
Brugse Kampioenschappen 2021 
 

De Brugse Asduif kampioenschappen in 2021 
Inschrijven voor alle onderstaande 
kampioenschappen kan onder meer via de 
bestuursleden Staelens Patrick, Baele Maurice, 
Debuck Paul, Depoorter Hubert. of door storting op  

rekening IBAN:BE 62 7360 1246 4261, met vermelding waarvoor werd 
ingeschreven. Formulieren en het laatste nieuws kan je vinden op 
https://www.pipa.be/nl/clubs/europe/belgium/westvlaanderen/brugse- 
kampioenschappen 

 

 

1. Asduif oude: 

Kan gewonnen worden met ofwel : 4 prijzen met 1 of 2 nachten mand, 

ofwel 3 prijzen met 2 vluchten vanaf Limoges + 1 vlucht met 1 of 2 nachten mand. 

 
Forfait 25€ of 1.5€ per duif. 

max 3 prijzen per deelnemer, 3 eervolle vermeldingen. 

 

2. Asduif Jaarse: 

Kan gewonnen worden met ofwel : 4 prijzen met 1 of 2 nachten mand, 

ofwel 3 prijzen met 2 vluchten vanaf Limoges + 1 vlucht met 1 of 2 nachten mand. 

 
Forfait 25€ of 1.5€ per duif. 

max 3 prijzen per deelnemer, 3 eervolle vermeldingen. 

 

3. Asduif Jongen: 

Kan gewonnen worden met ofwel : 4 prijzen met 1 of 2 nachten mand, 

ofwel 3 prijzen met 2 vluchten vanaf Tours + 1 vlucht met 1 of 2 nachten mand. 

 

Forfait 30€ of 0.75€ per duif. 

max 3 prijzen per deelnemer, 3 eervolle vermeldingen 

 

Voor de asduiven kunnen alle lokale uitslagen genomen worden, met daartussen maximum 2 

provinciale uitslagen van weekend vluchten. 

Weekvluchten tellen niet mee, 1 vlucht per weekend. Prijzen per drietal 

Geen beperking van aantal deelnemende duiven. 

Inschrijven tot 8 april 2021 voor oude en jaarlingen. Inschrijvingen tot 14 mei 2021 voor jongen 

Verdeling van de prijzen: 15% in 25€, 35% in 15€ en 50% in 10€ 

Met 2 nachten mand bedoelen we een normale lossing, een uitgestelde lossing van 1 nacht komt 

niet in aanmerking voor 2 nachten. Voor de asduiven alle prijzen behaald in de periode 10 April tot 

en met 15 september 2021. 

https://www.pipa.be/nl/clubs/europe/belgium/westvlaanderen/brugse-kampioenschappen
https://www.pipa.be/nl/clubs/europe/belgium/westvlaanderen/brugse-kampioenschappen


4. Grote ½-Fond en Fond Trophy voor oude 

Met 1e en 2e ingegeven duif op de nationale, zonale of provinciale uitslag voor oude op 

volgende vluchten. 

 
29-05 Bourges I(O) 

05-06 Châteauroux I (O)  

12-06 Limoges I (O) 

19-06 Argenton (O) 

26-06 Brive (O) 

26-06 La Soutteraine(O) 

10-07 Limoges (O) 

10-07 Issoudun(O) 
17-07 Gueret (O)) 

17-07 Cahors (O)  

24-07 Perigeux (O) 

31-07 Bourges II (O) 

31-07 Tulle (O) 

9 beste uitslagen uit bovenstaande vluchten (of eventuele vervangvluchten). Er zijn telkens 2 

punten te winnen met 1° en 2° afgegeven duif, max 18 punten. 

Inschrijving € 30, tegen uiterlijk 20-05-2021 

Prijsverdeling: € 150 + Trofee – 100 – 75 – 75 – 75 – 75 – verder € 50 tot uitputting 

 
 

5. Grote ½-Fond en Fond Trophy voor jaarse 

Met 1e en 2e ingegeven duif op de nationale, zonale of provinciale uitslag voor jaarlingen 
op volgende vluchten. 

 

29-05 Bourges I (Jr)  

05-06 Châteauroux I(Jr) 

19-06 Argenton I(Jr)  

26-06 La Soutteraine  (Jr) 

10-07 Limoges II (Jr) 
10-07 Issoudun  (Jr) 
17-07 Gueret (Jr) 

24-07 Perigeux (Jr)  

31-07 Bourges II (Jr) 

31-07 Tulle (Jr) 
07-08 Chateauroux II(Jr) 

9 beste uitslagen uit bovenstaande vluchten (of eventuele vervangvluchten). Er zijn telkens 2 punten 

te winnen met 1° en 2° afgegeven duif, max 18 punten. 

Inschrijving € 30, tegen uiterlijk 20-05-2021 

Prijsverdeling: € 150 + Trofee – 100 – 75 – 75 – 75 – 75 – verder € 50 tot uitputting. 



 

6. Nationale Fond Trophy voor jongen 

Met 1e , 2° en 3e ingegeven duif op de nationale, zonale of provinciale uitslag voor jonge 

duiven, 

31-07 Bourges II (J) 

 14-08 Argenton II (J) 
28-08 La Souterraine II (J) 

11-09 Chateauroux (J) 
Inschrijving € 30, uiterlijk tot 25-07-2021 

Op bovenstaande vluchten (of eventuele vervangingsvluchten) zijn telkens 3 punten te winnen met 

1°, 2° en 3° afgegeven jonge duif, max 12 punten te winnen. 

Prijsverdeling: € 150 + Trofee –100 – 75 – 75 – 75 – 75 verder € 50 tot uitputting. 

 

7. Jan Breydel Trophy voor oude duiven 

Met 1e en 2e ingegeven duif op de nationale uitslag voor oude op volgende vluchten. 
25-06 Pau (O) 

02-07 Agen (O) 

09-07 Barcelona (O) 

16-07 St-Vincent (O) 

23-07 Marseille (O) 

30-07 Narbonne (O) 
06-08  Perpignan (O) 

6 beste uitslagen uit bovenstaande vluchten (of eventuele vervangvluchten) zijn telkens 2 punten te 
winnen met 1° en 2° afgegeven duif, max 12 punten. 
Inschrijving € 50, tegen uiterlijk 18-06-2021 

Prijsverdeling: € 200 + Uitzonderlijke Trofee – 150 – 100 – 100 – 100 – 100 – verder € 75 tot uitputting. 

 

8. Pieter De Coninck Trophy voor jaarse duiven 

Met 1e en 2e ingegeven duif op de nationale uitslag voor jaarlingen. 

02-07 Agen (Jr) 

10-07 Limoges  (Jr) 
17-07 Gueret (Jr) 
24-07 Perigeux (Jr) 

30-07 Narbonne (Jr) 

31-07 Tulle (Jr) 

07-08 Souillac (Jr) 

5 beste uitslagen uit bovenstaande vluchten (of eventuele vervangvluchten) zijn telkens 2 punten te 
winnen met 1° en 2° afgegeven duif, max 10 punten. 
Inschrijving € 40 tegen uiterlijk 18-06-2021 

 

Prijsverdeling: € 150 + Trofee – 100 – 100 – 75 – 75 – 75 verder € 75 tot uitputting. 

 

9. Snelheid Oude en Jaarse 

8 beste uitslagen uit bovenstaande vluchten (of eventuele vervangvluchten) zijn telkens 2 

punten te winnen met 1° en 2° afgegeven duif, max 16 punten, in de periode van 13/04/2021 
tot 05/09/2021. 

Inschrijving 15€ tegen uiterlijk 11/04/2021 

Prijsverdeling: € 100 + Trofee – 75 – 50 – 50 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 verder € 25 tot uitputting 
Voor West-Vlaanderen tellen de vluchten Arras ,Clermont, Pontoise. 
Voor Oost-Vlaanderen tellen de vluchten Arras,Clermont, Pontoise, Noyon en Quivrain 



10. Snelheid Jongen 

8 beste uitslagen uit bovenstaande vluchten (of eventuele vervangvluchten) zijn telkens 2 punten 

te winnen met 1° en 2° afgegeven duif, max 16 punten, in de periode van 16/05/2021 tot 
05/09/2021. 

Inschrijving 15€ tegen uiterlijk 08/05/2021 

Prijsverdeling: € 100 + Trofee – 75 – 50 – 50 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 verder € 25 tot uitputting 
Voor West-Vlaanderen tellen de vluchten Arras ,Clermont, Pontoise. 
Voor Oost-Vlaanderen tellen de vluchten Arras,Clermont, Pontoise, Noyon en Quivrain 

 

11. Halve Fond Oude en Jaarse 

8 beste uitslagen uit bovenstaande vluchten (of eventuele vervangvluchten) zijn telkens 2 punten 
te winnen met 1° en 2° afgegeven duif, max 16 punten, in de periode van 01/05/2021 tot 

16/08/2021. 
Inschrijving 15€ tegen uiterlijk 22/04/2021 

Prijsverdeling: € 100 + Trofee – 75 – 50 – 50 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 verder € 25 tot uitputting 
Voor West-Vlaanderen tellen de vluchten Fontenay en Chateaudun  
Voor Oost-Vlaanderen tellen de vluchten Fontenay, Toury, Chevrainvilliers, Sermaises 

 

12. Halve Fond Jongen 

8 beste uitslagen uit bovenstaande vluchten (of eventuele vervangvluchten) zijn telkens 2 punten 
te winnen met 1° en 2° afgegeven duif, max 16 punten, in de periode van 19/06/2021 tot 
29/08/2021. 

Inschrijving 15€ tegen uiterlijk 15/06/2021 

Prijsverdeling: € 100 + Trofee – 75 – 50 – 50 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 verder € 25 tot uitputting 
Voor West-Vlaanderen tellen de vluchten Fontenay ,Chateaudun 
Voor Oost-Vlaanderen tellen de vluchten Fontenay, Toury, Chevrainvilliers, Sermaises 

 

Voor de Kampioenschappen 9. 10. 11.12. tellen de uitslagen op de lokale vlucht met 1 vlucht 
per weekend (geen weekvluchten) Enkel Westvlaamse en Oostvlaamse Liefhebbers. 

 

 

Voor alle kampioenschappen !!!: 

Bij een gelijk aantal punten wordt gekeken wie meest zijn 1e afgegeven duif heeft. Indien gelijk, 
wordt verder naar de coëfficiënten gekeken.(coeff = behaalde prijs x 100 gedeeld door aantal duiven 

op 2 cijfers) Alle uitslagen moeten tegen 30 oktober 2021 in ons bezit zijn. 

 

Na het seizoen krijgt U een brief of mail waar U Uw uitslagen kan invullen. Verdere info volgt nog. 

 

Onder voorbehoud van  eventuele wijzigingen en fouten 


