek, Puurs, Oppuurs, 

Liezele en Breendonk en de Vlaams Brabantse gemeenten : Sint Katherina 

Lombeek, Ternat, Borchtlombeek, Wambeek, Sint Kwintens Lennik, Herfelingen 

en Herne worden enkel en alleen toegelaten in de omtrek voor de Nationale en 

Internationale vluchten. Dit alles na beslissing en toelating KBDB. 

Op alle vluchten zijn de reglementen KBDB integraal van toepassing. 

Sluiting prijskamp zoals voorzien is in het Nationaal Sportreglement : 

Voor de vluchten van minder dan 650 km afstand Brussel : 4 dagen de dag der lossing inbegrepen 

Voor de vluchten van meer dan 650 km afstand Brussel : Zes dagen, dag der lossing inbegrepen 

Voor de vlucht uit BARCELONA kan de sluiting later vallen. 

 

 

 

 

 



    KAMPIOENSCHAPPEN F.C.D. 2018 
 

ALL ROUND KAMPIOEN F.C.D. 2018:  TROFEE 

De liefhebber met de meeste prijzen 1+2 op ALLE VLUCHTEN, ALLE REEKSEN  

SAMEN GETELD ! Hij is de ALL ROUND KAMPIOEN F.C.D. 2018 

 

ALGEMEEN KAMPIOEN F.C.D. ZWARE HALVE FOND:             TROFEE 
Gewonnen door de liefhebber met de meeste prijzen op alle vluchten van het F.C.D.-programma 

zware halve fond, vluchten beneden Tulle, dubbelingen tellen NIET mee. 

ALGEMEEN KONING F.C.D. ZWARE HALVE FOND 1+2:        TROFEE 

Gewonnen door de liefhebber met de meeste prijzen 1+2 op alle vluchten beneden Tulle voor oude, 

jaarlingen en jonge samen, dubbelingen tellen NIET mee. 

KAMPIOEN MEESTE PR. OUDE ZWARE HALVE FOND, dubbelingen 

tellen NIET mee:      TROFEE 

KAMPIOEN MEESTE PR. OUDE 1+2 , dubbelingen tellen NIET mee: 

 € 30 - € 25 - € 25 - € 25 - € 25 

KAMPIOEN MEESTE PR. JAARSE ZWARE HALVE FOND, enkel in eigen 

categorie: TROFEE 

KAMPIOEN MEESTE PR. JAARSE 1+2, enkel in eigen categorie:  

€ 30 - € 25 - € 25 - € 25 - € 25 

KAMPIOEN MEESTE PR. JONGE ZWARE HALVE FOND:    TROFEE 

KAMPIOEN MEESTE PR. JONGE 1+2: € 30 - € 25 - € 25 - € 25 - € 25 

Op de zware halve fond kan elke liefhebber slechts één geldprijs winnen. De liefhebber krijgt 

wel zijn ereklassering. De geldprijs gaat dan naar de volgende geklasseerde. De volgorde van 

toekenning : grootste geldprijs is prioritair, klassering eerst oude, dan jaarse dan jonge. 

 



ALGEMEEN KAMPIOEN FCD FOND:                       TROFEE 

Gewonnen door de liefhebber met de meeste prijzen op alle vluchten van het FCD 

programma FOND en ZWARE FOND samen. Alle vluchten vanaf Tulle. 

ALGEMEEN KONING FCD FOND 1+2:                   TROFEE 

Gewonnen door de liefhebber met de meeste prijzen 1+2 op alle vluchten vanaf Tulle voor oude, 

jaarlingen samen. Alle vluchten FOND +ZWARE FOND samen.  

KAMPIOEN MEESTE PR. OUDE FOND:              TROFEE 

Gewonnen door de liefhebber met de meeste prijzen oude op de vluchten vanaf Tulle,   

GEEN INTERNATIONALE VLUCHTEN. 

KAMPIOEN MEESTE PR. OUDE 1+2: 

Gewonnen door de liefhebber met de meeste prijzen 1+2 oude op de vluchten vanaf Tulle, 

GEEN INTERNATIONALE VLUCHTEN. 

€ 30 - € 25 - € 25 - € 25 - € 25  

KAMPIOEN MEESTE PR. JAARSE FOND EN ZWARE FOND: TROFEE 

Gewonnen door de liefhebber met de meeste prijzen jaarse op alle Fondvluchten vanaf 

Tulle, OOK INTERNATIONALE VLUCHTEN inbegrepen. 

KAMPIOEN MEESTE PR. JAARSE 1+2: 

Gewonnen door de liefhebber met de meeste prijzen jaarse 1+2 op alle Fondvluchten vanaf 

Tulle, OOK INTERNATIONALE VLUCHTEN inbegrepen. 

€ 30 - € 25 - € 25 - € 25 - € 25 

KAMPIOEN MEESTE PR.ZWARE FOND OUDE 1+2: 

Gewonnen door de liefhebber met de meeste prijzen 1+2 oude op de INTERNATIONALE VL: 

AGEN + BARCELONA + ST.VINCENT + MARSEILLE + NARBONNE + PERPIGNAN.  

€ 30 - € 25 - € 25 - € 25 - € 25 

Ook op de fond - zware fond kan elke liefhebber slechts één geldprijs winnen. De liefhebber 

krijgt wel zijn ereklassering. De geldprijs gaat dan naar de volgende geklasseerde. De 

volgorde van toekenning : grootste geldprijs is prioritair, klassering eerste oude, dan jaarse. 

ASDUIF OUDE    :  op alle vluchten beneden Tulle                : TROFEE 

ASDUIF JAARSE :  op alle vluchten beneden Tulle                : TROFEE 



ASDUIF OUDE    :  op alle Nationale vluchten vanaf Tulle   : TROFEE 

ASDUIF JAARSE :  alle vluchten vanaf Tulle ook Internat.   : TROFEE 

ASDUIF JONGE  :  alle vluchten met jonge duiven                 : TROFEE 

ASDUIF OUDE    : alle internationale vluchten                       : TROFEE 

Eens de oude en jaarse samenvliegen op de zware halve fond tellen de gewonnen prijzen 

van de jaarse NIET meer mee voor de asduif jaarse. 

Bij gelijkheid van prijzen wint steeds het kleinste coëfficiënt. 

- ALLE liefhebbers dienen hun geldige KBDB lidkaart 2018 te tonen bij de 

inkorving. 

- ALLE liefhebbers dienen hun Paramyxo-attesten 2018 af te geven bij de 

inkorving. 

- Viering van de kampioenen gaat door in het inkorflokaal tijdens de 

lokale kampioenendag, dus in uw eigen inkorflokaal. 

Liefhebbers AANDACHT, 

Voor de volgende OVV-FVOV vluchten dienen er GEEN VERPLICHTE 

AANMELDINGEN meer te gebeuren: 

12/5  BLOIS  -  19/5 VIERZON  -  2/6 CHATEAUROUX  -  16/6 CHATEAUROUX - 

15/7  BLOIS   -  21/7 BLOIS   -  28/7  VIERZON  - 18/8 ISSOUDUN  - 1/9 VIERZON 

Bij een slecht verloop van één van deze vluchten raden we aan dit echter wel 

te doen, zodat iedereen het verloop beter zou kunnen volgen. 

Op deze vluchten zullen de duiven bij elektronische inkorving GEEN GUMMI 

meer dragen. 

LET WEL, DEZE RICHTLIJN GAAT ENKEL EN ALLEEN OVER DE HOGERVERMELDE 

VLUCHTEN. 

********** 

VOOR ALLE ANDERE VLUCHTEN ZAL HET AANMELDEN EN HET CONTROLEREN VAN DE 

EERSTE GEKOMEN DUIF PER CATEGORIE BINNEN DE 15’ DIENEN TE GEBEUREN ZOALS 

VROEGER !!!  

ZIE VERDER UITTREKSEL NATIONAAL SPORTREGLEMENT, VOORAL VOOR DE VERANDERING 

IN DE AANMELDINGEN GROTE HALVE FOND, WAAR ALLE DUIVEN MOETEN 

WORDEN AANGEMELD !!!!  



 

 

AANDACHT !!!! 
BELANGRIJKE WIJZIGING AANMELDEN 

GROTE HALVE FOND !!!! 
Mededeling aangaande de beslissing, genomen door de nationale algemene vergadering van 
25/10/2017, om de gummiringen op de grote halve-fond af te schaffen 
Rekening houdend met de in rand vermelde beslissing zal art. t. 98 & 101 NSR als volgt worden 
gewijzigd: 
Art. 98 NSR 
Alle elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan een internationale of een nationale wedvlucht 
zullen verplicht één gummiring dragen met uitzondering voor de grote halve-fondwedvluchten, 
waarvoor de verplichting tot het dragen van een gummiring werd afgeschaft, en voor de 
Nederlandse duiven op internationale wedvluchten alwaar de gummi’s worden afgeschaft voor die 
duiven waarvoor het WCS-controlesysteem wordt toegepast. De duiven die deelnemen aan deze 
vluchten en mechanisch ingekorfd worden zullen twee gummi’s dragen. De twee gummiringen mogen 
niet aan dezelfde poot worden aangebracht. Voor deze die deelnemen aan interprovinciale of 
provinciale wedvluchten moeten de richtlijnen van de inrichter dienaangaande worden gevolgd. 
De eerst aangekomen duif van iedere liefhebber in elke categorie zal verplicht worden geconstateerd 
en gecontroleerd (met uitzondering van de controle voor de nationale grote halve-fondwedvluchten 
aangezien voor deze wedvluchten de verplichting tot het dragen van een gummiring, bestemd voor 
de controle, werd afgeschaft). Bij gebrek, zal ze één seconde nà de eerste controle worden 
geklasseerd. Indien deze nalatigheid meerdere duiven betreft, zullen deze, na de eerste controle, 
geklasseerd worden, van seconde tot seconde, in volgorde van bestatiging. Indien geen enkele 
controle werd uitgevoerd zullen alle bestatigingen worden geannuleerd. De verplichting tot controle 
vervalt voor de gehandicapte liefhebber die een ondertekend attest van de dokter, waarin deze 
laatste bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door de KBDB opgelegde controle 
niet kan uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de KBDB en door deze beiden 
werd aanvaard en goedgekeurd. 
Indien het elektronisch systeem faalt en er bij de inkorving slechts één gummi werd aangebracht, 
wordt de gummi gebruikt bij wijze van 1ste bestatiging. De chip moet bestatigd worden ter controle (in 
een potje of rechtstreeks in functie van het type van de gebruikte chip). Deze beschadigde chip zal, na 
het lichten van het toestel, moeten bewaard worden door de vereniging tot het einde van het lopende 
vluchtseizoen. 
Indien de controle niet tijdig wordt geklokt, moet de duif worden geklasseerd op de bestatiging van 
de controle (zie beschikkingen van § 6, 7 en 8). 
Indien het elektronisch systeem werkt en de duif werd normaal elektronisch geconstateerd, doch de 
duif komt thuis zonder gummi, dan kan de betreffende chip in een mechanisch toestel geconstateerd 
worden als controlebestatiging. 
Voor de eerste geklokte duif dient de controlegummi binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van 
bestatiging (in u, min, sec) in het hoofdtoestel of controletoestel te worden afgeklokt. Bij 
elektronische registratie is het afklokken van de gummi van de eerste geklokte duif verplicht ter 
controle. 
De formaliteiten van aanmelden en controleren zijn niet meer verplicht vanaf de 3de dag van 
bestatiging. 
Deze voorschriften zijn slechts minimaal. De inrichters zijn bevoegd om ze nog strenger te maken, 
bvb. door de verplichting al de duiven te controleren. Deze voorschriften dienen evenwel ter 
goedkeuring te worden voorgelegd aan het nationaal sportcomité in het vooruitzicht van zijn 
jaarlijkse vergadering 
Voor internationale, nationale, interprovinciale en provinciale vluchten is het gebruik van klokken die 
het uur van bestatiging aangeven met een prik van een naald verboden, zowel hoofdtoestel als 
controletoestel. 



Voor internationale en nationale vluchten zijn enkel elektronische systemen en QUARTZ-toestellen 
toegestaan als hoofdklok (Quartz-toestellen eveneens als controleklok ). 
Controle bestatigingen mogen, op eigen risico, in goedgekeurde mechanische toestellen gebeuren; 
deze kunnen evenwel NOOIT in aanmerking worden genomen bij defect van de hoofdklok. 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van huidig artikel blijft artikel 68 NSR van toepassing en is 
prioritair. 
Art. 101 NSR 
Voor ALLE nationale wedvluchten zal iedere liefhebber zijn eerste geklokte duif per categorie binnen 
de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) aanmelden via 
- een communicatiemiddel aan zijn inkorvingsbureel. 
- KBDB-online, officieel aanmeldingssysteem van de KBDB. 
Deze meldingen zullen het juiste nummer van de gummiring (4 cijfers), met uitzondering voor de 
grote halve-fond alwaar de 3 laatste cijfers van het nummer van de identiteitsring dient te worden 
gemeld, het uur van klokken, het uur van aanmelden, het eventueel tegenmerk en de naam van de 
liefhebber vermelden. 
Alle andere duiven dienen, per categorie, verplichtend te worden gemeld binnen de 30 minuten vanaf 
het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) via de in § 1 vermelde communicatiemiddelen of via 
KBDB-online en dit tot sluiting van de wedvlucht. 
Wanneer de respectievelijke termijnen van 15 minuten (voor de eerste duif per categorie) of 30 
minuten (voor alle andere duiven) worden overschreden, zal de duif worden geklasseerd op het uur 
van aanmelding van deze duif. Indien geen enkele aanmelding wordt gedaan zullen alle bestatigingen 
van deze liefhebber, in dezelfde categorie (en in haar dubbelingen), worden geannuleerd. 
De verplichting tot aanmelding vervalt voor de gehandicapte liefhebber die een ondertekend attest 
van de dokter, waarin deze laatste bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door de 
KBDB opgelegde aanmelding niet kan uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de 
KBDB en door deze beiden werd aanvaard en goedgekeurd. 
Al de inkorvingsburelen zullen verplichtend en onmiddellijk de eerste aanmelding telefonisch 
mededelen aan de nationale inrichter. Het eerste blad van de aanmeldingen (conform aan het model 
van de inrichter), zal onmiddellijk per fax worden overgemaakt aan de inrichter. Deze verplichting 
geldt niet indien het officieel KBDB-aanmeldingssysteem, KBDB-online, wordt gebruikt. De 
deelnemers zullen de voorschriften die door de nationale inrichters werden uitgevaardigd, stipt 
naleven op straf van het verbeurd verklaren van hun inzetten, ten voordele van de wedvlucht. De 
formaliteiten van aanmelden en controleren zijn niet meer verplicht vanaf de 3de dag van 
bestatiging. 

 

VERPLICHTE INENTING PARAMYXOVIROSE  

We herinneren u eraan dat alle reisduiven die worden vervoerd, in het 

vooruitzicht van een lossing, of die deelnemen aan een tentoonstelling, 

verplicht dienen ingeënt te zijn tegen Paramyxovirose.  

De duivenliefhebbersverenigingen mogen uitsluitend de inkorving toelaten van 

duiven waarvan de eigenaar de vaccinatieattesten, ondertekend door een 

dierenarts, heeft aangeboden.  Een kopie van dit attest dient bewaard te 

blijven in de vereniging.  

 

 

 



F.C.D.    VLUCHTWAARBORGEN   2018 
           

los      datum Vluchten   kategorie OUDE Series   JAARSE Series   JONGE Series   

zat 12/05/2018 BLOIS PROV. Ou+Ja 333.3 tot 20 333.3 tot 20     

zat 19/05/2018 VIERZON PROV. Ou+Ja 333.3 tot 30 322.2 tot 20     

zat 26/05/2018 BOURGES NATION. Ou+Ja 654.4 tot 30 755.5 tot 30     

zat 2/06/2018 LIMOGES NATION. Oude 976.6 tot 50         

zat 2/06/2018 CHATEAUROUX PROV. Ou+Ja 543.3 tot 30 543.3 tot 30     

zat 9/06/2018 VALENCE NATION. Oude 654.4 tot 20         

zat 9/06/2018 CHATEAUROUX NATION. Ou+Ja 755.5 tot 40 755.5 tot 40     

zat 16/06/2018 CAHORS NATION. Oude 865.5 tot 40         

zat 16/06/2018 CHATEAUROUX PROV. Ou+Ja 543.3 tot 30 755.5 tot 30     

zat 23/06/2018 BRIVE NATION. Oude 976.6 tot 50         

zat 23/06/2018 ARGENTON NATION. Ou+Ja 965.5 tot 50 865.5 tot 50     

vrij 29/06/2018 AGEN INTERN. Ou+Ja 654.4 tot 30 543.3 tot 20     

zat 30/06/2018 MONTELIMAR NATION. Ou+Ja 654.4 tot 20 543.3 tot 20     

zat 30/06/2018 GEURET NATION. Ou+Ja 654.4 tot 30 755.5 tot 30     

vrij 6/07/2018 BARCELONA INTERN. Oude BA99 tot 100         

zat 7/07/2018 LIMOGES NATION. Ou+Ja 865.5 tot 40 654.4 tot 40     

zat 7/07/2018 CHATEAUROUX NATION. Ou+Ja 654.4 tot 30 654.4 tot 30     

vrij 13/07/2018 ST.VINCENT INTERN. Oude 765.5 tot 30         

ZON 15/07/2018 JARNAC NATION. Ou+Ja 654.4 tot 30 432.2 tot 20     

ZON 15/07/2018 BLOIS PROV. Ou+ja+jo 333.3 tot 20 333.3 tot 20 333.3 tot 30 

vrij 20/07/2018 MARSEILLE INTERN. Oude 543.3 tot ---         

zat 21/07/2018 LIBOURNE NATION. Ou+Ja 765.5 tot 40 654.4 tot 30     

zat 21/07/2018 ARGENTON NATION. Ou+Ja 754.4 tot 40 654.4 tot 30     

zat 21/07/2018 BLOIS PROV. Ou+ja+jo 333.3 tot 20 322.2 tot --- 333.3 tot 30 

vrij 27/07/2018 NARBONNE INTERN. Ou+Ja 865.5 tot 30 654.4 tot 20     

zat 28/07/2018 TULLE NATION. Ou+Ja 765.5 tot 30 654.4 tot 30     

zat 28/07/2018 VIERZON PROV. Ou+ja+jo 322.2 tot --- 322.2 tot --- 333.3 tot 30 

vrij 3/08/2018 PERPIGNAN INTERN. Oude 987.7 tot 40         

zat 4/08/2018 ANGOULEME NATION. Ou+Ja 654.4 tot 30 543.3 tot 30     

zat 4/08/2018 BOURGES NATION. Ou+ja+jo 865.5 tot 50 865.5 tot 50 BA9.9 tot 100 

zat 11/08/2018 CHATEAUROUX NATION. Ou+ja+jo 543.3 tot 20 543.3 tot 20 A98.8 tot 100 

zat 18/08/2018 ISSOUDUN PROV. Ou/ja+jo 333.3 tot 20     654.4 tot 30 

zat 25/08/2018 ARGENTON NATION. Ou/ja+jo 543.3 tot 20     988.8 tot 50 

zat 1/09/2018 BLOIS PROV. Ou/ja+jo 322.2 tot 20     333.3 tot 20 

zat 8/09/2018 CHATEAUROUX NATION. Ou/ja+jo 543.3 tot 20     988.8 tot 50 

 



VLUCHTEN MET SPECIALE                                                                  
WAARBORGEN IN FCD  

BARCELONA 
 LOS VRIJDAG  6 JULI 2018                     *          INKORVING ZONDAG 1 JULI 2018  

ZETNR OUDE: BA99           SERIES TOT 100 

BONS AAN € 2,50 per duif: 

50 – 35 – 30 – 25 – 25 – 20 – 12,50 – 12,50 

De rest in ½ 7,5 en ½ 5 euro  

BARCELONAPOULE aan € 25 p/d: 

€ 200 - € 150 - € 125 verder € 75 

NB : Verboden duiven van 2017 en 2018 in te korven. 

Verder het gewone FCD spel met:  

Vrije inleg, Bon, 1e Afgegeven, Lustrum, JACKPOT, Autoserie,  

F.C.D. Series 2A + 3A + 4A , Krabberspoule, … 

****************** 

 

 

 



BOURGES 
LOS: ZATERDAG 4 AUGUSTUS 2018 * INKORVING DONDERDAG 2 AUGUSTUS  

ZETNR OUDE    : 8655           SERIES TOT 50 

ZETNR JAARSE : 8655           SERIES TOT 50 

  ZETNR JONGE  : B998          SERIES TOT 100 

In de oude en in de jaarse:  

BOURGESPOULE  € 12,50 p/d:  

€ 75 - € 50 - € 25 verder € 25 

F.C.D. series in oude en jaarse: 

2A aan € 2,50 de serie: € 25 verder € 7,50 

3A aan € 3,75 de serie: € 30 verder € 10 

4A aan € 5,00 de serie: € 40 verder € 15 

In de JONGE duiven:  

BON JONGE AAN € 1,50 PER DUIF: 

€ 50 – 40 – 35 – 30 – 25 – 25 – 25 – 25 – 25 – 25 – 

de rest in ½ € 4 en ½ € 3 

BOURGESPOULE JONGE aan € 12,50 per duif: 

€ 150 – 100 – 75  –  50 –  50 –  verder € 25 



F.C.D. series jonge: 

2A aan € 2,50 de serie: € 30 – 20 – 15 – 10 - verder € 7,50 

3A aan € 3,75 de serie: € 40 – 30 – 20 – 15 - verder € 10 

4A aan € 5,00 de serie: € 50 – 35 – 25 – 20 - verder € 15 

Speciale series aan € 1,25 per duif: 

20 NAS: € 100 -  6 EA: € 80 -  15 NAS: € 70 -  5 EA: € 60 - 

12 NAS: € 50 -  4 EA: € 40 -  3 EA: € 30 - 4 AS: € 25 - 

3 AS: € 20 - 2 EA: € 15 - 2 AS: 12,50 Rest series 2AS van € 10 

Indien series niet gewonnen worden zullen deze omgezet 

worden eerst in 3 AS, nadien in 2 AS, en daarna in 2 NAS. 

 

Verder het gewone FCD spel in alle reeksen met: Vrije inleg, Bon, 1e 

Afgegeven, Lustrum, JACKPOT, Autoserie, Krabberspoule. 

CHATEAUROUX 
LOS ZATERDAG 11 AUGUSTUS 2018  *  INKORVING DONDERDAG 9 AUGUSTUS  

ZETNR OUDE: 543.3         SERIES TOT 20 

ZETNR JAARSE: 543.3         SERIES TOT 20 

ZETNR JONGE: A98.8       SERIES TOT 100 

 

 



FCD-serie: in oude en jaarlingen volgens inleg: 

2 Aangeduid aan € 2,50 de serie, in prijs van € 20, nadien prijzen € 7,50 

3 Aangeduid aan € 3,75 de serie, in prijs van € 25, nadien prijzen € 10 

4 Aangeduid aan € 5,00 de serie, in prijs van € 30, nadien prijzen € 15 

In de JONGE duiven:  

BON JONGE AAN € 1,50 PER DUIF: 

€ 40 – 30 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 

de rest in ½ € 4 en ½ € 3 

CHATEAUROUX POULE  aan € 12,50 per duif: 

€ 150 – 75  –  50 –   verder € 25 

F.C.D. series jonge: 

2A aan € 2,50 de serie: € 20 – 15 – 10 - verder € 7,50 

3A aan € 3,75 de serie: € 30 – 20 – 15 - verder € 10 

4A aan € 5,00 de serie: € 35 – 25 – 20 - verder € 15 

Speciale series aan € 1,25 per duif: 

10 NAS: € 100 -  6 NAS: € 60 -  4 EA: € 50  -  3 EA: € 30 – 

4 AS: € 25 - 3 AS: € 20 - 2 EA: € 15 - 2 AS: 12,50     

Rest series 2 AS van € 5 

Indien series niet gewonnen worden zullen deze omgezet 

worden eerst in 3 AS, nadien in 2 AS, en daarna in 2 NAS. 

Verder het gewone F.C.D. spel in alle reeksen met: Vrije inleg, Bon, 

1e Afgegeven, Lustrum, JACKPOT, Autoserie, Krabberspoule. 

****************** 



ARGENTON 
LOS ZATERDAG 25 AUGUSTUS 2018  *  INKORVING DONDERDAG 23 AUGUSTUS  

ZETNR OUDE: 333.3         SERIES TOT 20 

ZETNR JONGE: 877.7         SERIES TOT 50 

FCD-serie : in oude volgens inleg: 

2 Aangeduid aan € 2,50 de serie, in prijs van € 20, nadien prijzen € 7,50 

3 Aangeduid aan € 3,75 de serie, in prijs van € 25, nadien prijzen € 10 

4 Aangeduid aan € 5,00 de serie, in prijs van € 30, nadien prijzen € 15 

In de JONGE duiven:  

BON JONGE AAN € 1,50 PER DUIF: 

€ 40 – 30 – 20 – 20 – 20 – 10 – 10 – 10 – 10 rest  ½ € 4 , ½ € 3 

ARGENTON POULE aan € 12,50 per duif: 

€ 100 – 75  –  50 –  verder € 25 

F.C.D. series jonge: 

2A aan € 2,50 de serie: € 20 – 15 – 10 - verder € 7,50 

3A aan € 3,75 de serie: € 30 – 20 – 15 - verder € 10 

4A aan € 5,00 de serie: € 35 – 25 – 20 - verder € 15 

Speciale series JONGE aan € 1,25 per duif: 

6NAS: € 40 -  5 NAS: € 30 -  4 EA: € 25 - 3 EA: € 20 - 

2 EA: € 15 - 2AS: 12,50    Rest series 2AS van € 10 



Indien series niet gewonnen worden zullen deze omgezet 

worden eerst in 3 AS, nadien in 2 AS, en daarna in 2 NAS. 

Verder het gewone F.C.D. spel in alle reeksen met : Vrije inleg, Bon, 

1e Afgegeven, Lustrum, JACKPOT, Autoserie, Krabberspoule. 

    

                         

CHATEAUROUX 
LOS ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2018  *  INKORVING DONDERDAG 6 SEPTEMBER  

ZETNR OUDE: 654.4         SERIES TOT 30 

ZETNR JONGE: 887.7         SERIES TOT 50 

In de JONGE duiven:  

BON JONGE AAN € 1,50 PER DUIF: 

€ 40 – 30 – 20 – 20 – 20 – 10 – 10 – 10 – 10 

de rest in ½ € 4 en ½ € 3 

CHATEAUROUX POULE aan € 12,50 per duif: 

€ 100  – 75  –  50 –  verder € 25 

F.C.D. series jonge: 

2A aan € 2,50 de serie: € 20 – 15 – 10 - verder € 7,50 

3A aan € 3,75 de serie: € 30 – 20 – 15 - verder € 10 

4A aan € 5,00 de serie: € 35 – 25 – 20 - verder € 15 

 



Speciale series JONGE aan € 1,25 per duif: 

6NAS: € 40 -  5 NAS: € 30 -  4 EA: € 25 - 3 EA: € 20 - 

2 EA: € 15 - 2AS: 12,50    Rest series 2AS van € 10 

Indien series niet gewonnen worden, zullen deze omgezet 

worden eerst in 3 AS, nadien in 2 AS, en daarna in 2 NAS. 

Verder het gewone F.C.D. spel in alle reeksen met: Vrije inleg, Bon, 

1e Afgegeven, Lustrum, JACKPOT, Autoserie, Krabberspoule. 

Aandacht ! 

A) Op de vergadering FVOV van 28 maart 2000 werd met algemeenheid van stemmen beslist en 

door FCD overgenomen : 

1) Vanaf 2001 kunnen liefhebbers die het voorwerp uitmaken van een schorsing door de 

K.B.D.B. niet meer aanvaard worden als lid van de groepering. Ze kunnen niet deelnemen 

aan gratis of betalende kampioenschappen en ze kunnen van geen enkel voordeel meer 

genieten in de breedste zin. 

2) Vallen eveneens onder deze maatregel : Liefhebbers die een schorsing opliepen, maar 

wiens schorsing werd opgeheven ingevolge een door hen ingesteld beroep of cassatie bij 

de K.B.D.B., alsook de liefhebbers die hun zaak aanhangig maken bij de Burgerlijke 

Rechtbank. Deze maatregel blijft van kracht zolang niet alle rechtsmiddelen werden 

uitgeput. 

3) Vallen eveneens onder deze maatregel : Liefhebbers die schade berokkenen of 

berokkend hebben aan de maatschappij. 

B) Alle liefhebbers dienen strikt de maatregelen van de K.B.D.B., aangaande de ziekte van 

Newcastle (paramyxo) op te volgen. Duiven met duidelijke ziekteverschijnselen zullen niet 

aanvaard worden. Bewijs van inenting verplicht af te geven in het inkorflokaal. 

C) Liefhebbers welke electronisch bestatigen dienen ook héél nauwkeurig de richtlijnen van de 

K.B.D.B. op te volgen. Duiven welke niet VOOR de inkorving zijn gelinkt, in het lokaal, zullen 

NIET aanvaard worden om elektronisch te worden bestatigd. 

                                                                      ------------------------- 

BIJ DE AANVANG VAN HET NIEUWE SEIZOEN HERINNEREN WIJ U ERAAN DAT BIJ DE 

INKORVING GECONTROLEERD DIENT TE WORDEN OF DE DUIVENLIEFHEBBER WEL DEGELIJK 

IN HET BEZIT IS VAN EEN K.B.D.B.-LIDKAART VAN HET LOPENDE JAAR ! 

DE LIEFHEBBER IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR DE JUISTE POOTRINGEN GEKOPPELD IN 

DE CHIPRINGEN !!! 

PARAMYXO-ATTEST oude – jaarlingen – jonge VERPLICHT af te geven in uw inkorflokaal !!! 

Veel succes aan alle liefhebbers namens het FCD bestuur. 


