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KONINKLIJKE BELGISCHE DUIVENLIEFHEBBERSBOND 
Gaasbeeksesteenweg 52-54  
1500   HALLE 

 
 
 

ONDERRICHTINGEN KBDB-WEDVLUCHTEN 2020 
Châteauroux 

04/07/2020 – 15/08/2020 – 12/09/2020 

Issoudun 18/07/2020 
Guéret 01/08/2020 

Bourges 08/08/2020 
La Souterraine 05/09/2020  

 
CHATEAUROUX– 04/07/2020 
Inkorving : donderdag 2 juli 2020 
Lossing : zaterdag 4 juli 2020  Neutralisatie 
     Zaterdag 04/7  5u06 22u58 
     Zondag  05/7  5u07 22u57 
     Maandag 06/7  5u08 22u57 
     Dinsdag 07/7  5u09 22u56 
     Woensdag 08/7  5u09 22u55 
     Donderdag 09/7  5u10 22u55 
Lossingsplaats : Parc des Loisirs: Belle Isle 
Coördinaten : +46.49.18,00 / +01.41.46,00 
Winst of verlies : 490 km 
 
 
ISSOUDUN – 18/07/2020 
Inkorving : donderdag 16 juli 2020 
Lossing : zaterdag 18 juli 2020  Neutralisatie 
     Zaterdag 18/7  5u20 22u46 
     Zondag  19/7  5u22 22u45 
     Maandag 20/7  5u23 22u44 
     Dinsdag 21/7  5u24 22u43 
     Woensdag 22/7  5u26 22u42 
     Donderdag 23/7  5u27 22u40 
Lossingsplaats : Zone industrielle des Coinchettes (à côté de Lidl) 
Coördinaten : +46.56.58,00 / +02.00.21,00 
Winst of verlies : 465 km 
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GUERET – 01/08/2020 
Inkorving : donderdag 30 juli 2020 
Lossing : zaterdag 1 augustus 2020 Neutralisatie 
     Zaterdag 01/8  5u40 22u27 
     Zondag  02/8  5u41 22u26 
     Maandag 03/8  5u42 22u24 
     Dinsdag 04/8  5u44 22u22 
     Woensdag 05/8  5u45 22u21 
     Donderdag 06/8  5u47 22u19 
      
Lossingsplaats : Place de Pommeil – Hall de l’Agriculture 
Coördinaten : +46.09.35,00 / +01.52.57,00 
Winst of verlies : 550 km 
 
BOURGES – 08/08/2020 
Inkorving : donderdag 6 augustus 2020 
Lossing : zaterdag 8 augustus 2020 Neutralisatie 
     Zaterdag 08/8  5u50 22u15 
     Zondag  09/8  5u51 22u14 
     Maandag 10/8  5u53 22u12 
     Dinsdag 11/8  5u55 22u10 
     Woensdag 12/8  5u56 22u08 
     Donderdag 13/8  5u58 22u06 
      
Lossingsplaats : Parking à côté de la gare SNCF 
Coördinaten : +47.05.48,00 / +02.23.31,00 
Winst of verlies : 440 km 
 
CHATEAUROUX– 15/08/2020 
Inkorving : donderdag 13 augustus 2020 
Lossing : zaterdag 15 augustus 2020 Neutralisatie 
     Zaterdag 15/8  6u01 22u02 
     Zondag  16/8  6u02 22u00 
     Maandag 17/8  6u04 21u58 
     Dinsdag 18/8  6u05 21u56 
     Woensdag 19/8  6u07 21u54 
     Donderdag 20/8  6u08 21u52 
Lossingsplaats : Parc des Loisirs: Belle Isle 
Coördinaten : +46.49.18,00 / +01.41.46,00 
Winst of verlies : 490 km 
 
LA SOUTERRAINE– 05/09/2020 
Inkorving : donderdag 3 september 2020 
Lossing : zaterdag 5 september 2020 Neutralisatie 
     Zaterdag 05/9  6u33 21u18 
     Zondag  06/9  6u35 21u16 
     Maandag 07/9  6u36 21u14 
     Dinsdag 08/9  6u38 21u11 
     Woensdag 09/9  6u39 21u09 
     Donderdag 10/9  6u41 21u07 
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Lossingsplaats : Département Creuse – Espace de l’écluse 
Coördinaten : +46.14.11,00 / +01.29.27,00 
Winst of verlies : 555 km 
 
CHATEAUROUX– 12/09/2020 
Inkorving : donderdag 10 september 2020 
Lossing : zaterdag 12 september 2020 Neutralisatie 
     Zaterdag 12/9  6u44 21u03 
     Zondag  13/9  6u45 21u00 
     Maandag 14/9  6u47 20u58 
     Dinsdag 15/9  6u48 20u56 
     Woensdag 16/9  6u50 20u54 
     Donderdag 17/9  6u52 20u51 
Lossingsplaats : Parc des Loisirs: Belle Isle 
Coördinaten : +46.49.18,00 / +01.41.46,00 
Winst of verlies : 490 km 
 
 

CATEGORIEEN 
 
Châteauroux 04/07/2020, Issoudun 18/07/2020 & Guéret 01/08/2020: 
Twee categorieën : oude en jaarlingen 
Er zijn geen dubbelingen van jaarlingen bij de oude toegelaten. 
 
Bourges 08/08/2020 & Châteauroux 15/08/2020:  
Drie categorieën: oude, jaarlingen en jonge duiven  
Geen dubbelingen in een andere categorie toegelaten. 
 
La Souterraine 05/09/2020 & Châteauroux 12/09/2020: 
Twee categorieën : oude/jaarlingen en jonge duiven 
Geen dubbelingen in een andere categorie toegelaten. 
 
Alle duiven nemen deel aan de nationale wedvlucht in hun eigen categorie. 
 

UITSLAGEN 
 
De UITSLAGEN, zowel nationaal, zonaal als de uitslagen van de PE’s (voor de 5 Vlaamse 
PE’s)/SPE’s (voor de 2 Waalse SPE’s) worden opgemaakt door de KBDB in samenwerking 
met Datatechnology & Bricon. 
 
De uitslagen kunnen worden geconsulteerd en afgedrukt via www.kbdb-online.be/Admin 
met de hiervoor speciaal ontvangen inloggegevens en dit zowel door de inkorvingsburelen 
als door de deelnemende liefhebbers aan de desbetreffende wedvlucht (onderrichtingen 
bijgevoegd). 
 
Klachten i.v.m. technische problemen (Bricon), de uitslag (Datatechnology) & 
administratieve problemen (lidnummers, coördinaten, overschrijvingen,….) bestemd voor de 
KBDB dienen gericht te worden naar volgend e-mail adres: Klachten.plaintes@kbdb.be 
 

mailto:Klachten.plaintes@kbdb.be
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In 2020 zal opnieuw de mogelijkheid worden geboden aan de liefhebbers om, mits betaling, 
een papieren versie van de nationale en internationale uitslagen te bekomen (bestelling via 
poelebrief). 
 

De kostprijs werd bepaald op:  
NATIONAAL :  8,00 EURO per wedvlucht en per categorie, inbegrepen de uitslag van de 
betreffende zone en de uitslag van de betreffende PE/SPE. 
 
Dit bedrag dient bij de inkorving door de liefhebber aan de vereniging, alwaar hij heeft 
ingekorfd, te worden betaald. 
 

 

KOSTEN 
 
Aan te rekenen bedrag aan de liefhebber, per categorie en per duif, voor de nationale 
vluchten vanuit Châteauroux, Issoudun, Guéret, Bourges & La Souterraine: 
 

2,10 EURO 
 
 

Inleg voor kosten:1,75 EURO    Uitslagen: 0,10 EURO 
        (nationaal, zonaal en PE/SPE) 
 

   Verplichte dubbeling PE/SPE:0,25 EURO 

 
De zonale dubbeling is gratis en gebeurt automatisch. 
 
Dubbeling PE/SPE: Wijziging art. 10 § 3 van het NSR: 
 

De liefhebbers worden automatisch geklasseerd in de dubbeling PE/SPE alwaar hun 
duivenhok zich bevindt ook al worden de duiven ingekorfd in een andere PE/SPE. 
Behalve ingeval van akkoord tussen de betrokken PE’s/SPE’s, zullen de liefhebbers, 
waarvan het duivenhok zich bevindt in een deelgemeente dewelke sportief tot een 
andere PE/SPE behoort, opgenomen worden in de dubbeling van de PE/SPE waartoe 
deze deelgemeente sportief behoort.  

 
Volgende akkoorden werden afgesloten tussen de betrokken PE’s/SPE’s: 
 
2070 Zwijndrecht en 2070 Burcht  

→ behoren sportief tot de PE Oost-Vlaanderen en zullen aldus worden opgenomen 
in de dubbeling PE Oost-Vlaanderen op de (inter)nationale wedvluchten 2020 
 
7780 Komen, 7781 Houthem, 7782 & 7783 Ploegsteert, 7784 Neerwaasten en 7784 Waasten 
               → behoren sportief tot de PE West-Vlaanderen en zullen dus worden opgenomen 
in de dubbeling PE West-Vlaanderen op de (inter)nationale wedvluchten 2020 
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REGLEMENTEN 
 
A/ Het nationaal sportreglement is integraal van toepassing. 
 
B/ Koppeling tussen identiteitsring en chipring 
De aandacht wordt gevestigd op de BELANGRIJKHEID van de JUISTE koppeling tussen de 
identiteitsring EN de chipring. 
 
C/ Overschrijvingen art. 112 van het NSR: 
 

✓ Alle duiven waarmee aan sportieve activiteiten wordt deelgenomen moeten 
verplicht staan ingeschreven op naam van de betreffende liefhebber. 

De overschrijving dient in het KBDB bestand te zijn uitgevoerd vóór de inkorving. 
 
Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten met 
duiven, die bij de KBDB niet zijn ingeschreven op naam van de deelnemende liefhebber. Bij 
vaststelling van inbreuk tegen dit beginsel zal de duif uit de klassering worden genomen en 
de gewonnen prijs verbeurd verklaard worden ten voordele van de vlucht of de activiteit 
(met strikte naleving van de termijnen voorzien bij art. 89 van huidig reglement). 
 
D/ Drenken van de duiven (art. 37 § 1 van het NSR): 
 
De verenigingen worden herinnerd aan het feit dat van bij de inkorving in het lokaal de 
duiven onmiddellijk dienen gedrenkt te worden en de drinkbakken dienen aangehecht te 
blijven tot de ophaling van de manden door de vervoerder. 
 

INKORVING 
 
A/ Gummiringen 
 
De gummiringen werden afgeschaft op de nationale grote halve-fondwedvluchten. 
 
De manueel ingekorfde duiven dienen voorzien te zijn van een speciale controlechipring, 
verplichtend voor de liefhebbers die manueel inkorven op de NATIONALE & 
INTERNATIONALE wedvluchten 2020 (procedure bijgevoegd). 
 
B/ Aantal duiven per mand  
 
Plastiek: 22 duiven/mand 
Aluminium: 25 duiven/mand  
 
C/ Manden 

✓ Gebruikte MANDEN 
 
In 2020 mogen voor het vervoer van de duiven voor de KBDB-wedvluchten ENKEL 
PLASTIEKEN manden worden gebruikt MET UITZONDERING voor de PE Oost-Vlaanderen 
(vervoerder Martens) alwaar de duiven zullen worden ingekorfd in aluminiummanden. 
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Bovendien verwijzen wij naar art. 43 § 1 NSR: 
De manden waarin de duiven worden ingekorfd dienen gebonden, gelood en in goede staat 
te zijn (zonder tekortkomingen zoals slijtage, gaten, enz…). 
 
D/ Te gebruiken VERZEGELINGSTRIPS voor de manden en manier van LODEN 

 
In 2020 mag het loden van de manden op de (INTER)NATIONALE WEDVLUCHTEN ENKEL 
gebeuren met de plastieken VERZEGELINGSTRIPS. 
 
Het loden van de PLASTIEKEN manden dient te gebeuren in het midden. Vanzelfsprekend 
dient ook de kleine deur gelood te worden. 
 
E/ ETIKETTEN op de manden 

Hiervoor verwijzen wij naar de inhoud van art. 43 § 4 NSR:  
Alle manden zullen voorzien zijn van een etiket met vermelding van de naam van de 
vereniging waar de duiven werden ingekorfd, het aantal manden verstuurd door 
deze vereniging, de datum van lossing en de lossingsplaats.  

 
Teneinde de controles te vergemakkelijken dient u het mandnummer en het totaal aantal 
manden te vermelden op de aangebrachte etiketten: 
Vb. in totaal 10 manden, op de eerste mand zal dan volgende notatie worden aangebracht: 
1/10, op de tweede mand: 2/10,…. 
Een lijst, waarvan een voorbeeld hierna wordt opgenomen, dient meegeven te worden met 
de vervoerder: 
 

Manden Loodje “1” Loodje “2” 

1/10 269246 265379 

2/10 847321 528854 

…… ……….. ………… 

…… ……….. ……….. 

10/10 628411 225945 

 
Dit formulier kan worden gedownload op onze website: www.kbdb.be en wordt tevens 
bijgevoegd aan huidig schrijven. 
 
De etiketten (zie bijlage)kunnen eveneens worden gedownload op onze website: 
www.kbdb.be. 

Volgende gegevens dienen te worden vermeld op de etiketten: 
- Naam van het inkorvingslokaal 
- Mandnummer/Totaal aantal manden bvb. 10 manden in totaal dus voor eerste 

mand 1/10, voor de tweede mand: 2/10,…. 
- Lossingsplaats en –datum 
- Aantal duiven en hun geslacht (duivers of duivinnen) 

 
F/ Poulebrieven 
De nationale poulebrieven dienen te worden gebruikt. 
 
Nationaal en zonaal: prijzen per 4-tal 
PE/SPE: prijzen per 3-tal 
 

http://www.kbdb.be/
http://www.kbdb.be/
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Alle inkorvingsburelen zijn verplicht voor iedere liefhebber een poulebrief op te maken. 

Voor iedere liefhebber dient het nationaal lidnummer te worden gecontroleerd met de 
KBDB-lidkaart 2020. 

Het volledige adres van de liefhebber, zijn coördinaten alsmede het nationaal lidnummer 
dienen op ieder document te worden vermeld. 

Wij verzoeken ALLE INKORVINGSLOKALEN om stipt de inkorvingsuren na te leven. Het kan 
niet de bedoeling zijn dat de vervoerder geruime tijd moet wachten voor het ophalen van de 
duiven. 
 

De inkorvingsburelen dienen de gegevens van alle liefhebbers, zowel nationaal, zonaal als 
PE/SPE, samen met hun inzetten, ONMIDDELLIJK NA DE INKORVING, door te zenden en dit 
volgens de instructies ontvangen van Datatechnology. 

OPHALINGEN 

 
A/ VRACHTBRIEF voor de OPHALING (Op NCR-papier in 3 exemplaren) 
De vergezeller, die de duiven komt ophalen, zal aan de verantwoordelijke van de vereniging 
een vrachtbrief in drievoud overhandigen.  Deze laatste dient de vrachtbrief volledig en 
duidelijk leesbaar in te vullen en te ondertekenen.  De roze doordruk blijft in het 
inkorvingslokaal, de blauwe doordruk is bestemd voor de ophaler en het wit voorblad voor 
de inrichter. 
Zorgvuldig invullen : aantal manden (volledig/onvolledig) en duiven per categorie. 
 
B/VACCINATIEFORMULIER PARAMYXO 
Het vaccinatieformulier (één per wedvlucht), kan worden gedownload via de KBDB-website 
(www.kbdb.be) en dient te worden ingevuld door het inkorvingsbureel en overhandigd aan 
de persoon die de duiven komt ophalen (zie bijlage). 
 

CONTROLE & AANMELDINGEN 
 
Controle: via KBDB-controlesysteem – art. 98 van het NSR werd on hold geplaatst in 2020. 
 
Bijgevoegd vindt u het aangepaste en gewijzigde artikel 101 NSR voor wat betreft de de 
aanmeldingen. 
 
De onderrichtingen voor het aanmelden via anons.be vindt u bijgevoegd. Dezelfde 
werkwijze wordt gehanteerd met dezelfde inloggegevens dan vorig jaar.  
 
 
A/ DECLASSERING –art. 103 NSR – beslissing tot declassering wordt genomen door het 
inkorvingslokaal, waarbij deze laatste binnen de 48 uur de inrichter evenals de voorzitter 
van het NSC dient te verwittigen. 
 
De integrale tekst van art. 103 NSR vindt u bijgevoegd. 
 

http://www.kbdb.be/
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B/ GEHANDICAPTE LIEFHEBBERS 
 
De verplichte termijnen voor het aanmelden, zoals vermeld in § 1, § 2 & § 3 van huidig 
artikel, vervallen voor de gehandicapte liefhebber die, een ondertekend en jaarlijks 
hernieuwbaar 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. De aanmelding dient echter wel te geschieden binnen een termijn van 2 uren 
vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec). 
 
 

BESTATIGINGSFILES 
 
De bestatigingsfiles dienen, zo vlug mogelijk, te worden doorgestuurd en dit volgens de 
instructies ontvangen van Datatechnology. 

 

AFREKENINGEN 
 
De inkorvingsburelen bewaren hun ontvangsten. Een afrekening zal door de KBDB worden 
toegezonden. 
 
Ristorno: 
van 0,15 EURO/duif  
 

De inkorvingsburelen die de instructies niet nauwgezet volgen, stellen 
zich bloot aan eventuele sancties. 

De KBDB dankt u van harte voor de bereidwillige medewerking. 

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


