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Bestuur, Geschillencommissie en Afgevaardigden 
 

Hoofdbestuur Sans Peur: 
Erevoorzitter:   Wijlen Frans Rans    

Voorzitter:   Alex Rans   tel.: 0475/67.04.81  

Co-Voorzitter   Luc Sente   tel.: 016/29.05.76 

Secretaris:   Rudi Stommels  tel.: 016/48.93.52 

Co-Secretaris   Ivo Persoons   tel.: 0494/32.53.89  

Schatbewaarder:  Jeroen Rans   tel.: 0479/72.87.38 

Co-Schatbewaarder:  Joris Rommelaere  tel.: 0477/78.19.06 

 

Administratief-Secretaris Jeroen Rommelaere  tel.: 0472/515319 

 

Bestuursleden: 
André Verlaenen      tel.: 016/23.59.92    

Mady Valckenaers      tel.: 0477/43.51.85 – 016/89.96.09 

  

 

Geschillencommissie: 
Carine Verbiest, Ludovic Van Roey en Cederic Sente 

 

Afgevaardigden: 
Afgevaardigden van Sans Peur in het Nieuw Verbond en 6-Verbond: 

Luc Sente, Jeroen Rans, Rudi Stommels en Jeroen Rommelaere 

 

Afgevaardigden van Sans Peur in samenspel HAFO Vlaams-Brabant:  

 Luc Sente, Jeroen Rommelaere en Rudi Stommels 

 

Afgevaardigden van Sans Peur in Demer & Dijle:  

Alex Rans, Rudi Stommels en Ivo Persoons 

 
 

Taakverdelingen: 
 

vluchten: 
Fond:     Willy Cammaerts   tel.: 016/89.96.09 

     Cederic Sente    tel.: 0494/92.56.12 

Grote Halve Fond:   Leo Van Horenbeeck   tel.: 016/44.85.16 

Kleine Halve Fond:   Carine Verbiest   tel.:  016/462216                   

Snelheid Binnenland:   Willy Cammaerts   tel.: 016/89.96.09 

Snelheid Buitenland:   Willy Cammaerts   tel.: 016/89.96.09 

Opleerdrachten:   Renaat Denis    tel.: 0494/83.73.08 

Lossingsinfo:    Alex Rans    tel.: 016/20.22.36 

Coördinatie inkorvingen+manden Ivo Persoons    tel.: 0494/32.53.89 
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Allerlei: 
Beheer klokken:   Luc Sente     tel.: 016/29.05.76 

Beheer ringen:   Jeroen Rommelaere   tel.: 0472/51.53.19 

Beheer hoklijsten en lidgelden: Jeroen Rommelaere   tel.: 0472/51.53.19 

Poulebrieven:    Alex Rans    tel.: 016/20.22.36  

Kampioenschappen en Lotjes  Jeroen Rommelaere   tel.: 0472/51.53.19 

Beheer rekken:   André Verlaenen   tel.: 016/23.59.92 

Verantwoordelijke taverne:  Maddy en Germaine              

Beheer attesten paramyxo:  Rudi Stommels   tel.: 016/48.93.52 

Elektronisch constateren:  Rudy Rans    tel.: 016/44.73.41 

Input poulebrieven:   Jeroen Rommelaere   tel.: 0472/51.53.19 

Uitbetalingen van geld:  Jeroen Rans    tel.: 0479/72.87.38 

Beheer internetsite & IT:  Jeroen Rommelaere   tel.: 0472/51.53.19 

Communicatie en Festiviteiten Joris Rommelaere   tel.: 0477/78.19.06 

 

 

Vluchtkalender 2017- Opleerdrachten:  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vluchtdatum Vlucht  

woensdag 22 maart Fleurus 

woensdag 29  maart Fleurus 

woensdag 5 april Momignies  

woensdag 12 april Momignies  

woensdag 19 april Momignies 

woensdag 26 april Momignies 

woensdag 03 mei Fleurus 

woensdag 10 mei Fleurus  

woensdag 17 mei Fleurus  

woensdag 31 mei Fleurus  

woensdag 7 juni Fleurus  

woensdag 14 juni Fleurus  

woensdag 21 juni Fleurus  

woensdag 28 juni Fleurus 

woensdag 05-juli Momignies 

woensdag 12-juli Momignies 

woensdag 19-juli Momignies 

woensdag 26-juli Momignies 

woensdag 2-aug Momignies 

woensdag 9-aug Momignies 

woensdag 16-aug Momignies 

woensdag 23-aug Momignies 

woensdag 30-aug Momignies 

  

 Inkorving:  

de dag voordien van 19u tot 20u 

Jongen vanaf 1 mei 

 

 Portgeld:  

0,30€ per duif Fleurus 

0,55€ per duif Momignies 

 

 Lossingsuur: 

maart en april om 08u30 

mei, juni, juli & augustus om 07u30 

 

meer info:  www.sanspeurherent.be 

  www.duivenspel.be 
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Vluchtkalender 2017 - Snelheid & Klein Halve Fond  
 

Vluchtdatum  Snelheid Binnenland  Snelheid Buitenland  Kleine Halve Fond  

12-mrt  Fleurus O Y (afgelast)       

19-mrt  Fleurus O Y(afgelast)       

25-mrt  Fleurus O Y     

1-apr  Momignies-6v O Y  Soissons-6v  O Y    

8-apr  Momignies-6v  O Y  Soissons-6v  O Y    

15-apr  Momignies-6v  O Y  Soissons-6v  O Y     

22-apr  Momignies-6v  O Y  Soissons-6v  O Y   

29-apr Momignies-6v  O Y Soissons-6v  O Y  

Ma 1-mei Momignies  O Y(**)   

6-mei  Momignies-6v  O Y (**) Soissons-6v  O Y  Melun O Y 

13- mei  Momignies-6v  O Y (**) Soissons-6v  O Y   Montargis O Y 

20 mei Momignies-6v  O Y J  Soissons-6v  O Y   Montargis O Y 

Do 25 mei Momignies O Y J    

27-mei  Momignies-6v  O Y J  Soissons-6v  O Y J Montargis O Y 

3-jun  Momignies-6v  O Y J Soissons-6v  O Y J Montargis O Y 

5 -Juni Momignies  O Y J    

10-jun Momignies-6v  O Y J Soissons-6v  O Y J Montargis O Y 

17-jun  Momignies-6v  O Y J Soissons-6v  O Y J Melun O Y J  

24-jun  Momignies-6v  O Y J Soissons-6v  O Y J Melun O Y J 

1-jul  Momignies-6v  O J  Soissons-6v  O J  Montargis O Y J 

8- jul  Momignies-6v  O J  Nanteuil-6v  O J Melun O Y J 

15-jul  Momignies-6v  O J  Soissons-6v  O J  Montargis O Y J 

21-jul Momignies O J    

22-jul  Momignies-6v  O J  Nanteuil-6v  O J Montargis O Y J 

29-jul  Momignies-6v  O J  Soissons-6v  O J  Montargis O Y J 

5-aug  Momignies-6v  O J  Soissons-6v  O J   

Woe 09-aug  Fleurus/Mom. Tijdrit        

12-aug  Momignies-6v  O J  Soissons-6v  O J  Montargis O J 

Di 15-aug Momignies  O J   

19-aug  Momignies-6v  O J Soissons-6v  O J Montargis O J 

26-aug  Momignies-6v  O J Soissons-6v  O J  Melun O J 

2-sep  Momignies O  Laon O (*) Melun O J 

09-sep  Momignies O Laon O (*) Melun O J 

16-sep  Momignies O  Laon O (*)  

23-sep  Momignies O  Laon O (*)  

30-sep  Momignies O (*)   

07-okt  Momignies O (*)   

14-okt  Momignies O (*)   

21-okt  Momignies O (*)   

28-okt  Momignies O (*)   
(*) Deze vluchten worden enkel ingericht indien er de week voordien meer dan 100duiven waren en een minimum 

van 10 deelnemers. 

(**) Jonge duiven mogen deelnemen als leerduiven 
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Snelheid Binnenland: Inkorving:   De dag voordien vanaf 19u30 tot 21u00 

 Portgeld:  0,55€ per duif (geen dubbeling van jaarduiven bij 

oude duiven) 

 Uitslag:   0,20€ per vlucht  

 Straal:   10km – grote straal (50°54'26.1” - 4°40'26.0")     

                         Lossing:   7u50 & 8u50 in maart - april - september – oktober 

                           Gezamenlijke lossing oude en jonge duiven  

     Lossing VL-Brabant sector 2 

 Samenspel:  Zes-Verbond (Sans Peur Herent – De eerlijke Duif 

Wezemaal – De Witpen Linden – Recht door zee Lubbeek – 

Pigeon d’or Heverlee – De Plezante Duivenmelkers Haacht) 

Alle vluchten van 1/4/17 tem 26/8 uitgezonderd feestdagen en 

weekvluchten. 

 

Snelheid Buitenland: Inkorving: vrijdag van 19u30 tot 21u00  

 Portgeld: 0,75€ per duif (geen dubbeling van jaarduiven bij   

oude duiven) 

 Uitslag: 0,20€ per vlucht  

 Straal: 12km - straal (50°55’ 06,7’’ – 04° 39’ 59,8’’) 

Herent 

                                                                       9 km - straal (50°54’ 53,9’’ – 04° 40’ 15,7’’) 

Wezemaal 

                                                                       8 km - straal (50°58’ 29,0’’ – 04° 38’ 21,6’’) 

Haacht                                                                      

   Lossing: 7u30 & 8u30 in april en september 

                          Gezamenlijke sector lossing oude en jonge duiven 

  Lossing VL-Brabant sector 2 

 Samenspel:  Zes-Verbond (Sans Peur Herent – De eerlijke Duif 

Wezemaal – De Witpen Linden – Recht door zee Lubbeek – 

Pigeon d’or Heverlee – De Plezante Duivenmelkers Haacht) 

Alle vluchten van 1/4/17 tem 26/8 

  lokale uitslag Nieuw Verbond (Sans Peur Herent – De eerlijke 

Duif Wezemaal- De Plezante Duivenmelkers Haacht)  

   

Kleine Halve Fond: Inkorving: donderdag van 19u30 tot 21u00  

 Portgeld:  0.95€ per duif (geen dubbeling van jaarduiven bij 

de oude duiven) 

 Uitslag: 0,20€ per vlucht / overkoepling 1,50€ per vlucht  

Straal:  16km – uitslag Sans Peur (50°54'25.5 - 4°40'24.2") 

– beperkt tot Vlaams en Waals-Brabant  

Samenspel: samenvoeging van stralen  

 Lossing: Lossing VL-Brabant sector 2  

 Samenspel:   Hafo Vlaams Brabant (Heverleese Pigeon D’Or – 

Sans Peur Herent  – Recht Door Zee Lubbeek – De Vrije Duif 

Schaffen – De Zwaluw Langdorp - Hafo Club De Klamper 

Betekom) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Belangrijke informatie  Belangrijke informatie Belangrijke informatie 
 

Binnenbrengen van toestellen :   
 

 Indien er de vluchtdag zelf slechts 1 wedvlucht is : Onmiddelijk na de vlucht 

 Indien er 2 of meer vluchten zijn (vanaf de 1ste vlucht uit Soissons)  : Tussen 16u en 17u  

 Bij uitgestelde lossing of buitengewone omstandigheden worden de liefhebbers 

geinformeerd via internet en onze online applicatie. 

 

Wij raden U aan de website te raadplegen (http://www.sanspeurherent.be) 

http://www.sanspeurherent.be/
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Vluchtkalender 2017 - Grote Halve Fond en Fond  

 

Vlucht-datum  Grote Halve Fond  Kleine Fond  Zware Fond  

13-mei  Blois O Y (IP)      

20-mei 

Vierzon O Y ( IP) 

Chalon-Sur-Saône (IP)(**)   

27 mei  Bourges   O Y (Nat)     

3-Jun Vierzon O Y (BU) Limoges O ( Nat)    

10-Jun Chateauroux  O Y (Nat) Valence  O (Nat)    

17-Jun Blois O Y (BU)  Brive O (Nat)   

23-Jun   Pau O (Int)  

24-Jun Argenton O Y (Nat) Cahors O (Nat)   

30-Jun    Agen  O Y (Int)  

1-Jul Bourges O Y (BU)  Montélimar  O Y (IP)   

7-Jul   Barcelona O (*)  (Int)  

8-Jul Chateauroux  O Y (Nat) Limoges O Y (Nat)  

        15-jul 

Blois O Y J (BU) 

Blois - tijdrit Jarnac O Y (Nat) 

St.Vincent O(***) 

(Int) 

21-Jul    Marseille O (Int) 

22-Jul 

Blois J (BU) 

Argenton O Y (Nat) Libourne O Y (Nat)   

28-Jul    Narbonne O Y  (Int)    

29-Jul Vierzon O Y J (BU)    Tulle O Y (Nat)   

4-Aug     Perpignan O (Int) 

        5-Aug Bourges  O Y J (Nat)  Aurillac O Y (IP)    

12-Aug Chateauroux  O Y J (Nat)  Bergerac O Y (IP)   

19-Aug Blois  O J (IP)   

26-Aug Argenton O J (Nat)   

2-Sep Bourges  O  J (IP)    

9-Sep Chateauroux  O J (Nat)   
 

Inkorving Grote Halve Fond:  donderdag vanaf 19u30 tot 21u00  

    behalve(**)  donderdag vanaf 18u tot 19u 

   

Inkorving Kleine Fond  :                              woensdag vanaf 19u30 tot 21u00  

   

Inkorving Zware Fond  maandag vanaf 19u30 tot 21u00  

      behalve(*)  zondag vanaf 19u30 tot 21u00 

              behalve(***)    dinsdag vanaf 19h30 tot 21h00    
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Kampioenschappen 2017 
 

Kampioenschap Snelheid Binnenland, Snelheid Buitenland, Kleine 

Halve Fond en Grote Halve Fond:  
 

Reglement: 

 

Er wordt een kampioenschap opgemaakt voor de categorie ‘oude duiven’, voor de categorie 

‘jaarduiven’ en voor de categorie ‘jonge duiven’. Punten worden behaald met de eerste, de 

tweede en de derde getekende. 

 

De puntentoekenning gebeurt als volgt: 

 

De uitslag wordt in drie gelijke delen verdeeld. (Bv een wedstrijd met 100 prijzen: 1
e
 deel van 1 

tot en met 33, 2
e
 deel van 34 tot en met 66, 3

e
 deel van 67 tot 100): 

Iedere duif - van de eerste drie getekende - die zich in deel 1 plaatst, levert 3 punten op. 

Iedere duif - van de eerste drie getekende - die zich in deel 2 plaatst, levert 2 punten op. 

Iedere duif - van de eerste drie getekende - die zich in deel 3 plaatst, levert 1 punt op. 

 

Per categorie worden de vijf liefhebbers met de hoogste scores gerangschikt. Bij gelijkheid van 

score is de coëfficiënt doorslaggevend. 

 

In iedere categorie wordt ook de titel van asduif toegekend. Per keer dat een duif zich op de 

uitslag kan plaatsen, wordt één punt toegekend. De duif met de hoogste totaalscore wordt 

‘asduif’. Bij gelijkheid van score is de coëfficiënt doorslaggevend. 

 

Voor de Snelheid Binnenland tellen alle vluchten mee, inclusief de vluchten op feestdagen. Het 

kampioenschap jaarlingen en asduif jaarling eindigt op 24/06. (vanaf 1/07 vliegen de jaarlingen 

samen met de oude). De kampioenschappen ouden en jongen eindigen op het laatste weekend 

van augustus. De berekening van het kampioenschap Snelheid Binnenland gebeurt op basis van 

de uitslag van Sans Peur Herent. 

 

Voor de Snelheid Buitenland tellen alle vluchten mee en eindigt het kampioenschap jaarlingen 

en asduif jaarling op 24/06 (vanaf 1/07 vliegen de jaarlingen samen met de oude). De 

kampioenschappen ouden en jongen eindigen op het laatste weekend van augustus. De 

berekening van het kampioenschap Snelheid Buitenland gebeurt op basis van de uitslag van 

Nieuw Verbond. 

 

Voor de Kleine Halve Fond tellen alle vluchten mee en eindigt het kampioenschap jaarlingen 

en asduif jaarling eindigt op het vierde weekend van juli 29/7(vanaf 12 augustus vliegen de 

jaarlingen samen met de oude). De kampioenschappen ouden en jongen eindigen op het laatste 

weekend van augustus. De berekening van het kampioenschap Kleine Halve Fond gebeurt op 

basis van de uitslag van Sans Peur Herent. 

 

Voor de Grote Halve Fond tellen alle vluchten mee (uitgezonderd Chalon-Sur-Saône) en 

gebeurt de berekening van het kampioenschap op basis van de lokale uitslag (Tussen Demer en 

Dijle). Het kampioenschap jaarlingen eindigt op 12/08. 
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Kampioenschap Kleine Fond Oude, Zware Fond Oude en Fond 

Jaarlingen: 

 
Reglement: 

 

Er wordt een kampioenschap opgemaakt voor de categorie ‘oude duiven’ op de Kleine Fond en 

de Zware Fond en voor de categorie ‘jaarlingen’ op de Kleine Fond en Zware Fond tezamen. 

Punten worden behaald met de eerste en de tweede getekende. 

 

De puntentoekenning gebeurt als volgt: 

 

De uitslag wordt in drie gelijke delen verdeeld. (Bv een wedstrijd met 100 prijzen: 1
e
 deel van 1 

tot en met 33, 2
e
 deel van 34 tot en met 66, 3

e
 deel van 67 tot 100): 

 

Iedere duif - van de eerste twee getekende - die zich in deel 1 plaatst, levert 3 punten op. 

Iedere duif - van de eerste twee getekende - die zich in deel 2 plaatst, levert 2 punten op. 

Iedere duif - van de eerste twee getekende - die zich in deel 3 plaatst, levert 1 punt op. 

 

De tien liefhebbers met de hoogste scores in elk kampioenschap worden gerangschikt. Bij 

gelijkheid van score is de coëfficiënt doorslaggevend. 

 

Er wordt ook een titel van asduif toegekend op Kleine Fond (oude), Zware Fond (oude) en Fond 

jaarlingen (Kleine Fond en Zware Fond tezamen). Per keer dat een duif zich op de uitslag kan 

plaatsen, wordt één punt toegekend. De duif met de hoogste totaalscore wordt ‘asduif’. Bij 

gelijkheid van score is de coëfficiënt doorslaggevend. 

 

Alle vluchten tellen mee (inclusief Bergerac).  

 

De berekening van de kampioenschappen gebeurt op basis van de lokale uitslag (Tussen Demer 

& Dijle). 

 

 

Belangrijke informatie voor alle kampioenschappen 

 

Enkel de leden van Sans Peur komen in aanmerking voor deelname aan de kampioenschappen, 

en enkel voor duiven ingekorfd in Sans Peur (hoklijstleden en sportieve leden). 

Inschrijven kan tot en met dinsdag 20 juni 2017 

 

Er moet door de liefhebber zelf niets ingediend worden. De kampioenschappen worden door 

Sans Peur systematisch opgemaakt op basis van de uitslagen. 

 

Jeroen Rommelaere is de coördinator voor alles wat de kampioenschappen aanbelangt.  

 

De kampioenschapreglementen zullen uiteraard met de grootste zorg opgemaakt worden. Toch 

is het niet onmogelijk dat er hier of daar ruimte is voor interpretatie. Indien er, in verband met 

deze kampioenschappen, geschillen zouden ontstaan, dan is enkel de geschillencommissie 

bevoegd om daarin uitspraak te doen. 

 

Kampioenschappen, competities, ploegenspelen en andere gratis prijzen die in deze 

brochure behandeld worden kunnen enkel gewonnen worden door liefhebbers die 

hoklijstlid of sportief lid zijn van duivenmaatschappij Sans Peur Herent. 
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Algemeen Kampioen Snelheid: 
 

Het aantal vermeldingen voor alle categorieën in de kampioenschappen Snelheid Binnenland en 

Snelheid Buitenland wordt opgeteld. De liefhebber met het meeste aantal vermeldingen is 

Algemeen Kampioen Snelheid. Bij gelijkheid van het aantal vermeldingen, worden de punten 

opgeteld (5, 4, 3, 2, 1 per categorie). 

 

 

 

 

Algemeen Kampioen Halve Fond: 

 
Het aantal vermeldingen voor alle categorieën in de kampioenschappen Kleine Halve Fond en 

Grote Halve Fond wordt opgeteld. De liefhebber met het meeste aantal vermeldingen is 

Algemeen Kampioen Halve Fond. Bij gelijkheid van het aantal vermeldingen, worden de punten 

opgeteld (5, 4, 3, 2, 1 per categorie). 

 

 

 

 

Algemeen Kampioen Fond: 
 

Het aantal vermeldingen in de kampioenschappen Kleine Fond Oude, Zware Fond Oude en 

Fond Jaarlingen wordt opgeteld. De liefhebber met het meeste aantal vermeldingen is Algemeen 

Kampioen Fond. Bij gelijkheid van het aantal vermeldingen, worden de punten opgeteld (10, 9, 

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 per kampioenschap). 

 

 

 

 

Beste Hok Sans Peur Herent: 

 
Het aantal punten behaald met 1

e
 2

e
 en 3

e
 getekende over al onze reeksen gaande van Snelheid 

binnenland tot Grote Fond komen hiervoor in aanmerking. 

Er wordt een gemiddelde per reeks opgemaakt (aantal behaalde kampioenschappunten gedeeld 

door het aantal mogelijke vluchten in deze categorie) (het bekomen coëfficiënt wordt afgerond 

tot 2 cijfers na de komma). 

Bijv. voor de snelheid buitenland komen voor onze kampioenschappen met de oude duiven 20 

prijskampen in aanmerking. Het aantal behaalde punten van iedere liefhebber wordt gedeeld 

door 20 (dit is zijn puntentotaal voor snelheid buitenland oude). 

Hetzelfde gebeurt voor snelheid buitenland jaarse en jonge (jaarse delen door 13 – jonge delen 

door 13). 

Zo ook voor snelheid binnenland – kleine hafo en grote hafo. (telkens 3 categorieën oude – jaar 

-jonge). 

Voor kleine fond – grote fond en fond jaarse wordt het bekomen coëfficiënt per reeks echter 

vermenigvuldigd met 2 – dit om evenwicht te bekomen. 

In plaats van 6 reeksen op snelheid en halve-fond hebben we op de fond slechts 3 reeksen. 

Afgelaste vluchten worden in mindering genomen. 

 

De liefhebber die na optelling het grootste coëfficiënt behaalt wordt gekroond tot Beste Hok van 

“Sans Peur”. 
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Competities 
 
 

 

EREPRIJS  “ PROF. JOS CRETEN” 
 

De ereprijs “Prof. Jos Creten ” wordt verspeeld met de eerste 1ste getekende op PAU van  

23 juni  (uitslag Sans Peur, inkorven in Sans Peur verplicht). 

 

 

 

EREPRIJS “GASTON  GELLAERTS” 
   
Deze prijs wordt betwist op BARCELONA van 7 juli. 

150 €  aan de éérste van de ingeschreven duiven op de tentoonstelling van 19 maart 2017. 

Uitslag van “Tussen Demer & Dijle”  (inkorven in Sans Peur verplicht). 

 
 

 

EREPRIJS  “ ROB NIJS” 
 

De ereprijs “Rob Nijs ” wordt verspeeld met de eerste 1ste getekende op PERPIGNAN van  

4 augustus  (uitslag “Tussen Demer & Dijle”, inkorven in Sans Peur verplicht). 

 
 

 

EREPRIJS “Brabantse-Unie” i.m. Frans Rans 
   
Deze prijs wordt betwist met 1

ste
 en 2

de
 getekende op de volgende vluchten: Bourges 27/5 Oude 

duiven, Blois 17/06 oude duiven, Bourges 01/07 jaarduiven, Blois 15/07 jaarduiven, Blois 22/7 

jonge duiven en Vierzon 29/7 jonge duiven (uitslag “Tussen Demer & Dijle”, inkorven in Sans 

Peur verplicht). 

Er zijn in totaal 12 punten te verdienen bij gelijkheid van punten zal het coëfficiënt 

doorslaggevend zijn. 

 

 

 

MONTARGIS - Challenge 
   
Deze prijs wordt betwist met 1

ste
 en 2

de
 getekende op de volgende vluchten: Montargis 13/05 

Oude duiven, Montargis 20/05 Jaarse duiven, Melun 24/06 Jonge duiven en Montargis 01/07 

jonge duiven. Er zijn in totaal 8 punten te verdienen bij gelijkheid van punten zal het coëfficiënt 

doorslaggevend zijn (uitslag van Sans Peur, inkorven in Sans Peur verplicht). 
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TEAMTIJDRIT "FLEURUS of MOMIGNIES" 
 

Op woensdag 9 augustus 2017 is er een teamtijdrit gepland. 

Elke deelnemer neemt aan de wedstrijd deel met een ploeg van minimum maar ook van 

maximum 3 duiven. 

Het staat elke deelnemer evenwel vrij deel te nemen met meer dan 1 ploeg,doch beperkt tot een 

maximum van  3 ploegen per liefhebber ( = 9 duiven). 

Elke ploeg bestaat uit 3 verschillende duiven, m.a.w. uit duiven dewelke niet in de eerste of een 

andere ploeg al zijn opgenomen. 

Er mag electronisch geklokt  en gepould worden zoals bij een andere wedstrijd, doch met dien 

verstande dat de ringnummers van de ingekorfde duiven VERPLICHT op de poulebrief moeten 

vermeld worden en in de correcte volgorde.  

Bij de inkorving wordt de op de poulebrief als 1° opgeschreven duif ingemand in een mand van 

stapel A, de 2° in een mand van stapel  B en de 3° in een mand van stapel C. 

Bij de lossing worden de manden van stapel  A eerst gelost, na 15’ de manden van stapel B en 

nog eens 15’ later de manden van stapel  C. Hierbij dient vermeld dat eens de manden van stapel 

gelost zijn, de 2° en 3° lossing doorgaat om de 15’dewelke ook de weersomstandigheden op dat 

ogenblik zijn ! 

Belangrijke taak dus voor de lossingsverantwoordelijke om de weersomstandigheden goed in te 

schatten. 

Het eerste lossingsuur zal via de website medegedeeld worden. 

Na het lichten van de klokken wordt er een “over-all”uitslag met verdeling van de gelden 

opgemaakt hiervoor worden alle duiven omgerekend naar het eerste lossingsuur.  

De uiteindelijke overwinnaar van de teamtijdrit is de liefhebber die op de over-all uitslag zijn 

ploeg van 3 duiven met de hoogste snelheid eerst weet te klasseren (de minuutsnelheden van de 

3 duiven zullen hiervoor worden bijeengeteld)  

 

Lukt dit evenwel niemand dan zakken we af naar de 2 eerste duiven. 

 

 

NAJAARSCRITERIUM "MOMIGNIES"  
 

Vanaf 30-09-2017 tot en met 28-10-2017  wordt op de Momigniesvluchten het najaarscriterium 

verspeeld. 

Er worden punten gewonnen met de 1ste, 2de en 3de  getekende . 

De puntenberekening gebeurd zoals bij de kampioenschappen. 

Bij gelijkheid van punten telt het beste coëfficiënt. 

Dit criterium is voorbehouden aan de hoklijstleden en sportieve leden van Sans Peur. 

 

Aangezien deze vluchten de laatste van het seizoen zijn heeft het bestuur het recht om het 

seizoen en dus ook het najaarscriterium vroegtijdig te stoppen indien er de week voordien geen 

10 liefhebbers zijn of een minimum van 100 duiven. 

 

INVULLEN POULEBRIEVEN NATIONALE VLUCHTEN 
 

Vanaf 2017 bent u als liefhebber die elektronisch inkorft in Sans Peur Herent niet meer verplicht 

om uw ringnummers op te schrijven op de verschillende poulebrieven.  Wel vragen wij om op 

alle poulebrieven zeer duidelijk het aantal duiven te vermelden(per categorie) alsook uw 

naam en licentienummer. Liefhebbers die niet elektronisch inkorven en dus met rekken spelen 

blijven verplicht om alle ringnummers op alle dubbelingen te vermelden.  Onze medewerkers 

zullen de rekken vermelden op de elektronische inkorvingslijst. 
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SP-CUP   

 
Ook dit  jaar wordt er weer in “Sans Peur” een ware Cup-final gespeeld (rechtstreekse 

eliminatie). In 2017 zal de SP-CUP verspeeld worden op de Kleine Snelheid (Momignies) 

Oude duiven met de 1
e
 getekende duif. De deelname is volledig gratis en staat alleen open voor 

onze leden (hoklijstleden en sportieve leden) 

Het principe luidt als volgt. Al de gerangschikte liefhebbers in de categorie Kleine Snelheid in 

2016 ontvangen een WILDCARD (zij kunnen dus automatisch deelnemen). In onze 

kampioenschappen 2016 Kleine Snelheid staan 8 verschillende liefhebbers gerangschikt. 

Op zaterdag 15 april wordt een kwalificatiewedstrijd gehouden uit MOMIGNIES. De 8 andere 

leden die het snelst hun 1
e
 getekende oude duif op de uitslag krijgen worden eveneens 

gekwalificeerd. Zodoende komen we dus tot een totaal van 16 liefhebbers die de SP-CUP 2017 

zullen betwisten.  

Deze 16 liefhebbers worden door lottrekking op vrijdagavond 14 april ingedeeld in 8 poules van 

2 liefhebbers voor de wedvlucht van 22 april.  De winnaar van iedere poule gaat door naar de ¼ 

finales op zaterdag 29 april. Vervolgens gaan de winnaars door naar de ½ finales op 6 mei om 

tenslotte tot de winnaar van de SP-CUP te komen op de finalevlucht van 13 mei. 

 

VERDELING POULES-22 april 

 

A  

B 

C  

D  

E  

F 

G  

H 

 

KWARTFINALES  - 29 april 

 

1. WINNAAR A - B 

2. WINNAAR C - D 

 

3. WINNAAR E - F 

4. WINNAAR G - H 

 

 

HALVE FINALE – 6 mei 

 

I WINNAAR 1 – WINNAAR 2 

II  WINNAAR 3 – WINNAAR 4 

 

 

FINALE  - 13 mei 

 

Wordt betwist tussen de 2 winnaars van de ½ finale (WINNAAR I – WINNAAR II). 

   

P.S. Indien in een wedstrijd geen van de deelnemers zijn 1
e
 getekende duif op de uitslag kan 

rangschikken, is de winnaar diegene die het eerst zijn duif bestatigt binnen de 30 minuten na de 

laatste prijs op de wedstrijd. Is er dan nog geen beslissing wordt de winnaar aangeduid door 

lottrekking. 
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KAMPIOENSCHAP NIEUW VERBOND 
Puntenverdeling: 

OUDE : 1e + 2e + 3e getekende : elk 1 punt (8-4 tot en met 26-8) 

JAAR : 1e + 2e + 3e getekende : elk 1 punt (8-4 tot en met 24-6) 

JONGE : 1e + 2e + 3e getekende : elk 1 punt (27-5 tot en met 26-8) 

(5 prijzen in elke categorie + Algemeen Kampioen) 

Asduiven : 

Asduif OUDE : (8-4 tot en met 26-8) 

Asduif JAAR : (8-4 tot en met 26-8) 

Asduif JONGE : (27-5 tot en met 26-8) 

Asduif = meeste prijzen + coéfficient : 1 prijs per categorie 

*** GEEN DUBBELINGEN *** 

Oude en Jaar samen vanaf 1/07 

Opmerking : Uitgestelde vlucht telt mee voor Kampioenschap NV 

Bij uitgestelde vlucht vervalt de waarborg 

Algemeen Kampioen: 

Voor de Oude/Jaar/Jonge 1e + 2e + 3e getekende worden lijn na lijn de vermeldingen 

opgenomen tot er één melker 3 vermeldingen heeft. Deze melker krijgt de tittel Algemeen 

Kampioen Nieuw Verbond 

Indien twee gelijk : dan zijn er twee Algemeen Kampioenen. 

Prijzen van dit Kampioenschap 2017 worden uitgereikt op de kampioenendag van Wezemaal 

 

PLOEGENSPEL FOND 
Ploegen van 3 liefhebbers, deze ploegen worden gekozen door een geleide loting (volgens 

klassering 2016). 

Het aantal ingeschreven deelnemers wordt gedeeld door 3 (verdeling in 3 potten volgens 

klassering 2016) 

Iedere deelnemer kan op elke vlucht punten winnen(alleen de 1
e
 getekende telt). 

De liefhebbers die in pot 1 terechtkomen (bestgerangschikten volgens klassering 2016) kunnen 

maximum 7 punten winnen. De liefhebbers die in pot 2 terechtkomen (volgens klassering 2016) 

kunnen maximum 6 punten winnen. De liefhebbers die in pot 3 terechtkomen (volgens 

klassering 2016) kunnen maximum 5 punten winnen. 

Indien een liefhebber meer dan zijn maximaal te verdienen punten haalt tellen alleen deze 

prijzen met zijn beste coëfficiënten. 

Per ploeg kunnen er dus maximum (7+6+5)=18 punten gewonnen worden. 

Bij gelijkheid van punten telt het beste coëfficiënt. Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 € per 

liefhebber. Het inschrijvingsgeld wordt integraal verdeeld onder de deelnemers en De 

Fondvrienden sponsoren met de helft van het ingelegde bedrag. 

Inschrijving ten laatste op woensdag 31 mei 2017 voor de afsluiting van de inkorving. De 

geleide loting zal plaatsvinden op woensdag 31 mei 2017 na de inkorving. 

 

KAMPIOENSCHAP HAFO VLAAMS-BRABANT 
Om deel te nemen aan de kampioenschappen en gratis prijzen Hafo Vlaams- Brabant dienen de 

liefhebbers die hieraan willen deelnemen een éénmalige bijdrage te betalen van 5€. Deze 

bijdrage krijgen de liefhebbers terug op de kampioenendag Hafo Vlaams-Brabant. Ze dienen 

deze te betalen voor de 2de KHF voor oude en jaarse of voor de 2de vlucht met de jonge duiven 

indien ze enkel aan het kampioenschap jongen wensen deel te nemen. 

Het kampioenschap 1ste – 2de en 3de getekende: De uitslag zal verdeeld worden in 3 delen, 

men kan punten behalen met de drie eerste getekende duiven. In het eerste deel van de uitslag 

kunnen de getekende duiven 3 punten behalen in het tweede deel 2 punten en het derde deel van 

de uitslag 1 punt. Er zijn maximum 9 punten per vlucht te verdienen per categorie.  

De 1ste, 2de en 3de getekende duiven moeten NIET samen op de uitslag staan.  

=> Er zullen 5 geklasseerde zijn per categorie 
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Gratis voor leden van Sans Peur 
(Hoklijstleden  +  sportieve leden mits betaling van 15 € lidgeld) 

 

1. Gratis deelname aan al de kampioenschappen en competities die ingericht worden door 

“Sans Peur” (inkorving in Sans Peur VERPLICHT); 

 

2. Gratis 4 pagina’s naamstikkers; 

 

3. Gratis zak duiven eten op snelheid binnenland voor de laatste 1
e
 getekende op de lokale 

uitslag (1x te winnen per liefhebber per categorie); 

 

4. Gratis zak duiven eten op snelheid buitenland voor de laatste 1
e
 getekende op de lokale 

uitslag (1x te winnen per liefhebber per categorie); 

 

5. Gratis zak duiven eten op kleine halve fond voor de laatste 1
e
 getekende op de lokale uitslag 

(1x te winnen per liefhebber per categorie); 

 

6. Gratis zak duiven eten op Grote halve fond voor de laatste 1
e
 getekende op de uitslag D&D 

(1x te winnen per liefhebber per categorie); 

 

7. Gratis zak duiven eten op Fond voor de laatste 1
e
 getekende op de uitslag D&D (1x te 

winnen per liefhebber per categorie); 

 

8. Gratis inkorving van 1 duif op ALLE grote halve fond vluchten; 

 

9. Gratis inkorving van 1 duif op ALLE fondvluchten behalve op BERGERAC 

(mosselsouper); 

 

10. 3e
 en 4

de
 duif gratis inkorven op de vluchten uit Agen en Tulle (enkel onkosten 

hoofdwedstrijd) 

 

11. Gratis koppelen van alle elektronische ringen, voor NIET-leden wordt een kost van 15€ in 

rekening gebracht; 

 

12. GRATIS LOTJES 

 

Ieder lid van Sans Peur krijgt, per deelname aan een vlucht, één lotje per categorie (oude, 

jaarse, jonge). 

Hiermede neemt hij automatisch deel aan de aanwezigheidstombola op de kampioenendag ( 

1 x 100 €  +  4 x 25 €  Snelheid / Halve Fond / Fond -  men kan slechts één maal 100 € 

winnen). 

 

 

PS: De inleggelden van de hoofddubbeling en de lokale dubbeling Demer & Dijle van deze 

vluchten worden terugbetaald op de kampioenendag.  

 
 

LIDMAATSCHAP Demer & Dijle 
 

Om lid te worden van Demer en Dijle hoef je u enkel in te schrijven voor de kasprijzen(zie 

inschrijvingsformulier Sans Peur), dit voor een bedrag van 2,50 per duif en dit met een 

maximum van 4 duiven(dit kan zowel in de categorie grote halve fond als fond) Dit bedrag 

wordt 100% terug verspeeld op de vluchten en door deze inschrijving neem je deel aan de 

kampioenschappen van Demer en Dijle. 
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BELANGRIJK !!!!!! BELANGRIJK !!!!!! BELANGRIJK !!!!!! 
 

GRATIS GESCHONKEN DOOR DE FONDVRIENDEN 

 

1. 2
e
 Duif op alle fondvluchten in alle categorieën (behalve Bergerac)  

– alleen hoofdvlucht; 

 

2.   3
e
 4

e
 en 5

e
 getekende duif op LIMOGES I – VALENCE - BARCELONA – ST.VINCENT 

– JARNAC (O+Y) en NARBONNE (O+Y) 

– alleen de hoofdvlucht; 

 

3. 1
e
 + 2

de
 getekende duif op Bergerac (O+Y) aan de schenkers van een duif op de fondverkoop 

2017; 

 

4. 50€ aan elke eerste duif op iedere fondvlucht in elke categorie ingekorfd in Herent (lokale 

uitslag). De eerste duif dient wel lid te zijn in “Sans Peur”; 

 

5. 100€ aan iedere Provinciale winnaar op een fondvlucht (inkorven in “Sans Peur” en lid zijn. 

Ingeval van een provinciale winnaar vervalt de 50€ in punt 4; 

 

6. Ingeval van een nationale winnaar wordt er niets uitgekeerd. 

 

PS: De inleggelden van de hoofddubbeling  en de gewonnen gelden van deze vluchten worden 

terugbetaald op de kampioenendag.  

 

 

 
 

Paramyxo-inenting en onderrichtingen 
 

Liefhebbers zorg ervoor dat al uw duiven - niet alleen deze waarmee U deelneemt aan 

wedvluchten, maar ook uw kweekduiven en ( late) jonge duiven - met de geregistreerde vaccins 

gevaccineerd zijn. Breng uzelf en uw collega-liefhebbers niet in moeilijkheden. 

 

Onderrichtingen KBDB inzake paramyxo-enting 

Algemeen 

De liefhebber, duivenvereniging, inrichter en vergezellers zijn verplicht het reglement 

betreffende de verplichte enting tegen paramyxovirose voor alle reisduiven te respecteren. 

Deze onderrichtingen gelden zowel voor oude, jaarse en jonge duiven en dienen strikt nageleefd 

te worden. 

Liefhebber 

De liefhebber is verplicht er voor te zorgen dat al zijn reisduiven gevaccineerd worden met één 

van de geregistreerde vaccins . De vaccinatie moet ten minste drie weken vóór deelname aan 

de wedstrijd uitgevoerd worden 

De liefhebber dient zich in het bezit te stellen van een officieel vaccinatieformulier ( te 

verkrijgen in de vereniging) 
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De vaccinatieformulieren wordt door de erkende dierenarts in drievoud ingevuld. 

Er dient een apart formulier van vaccinatiegetuigschrift gebruikt te worden voor oude/jaarse 

duiven en jonge duiven. 

 

 Duivenvereniging 

Na inenting overhandigt de duivenliefhebber ten laatste twee weken vóór deelname aan de 

wedstrijd de twee exemplaren van de vaccinatieformulieren hem afgeleverd door de erkende 

dierenarts aan de voorzitter en/of hoofdbestuur van de vereniging waar hij zijn hoklijst heeft 

neergelegd. 

De voorzitter en/of het hoofdbestuur controleert de vaccinatieformulieren op hun juistheid en of 

alle gegevens correct ingevuld zijn. Alleen officiële vaccinatieformulieren worden aanvaard. 

Na controle dagtekent en stempelt de vereniging de twee exemplaren af met de stempel van de 

vereniging. Het afgestempelde exemplaar bestemd voor de liefhebber wordt aan de liefhebber 

overhandigd. De liefhebber die in meerdere verenigingen aan wedstrijden wenst deel te nemen 

vraagt aan de voorzitter en/of hoofdbestuur een éénsluidend afschrift van het 

vaccinatieformulier met telkens een originele stempel van de vereniging. De liefhebber dient dit 

éénsluidend afschrift eveneens ten laatste twee weken vóór deelname aan de wedstrijd in bij de 

vereniging(en) waar hij aan wedstrijden wenst deel te nemen. 

De vereniging bewaart het exemplaar voor haar bestemd in een apart, publiekelijk toegangbaar 

register, ten zetel van de vereniging. 

De verengingen houden een bijgewerkte lijst bij van al de ingediende vaccinatieformulieren, 

vermeldende: 

 Naam van de liefhebber  

 Nationaal lidnummer 

 Vaccinatiedatum oude /jaarse duiven + aantal  

 Vaccinatiedatum jonge duiven + aantal.  

Deze lijst dient openbaar in de vereniging uitgehangen te worden. 

Controle bij inkorving van de reisduiven 

De vereniging kan op eenvoudig verzoek de liefhebber vragen zijn vaccinatieformulier voor te 

leggen. 

Aan de hand van de bijgewerkte lijst controleert de vereniging of de liefhebber zijn 

vaccinatieformulier tijdig ingediend heeft. 

Indien het vaccinatieformulier of het éénsluidend afschrift niet tijdig ingediend is bij de 

vereniging, weigert de vereniging de aangeboden reisduiven ter inkorving. 

Indien geen vaccinatieformulier of geen officieel vaccinatieformulier ingediend werd, worden 

de duiven ter inkorving geweigerd en krijgt de liefhebber een verbod om duiven in te korven. 

Dit verbod wordt opgeheven 21 dagen nadat een vaccinatieformulier van inenting werd 

ondertekend en 14 dagen nadat een vaccinatieformulier ingediend is bij de vereniging waar de 

hoklijst werd ingediend of waar de liefhebber aan wedstrijden wenst deel te nemen . 

Steekproefsgewijs zal de vereniging controleren of de ringnummers van de duiven die 

ingeschreven zijn op de mechanisch genummerde inschrijvingsformulieren overeenstemmen 

met de ringnummers vermeld op het vaccinatieformulier. 
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Nabestelling vaste voetringen 
 

Vanaf 1 mei 2017 kan U enkel nog op bestelling vaste voetringen bekomen, gelieve dus zeker 

een week op voorhand uw bestelling binnen te brengen zodat onze medewerkers de tijd hebben 

om uw bestelling klaar te maken. Gebruik hiertoe het bestelformulier dat ter beschikking ligt in 

het lokaal of plaats uw bestelling via onze online webapplicatie.  

Er zullen alleen ringen klaargemaakt worden en  afgeleverd worden aan de liefhebbers die 

een bestelling geplaatst hebben met het bestelformulier of via internet.  

 

Deze maatregel werd ingevoerd omdat bijkomende ringen uitsluitend dienen afgehaald te 

worden op de zetel van de KBDB in Halle en om bij het einde van het seizoen een onverkochte 

stock te vermijden. 

 

Plan tijdig op voorhand uw bestelling om  onnodige verrassingen te voorkomen. Sans Peur 

rekent op het begrip van de liefhebbers. 

               

Kasbeheer 
 

Wij bieden de liefhebbers de mogelijk om bedragen op hun rekening in het kassysteem te storten 

via onze bankrekening. Hiervoor kunt u een bedrag overschrijven naar de rekening van Sans 

Peur (BE73 4313 6970 5160) met vermelding van uw naam. Enkele dag later zal het bedrag op 

uw rekening in het kassysteem worden geplaatst. Sans Peur zou het op prijs stellen indien U 

hiervan gebruik zou maken. 

 

Wij willen er tevens op wijzen dat negatieve kassaldo’s tijdig aangezuiverd dienen te worden! 

De maatschappij houdt zich het recht voor om deelname aan de wedstrijden te verbieden ingeval 

van een structureel ontoereikend saldo. Overzichten van de kaspositie kunnen steeds opgevraagd 

worden bij de inkorving. 

 

 

 

Aanmeldingen  

 
Voor alle wedstrijden programma Zware Halve-Fond 

Aanmelding en controle van de 1
e
 geconstateerde duif per categorie.(uur van aankomst + 

gummi(nat.vluchten) of metalen ring (BU-vluchten) binnen de 15 minuten  

- Tel: 0474/084237 of  0474/084365  

- Via “OMAR” www.onlineaanmelden.be 
 

Voor alle wedstrijden programma Fond 

Aanmelding van alle duiven .(uur van aankomst + gummi + eventueel vleugelmerk) binnen de 

15 minuten. Controle alleen van de 1
e
 geconstateerde duif per categorie.  

- Tel: 0474/084237 of  0474/084365  

- Via “OMAR” www.onlineaanmelden.be 
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Inschrijvingen 2017 Sans Peur Herent 
(inschrijving ook mogelijk via www.onlineaanmelden.be) 

 

              Strookje Sans Peur        Strookje liefhebber 
 

Naam        Naam       

Adres        Adres       

                 

E-mail     E-mail    

Lidnummer        Lidnummer       
 

Lid Sans Peur 2017 15 €    Lid Sans Peur 2017 15 €   

Lidgeld Hafo Vl.Brabant 5 €   Lidgeld Hafo Vl.Brabant 5 €  

Ploegenspel Fond: 10 €    Ploegenspel Fond:  10 €   

   

    Demer & Dijle Kasprijzen       Demer & Dijle Kasprijzen  

GHF (max. 4 duiven) 2,50€*    GHF (max. 4 duiven) 2,50€*   

Fond (max. 4 duiven) 2,50€*    Fond (max. 4 duiven) 2,50€*   

             

Lidgeld Brabantse Unie 15 €    Lidgeld Brabantse Unie 15 €   

Lidgeld Derby Hainaut 10 €    Lidgeld Derby Hainaut 10 €   

Lidgeld Fleurus 10 €    Lidgeld Fleurus 10 €   

Gouden Vleugel Barcelona   Gouden Vleugel Barcelona  

1 jaar 3 €    1 jaar 3 €   

5 jaar 15 €    5 jaar 15 €   

West Europese Marathon 13 €   West Europese Marathon 13 €  

Euro Diamonds 10 €    Euro Diamonds 10 €   

       

Online uitslagen bekijken Sans Peur  Online uitslagen bekijken Sans Peur 

Snelheid Binnenland 5 €   Snelheid Binnenland 5 €  

Snelheid Buitenland  5 €   Snelheid Buitenland 5 €  

KHF 2 €   KHF 2 €  

GHF 11 €   GHF 11 €  

Kleine Fond 4 €   Kleine Fond 4 €  

Zware Fond 2 €   Zware Fond 2 €  

Abonnement alle vluchten 25 €   Abonnement alle 

vluchten 

25 €  

Online uitslagen bekijken Brabantse Unie  Online uitslagen bekijken Brabantse Unie 

GHF 10 €   GHF 10 €  

Fond 10 €   Fond 10 €  

Abonnement alle vluchten 15 €   Abonnement alle 

vluchten 

15 €  

   

ALGEMEEN TOTAAL:                           €  ALGEMEEN TOTAAL:                             € 

* deelnameprijs per duif   * deelnameprijs per duif  

Voldaan op ………………………         Voldaan op …………….. 


