
 

1.3 

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN 
 
Art. 1.  

 
De leden zijn gehouden ten zetel van hun vereniging ten laatste op 15 november een hoklijst, de werkelijke bevolking van 

hun hok aangevend, neer te leggen en tezelfdertijd de KBDB-bijdrage te storten die jaarlijks door de algemene vergadering 

van de KBDB wordt vastgesteld. 

 

De leden ontvangen jaarlijks hun bewijs van lidmaatschap.  Als lid wordt beschouwd iedere persoon die deel uitmaakt van 

een sportieve associatie.  Bijvoorbeeld : A. gebroeders, B. vader en zoon, C. combinatie Dubois-Durant. 

 

Ieder lid dient persoonlijk in het bezit te zijn van een lidkaart, teneinde in geval van eventuele betwisting, de 

verantwoordelijkheid vast te stellen. 

 

Alleen de liefhebbers dragers van dit bewijs van lidmaatschap van het lopend jaar, zijn gemachtigd deel te nemen aan de 

wedvluchten die door de aangesloten verenigingen worden ingericht en hebben recht op de diensten en de voordelen verleend 

door de KBDB 

 

De identiteitsringen van de duiven worden afgeleverd door de vereniging waarvan de aangeslotene lid is, indien deze zijn 

hoklijst heeft ingeleverd. Indien een aangesloten liefhebber in een andere vereniging identiteitsringen wenst aan te kopen, 

dient hij het bewijs van aansluiting van het jaar voor te leggen.  Het is de verenigingen verboden identiteitsringen af te 

leveren aan niet-leden en de leden mogen evenmin identiteitsringen afstaan aan niet-leden. 

 

Art. 2. (NAV 23.10.2013 – 28.10.2015) 

 
Uitsluitend de liefhebbers waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen zich aansluiten bij de 

KBDB. De liefhebber, waarvan het duivenhok zich op buitenlands grondgebied bevindt, kan zich, onder geen enkel beding, 

aansluiten bij de KBDB.  

 

Het is aan de leden verboden op straf van voorlopige schorsing door de nationale  raad van beheer en bestuur deel te nemen 

aan wedvluchten of leervluchten, tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen, feestelijkheden, enz... , ingericht door een 

vereniging (in de zin van artikel 14 van de KBDB-statuten) die geen lid is van de KBDB, zoals het ook aan onze 

verenigingen verboden is niet-leden aan hun wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten, te laten deelnemen.  

Onze verenigingen mogen in hun schoot geen deelneming aan wedvluchten toelaten van niet-leden. 

 

Dit verbod geldt niet voor tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen of feestelijkheden ingericht in het buitenland op 

voorwaarde dat de buitenlandse inrichter of het buitenlands organisme werd erkend door zijn nationale federatie. 

 

De deelname van buitenlanders aan tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen of feestelijkheden georganiseerd in 

België, wordt toegelaten op voorwaarde dat het organismen of particulieren betreft die in orde zijn met hun nationale 

federatie. Liefhebbers waarvan het hok niet in België gelegen is en die door een bij de FCI aangesloten federatie een niet 

voorwaardelijke schorsing werden opgelegd, kunnen niet deelnemen aan wedvluchten,  opleervluchten of tentoonstellingen 

georganiseerd in België noch aan enige andere activiteit die met de duivensport verband houdt. 

 

Overeenkomstig de beschikkingen van de FCI-Statuten, zullen de niet voorwaardelijke schorsingen, opgelegd door de 

KBDB, van toepassing zijn in de schoot van alle nationale federaties aangesloten bij de FCI. 

 

Duivenkeuringen, volgens de erkende internationale standaardnormen, in de schoot van de verenigingen dienen aangevraagd 

te worden met de medewerking van de Belgische Commissie van Keurmeesters (B.C.K.) die hiervoor erkende keurmeesters 

zal aanduiden. Deze commissie werkt onder auspiciën en toezicht van de KBDB 

 

Art. 3. (NAV 23.10.2013) 

 
De liefhebber kan slechts zijn hoklijst in één vereniging van zijn Prov. Ent. neerleggen zoals bepaald door de statuten.

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. 

Art. 4. 

 

Zijn van rechtswege uitgesloten van de wedvluchten ingericht door de aangesloten verenigingen van de KBDB: 

de voorraadbezorgers van de duivenschietingen, de herringers en hun voorraadbezorgers, de geschorsten of 

uitgeslotenen ingevolge het reglement van de KBDB, alsmede diegenen die in overtreding zijn met de wetten en 

koninklijke besluiten die de duivensport beheersen. 

 

Art. 5.   

 

De leden mogen hun duiven niet buiten laten van begin maart tot einde oktober op dagen waarop erkende 

wedvluchten ingericht worden en dit binnen de normale aankomsturen van de duiven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
3.11 

INRICHTEN VAN WEDVLUCHTEN 
 

Art. 6.  

 
De erkenning tot het inrichten van nationale wedvluchten wordt verleend door het nationaal sportcomité. Voor de provinciale en 

interprovinciale wedvluchten wordt kennis genomen door de nationale  raad van beheer en bestuur van de beslissing van de betrokken 
PE/SPE. 

 

De verenigingen kunnen desgewenst verbonden vormen die als dusdanig machtiging tot het inrichten van wedvluchten ontvangen.  Deze 
verbonden zijn gehouden, ten zelfden titel als de verenigingen, een hoofdbestuur te vormen samengesteld uit vertegenwoordigers van de 

betrokken verenigingen, dat verantwoordelijk is tegenover de nationale  raad van beheer en bestuur en het comité van de PE/SPE. 

  

Eventuele bijzondere gevallen worden beslecht door de nationale raad van beheer en bestuur. 

 

Art. 7.  (NAV 20.02.2013) 

 
Alle ingerichte wedvluchten vallen onder de toepassing van het nationaal sportreglement en het  sportreglement van de PE/SPE 
 

Voor de nationale en internationale wedvluchten is het gebruik van de door de KBDB gehomologeerde en goedgekeurde elektronische 
registratiesystemen verplicht in de officiële inkorvingslokalen. Voor de inkorvingslokalen, die geen nationale en internationale wedvluchten 

inkorven, is het gebruik van elektronische constateersystemen optioneel en wordt de beslissing overgelaten aan het oordeel van de inrichter, 

na eventuele consultatie van hun belanghebbende leden. 

 

Art. 8. (NAV 24.10.2012 - 20.02.2013 – 23.10.2013 – 26.02.2014 – schriftelijk 5.05.2014 – 23.10.2014 – 

25.02.2015 – 28.10.2015 – 24.02.2016 – 23.10.2019 – 14.02.2020) 

 
Wedstrijden of dubbelingen kunnen enkel doorgaan zo er minstens 2 deelnemers zijn, met verschillende lidnummers.  
 

- In een internationale en nationale wedvlucht worden slechts afzonderlijke wedstrijden ingericht in de categorieën: 

         • oude duiven, jaarlingen en jonge duiven  
- Voor de andere wedvluchten worden slechts afzonderlijke wedstrijden ingericht in de categorieën: 

         • Oude duiven/jaarlingen samen en jonge duiven  

        OF  
         • Vanaf de eerste zaterdag van de maand september, oude duiven/jaarlingen/jonge duiven samen  

 

De dubbelingen voorzien in § 3 van huidig artikel mogen steeds worden ingericht.  
 

De PE/SPE is gemachtigd om voor de dubbelingen op de bovenvermelde wedvluchten algemene maatregelen te nemen..  

 
Onder dubbelingen dient te worden verstaan: 

  - enerzijds, de dubbelingen in een andere categorie (horizontale dubbeling). 

  - anderzijds, de dubbelingen op een ander niveau: Bvb. nationaal, interprovinciaal, provinciaal, lokaal (verticale 
dubbeling). 

Het maximumbedrag voor elk van deze 

dubbelingen wordt beperkt tot: 
  - Lokaal (verplichtend): 0,25 EURO/duif (werkingskosten) 

  - PE (verplichtend): 0.25 EURO/duif 

  - ALLE andere dubbelingen (VRIJE dubbelingen): maximum 0,25 EURO/duif 
 

De dubbelingen bij de duivinnen zijn niet meer toegelaten met uitzondering voor de internationale vluchten.  

 
Op de nationale wedvluchten zijn dubbelingen in een andere categorie steeds verboden.  

 

Op alle wedvluchten volgen  de verticale dubbelingen  steeds de categorieën van de hoofdvlucht. De duiven moeten verplicht worden 
ingeschreven in hun categorie (oude, jaarlingen, oude/jaarlingen, jonge) in functie van hun ringnummer.  

 

Het dubbelen van jonge duiven in de andere categorie wordt toegelaten vanaf de eerste zaterdag van september zonder dat evenwel de 
verplichting tot dubbelen aan de deelnemer kan worden opgelegd.  

 

De deelname van jaarduiven aan provinciale, interprovinciale, nationale en internationale wedvluchten, die uitsluitend worden georganiseerd 
voor oude duiven, is verboden op straf van declassering en sanctie.  

 

Het niet naleven van de beschikkingen voorzien in huidig artikel brengt automatisch de declassering van de duif met zich mede en er zal 
vervolging worden ingesteld ten overstaan van de desbetreffende inrichter. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                  4.4 

Art. 9.  

 
Voor wedvluchten ingericht in verbond met inbegrip van de provinciale en interprovinciale wedvluchten - uiteraard met meerdere 

intekenlokalen - mogen de liefhebbers maar in één en hetzelfde intekenlokaal inkorven; zulks op straf van verbeurdverklaring van al hun 

inzetten en dit in alle categorieën en dubbelingen. 

 

 

Art. 10.  (NAV 28.02.2018 – 22.02.2019 – 23.10.2019 – 14.02.2020) 

 

Zijn enkel toegelaten : 

op internationaal en nationaal vlak : de horizontale dubbelingen aangekondigd en erkend door de inrichter van de 

hoofdprijskamp. 

op interprovinciaal, provinciaal, regionaal en lokaal vlak : alle dubbelingen aangevraagd op het 

vluchtprogramma en dus goedgekeurd door de PE/SPE. 

 

In geen enkel geval kan de inschrijving tot die dubbeling(en) aan de liefhebbers of inkorvende verenigingen 

worden opgelegd met uitzondering van volgende dubbelingen: 

voor de internationale vluchten: de nationale dubbeling, de dubbeline PE/SPE en de lokale dubbeling 

voor de nationale vluchten: de zonale dubbeling, de dubbeling PE/SPE en de lokale dubbeling 

  

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 EP/EPR behoort, opgenomen worden in de dubbeling van deze PE/SPE waartoe deze deelgemeente 

sportief behoort. 

  

Voor iedere dubbeling dienen de duiven in rangorde te blijven van inschrijving van de hoofdprijskamp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5.7 

DE WEDVLUCHTPROGRAMMA'S EN KALENDER 

VAN DE WEDVLUCHTEN 
 
Art. 11. (NAV 24.10.2012 - 20.02.2013 – 23.10.2013 – 24.02.2016) 

 

Het duivenwedvluchtseizoen begint en eindigt op: 

Kleine snelheid: vanaf het 2e weekend van maart tot en met het laatste weekend van oktober 

(opleervluchten 1 week voor de 1ste wedvlucht) 

Grote snelheid:   vanaf de 1e zaterdag van april tot de laatste zondag van september. 

Kleine halve-fond: vanaf de 1e zaterdag van mei tot en met het weekend dat de laatste nationale 

vlucht voorafgaat.   

 

De wedstrijden voor jonge duiven zijn toegelaten vanaf het weekend van 15 mei of bij gebrek vanaf het weekend 

eropvolgend (opleervluchten vanaf 1 mei). 

De aanvangsdatum kan echter door een beslissing van de algemene vergadering van de PE/SPE naar een later 

tijdstip worden verschoven. 

Geen enkele wedstrijd voor jonge duiven mag de 550 km overschrijden (vanaf het hoofdlokaal van de inrichter). 

 

De wedvluchten met benaming “Ronde van België” mogen uitsluitend worden ingericht tijdens de laatste 2 

weekends van september en de eerste twee weekends van oktober. 

 

Alle kampioenschappen, zowel nationaal, interprovinciaal, provinciaal als lokaal, zullen eindigen op het 

weekend van de laatste nationale wedvlucht. Daarnaast kan vanaf 1 september een herfstkampioenschap worden 

ingericht, met dien verstande nochtans dat dit kampioenschap onder geen enkel voorwendsel bij het algemeen 

kampioenschap mag worden gevoegd. 

 

Alle duiven, afkomstig van hokken waar One Loft Races worden georganiseerd, mogen in geen enkel geval 

deelnemen aan officiële wedstrijden, ingericht door de KBDB aangesloten verenigingen. Het inmanden van 

dergelijke duiven in verenigingen is niet toegelaten, zelfs niet voor leervluchten. 

 

Art. 12. (NAV 26.10.2018 – 14.02.2020) 

 

De data, de lossingsplaatsen, alsook de algemene voorwaarden van de nationale wedvluchten worden ieder jaar, 

tegen de 15e oktober, door het nationaal sportcomité vastgesteld en aan de derde algemene vergadering van de 

KBDB voorgelegd. 

De eerste nationale vlucht zal steeds worden ingericht op het voorlaatste weekend van de maand mei. 

 

De nationale wedvluchten worden toegekend door de derde algemene vergadering van de KBDB op voorstel van 

het nationaal sportcomité. 

 

De inkorvingslokalen voor deze wedvluchten worden aangeduid door het nationaal sportcomité en na advies 

vanwege de betrokken PE/SPE. 

 

Voor de interprovinciale vluchten, zullen de aanvragen, ten laatste op 31 december van ieder jaar, worden 

ingediend in de PE/SPE waartoe de inrichter behoort. Deze laatste zal zijn beslissing overmaken aan het 

nationaal sportcomité dat zich tegen 15 februari ten laatste zal moeten uitspreken over de eventuele  

belangenconflicten met de nationale en internationale vluchtkalender (in toepassing van art.37 statuten). Alle 

aanvragen tot inrichting van interprovinciale wedvluchten zullen moeten vergezeld zijn van richtlijnen die alle 

clausules, voorwaarden en beschikkingen bepalen betreffende deze vluchten. 

 

Na 1 maart worden aan deze beslissingen geen wijzigingen meer aangebracht. 

 

 

 

 



 

 

 

6.2 

Art. 13.  

 

De wedvluchtprogramma’s worden om goedkeuring of gebeurlijke wijziging  onderworpen aan het comité van 

de PE/SPE, ten laatste de 31ste december van ieder jaar. 

De wedvluchtprogramma’s van de provinciale en interprovinciale wedvluchten worden eveneens voor die datum 

ter goedkeuring onderworpen aan het comité van de PE/SPE. 

De vereniging die gemachtigd wordt wedvluchten in te richten, is verplicht programma’s op te stellen, die al de 

bepalingen, voorwaarden en schikkingen vermelden betreffende deze wedvluchten. 

 

Ze zullen klaar en duidelijk worden opgesteld en kenbaar gemaakt vóór de inkorving.   

      

Het reglement van de wedvluchten wordt in het lokaal van de vereniging uitgehangen op een plaats die 

makkelijk toegankelijk is voor de deelnemers. 

 

Art. 14.  

 

Voor verbonden worden de programma’s voor goedkeuring door het hoofdbestuur ingediend, samen met hun 

statuten en reglementen dit vóór 31 december van ieder jaar.  

            

Zo verenigingen van twee of meerdere entiteiten betrokken zijn bij de samenstelling van een verbond, zal ieder 

comité van de betrokken PE/SPE advies uitbrengen bij de entiteit aan wie het programma voor goedkeuring 

werd voorgelegd. 

 

Art. 15. (NAV 25.02.2015) 

 

De programma’s van de wedvluchten (data, lossingsplaatsen, speelomtrek en deelnemingsvoorwaarden) worden 

door de comités van de PE/SPE goedgekeurd vóór 15 maart of één week vóór de start van de vluchten die 

betrekking hebben op de desbetreffende disciplines (kleine snelheid, grote snelheid en kleine halve fond). 

 

Art. 16.  

 

De aangenomen programma’s mogen zonder de schriftelijke toelating van het comité van de PE/SPE  niet meer 

worden gewijzigd. Het comité van de PE/SPE zal erover waken deze aanvraag tot wijziging in te dienen tien 

dagen voor de datum van de eerste vlucht die een wijziging ondergaat. 

 

Art. 17. 

 

De voorwaarden van de nationale kampioenschappen worden ieder jaar door het nationaal sportcomité 

opgemaakt en ter goedkeuring voorgedragen aan de eerste nationale algemene vergadering. 

 

Art. 18. 

 

Een kampioenschap, gesubsidieerd door de KBDB, kan ieder jaar in elke PE/SPE worden ingericht. 

 

De modaliteiten ervan worden bepaald door het comité van de betrokken entiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
7. 

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE INRICHTERS 
 
Art. 19. 

 

De programma’s van de wedvluchten vermelden zeer duidelijk de namen en voornamen van de voorzitter, 

secretaris en penningmeester, alsook het stamboeknummer van de inrichtende vereniging.  De personen op de 

programma’s vermeld zijn ten opzichte van de KBDB gezamenlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de 

verbintenissen, in naam van hun vereniging aangegaan.  Deze drie personen vormen het hoofdbestuur van de 

vereniging. 

Dezelfde beschikkingen gelden eveneens voor de verbonden. 

 

Art. 20.   

 

De beschikkingen, bepalingen en voorwaarden van een wedvlucht vormen een contract, dat zowel de inrichters 

als de deelnemers bindt.  De partijen zijn gehouden zich stipt ernaar te gedragen tenzij een degelijk vastgesteld 

geval van overmacht zulks belet en door betrokken comité van de PE/SPE en/of nationaal sportcomité (voor 

nationale en internationale vluchten)  als dusdanig is aangenomen. 

 

Art. 21. 

 

De inrichters nemen alle nodige schikkingen om bedrog te vermijden en de volmaakte uitvoering te verzekeren 

van al de bepalingen die op hun programma voorkomen. 

 

Art. 22. 

 

Indien één of meer bepalingen van een programma aanleiding tot betwisting zouden geven, zijn alléén de 

betrokken comités bevoegd en de partijen zijn gehouden zich naar hun besluiten te gedragen. 

 

Art. 23. 

 

De verenigingen en verbonden mogen geen bepalingen toepassen die niet op hun programma’s zijn voorzien. 

 

Deze programma’s mogen geen enkele bepaling vermelden die in strijd is met de statuten en reglementen van de 

KBDB of met de wetten en Koninklijke Besluiten die de duivensport beheersen. 

 

Art. 24.  

 

De houders of eigenaars van duivenliefhebberslokalen van de vereniging en alle personen bedoeld in de artikels 

9 en 26 van de statuten, mogen geen deel uitmaken van het bestuur van verenigingen of verbonden, noch van de 

KBDB-instellingen. 

 

De personen van 71 jaar en ouder mogen echter deel uitmaken van het comité van de vereniging, het verbond of 

de groepering. 

 

Art. 25. 

 

Indien na het inkorven van de duiven een liefhebber niet regelmatig aan een wedvlucht kan deelnemen doordat 

de vereniging of het verbond een bepaling van haar programma niet naleeft of tengevolge een geval van 

gebrekkige of slechte inrichting, zijn de inrichters verplicht tot de onmiddellijke teruggave van het volledige 

bedrag door de liefhebber betaald. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. 

Art. 26. 

 

Indien een geschorste liefhebber of een niet-lid erin slaagt zijn duiven voor een wedvlucht in te korven, 

regelmatig te constateren en op de uitslag geklasseerd te krijgen, is de inrichter verplicht de constataties te 

vernietigen en de inzetten in beslag te nemen ten bate van de wedvlucht. 

 

Art. 27. 

 

Indien de wijze van constateren niet in het programma staat vermeld of gewijzigd dient te worden, wordt dit 

bekend gemaakt per herinneringskaart of omzendbrief, zodat alle medespelers daarvan tijdig verwittigd zijn. 

 

Een bericht in het lokaal van de vereniging opgehangen, volstaat niet. Nochtans mag de vereniging of het 

verbond op de herinneringskaart of omzendbrief vermelden dat de laatste reglementaire beschikkingen 

betreffende controle en bestatigen, worden medegedeeld op de constateringsbulletins, waarnaar de liefhebber 

zich zal dienen te gedragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
9.7 

INSCHRIJVEN VAN DE DUIVEN EN 

DEELNEMINGSZONES 
 
Art. 28  

 
De inschrijving van de duiven geschiedt op genummerde inschrijvingsformulieren, ter beschikking gesteld door de 

verenigingen of verbonden.  De deelnemer is verantwoordelijk voor al de inschrijvingen op zijn poelbrieven. 

Bij automatische inschrijving via computer, krijgt de deelnemer onmiddellijk een afschrift van zijn inschrijvingen ter 

controle. De inschrijvingen mogen in geen geval worden gewijzigd na het beëindigen van al de inkorvingsverrichtingen. 

 

De inschrijvingsformulieren zijn van het model in gebruik bij de inrichtende vereniging of verbond of van de door de PE/SPE 

aan de onder hun gezag ressorterende verenigingen opgelegd.  Zij vermelden verplicht de naam, het juiste adres (van het 

speelhok), de coördinaten en het KBDB licentienummer van de liefhebber. 

 

Op alle inschrijvingsformulieren moeten alle ringnummers voorkomen. Bij inkorving via de computer mag de print van de 

inkorvingslijst aan de inschrijvingsformulieren worden vastgeniet. 

 

Bij eventuele dubbeling van duiven in andere categorieën (horizontale dubbeling), blijven de duiven in rangorde van 

inschrijving voor de hoofdwedstrijd. 

 

Art. 29.  

 
De waarde van de inleggelden per duif dienen te geschieden in dalende lijn of op gelijkwaardige wijze voor alle 

onderverdelingen. 

De liefhebber is vrij in te zetten in de rubrieken van zijn keuze, mits in achtname van de beschikkingen voorzien in vorig 

paragraaf. 

De verenigingen maken de lijsten op van al de inzetten (spiegellijsten).  

De liefhebber kan, op zijn verzoek, voor elke vlucht een exacte afrekening bekomen van zijn inleggelden en van het te 

betalen bedrag.  

Die lijsten worden onmiddellijk in de vereniging uitgehangen en ten laatste vóór de lossing van de duiven.  Aan deze lijsten 

mag noch schrapping, noch toevoeging worden gedaan. 

 

Voor de wedvluchten met meerdere inkorvingslokalen, zijn de inrichtende verbonden verplicht aan ieder bureel een volledige 

opgave van hun inzetten te laten geworden.  Voor wie dit niet mogelijk blijkt, zullen de intekenbulletins in dubbel worden 

opgemaakt. 

 

De verenigingen mogen geen inschrijvingen van gedubbelde duiven aanvaarden die niet in de vereniging of het verbond 

werden ingekorfd. 

 

Art. 30. (NAV 24.10.2012 - 20.02.2013 – 23.10.2014 – 22.06.2018 – 26.10.2018 – 23.10.2019) 

 
De koppeling van een elektronische ring met een vaste voetring van een duif moet geschieden in een vereniging aangesloten 

bij de KBDB, in haar lokaal en onder toezicht van minstens twee afgevaardigden en met een door de nationale adviesraad 

voor elektronische constatatiesystemen gehomologeerde en jaarlijks goedgekeurde installatie. De koppelingstabel wordt voor 

iedere liefhebber in zijn elektronische klok geladen met dezelfde gehomologeerde en goedgekeurde installatie. 

Noodkoppelingen tijdens de inkorving zijn enkel toegelaten wanneer de duif reeds voorzien is van een elektronische ring en 

deze om één of andere reden defect is. In geen enkel geval mag een ingekorfde duif drager zijn van twee of meerdere 

elektronische ringen. 

Elektronische ringen die om welke reden dan ook dienen vervangen te worden, dienen in de vereniging bewaard te worden 

tot einde van het seizoen. 

 

De in tweevoud afgedrukte koppelingstabel wordt door de betrokken partijen ondertekend. Eén exemplaar wordt overhandigd 

aan de liefhebber en één exemplaar wordt bewaard in de vereniging.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.7 
Ingeval van noodkoppeling is de liefhebber verplicht deze duif te regulariseren vóór haar eerstvolgende inkorving.  

 

De duiven dienen ingekorfd te worden op naam van de aangeslotene(n) en dienen zijn (hun) hok te bewonen. 

In een wedvlucht mogen de liefhebbers in geen geval geld op hun duiven laten inzetten door derden. 

 

De indiening van de elektronische koppelingslijsten bij de KBDB dient te geschieden voor de: 

  - oude duiven en jaarlingen: vóór de inkorving van de eerste nationale wedvlucht  

  - jonge duiven: vóór de inkorving van de wedvlucht vanuit Bourges II 

 

Art. 31. 

 
Wanneer de lossing op de vastgestelde dag niet kan plaatshebben, zullen de medespelers, indien ze zulks bij de inschrijving 

hebben kenbaar gemaakt en dit op de spiegellijst werd vermeld, voor zover de toestellen 's avonds binnengebracht worden 

vóór 20 uur, hun inzetten terugbetaald krijgen, na inhouding van de onkosten van vervoer, huur en regeling van de toestellen.   

 

Het comité zal op de spiegellijst de terugbetaling mededelen, deze verbeteren en nog dezelfde avond uithangen. 

 

Deze beschikkingen zijn niet van toepassing voor nationale wedvluchten en voor de interprovinciale en  provinciale 

wedvluchten. 

 

Art. 32.  

 
De inzetten blijven aan de wedvluchten verworven; zij worden slechts terugbetaald in de gevallen voorzien bij artikelen 25, 

31, 50, 76, 77 en 83 van het huidig reglement of ingeval van degelijk vastgestelde overmacht en door betrokken comité van 

de PE/SPE en/of nationaal sportcomité als dusdanig aangenomen. 

 

Art. 33. (19.06.2020 art. 35 Stat.) 

 
Al de inleggelden, poelen, specials, enz... zullen aan de rechthebbenden worden toegekend.  Het is de inrichter enkel 

toegelaten ten eigen bate de inrichtingskosten te behouden.  Alle andere bijkomende onkosten, die aan de medespelers 

worden gevraagd, dienen op het programma van de wedvluchten te worden vermeld en geen enkele afhouding zal op de 

prijzen mogen worden gedaan, indien dit niet op voorhand kenbaar werd gemaakt op de uitnodigingen, aanplakbrieven, 

enz… 

 

De afhoudingen op de prijzen (enkel op de hoofdvlucht) mogen niet hoger zijn dan 7%.  Ongeacht het aantal dagen dat de 

lossingen worden uitgesteld, zal die afhouding nooit de 8% mogen overschrijden. 

 

Art. 34. 

 
Het is de inrichters aanbevolen geen wedvluchten in te richten met vervroegde inschrijvingen.  Indien een dergelijke 

wedvlucht toch wordt ingericht, is het verplicht de bons te nummeren op kosten van de inrichters.  Het inschrijvingsformulier 

zal het aantal en de nummers van de door de liefhebber ingeschreven bons vermelden.  Dit getal zal voorkomen op de 

spiegellijst, die onmiddellijk na de inkorving van de duiven, in de vereniging wordt uitgehangen. 

 

Het aantal verkochte bons wordt aan het comité van de PE/SPE medegedeeld. Aan het nationaal sportcomité voor de 

nationale en internationale wedvluchten. 

 

Indien dit niet zou gebeuren, hebben het nationaal sportcomité en de comités van de PE/SPE het recht te beslissen over  het 

verbod om in de toekomst in te korven voor de overtredende inrichters. 

 

Art. 35. 

 
De inrichters mogen geen afhouding nemen op de waarde van de naturaprijzen (fiets, garnituren, enz…), die zij op hun 

wedvluchten laten verspelen.  De liefhebber verbindt zich ertoe het voorwerp als prijs te nemen.  De werkelijke waarde van 

de voorwerpen zal op de herinneringskaarten of omzendbrieven worden vermeld.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11.1 

Het is niet toegelaten om het even welke inzet of onkosten te eisen voor een voorwerp dat als gratis prijs werd 

aangekondigd.   

 

De aangekondigde waarde van een voorwerp dient steeds gerechtvaardigd te worden. 

 

Art. 36 (NAV 23.10.2019) 

 

De liefhebber moet op de hoogte zijn dat zijn hok is gelegen in de vastgestelde deelnemingszone, op straf van 

eenvoudige nietigverklaring van de prijzen, zonder terugbetaling van de inzetten.  De inrichters hebben niet het 

recht wijzigingen aan de vastgestelde deelnemingszone aan te brengen tijdens het vluchtseizoen. 

 

Indien de deelnemingszone een cirkel is, zullen de verenigingen of verbonden in het reglement van hun 

wedvluchten, de coördinaten van het middelpunt van deze cirkel vermelden. 

 

Voor de verenigingen is dit middelpunt bepaald, hetzij door de coördinaten van de kerk (deelgemeente) of de 

coördinaten van het lokaal van de vereniging.  Voor verbonden wordt het middelpunt aangegeven door de 

gemiddelden van de X-en Y-coördinaten van de uiterst gelegen verenigingen of het centrum van het verbond. 

 

De straal wordt uitgedrukt in volledige kilometers. 

 

De verenigingen of verbonden doen de deelnemingszone op een klare en duidelijke wijze kennen in een tekst die 

door alle liefhebbers kan worden begrepen.  

 

De comités van de PE/SPE hebben het recht over de geschiktheid van de door de verenigingen of verbonden 

bepaalde deelnemingszones te beslissen. 

 

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 4 en 29 van huidig reglement is het de verenigingen of verbonden 

ten strengste verboden, onder gelijk welk voorwendsel, gelijk welke liefhebber uit te sluiten die in de 

omschreven omtrek woont, die voorkomt op het programma noch het getal van zijn duiven, noch het bedrag van 

zijn inzetten te beperken, noch een andere bijdrage te eisen dan deze voorzien voor de inrichtingskosten.  

 

Behalve in geval van akkoord tussen de betrokken entiteiten zullen de comités van de PE/SPE, ingeval de stralen 

of deelnemingszones van hun verenigingen het grondgebied van een andere entiteit overlappen, de reglementen 

van deze laatste toepassen. 

 

De aanvragen tot samenspel tussen verenigingen uit verschillende PE/SPE zullen van rechtswege door de 

betrokken comités van de PE/SPE dienen te worden goedgekeurd voor de verenigingen uit aanpalende 

gemeenten (en niet deelgemeenten). De inrichter en het hoofdlokaal zullen steeds dienen gevestigd te zijn in de 

entiteit die het grootst aantal leden vertegenwoordigt in het samenspel. 

 

Bij een vastgesteld in gebreke blijven door een comité van de PE/SPE voor de beschikkingen voorzien door de 

twee voorgaande paragrafen, zal een beperkte commissie van drie personen aangeduid door de nationale raad 

van beheer en bestuur en voorgezeten door de ondervoorzitter bevoegd voor sportieve aangelegenheden, de 

betwiste gevallen beslechten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
12.7 

INKORVEN VAN DE DUIVEN 
 
Art. 37. (NAV 20.02.2013 – 23.10.2013 – 26.02.2014- 26.10.2018 – 22.02.2019 – 19-6-2020 art. 35 Stat.) 

 

De duiven worden ingekorfd in aanwezigheid van de liefhebber of zijn afgevaardigde. Van bij de inkorving in het lokaal 

dienen de duiven onmiddellijk gedrenkt te worden en de drinkbakken dienen aangehecht te blijven tot de 

ophaling van de manden door de vervoerder. 
 

In lokalen waar wordt ingekorfd voor nationale en internationale wedvluchten mag dezelfde dag niet gelijktijdig, in dezelfde 

ruimte, worden ingekorfd voor andere wedvluchten. De inkorving van duiven voor opleervluchten, op dinsdag of woensdag, 

dient beëindigd te zijn vooraleer de inkorving van de duiven, die deelnemen aan de wedvlucht, mag worden aangevat. 

 

Voor alle overige wedvluchten worden de inkorvingen die gelijktijdig plaatsvinden beperkt tot twee. Wanneer in éénzelfde 

lokaal duiven gelijktijdig worden ingekorfd voor twee verschillende wedvluchten moeten deze inkorvingen geschieden op 

twee van elkaar gescheiden plaatsen. 

 

Niets belet een vereniging om dezelfde dag voor een derde wedvlucht in te korven op voorwaarde dat die inkorving vóór de 2 

andere inkorvingen plaatsvindt. 

 

Het ophalen van het contingent voor een Grote ½ Fond-, Fond- en Grote Fondwedvlucht moet zich uitsluitend beperken tot 

de duiven ingekorfd voor deze wedvlucht. 

 

Het is de liefhebber die aan een wedvlucht deelneemt, verboden aan de inkorving van zijn duiven te helpen of ze zelf in te 

korven.  Op het ogenblik dat zijn duiven worden ingekorfd dient hij zich buiten de zone te houden die aan de verrichtingen 

van de inkorving is voorbehouden en op minimum één meter afstand van de inmandinstallatie.  Dit voorbehoud is eveneens 

van toepassing voor bestuursleden of aangestelden van de vereniging. 

 

Het ringen van de duiven gebeurt bij middel van een gummiring en facultatief met een tweede ring die als controle dient.  

Al de duiven die deelnemen aan de nationale en internationale wedvluchten dienen steeds te worden ingekorfd met een 

“chip”ring dewelke zal worden gebruikt om elektronisch te constateren of voor een eventuele controle van de manueel 

ingekorfde duiven. 

 

Elektronisch ingekorfde duiven hoeven in principe geen gummiring, behalve indien anders bepaald door de inrichter. 

Voor het elektronisch inkorven van duiven mag enkel gebruik worden gemaakt van door de KBDB gehomologeerde en 

goedgekeurde installaties, toestellen en chipringen. 

Voor de elektronische inkorving van duiven dient volgende procedure strikt nageleefd: 

- bij het opstarten van de inmandinstallatie, die slechts voor één enkele wedvlucht tegelijk mag worden gebruikt, 

dient nagezien dat de synchronisatie met de moederklok (radioklok DCF77 of GPS) is verwezenlijkt; 

- bij het aansluiten van een klok van een liefhebber, dienen alle gegevens (identiteit, licentie, datum en tijd) op hun 

juistheid gecontroleerd; 

- bij elektronisch inkorven dienen per categorie alle duiven elektronisch ingekorfd of geen enkele; 

- bij elektronisch inkorven mag het ringnummer op het display pas verdwijnen nadat de juistheid hiervan bevestigd 

werd; 

- elektronische ringen die om welke reden dan ook bij de inkorving dienen vervangen te worden, worden in de 

vereniging bewaard tot het einde van het seizoen; 

- daarnaast dienen alle ingekorfde chipringen op hun licentie gecontroleerd te worden en mogen er geen andere 

(verkeerde of van een andere liefhebber) worden aangenomen. 

 

De liefhebber kan per wedvlucht en per categorie slechts één elektronisch constatatiesysteem gebruiken. 

 

Het inkorven van port/leerduiven van buiten de deelnemingszone van de vereniging is niet toegelaten tenzij anders bepaald 

door de PE/SPE. 

 

De verzendingskosten aangerekend voor “port”-“lap”- of leerduiven mogen nooit hoger liggen dan de inleg voor kosten 

aangerekend voor de duiven die aan de wedvlucht deelnemen. 

Voor nationale, interprovinciale en provinciale wedvluchten worden geen “port-“, “lap-“ of leerduiven aangenomen. 

Het comité behoudt zich het recht voor een vleugelmerk aan te brengen bij die duiven die het wenst te controleren.  Bij elk 

verzoek dient de duif te worden getoond. 

Voor wedvluchten ingericht door verbonden met meerdere inkorvingsburelen, mag het hoofdbestuur doen overgaan tot 

controlemaatregelen, herringen of het aanbrengen van een vleugelmerk. 

 

 



 

13.3 

Art. 38.  

 
De verenigingen  zijn verplicht gummiringen van allereerste hoedanigheid te gebruiken waarop een volgnummer en een 

controlenummer aan de binnenzijde staan vermeld. 

Hetzelfde geldt voor de “dubbele” gummiringen die worden gebruikt. 

             

Art. 39. 

 
De volgorde van inschrijving van de duiven gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de liefhebber. 

     

 

Art. 40. (NAV 27.06.2012 – 24.10.2012)  

 
De bedienden die voor de inkorving zijn aangesteld, noteren of verifiëren verplicht het identiteitsnummer en het jaartal van 

iedere duif. Deze ringnummers worden volledig vermeld.  Zowel het noteren als het verifiëren van de identiteitsring, gebeurt 

onder de verantwoordelijkheid van een aangestelde en onder toezicht van de liefhebber. 

 

Bij het elektronisch inkorven van een duif verschijnt op de display van de inmandinstallatie het nummer van de vaste 

voetring van de duif. Na controle van deze ring mag de duif worden ingekorfd. Pas nadat alle duiven van een liefhebber 

elektronisch zijn ingekorfd mag de inkorvingslijst, met gegevens van de liefhebber, de klok, de inmandinstallatie en de 

duiven in volgorde van inkorving, worden afgedrukt. Enkel na deze afdruk mogen de gegevens worden doorgestuurd naar 

een PC. 

Tussen master en liefhebberstoestel mag geen enkel ander toestel aangesloten zijn met uitzondering van de univesbox en/of 

zijn onderstel, nodig voor de verbinding van het liefhebberstoestel met de master. 

 

De inkorvingslijst en de bestatigingslijst kunnen enkel via het liefhebberstoestel afgedrukt worden. 

 

De inkorvingslijst dient onmiddellijk na het afdrukken ervan ondertekend te worden door de aangestelde van de vereniging 

en door de liefhebber. 

 

De vereniging bevestigt aldus dat de inkorvingslijst werd afgedrukt op een door de KBDB gezegelde master van het lopende 

jaar. 

 

Hierdoor bevestigt de liefhebber of zijn vertegenwoordiger de juistheid en volgorde van de ringnummers van zijn ingekorfde 

duiven. 

 

Al de opgemaakte documenten betreffende de wedvluchten, evenals de souches (draagstrookjes) van de gummiringen, op spil 

of koord geplaatst, worden onder de verantwoordelijkheid van de vereniging onder zegel en in verzekerde bewaring 

geplaatst.  Ook foutieve documenten blijven samen met de wedvluchtdocumenten bewaard en dit volgens de beschikkingen 

van art. 120 NSR (2 jaar).. 

 

Een eventueel later onderzoek van deze documenten geschiedt in het openbaar op een vastgesteld uur en plaats in 

aanwezigheid van tenminste twee afgevaardigden van de vereniging.  Na die bewerking wordt alles opnieuw onder zegel 

geplaatst. 

 

Art. 41.  

 
Het is de verenigingen verboden duiven zonder identiteitsring, voorzien van doorgesneden, verbrede, vervalste of 

gesoldeerde identiteitsringen aan te nemen en in te korven. 

 

Zulke duiven worden in beslag genomen en onmiddellijk aan de zetel van de PE/SPE overgemaakt. 

 

Voor de wedvluchten mogen enkel duiven worden aangenomen die dragers zijn van een door de KBDB goedgekeurde en 

aanvaarde geplastificeerde identiteitsring en eventueel een goedgekeurde chipring. 

 

Art. 42. 

 
De verenigingen zijn verplicht ervoor te zorgen dat bij het inkorven van de duiven afgevaardigden bestendig aanwezig zijn. 

 

 

 

 

 

 



 

14.9 

Art. 43. (NAV 27.06.2012 – 23.10.2013 – 22-06-2018 – 26.10.2018 – 23.10.2019 ) 

 
De manden waarin de duiven worden ingekorfd dienen gebonden, gelood en in goede staat te zijn (zonder tekortkomingen 

zoals slijtage, gaten, deuren zonder ketting, enz…). 

 

Het loden dient te gebeuren met een genummerde en door de KBDB geleverde plastieken verzegelingstrip. Een lijst met, per 

mand, de vermelding van het mandnummer en het totaal aantal manden evenals de nummers van de aangebrachte 

verzegelingstrips (1, 2 of 3 per mand al naargelang respectievelijk aluminium, plastieken of rieten manden worden gebruikt) 

zal door de vereniging verplichtend worden opgemaakt en meegegeven aan de vervoerder. Deze lijst mag door de vervoerder, 

na de wedvlucht, worden vernietigd. 

 

De betrokken vereniging zal worden beboet door de nationale raad van beheer en bestuur, behalve wanneer is bewezen dat de 

tekortkoming een gevolg is van het vervoer van de duiven. In dit geval zal de betrokken vergezeller ervoor kunnen 

verantwoordelijk worden gesteld. 

 

Alle manden zullen voorzien zijn van een etiket met vermelding van de naam van de vereniging waar de duiven werden 

ingekorfd, de nummer van de mand en het totaal aantal manden verstuurd door deze vereniging, de datum van lossing, de 

lossingsplaats en het voorziene lossingsuur (er dient geen lossingsuur te worden vermeld voor de (inter)nationale 

wedvluchten). Deze laatste vermelding zal in het groot worden aangebracht om een lossing op het juiste uur te waarborgen. 

 

De etiketten moeten duidelijk zichtbaar worden aangebracht teneinde de lossing alsook eventuele controle te 

vergemakkelijken. 

 

Bij de inkorving worden de duiven van een zelfde deelnemer onder meerdere korven verdeeld.  Iedere volle korf wordt 

aanstonds gesloten en gelood. 

          

Inkorvingen in afzonderlijke manden: 

- Duivers en duivinnen 

- Oude en jonge duivers 

 

De oude duivinnen en de jonge duivinnen mogen ingekorfd worden in eenzelfde mand. 

 

De liefhebber die opzettelijk een duivin zou doen plaatsen in een mand waarin duivers verblijven, of omgekeerd, is strafbaar. 

 

De inkorvende vereniging kan de inkorving van zichtbaar zieke duiven weigeren.    
            

Art. 44. (NAV 24.10.2012 – 28.10.2015)  

 
Het maximum aantal duiven dat in de korven mag geplaatst worden, staat vermeld in de instructies voor het vervoer van 

reisduiven naar de lossingsplaatsen over de weg, die worden goedgekeurd door de bevoegde ministeriële diensten. Voor de 

nationale en internationale wedvluchten wordt het toegelaten aantal duiven per mand jaarlijks door het nationaal sportcomité 

bepaald. Indien de buitentemperaturen hoger liggen dan 25°C, zal het aantal duiven in de manden met 10% dienen te worden 

verminderd. Voor de (inter)nationale wedvluchten zal deze beslissing worden genomen door de voorzitter van het nationaal 

sportcomité in samenspraak met de inrichter van de wedvlucht. Deze normen dienen gerespecteerd te worden door alle 

(inter)nationale inkorvingslokalen op straffe van weigering als (inter)nationaal inkorvingslokaal naar de toekomst toe. Deze 

vermindering zal altijd worden toegepast indien het KMI op de inkorvingsdag (na de update van de teletekst van 12 uur) 

26°C of meer (voor het centrum van het land) voorspelt voor de reisdag(en) en/of lossingsdag. Indien temperaturen hoger dan 

30° worden voorspeld, dient ook de stapelhoogte met 1 laag verminderd te worden. De korven dienen een binnenhoogte te 

hebben van tenminste 22,50 cm.  

 

Art. 45.  

 
Zolang de duiven van een wedvlucht in het lokaal van de vereniging verblijven, zijn zij onder toezicht en 

verantwoordelijkheid  van minimum 2 bestuursleden van de vereniging geplaatst. 

 

Art. 46. (NAV 20.02.2013) 

 
Nadat de duiven aan de begeleider werden toevertrouwd, draagt de vereniging, die al haar wettelijke verplichtingen heeft 

nageleefd, geen verdere verantwoordelijkheid meer voor zover schriftelijke ontlasting werd bekomen vanwege de begeleider. 

Vanaf ontvangst van dit document zal geen enkele duif meer uit het contingent mogen worden verwijderd. 

 

 

 

15.2 



 

Indien een inrichter herhaaldelijk vaststelt dat een vereniging haar duiven inkorft in manden die zich in slechte 

staat bevinden, kan hij het nationaal sportcomité (voor nationale en internationale vluchten) of het bevoegd 

comité van de PE/SPE (voor andere wedvluchten) vragen dat deze vereniging niet meer zou worden toegelaten 

om in te korven voor het volgende seizoen. 

 

Art. 46 bis. 

 

Het gebruik van systemen die toelaten reisduiven te volgen (tracking) tijdens de wedvluchten is verboden. 

 

BEGELEIDEN EN LOSSEN VAN DE DUIVEN 
 
Art. 47.  

 

De begeleidingsagentschappen en begeleiders, erkend door de KBDB, zijn ertoe gehouden zich stipt te gedragen 

naar de onderrichtingen en zich te onderwerpen aan de controles van het nationaal sportcomité(voor nationale en 

internationale wedvluchten) en de comités van de PE/SPE voor de andere wedvluchten. 

 

De begeleiders dienen in het bezit te zijn van een officiële vergunning, afgeleverd door de KBDB  Het is hen 

streng verboden duiven te begeleiden of te lossen van verenigingen of particulieren die niet bij de KBDB zijn 

aangesloten.  

Vergezellers en vervoerdiensten mogen op de leervluchten en op de prijsvluchten geen duiven vervoeren die niet 

ingekorfd werden in een door de KBDB erkend inkorvingslokaal. 

 

De verenigingen of verbonden zijn ertoe gehouden, voor hun verzendingen, een beroep te doen op een 

begeleider die van de KBDB een vergunning heeft bekomen. 

 

Art. 48.  

 

De duiven dienen begeleid te worden.  De begeleider mag de duiven die hem zijn toevertrouwd niet verlaten, 

tenzij bij dringende noodzakelijkheid. 

 

Het lossingsuur zal medegedeeld worden aan het lokaal van de vereniging en bekendgemaakt worden van zodra 

de apparaten worden binnengebracht. 

 

Het lossingsuur wordt in het lokaal van de vereniging bekendgemaakt. 

 

Art. 49. 

 

De begeleider zal de door het nationaal sportcomité jaarlijks uitgevaardigde nationale onderrichtingen 

betreffende het vervoer en zorg van de hem toevertrouwde duiven nauwgezet eerbiedigen.  Hij is dienaangaande 

ook verplicht zich te gedragen naar de voorschriften die hem door de inrichters, de bevoegde PE/SPE en door de 

controleurs op de lossingsplaatsen verstrekt. 

 

De begeleiders dienen in het bezit te zijn van een juist lopende klok, geregeld op het officieel uur. 

 

Art. 50. (NAV 24.10.2012) 

 

Het vermoedelijk eerste lossingsuur wordt aan de liefhebber bekend gemaakt bij de inkorving. Indien art. 44 

(minder duiven per korf wegens hoge temperaturen) van toepassing is, zal het eerste lossingsuur met 1 uur 

vervroegd worden op voorwaarde dat de (weer)omstandigheden dit toelaten. 

 

Indien een lossing onregelmatig gebeurt, zal de begeleider de inrichter telefonisch verwittigen en daar verslag 

over uitbrengen.  Bij iedere onregelmatige lossing zal de inrichter beslissen over de vernietiging van de 

wedvlucht. 

 

Nochtans zal men deze beslissing door de inrichter genomen, aan het bevoegd comité van de PE/SPE 

onderwerpen. 

 

 



 

16.5 
 

In geval een wedvlucht wordt vernietigd, zal men al de inzetten, mits afhouding van de onkosten voor vervoer, begeleiden en 

gebeurlijke voeding, terugbetalen; het bedrag betaald voor het drukken en verzenden van de uitslagen alsmede voor het huren 

van de toestellen zal eveneens worden terugbetaald, mits afhouding van de kosten. 

 

Nochtans zal voor de wedvluchten ingericht door verbonden met meerdere inkorvingsburelen de vernietiging slechts van 

toepassing zijn op de verzendingen van het (of de) inkorvingsbureel(en) waarvan de verrichtingen onregelmatig zouden zijn. 

 

Art. 51. 

 
De begeleiders, tenzij vergezeld door twee getuigen, mogen niet deelnemen aan de wedvluchten waarvan hen het vervoer en 

de lossing van de duiven werden toevertrouwd. 

 

Art. 52. (NAV 27.06.2012 - 20.02.2013 – 25.10.2017 – 22.02.2019) 

 
Een duivenlossing mag nooit, op straf van vernietiging van de wedvlucht, gebeuren vóór het uur in het lokaal van de 

vereniging bekendgemaakt bij de inkorving of vermeld op het programma of na het uiterste uur van uitstel van de lossingen 

tot ‘s anderendaags. 

 

Het terugbrengen van niet-geloste duiven om reden van ongunstige weersomstandigheden, mag nooit geschieden vóór 10 uur 

voor de halve-fond en vóór 12 uur voor de snelheid van de volgende dag na de voorziene lossingsdatum. In dit geval worden 

enkel de inschrijvingsgelden en uitslagkosten terugbetaald. 

 

Het terugbezorgen aan de deelnemers van de niet geloste duiven  gebeurt overeenkomstig de door de betrokken inrichters 

verstrekte onderrichtingen. 

   

De nationale ondervoorzitter bevoegd voor de sportieve aangelegenheden is bevoegd om over een algemeen afgelasten van 

de lossingen te beslissen, zo hij dit nodig acht. Hij mag eveneens, mits onderling akkoord met de nationale voorzitter, in 

buitengewone omstandigheden en teneinde het algemeen belang te dienen, alle beslissingen nemen die zich opdringen. 

 

In geval de ongunstige weersomstandigheden (voorspellingen) aanhouden tot de tweede dag na de voorziene lossingsdag 

(meestal maandag) mag de dag na de voorziene lossingsdag (meestal zondag) vanaf 12 uur ’s middags uitgeweken worden 

naar een andere erkende lossingsplaats in dezelfde categorie gelegen op dezelfde vluchtlijn (uit de tabel door de PE/SPE 

opgegeven en vervat in de criteria van de nationale kampioenschappen)  en met een afstand die maximum 30% minder 

bedraagt. Een snelheidsvlucht kan vervangen worden door een andere snelheidsvlucht, een kleine halve fond vlucht door een 

andere kleine halve fond vlucht, een grote halve fond vlucht door een andere grote halve fond vlucht, een fond vlucht door 

een andere fond vlucht, een grote fond vlucht door een andere grote fondvlucht. 

De inrichter van een nationale of interprovinciale vlucht zal hieromtrent altijd het advies inwinnen van voornoemde 

ondervoorzitter. De bevoegde Federale Overheidsdienst zal hiervan eveneens worden geïnformeerd. Indien aan één van deze 

bepalingen niet wordt voldaan zal dit automatisch de vernietiging van de wedvlucht tot gevolg hebben. 

 

Art. 53. 

 
De lossingsplaatsen in Frankrijk worden door het nationaal sportcomité gekozen, rekening houdend met de beschikbare 

plaatsen. 

 

Teneinde vergissingen door al te talrijke afzonderlijke lossingen te vermijden, wordt voor alle lossingsplaatsen en op voorstel 

van het nationaal sportcomité, door de algemene vergadering van de KBDB bepaald op welke manier deze lossingen, per 

vluchtlijn, mogen geschieden. 

 

Art. 54. 

 
Iedere lossingsbeslissing zal in overleg worden genomen door de begeleider en de aangestelde door het comité van de 

PE/SPE of door een aangestelde van de betrokken vluchtlijn, zich bevindend in België. 

 

Bij iedere weersverandering en bij slecht vertrek van de duiven bij de eerste lossing, dient de begeleider terug contact op te 

nemen met de bevoegde persoon in België. 

 

 

 

 

 

 

 



 

17. 

HET OFFICIEEL UUR 
 
Art. 55.  

 
Voor alle wedvluchten is het verplicht elektronisch gestuurde of radiogeleide klokken (Frankfurt) te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            18.4

            

  

REGELEN VAN DE DUIVENKLOKKEN 
Door de term “klok(ken)” wordt in huidig reglement elk type van apparatuur bedoeld dat goedgekeurd is 

of dient goedgekeurd te worden met het oog op het bestatigen van reisduiven. 

 

Art. 56.  (NAV 28.10.2015 – 26.10.2016 – 26.10.2018) 

 

De duivenklokken die voor de wedvluchten worden gebruikt, dienen te beantwoorden aan de modellen die 

aangenomen werden door de nationale adviesraad voor mechanische klokken of de nationale adviesraad voor 

elektronische constatatiesystemen en voorzien zijn van het keuringspaspoort. Indien het keuringspaspoort 

ontbreekt, zal de liefhebber binnen de 5 werkdagen na de vaststelling van het ontbreken van het paspoort, het 

bewuste document moeten kunnen voorleggen en dit op straffe van declassering van zijn duif/duiven op de 

bewuste wedvlucht. Bovendien zal het toestel onmiddellijk worden overgemaakt aan de bevoegde nationale 

adviesraad om gekeurd te worden. De kosten (50 EURO) vallen integraal ten laste van de liefhebber. Een type 

van de verschillende merken van goedgekeurde duivenklokken is bij de KBDB gedeponeerd. 

 

De eigen apparaten vermelden nauwkeurig en op zichtbare wijze, de naam en het adres van de eigenaar. De 

eigenaars zijn verplicht deze, vóór 1 maart, te deponeren in de vereniging om er een nauwkeurige verificatie te 

ondergaan en voorzien te zijn van de laatste softwareversie, teneinde deel te kunnen nemen aan de wedstrijden 

van het lopende seizoen. 

Deze apparaten mogen voor alle wedvluchten door de eigenaar worden gebruikt.  De vereniging bezit het recht 

om de liefhebber te verplichten te constateren in een door haar aangeboden klok. 

 

Wanneer bij elektronische registratie een liefhebber gebruik wenst te maken van meerdere klokken, dan dienen 

al deze klokken aangeboden te worden bij de inkorving. Al deze klokken dienen voorzien te zijn van een door de 

KBDB erkend zegel. Registraties op niet aangeboden of niet verzegelde toestellen of onderdelen van toestellen 

worden automatisch geannuleerd. Klokken waarvan de identificatie van de zegel niet meer mogelijk is moeten 

terug ter keuring worden aangeboden. 

 

De inrichters zijn verplicht genummerde banden of ronde schijven te gebruiken van goede kwaliteit en eigen aan 

het toestel.  

  

Alle bewerkingen van het regelen zullen in het lokaal van de vereniging moeten geschieden. De regelaars zijn 

verplicht de banden of ronde schijven zorgvuldig te centreren en na te zien of de druk of de prik niet gebrekkig 

is.   

Ze dienen de toestellen volledig op te winden en zich te vergewissen of ze regelmatig lopen.   

 

Voor computerapparaten zal na de aanslag een tijdsband worden afgedrukt, vermeldend: tijd van printen, 

kloknummer, tijd van sluiten, tijd van aanslag en het codenummer. 

 

Alle niet elektronische apparaten dienen verplicht te worden gelood of verzegeld. 

Voor alle toestellen geldt de regel dat de gebruiksaanwijzingen van de constructeurs, zowel als de richtlijnen van 

de nationale adviesraad voor mechanische  klokken of de nationale adviesraad voor elektronische 

constateersystemen stipt dienen nageleefd.  Het loodnummer dient geregistreerd te worden voor controle bij het 

binnenbrengen van het toestel. 

 

Het loden dient te gebeuren met een gemerkt en door de KBDB aangenomen lood.  Het gebruik van een 

daarvoor speciaal ontworpen loodtang is verplichtend. 

 

Art. 57. 

 

De liefhebber dient, op het ogenblik dat hij zijn toestel in ontvangst neemt, zich ervan te vergewissen of het in 

goede staat is en regelmatig loopt.  Daarom dient hij het te vergelijken met de moederklok. 

 

De regelaar dient zich te vergewissen van de goede start. 

 

 



 

19. 

Art. 58.  

 

De onkosten van huur, regelen en controle, zijn ten laste van de liefhebber. 
 

Het registreren op naam van de liefhebber van de apparaten evenals hun nummers, het juiste uur van regeling, de 

dagaanwijzer en het nummer van ronde schijf of band en loodje, is verplicht bij afgifte aan de deelnemers. Dit 

zal gebeuren in het eveneens verplicht bij te houden constateursboek.     

       

Voor de computerapparaten is het verplicht de afgedrukte tijdsband, gemaakt alvorens het toestel uit te geven, te 

controleren en te bewaren en eveneens het codenummer te registreren zoals voor een mechanisch apparaat. 

 

Voor de elektronische inkorvingen dient een afschrift van de inkorvingslijst overgemaakt aan de hoofdinrichter. 

Het document dat de regeling van de “master” weergeeft, dient afgedrukt te worden en bewaard te blijven met de 

overige documenten die betrekking hebben op de vlucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20.2 

BESTATIGEN, CONSTATEREN OF AFKLOKKEN 

VAN DE DUIVEN 
 
Art. 59. 

 

De officiële en eventuele controleconstataties geschieden verplicht – met uitzondering van de regeling voorzien 

in art. 37 voor elektronisch gespeelde duiven -  bij middel van een gummiring, geplaatst in een met de omvang 

van de vakken van de duivenklok overeenstemmend doosje, waarvan de twee afzonderlijke en gelijkaardige 

delen over elkaar schuiven en dit in goede staat verkerende toestellen, die alle waarborgen bieden. 

 

Elk deel van het doosje mag slechts één bovenliggende opening vertonen, met uitsluiting van elke zijdelingse 

uitsnijding of luchtgaatjes. 

 

Art. 60. 

 

Eén van de gummiringen die om de poot van de duif werd aangebracht dient in het toestel, door de vereniging 

geregeld, afgeklokt te worden, zoals voorzien onder artikel 59; de andere ring zal gebeurlijk kunnen dienen tot 

controle volgens de onderrichtingen van de inrichter. 

 

Art. 61.  

 

De constateringen gedaan in een ander toestel dan dat geregeld door de vereniging, worden vernietigd en de 

daarbij horende inzetten verbeurd verklaard ten voordele van de wedvlucht. 

Elektronische registratieklokken kunnen in verschillende verenigingen worden gebruikt.   

 

Art. 62. 

 

Elke duif die aan een wedvlucht deelneemt zal afzonderlijk worden geklokt.  Er mag maar één enkele ring in elk 

doosje zitten.  De tijdopname wordt vernietigd indien meerdere ringen in het doosje worden gevonden. De 

vernietiging mag echter niet gebeuren indien met de ring van de wedvlucht een tweede ring is geklokt, die de 

controle is van dezelfde duif voor de gevallen waar de controle facultatief is, of nog, wanneer die tweede ring 

vreemd is aan die wedvlucht. 

 

Art. 63. (NAV 22.02.2019) 

 

Wanneer een duif zonder gummiring of chipring thuiskomt, komt ze niet in aanmerking voor klassering.  

Wanneer ze zonder gummiring of chipring thuiskomt maar een vleugelmerk werd aangebracht, dan zal de 

vermelding van dit vleugelmerk geklokt worden net als een gummiring en de duif wordt onmiddellijk aan een 

afgevaardigde van het inrichtend bestuur of van het inkorvingsbureel voor onderzoek bezorgd.   

 

Het inrichtend bestuur zal na onderzoek beslissen over de geldigheid van het klokken. 

 

Art. 64.  

 

Het klokken of de tijdopname geschiedt in het hok (de binnenkant van de spoetnik maakt deel uit van het 

duivenhok). Bij het elektronisch registreren (uitsluitend toegelaten met door de KBDB gehomologeerde en 

jaarlijks goedgekeurde apparatuur) moeten de hokantennes galvanisch (aansluiting met behulp van een 

galvanische verbinding over een koperdraadpaar) met de klok zijn verbonden. Antennes moeten, niet 

verschuifbaar, aan de binnenkant  op een niet beweegbare plank geplaatst zijn. Indien een spoetnik voor het hok 

hangt, moet de antenne, niet verschuifbaar aan de binnenkant op een niet beweegbare plank geplaatst zijn. Indien 

een volière of enig ander systeem dat het binnenkomen van de duiven toelaat, voor het hok staat, dan moet de 

antenne zich niet verschuifbaar, aan de binnenkant op een niet beweegbare plank ervan bevinden. 

 

 

 

 

 



 

21.5 
Bij vaststelling van overtredingen op de plaatsing der antennes, zullen de constataties gedaan met deze onregelmatig geplaatste antennes, 

vernietigd worden met verbeurd verklaring der inzetten ten voordele van de prijskamp. 

 
Het gebruik van meerdere klokken is toegelaten voor zover ze bij de inkorving werden aangeboden. Doorkloksystemen zijn niet toegelaten. 

Controle hierop kan ten allen tijde worden uitgevoerd. 

 
Wanneer een wedvlucht niet op dezelfde dag wordt afgesloten, zal elk toestel dat de dag niet aanduidt, door de liefhebber die één of 

meerdere duiven klokte, op het einde van de vluchtdag verplicht worden binnengebracht bij de inrichtende of medespelende vereniging. 

 

Art. 65. (NAV 26.02.2014 – 22.02.2017 – 23.10.2019) 

 
Wat het binnenbrengen van de apparaten betreft, zullen de liefhebbers er over waken de richtlijnen, uitgevaardigd door de inrichters en/of de 

inkorvingsburelen, na te leven. 
 

Het bestatigingstoestel moet verplichtend worden binnengebracht dezelfde dag als de sluitingsdag van de wedvlucht tenzij anders bepaald 

door de vereniging en/of de inrichter. 

 

Art. 66. (NAV 24.10.2012 – 26.02.2014) 

 
Het opnemen van het uurverschil van de constateurs geschiedt zoveel mogelijk met meerdere toestellen tegelijk, één hunner dan getuige 
zijnde van de andere.  Teneinde het bewijs te hebben van bestatiging van de laatste duif, dient indien de mogelijkheid bestaat, in het 

openstaande vak een voorwerp te worden gedeponeerd vooraleer het toestel wordt afgeslagen, en vervolgens wordt bij de afslag slechts één 

constatatie verricht. 
De opname van elektronisch geregistreerde duiven geschiedt met een door de KBDB gehomologeerde en goedgekeurde installatie, waarbij 

volgende procedure nauwgezet dient gevolgd: 

- bij het opstarten van de installatie dient nagezien dat de synchronisatie met de moederklok (radioklok DCF77 of GPS) is verwezenlijkt; 
- bij het aansluiten van een klok van een liefhebber, dienen alle gegevens (identiteit, licentie, datum en tijd) op hun juistheid 

gecontroleerd; 

- de klok wordt automatisch afgeslagen en een bestatigingslijst wordt afgedrukt. Deze lijst vermeldt de gegevens van de liefhebber, de 
klok, de installatie(master genoemd) en de lijst van de in chronologische volgorde geregistreerde duiven; 

- bestatigingslijsten in wanorde en bestatigingen met een foutcode worden als nietig beschouwd. 

 
De bestatigingslijst dient onmiddellijk na het afdrukken ervan ondertekend te worden door de aangestelde van de vereniging en door de 

liefhebber. 

 
De vereniging bevestigt aldus dat de bestatigingslijst werd afgedrukt op een door de KBDB gezegelde master van het lopende jaar. 

 

Hierdoor bevestigt de liefhebber of zijn vertegenwoordiger de juistheid en volgorde van de ringnummers van de duiven die werden 
geconstateerd in zijn elektrisch toestel. 

 

Enkel de gegevens vermeld op de bestatigingslijst, uitgeprint door de master, van en in de club waar het elektronisch toestel werd geregeld 
voor de betreffende wedvlucht, kunnen worden gebruikt voor de klassering van de duiven (de gegevens, vermeld op een overzichtslijst, 

kunnen niet in aanmerking genomen worden voor klassering). 

 

Art. 67. 

 
De kloktijden of de tijdopnemingen worden per seconde opgenomen. 

Alle constateringen worden zonder enige uitzondering opgenomen, zowel deze van de ronde schijven van het uur als die, welke de minuten 
en de seconden aanwijzen. 

             

Art. 68.  

 
Proefconstateringen zijn verboden; constateringen bij misgreep gedaan worden onmiddellijk op het constateringsbulletin ingeschreven. 

 

Voor het geval een duif normaal werd afgeklokt, doch zonder prik noch druk op ronde schijf of band te hebben nagelaten, zal deze duif 
worden gerangschikt op één seconde vóór de volgende tijdopneming. 

Bij gebrek aan deze, één seconde vóór de afslag.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22.2 

Voor de computerapparaten waarvan een cijfer niet in het geheugen werd opgenomen, zal het ontbrekende cijfer worden  

vastgesteld aan de hand van de volgende tijdopneming indien er één aanwezig is ofwel zal het hoogste cijfer in rang worden 

genomen. 

 

Indien bij voornoemde apparaten het aantal tijdsopnamen groter is dan het aantal doorgedraaide vakken wordt een gelijk 

aantal constataties geschrapt, te beginnen vanaf de eerste. 

 

Het toestel moet daarna verplicht ter herstelling worden aangeboden en vervolgens herkeurd alvorens opnieuw te mogen 

worden gebruikt. Het keuringspaspoort wordt door de vereniging onmiddellijk ingehouden en overgemaakt aan de PE/SPE. 

 

In geval een tijdopneming niet in het geheugen werd opgenomen, komt zij één seconde vóór de eerstvolgende 

tijdopneming.  Indien dat bij  het afklokken werd vastgesteld, wordt deze duif gerangschikt één seconde vóór het 

afklokken van een afslagbriefje. 

 

Bij elektronische registratie kunnen niet geregistreerde duiven nooit worden gerangschikt, tenzij een 

controleconstatatie werd gedaan. In dit laatste geval wordt de tijd van de controleconstatatie in aanmerking 

genomen. 

 

Art. 69. 

 

Het openen en lichten van de toestellen geschiedt in het openbaar in aanwezigheid van de belanghebbende 

liefhebbers en van een afgevaardigde van de vereniging.  Het openen van een computerapparaat geschiedt pas na 

het uitprinten van de tijdsband.  Als constateringsband geldt de tijdsband van de printer, gemaakt bij het 

binnenbrengen van het apparaat.  Al de gegevens hierop vermeld (codenummer, kloknummer,…) dienen 

identiek te zijn aan deze van de tijdsband gemaakt bij het uitgeven van de computerklok.  In geval van 

betwisting zal de belanghebbende liefhebber worden uitgenodigd zijn handtekening te plaatsen op alle stukken 

die kunnen dienen tot het vaststellen van de echtheid van de bewerkingen. 

 

Het is verplicht onmiddellijk de gummiring op te steken (draad) naarmate de opneming het toelaat.  Anderzijds 

zullen de constateringsbanden en ronde schijven onderzocht worden door twee aangestelde personen. 

 

De gummi’s dienen te worden gescheiden door een briefje met vermelding van de naam van de betrokken 

liefhebber. 

 

Art. 70.  (NAV 26.02.2014) 

 

De verenigingen nemen bij het binnenbrengen van de toestellen het uurverschil met de moederklok op van alle 

toestellen die bij de wedvluchten werden gebruikt. 

 

Hetzelfde wordt gedaan met de controletoestellen en met deze welke “ongebruikt” werden binnengebracht. 

             

Alle klokken, ook de elektronische systemen, uitgegeven voor de bepaalde wedvlucht, dienen binnen de 

bepaalde tijd binnengebracht te worden in de betreffende vereniging. De niet-binnengebrachte klokken zullen het 

voorwerp van een bijzonder onderzoek uitmaken en de te laat komende liefhebber kan worden gestraft. 

 

Art. 71.  

 

Teneinde de deelnemers toe te laten, makkelijk het verloop van de wedvlucht en de volgorde van de inschrijving 

van de afgeklokte duiven van ieder liefhebber te volgen, zal een lijst van al de tijdopnames, waarop naam en 

adres van de liefhebbers, het vóór- of achterlopen van het toestel en de nummers van de afgeklokte ringen 

voorkomen, in het lokaal van de vereniging worden uitgehangen, op een scherm worden getoond en vervolgens 

worden uitgedrukt naarmate het lichten  van de toestellen het toelaat. 

 

Art. 72.  

 

Het lichten van een toestel door één enkele medewerker is onregelmatig.  De inrichters mogen zulks onder geen 

enkel voorwendsel toelaten. 

 

 

 



 

 

23.2 

Het is aan de deelnemers van wedvluchten, alsook aan de bezoldigden, de regelaars, de opnemers, de 

rangschikkers, de lokaalhouders, de leveranciers van klokken, verboden de opname van het uurverschil en het 

lichten van hun klok en van hun constateringen te doen.  Indien om één of andere reden een aangestelde toch 

verplicht is dit te doen, dan mag dat enkel gebeuren in tegenwoordigheid van twee leden van het bestuur van de 

vereniging die aanstonds de constateringslijsten ondertekenen. 

 

Art. 73. 

 

Indien een toestel geopend aan de vereniging wordt afgegeven, dan worden de gedane tijdopnemingen vernietigd 

en al de inzetten van de liefhebber verbeurd verklaard.  Een bijzonder onderzoek zal hierop volgen. 

 

Art. 74. (NAV 26.02.2014) 

 

Een liefhebber die twee toestellen gebruikt, waarvan één als controle, zal eerst de gummiring in het hoofdtoestel 

afklokken en onmiddellijk de tweede ring in het controletoestel. 

 

Indien het hoofdtoestel stilvalt, zal de liefhebber worden geklasseerd volgens de tijdopnemingen gedaan op het 

controletoestel. 

 

Indien de twee toestellen stilvallen, zal het terugbetalen van de inzetten gebeuren volgens de bepalingen van art. 

77. 

             

De vereniging is verplicht op de constateringsbulletins de melding “hoofdtoestel” en “controletoestel” aan te 

brengen. 

 

Indien een geldige registratie op meerdere toestellen geschiedde, dan zal de tijdsopname van het eerste toestel, 

aangeboden voor de afslag (naar keuze van de liefhebber), in aanmerking worden genomen. 

 

Indien een geldige registratie op 2 elektronische toestellen van hetzelfde constatatiesysteem geschiedde, dan zal 

de voor de liefhebber meest voordelige tijdopname in aanmerking genomen worden. 

 

Art. 75. (NAV 26.02.2014) 

 

De liefhebber die buiten het controletoestel twee toestellen gebruikt om zijn duiven te klokken, mag deze 

gebruiken zoals hij verkiest. Dit geldt evenwel niet voor elektronische toestellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
24. 

HET VERLOOP VAN DE DUIVENKLOKKEN   
 
Art. 76. 

 

Indien een toestel bij het binnenbrengen een halve minuut of meer per uur vóór- of achterloopt, dan mag het 

worden geopend, doch niet gelicht.  De regelaar of de afgevaardigde van de vereniging zal het onmiddellijk en 

gedurende twee uren in observatie stellen. 

 

Indien het toestel bij de observatie hetzelfde verschil aangeeft, dan wordt de tijdopname in de uitslag 

gerangschikt, mits rekening te houden met het verschil bij het binnenbrengen vastgesteld en in evenredigheid 

uitgerekend, of volgens de bevonden tijdopnemingen van het controletoestel indien deze voor de liefhebber 

voordeliger uitvallen.  Indien bij de observatie blijkt dat het toestel heeft stilgestaan en één of meer 

tijdopnemingen toelaten te bepalen dat ze in de prijzen zouden komen, dan wordt het bedrag van de inzetten van 

al deze duiven, na afhouding van de onkosten, terugbetaald. 

 

De inrichters zijn verplicht de meest benaderende methode toe te passen voor het berekenen van de werkelijke 

tijdopnemingen. 

 

Ten dien einde is het verplicht dat de berekenaars als uren van regelen en afslag nemen: de uren, minuten en 

seconden die aangegeven worden door het toestel en niet deze aangegeven door het moederuurwerk. 

 

Elektronische registratieklokken mogen maximaal 2 seconden per dag verlopen (te rekenen vanaf de eerste 

synchronisatie). Bij verloop van meer dan 2 seconden worden de bestatigingen vernietigd en vervangen door de 

eventuele controlebestatigingen. 

 

Art. 77.  

 

Indien een apparaat, waarin tijdopnemingen werden gedaan, stilvalt voor het opnemen van het tijdsverschil of 

geen afdrukken geeft, worden de inleggen verbeurd verklaard ten voordele van de wedvlucht, tenzij met 

zekerheid kan worden vastgesteld dat de regelaar in fout was. In dit laatste geval worden alléén de inzetten 

terugbetaald van de duiven die, zonder rekening te houden met tijdsverschil, in de prijzen zouden komen. 

Het huurgeld van een stilgevallen toestel wordt steeds terugbetaald bij niet klassering van de duiven. 

 

Ingeval de band van een drukapparaat scheurt nadat tijdopnemingen werden gedaan, worden deze gedeclasseerd, 

zonder terugbetaling van de inzetten, tenzij het is uitgemaakt dat het scheuren het gevolg is  van een slechte 

plaatsing van de band bij het regelen.  In dit laatste geval worden de inzetten van de duiven die in de prijzen 

komen terugbetaald.   

 

De duiven in een computerklok afgeklokt, waarvan geen print kan worden gemaakt, worden geannuleerd. 

            

Bij alle geschillen die in verband met dit artikel voorkomen met ongenummerde of bij regeling niet genoteerde 

nummering van de ronde schijven, banden, loodnummers of codenummers, wordt de inrichter verantwoordelijk 

gesteld. 

 

Deze beschikkingen doen geenszins afbreuk aan die van artikel 74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

25.1 

Art. 78. (NAV 14.02.2020) 

 

Wanneer bij het binnenbrengen van de duivenklokken, de regelaar tijdens de opnemingen van het uurverschil of 

het openen vaststelt dat een apparaat niet meer in normale staat is, zal hij dit aan de liefhebber of aan zijn 

afgevaardigde, wanneer deze tegenwoordig is, doen opmerken en zal hij de ronde schijf of de constateringsband 

doen medeondertekenen bij iedere aanwijzing van niet normale staat. 

 

In dit geval heeft de liefhebber het recht het toestel te doen verzegelen.  Het verzegelen geschiedt bij middel van 

een veiligheidsband, ondertekend door de twee partijen.  Het toestel wordt voor onderzoek overgemaakt aan de 

zetel van de PE/SPE. 

 

Indien de liefhebber of zijn afgevaardigde niet tegenwoordig is bij de vaststelling, wordt hij geacht aan de 

inrichter volmacht te verlenen om het onderzoek verder door te zetten. 

Indien onregelmatigheden aan duivenklokken worden vastgesteld, zal de regelaar onmiddellijk zijn 

bestuurscomité verwittigen en twee getuigen roepen om het toestel te verzegelen. 

 

Deze toestellen zullen, vergezeld van een gedetailleerd verslag, ten spoedigste aan de betrokken PE/SPE worden 

bezorgd. 

 

Indien de werking van een manuele klok of een elektronisch systeem een grondig onderzoek vereist, dient de 

liefhebber/vereniging verplichtend contact op te nemen met één van de mandatarissen van zijn PE/SPE. Deze 

laatste heeft de verplichting om onmiddellijk contact op te nemen met de Nationale Adviesraad voor 

mechanische klokken/elektronische constatatiesystemen. Het toestel blijft onaangeroerd en ongeopend tot op het 

ogenblik dat het wordt overhandigd aan de bevoegde Adviesraad. Indien deze procedure niet wordt gevolgd zal 

de bewuste mandataris verantwoordelijk worden gesteld. 

 

Bij een vastgesteld in gebreke zijn van een liefhebber en ongeacht de eventuele sancties, worden zijn inleggelden 

in beslag genomen ten bate van de wedvlucht, onverminderd de gebeurlijke betaling van de herstellingskosten 

aan het toestel. 

 

Art. 79. (NAV 14.02.2020) 

 

De huurder van een toestel zal zich steeds vergewissen of het toestel in goede staat verkeert. De liefhebber is 

verantwoordelijk voor het verlies van of de schade aan de toestellen die aan zijn zorgen werden toevertrouwd. 

Bij het falen van een toestel (manuele klok of elektronisch systeem), eigendom van de liefhebber of van de 

vereniging, is de liefhebber verantwoordelijk tenzij kan worden aangetoond dat het falen van het toestel te wijten 

is aan een derde persoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26.5 

RANGSCHIKKING 
 
Art. 80. (NAV 22.02.2019 – 23.102019) 

 

De coördinaten van de door de KBDB erkende lossingsplaatsen worden gepubliceerd in het bondsblad  en/of 

website van de KBDB 

 

Al de afstandsberekeningen zijn verplicht gesteund op deze coördinaten. 

 

Iedere liefhebber dient in het bezit te zijn van de erkende coördinaten (afgerond tot tienden van seconden)  van 

de ingang van zijn duivenhok.  Elk nieuw lid dient, bij de indiening van zijn hoklijst, een kopie te voegen van het 

document, afgeleverd door een  beëdigde landmeter, een door de KBDB erkend orgaan of een in dienst zijnde 

KBDB-mandataris, houdende de vaststelling van de coördinaten van het hok. 

 

Liefhebbers die aan de wedvluchten deelnemen dienen op de inschrijvingsbrief en constateringsbulletin het 

nummer van het bewijs van lidmaatschap KBDB en de coördinaten waarop ze spelen te noteren. Bij verzuim van 

deze laatste schikking stellen ze zich bloot om op een minder voordelige afstand van de gemeente, bewoond 

door de liefhebber, geklasseerd te worden. 

 

De coördinaten van het duivenhok worden opgesteld door een beëdigd landmeter, een door de KBDB erkend 

orgaan of een in dienst zijnde KBDB-mandataris.  Bijzondere gevallen dienaangaande worden beslecht door de 

nationale raad van beheer en bestuur op advies van de bestuursraad van de PE/SPE. 

 

Ingeval meerdere ingangen bestaan in hetzelfde domein, worden de coördinaten die het dichtst bij de 

lossingsplaats gelegen zijn,  toegepast. 

 

Ingeval één of meerdere liefhebbers in éénzelfde gebouw of domein meerdere hokken bezitten, komen de 

coördinaten van het hok dat het dichtst bij de lossingsplaats gelegen is in aanmerking. 

 

Iedere betwisting hierover wordt beslecht nadat nazicht werd gedaan; de onkosten die hieruit voortvloeien vallen 

ten laste van de liefhebber die ze gebruikte wanneer ze onjuist bevonden werden, zoniet van hem die ze ten 

onrechte heeft betwist. 

 

Bij het bepalen (berekenen) van de afstand van de lossingsplaats tot het hok van de liefhebber, wordt de 

berekening tot op de meter afgerond. 

 

Art. 81. (NAV 23.10.2013 – 28.10.2015) 

    

Bij het bepalen van de snelheid, zal de berekening van het werkelijk uur geschieden door afronding tot tienden 

van seconden. 

 

De rangschikking gebeurt, voor alle wedvluchten, volgens de respectievelijke gemiddelde snelheden van de 

verschillende duiven, berekend tot vier cijfers na de komma (het vijfde cijfer na de komma zal de afronding 

bepalen), tot de minimumsnelheid van 800 m. per minuut.  

    

Beneden deze grenssnelheid wordt de rangschikking opgemaakt door “winst en verlies” van 1 minuut per 800 m. 

afstandverschil met het opgegeven middelpunt. 

 

De openings- en sluitingsuren van de vluchtdag  zijn vastgesteld als volgt: een half uur vóór zonsopgang en één 

uur na zonsondergang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27.4 

 

Art. 82.  

 
De maximum duur van de wedvluchten is bepaald als volgt:  

- vier vluchtdagen (de dag van lossing inbegrepen) voor de wedvluchten met een afstand kleiner dan 650 km.  

  Afstand stadhuis van Brussel; 

- zes vluchtdagen (de dag van lossing inbegrepen) voor de wedvluchten met een afstand groter dan 650 Km. Afstand   

  stadhuis van Brussel. 

Deze beschikkingen zijn evenwel niet van toepassing voor de wedvluchten met lossing in Spanje. 

 

Art. 83. (NAV 23.10.2014 – 25.10.2017)  

 
Voor de nationale, internationale en interprovinciale wedvluchten dienen alle geklasseerde duiven op het hok van de 

liefhebber ter beschikking blijven, voor controle door de KBDB of door de organisator gedurende minstens 5 werkdagen na 

de sluiting van de wedvlucht en voor alle andere wedvluchten gedurende minstens 3 werkdagen. 

        

Binnen deze dagen zal de duif door de eigenaar en op zijn risico, buiten worden losgelaten zodat de controleur kan vaststellen 

dat de duif wel degelijk naar haar hok terugkeert. 

Zo dit voor één der beide punten niet het geval is, wordt de duif uit de uitslag genomen en het inleggeld verbeurd verklaard 

ten gunste van de wedvlucht. 

 

Indien een duif (duiven), op eender welke wedvlucht, de afstand tussen de lossingsplaats en haar (hun) respectievelijk hok 

niet al vliegend heeft (hebben) afgelegd, in dezelfde voorwaarden als de andere concurrenten of indien de voorsprong van 

een duif (duiven) bij wedvluchten met een regelmatig verloop als dusdanig abnormaal voorkomt, dienen de inrichters van 

deze wedvluchten de nationale ondervoorzitter bevoegd voor de sportieve aangelegenheden (voor de nationale en 

internationale wedvluchten) en de bestuursraad van de PE/SPE waar dit feit zich voordoet, daarvan schriftelijk in kennis te 

stellen binnen de 5 dagen, samen met de nodige bevindingen en argumentatie.  Elke mandataris van de PE/SPE, elk lid met 

een bestuursfunctie van het inrichtend comité en/of van de betrokken samenspelende verenigingen of inkorvingsburelen, kan 

zich in de plaats stellen van de in gebreke blijvende inrichter.    

De bestuursraad van de PE/SPE zal binnen de vijf werkdagen volgend op de drie werkdagen, vernoemd in §1, bijeengeroepen 

worden en zal aan de hand van de verslagen opgemaakt door de inrichters en eventueel door de controleur aangeduid door de 

bestuursraad van de PE/SPE, beslissen over het al of niet rangschikken van de duif (duiven) in kwestie. 

             

Ingeval de beslissing wordt genomen de duif (duiven) niet te klasseren, zal ze op de uitslag ook niet voorkomen en zal de 

inzet integraal worden terugbetaald zonder dat de eigenaar iets kan ten laste worden gelegd.   

           

Binnen de veertien dagen nadat de beslissing aan de betrokken liefhebber en inrichter werd betekend, kan bij de nationale 

ondervoorzitter bevoegd voor de sportieve aangelegenheden beroep tegen deze beslissing worden aangetekend door drie 

partijen: 

1. de niet gerangschikte liefhebber; 

2. zijn eventuele opvolger, indien de vooruitvliegende duif wordt gerangschikt; 

3. de hoofdinrichter van de wedvlucht. 

 

Dit beroep zal worden onderworpen aan het oordeel van een beperkte commissie, samengesteld door de voornoemde 

ondervoorzitter bestaande uit drie leden die geen afgevaardigde mogen zijn van de entiteit waar de bestuursraad uitspraak 

deed. 

 

Deze commissie zal zich binnen een tijdsverloop van twee maanden na de zittingsdatum uitspreken.  Haar beslissing is 

definitief en uitvoerbaar en wordt aan alle partijen betekend. 

 

Wanneer de commissie een sportief dossier onderzoekt en vaststelt dat een tuchtrechtelijke overtreding kan worden 

aangetoond, zal de bevoegde ondervoorzitter het dossier, voor verder gevolg, overmaken aan de tuchtrechtelijke kamers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28. 

Art. 84.  

 

Indien tengevolge van onvoorziene omstandigheden prijzen niet zouden zijn verspeeld in de wedstrijd, worden 

deze terugbetaald.  Zo het gratis prijzen betreft, zullen zij door het lot tussen de deelnemende, voor deze prijzen 

niet gerangschikte duiven, worden verdeeld.  De serieprijzen kunnen worden gewonnen tot 2 uur na de laatste 

prijs van de wedstrijd.   

 

Art. 85. 

 

De sommen als gratis prijzen op het programma aangekondigd, worden integraal uitbetaald. 

 

Indien meer dan voor de waarde van het voorwerp is ingezet en tenware de herinneringskaarten of 

omzendbrieven een gebeurlijke verdeling voorzien, worden de overschotten in gelijkwaardige prijzen als de 

hoofdprijs toegekend aan de navolgende rechthebbende gerangschikte duif.    

      

Art. 86. 

 

Uitsluitend de bedragen van prijzen die gewaarborgd zijn, worden aangekondigd op de herinneringskaarten of 

omzendbrieven van de verenigingen en verbonden. 

 

Alle waarborg (voorwerp of geld) wordt duidelijk omschreven op de herinneringskaart of omzendbrief.  Nooit 

mag een verplichting bestaan van inzet voor het gewaarborgd voorwerp, om aan de wedstrijd deel te nemen. 

 

De waarborgen aangekondigd door de herinneringskaarten of omzendbrieven mogen niet worden afgeschaft 

noch verminderd, zonder de toelating van het comité van de PE/SPE.  Voor de wedvluchten met vervroegde 

inschrijving mogen de waarborgen nooit worden ingetrokken, noch verminderd.   

    

 

Indien de waarborgen niet worden gedekt door de inzet, zullen ze toch integraal verplicht worden uitgekeerd. 

 

Wat de eventuele andere overschotten betreft, zijn de comités van de PE/SPE bevoegd hiervan de wijze van 

verdeling vast te stellen. 

 

Daarenboven vermeldt de herinneringskaart of omzendbrief de namen en voornamen van de voorzitter, secretaris 

en schatbewaarder van het hoofdbestuur van de inrichtende vereniging of verbond dat de waarborg verzekert. 

 

Art. 87.  

 

De duiven van twee hokken en meer toebehorend aan dezelfde liefhebber mogen onder elkaar serie vormen van 

het ogenblik dat deze hokken gelegen zijn binnen de omheining van het eigendom.  In dit geval zal de kleinste 

afstand worden toegepast. 

 

Zo twee of meerdere liefhebbers op verschillende hokken doch op hetzelfde domein gelegen aan wedvluchten 

deelnemen, mogen hun duiven onder elkaar geen serie vormen. 

Evenmin mogen de wedvluchtduiven tijdens het vluchtseizoen onder elkaar worden gewisseld.  Deze duiven 

kunnen slechts buiten het vluchtseizoen van eigenaar veranderen en na uitvoering van de reglementaire 

overschrijving. 

 

Voor alle hokken binnen de omheining van het eigendom gelegen, zal de kleinste afstand worden toegepast. 

 

 

 

             

       

    

   

 

 

 



 

29.5 
UITSLAG 
 

Art. 88.  

 

Indien tengevolge van een vergissing in de rangschikking, het opnemen van een toestel of de opstelling van de 

bescheiden van de wedstrijd, een liefhebber een prijs, een geldsom of een voorwerp zou ontvangen waarop hij 

geen recht heeft, dient hij onmiddellijk alles terug te geven. 

 

Art. 89.  

 

De geschreven en ondertekende klacht aan de uitmaker voor wat de rangschikking betreft, zal binnen de 

vastgestelde tijd worden gedaan. Dit in overeenstemming met de op de uitslag vermelde voorschriften.  Evenwel 

dient zij enkel om aan de uitmaker toe te laten, ingeval er een vergissing werd begaan, de nodige veranderingen 

aan de uitslag aan te brengen. 

 

Ingeval van terugbetaling van de inzetten, welke ook de redenen ervan zijn, komt de opsomming van de 

terugbetaalde inzetten samen met de reden ervan voor op de uitslag. 

 

De liefhebber waarvan de klacht wordt verworpen kan binnen de acht dagen hiertegen verzet aantekenen bij de 

PE/SPE waaronder de inrichter ressorteert of bij de nationale ondervoorzitter bevoegd voor de sportieve 

aangelegenheden wanneer het om de rangschikking van een nationale of internationale  wedstrijd gaat. 

 

Art. 90. 

 

Indien veranderingen aan de uitslag werden aangebracht, dan worden zij in het lokaal van de vereniging 

uitgehangen vóór de verdeling van de prijsgelden.  De benadeelde of bevoordeelde liefhebbers van deze nieuwe 

rangschikking worden daarvan door de uitmaker in kennis gesteld en dit voor alle wedstrijden, zonder 

onderscheid. De betrokken liefhebbers kunnen hiervan een schriftelijke bevestiging eisen van de uitmaker. 

 

Art. 91. (NAV 24.10.2012 – 28.10.2015 – 24.02.2016 – 23.10.2019) 

 
De uitslag van een wedstrijd vermeldt het aantal deelnemende liefhebbers, het totaal aantal ingeschreven duiven en alle 

gegevens nodig voor het nazicht van de snelheid en de behaalde sommen, de landcode, het nummer en het jaartal van de ring 

alsmede het volgnummer van de inschrijving van de geklasseerde duif.  Bij de eerstgerangschikte duif van elke deelnemer 

wordt ook het totaal aantal ingetekende duiven van de belanghebbende vermeld.    

     

De uitslag is verplichtend op te maken voor alle wedstrijden en zal aan alle mededingers, die erom verzoeken en mits 

betaling van de onkosten, worden gestuurd.  Voor de internationale, nationale en interprovinciale vluchten, zal een exemplaar 

van de uitslag, gelijktijdig met de verzending aan de liefhebber, verstuurd worden aan de nationale zetel van de KBDB Bij 

gebrek , zal de nationale ondervoorzitter bevoegd voor de sportieve aangelegenheden sanctioneren. Voor de overige vluchten 

wordt een exemplaar ervan, binnen voornoemde termijn, verstuurd aan de PE/SPE of haar afgevaardigden. Het niet naleven 

van deze bepaling houdt bijgevolg, op voorstel van het betrokken comité van de PE/SPE, de eventuele schrapping van de 

lossingsvergunning van de inrichter in alsook de eventuele weigering van al zijn uitslagen voor de kampioenschappen.

    

Enkel uitslagen van wedstrijden of dubbelingen waarop inleg voorkomt, die door minimum één liefhebber werd gezet, 

kunnen dienen tot staving van ingediende palmaressen voor kampioenschappen. 

 

Art. 92.  

 

De vereniging dient alle waarborgen te hebben alvorens tot de prijsuitdeling over te gaan.  Zij mag van de 

liefhebber het voorleggen van het bewijs van lidmaatschap en van de identiteitskaart eisen, alvorens het geld en 

de voorwerpen uit te reiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30. 

De prijsuitdeling zal geschieden in een termijn van maximum:  

   1. 15 dagen voor de wedvluchten met één nacht korf; 

   2. 21 dagen voor de wedvluchten met twee nachten korf; 

   3. 45 dagen voor de nationale en provinciale erkende wedvluchten; 

   4. 60 dagen voor de internationale wedvluchten erkend door het  nationaal sportcomité. 

De vastgestelde termijn zal aanvangen vanaf het sluiten van de wedvlucht. 

 

Een handtekening “voor voldaan” kan geëist worden vanwege de persoon die de prijzen ontvangt. 

 

De prijzen die niet werden afgehaald na de datum bepaald voor de uitdeling zullen per postmandaat, na aftrek 

van de aldus gedane onkosten, aan de liefhebber worden gezonden. 

 

Art. 93. 

 

De verenigingen mogen vóór de uitreiking van de prijzen het eigendomsbewijs van de prijswinnende duiven 

eisen, teneinde zich te vergewissen of de liefhebbers niet met vreemde  duiven spelen. 

 

De liefhebber die dit bewijs niet bezit, verliest al zijn rechten op de prijzen en op zijn inzetten.  De in gebreke 

zijnde liefhebber zal voor de Kamers worden gedaagd. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31. 
CONTROLE 
 
Art. 94.  

 

De inrichters zijn verplicht een uitgebreide controle uit te oefenen op al de verrichtingen van de wedvlucht en 

inzonderheid op de toestellen, zowel bij het afhalen als bij het binnenbrengen. 

 

De liefhebbers onderwerpen zich hieraan, op straf van verbeurdverklaring van hun inzetten en prijzen.  Het 

toestel dient zich ten huize of op het hok van de liefhebber te bevinden.  Elke inbreuk op deze schikking brengt 

het verbeurd verklaren van de inzetten en prijzen mee, zo de liefhebber onmiddellijk de afwezigheid van zijn 

toestel niet kan verrechtvaardigen en de plaats waar het zich bevindt niet kan aanduiden. 

 

De inrichters worden aangeraden voor de wedvluchten vanaf 400 km. , een verplichte controle van de eerste 

geconstateerde duif op te leggen. 

 
Art. 95. 

 

De inrichters van provinciale en interprovinciale wedvluchten worden verzocht op de vluchtvoorschriften 

telefonische aanmeldingen te voorzien in hun inkorvingsburelen, zoals voor de nationale wedvluchten. 

 

De liefhebbers zullen de voorschriften die op het programma van de wedvlucht vermeld staan, stipt naleven, op 

straf van verbeurdverklaring van de inzetten ten voordele van de wedvlucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32.12 
DE NATIONALE WEDVLUCHTEN 
 
Art. 96. 

 
Zoals voorzien door art. 12 is uitsluitend het nationaal sportcomité bevoegd om de door de inrichters van nationale 

wedvluchten uitgevaardigde onderrichtingen en deelnemingsvoorwaarden goed te keuren. 

 

De verticale en horizontale dubbelingen, ingericht door de toegelaten inkorvingsburelen, zullen voor goedkeuring voorgelegd 

worden aan de betrokken comités van de PE/SPE. 

 

Art. 97. 

 
De inrichters van nationale wedvluchten zullen ieder jaar en dit vóór 1 oktober, de aanvraag tot inrichting bij het nationaal 

sportcomité indienen, samen met de onderrichtingen voor de wedvluchten die ze wensen te organiseren.  

 

Art. 98. (NAV 24.10.2012 - 20.02.2013 – 23.10.2013 – 26.02.2014 – 25.02.2015 – 28.10.2015 – 22.02.2017 – 

28-02-2018 – 26.10.2018 – 22.02.2019 – 23.10.2019 – 19.06.2020 art. 35 Stat.) 

 

(Niet van toepassing in 2020 ingevolge de covid-19 pandemie) 

 
Alle elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan een internationale grote fond wedvlucht of een nationale 

fondwedvlucht zullen verplicht één gummiring dragen met uitzondering voor de Nederlandse duiven op internationale 

wedvluchten alwaar de gummi’s worden afgeschaft voor die duiven waarvoor het WCScontrolesysteem 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.  

 

Voor de nationale fondwedvluchten en de internationale grote fond wedvluchten dienen volgende duiven verplicht te worden 

gecontroleerd in het hoofdtoestel of het controletoestel: 

- de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 10 minuten vanaf het officiële uur van 

bestatiging (in u, min, sec) 

- de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van 

bestatiging (in u, min, sec) 

De gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per categorie moeten in de vereniging worden binnengebracht. 

 

Bij gebrek aan een controleconstatatie van de eerste geklokte duif in elke categorie, zal de duif één seconde nà de  

controlebestatiging van de tweede geklokte duif in dezelfde categorie worden geklasseerd.  

Indien geen controlebestatiging van de tweede geklokte duif per categorie wordt uitgevoerd zal deze bestatiging worden 

geannuleerd. De verplichte termijn voor controle vervalt 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 controle niet kan uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de KBDB en door deze beiden 

werd aanvaard en goedgekeurd. De controle dient echter wel te geschieden binnen een termijn van 2 uren vanaf het officiële 

uur van bestatiging (in u, min, sec).  

  

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. 

 

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.  

 

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. 

 

 

 

 



 

32bis 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33.12 

Art. 99. 

 
Voor de nationale wedvluchten worden de inschrijvingsformulieren in tweevoud opgemaakt.  Het origineel exemplaar wordt 

aan de begeleider van de duiven bij het ophalen meegegeven, om ze aan de inrichter te overhandigen. 

 

In ieder geval dient de nationale inrichter in het bezit te zijn van AL de inschrijvingsformulieren vòòr het lossen van de 

duiven. 

 

Het tweede exemplaar van het inschrijvingsformulier kan dienen voor alle bewerkingen eigen aan het inkorvingsbureel. 

 

Per inkorvingsbureel zal de nationale inrichter zo spoedig mogelijk de spiegellijst opmaken en hiervan een kopie bezorgen 

aan het betrokken inkorvingsbureel.  De inkorvingsburelen zijn verplicht deze lijsten uit te hangen. 

 

Art. 99 bis (NAV 28.10.2015) 
 

Voor de nationale wedvluchten kan de voorzitter van het nationaal sportcomité, In geval van ongunstige 

weersomstandigheden en in samenspraak met de nationale inrichter, beslissen om uit te wijken naar een andere erkende 

lossingsplaats gelegen op dezelfde vluchtlijn en korter in afstand. De bevoegde Dienst Dierenwelzijn zal hiervan worden 

geïnformeerd.  

 

Art. 100.  

 
Bij alle wedstrijden dient op de uitslagen het aantal deelnemende duivenliefhebbers te worden vermeld. 

Voor nationale wedvluchten wordt per centralisatiebureel een samenvattende staat opgemaakt, die samen met de uitslag aan 

alle deelnemers wordt overgemaakt. 

 

Voor al de nationale wedvluchten dienen door de inrichters, aan de nationale zetel te worden toegestuurd:  

a. zo spoedig mogelijk na de inkorving:  een exemplaar van de spiegellijst;       

b. van zodra de voor de klachten vastgestelde datum zal verstreken zijn, een gewijzigde uitslag, genaamtekend door de 

rangschikker en een tweede verantwoordelijke persoon (voorzitter, secretaris of andere), aangeduid door het inrichtend 

comité. Deze uitslag zal identiek zijn opgemaakt zoals de spiegellijst.  Het algemeen totaal van de twee documenten zal 

natuurlijk hetzelfde zijn. 

Voor elke nationale wedvlucht heeft de rangschikker de verplichting aan elk van de inkorvingsburelen een volledige opgave 

van de wijzigingen te bezorgen, zodat deze in elk lokaal van de verenigingen kan worden uitgehangen naast de uitslag.  

 

Art. 101. (NAV 23.10.2013 – 26.02.2014 – 25.02.2015 – 22.02.2017 – 25.10.2017 – 28.02.2018 – 26.10.2018 – 

22.02.2019 – 23.10.2019 – 14.02.2020 – 19.06.2020 art 35 Stat.) 

 
Voor de nationale grote halve-fond en fondwedvluchten en de internationale grote fond wedvluchten dienen ALLE geklokte 

duiven verplichtend te worden aangemeld via een communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal of via een door de KBDB 

aanvaard aanmeldingsplatform: 

➢ de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van 

bestatiging (in u, min, sec) 

➢ vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur 

van bestatiging (in u, min, sec) 

 

De meldingen zullen de laatste 4 cijfers van de identiteitsring, het uur van klokken (in u, min, sec), het uur van aanmelden (in 

u, min, sec), het eventueel vleugelmerk en de naam van de liefhebber vermelden. Wanneer het uur van klokken niet wordt 

vermeld in u, min, sec dan wordt de duif geklasseerd op het juiste uur van bestatiging (in u, min, sec) plus 1 minuut. Indien 

aan één of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif worden gedeklasseerd. 

 

Wanneer de respectievelijke termijnen van 10 minuten (voor de eerste duif per categorie voor de grote 

halvefondwedvluchten), 15 minuten (voor de eerste duif per categorie voor de nationale fond en de internationale grote 

fondwedvluchten en voor de tweede duif per categorie voor de nationale grote halve-fondwedvluchten) 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.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                                           34.8 

De verplichte termijnen voor het aanmelden, zoals vermeld in § 1, § 2  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). 

 

Al de inkorvingsburelen zullen verplichtend en onmiddellijk de eerste aanmelding via een communicatiemiddel mededelen 

aan de nationale inrichter. Het eerste blad van de aanmeldingen (conform aan het model van de inrichter), zal onmiddellijk 

per fax of ander digitaal communicatiemiddel worden overgemaakt aan de inrichter.  

Deze verplichting geldt niet indien een door de KBDB erkend aanmeldingsplatform 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 zijn niet meer verplicht vanaf de 3de dag van 

bestatiging.  

 

 

Art. 102. (NAV 23.10.2013)  

 
Per nationale wedvlucht en voor alle categorieën mogen de liefhebbers slechts in één en dezelfde vereniging inkorven; zulks 

op straf van verbeurdverklaring van al hun inzetten. 

 

Voor de nationale vluchten kunnen de liefhebbers enkel inkorven in de nationale inkorvingsburelen waar ze opgenomen zijn 

in de speelomtrek van de verplichte lokale dubbeling. 

 

Portduiven mogen niet ingekorfd worden voor nationale wedvluchten. 

 

Art. 103.  (NAV 26.02.2014 – 23.10.2014 – 22.02.2017 – 14.02.2020 – 19.06.2020 art. 35 Stat.) 

 
Voor nationale wedvluchten wordt elke beslissing om een duif of een liefhebber te declasseren genomen door het 

inkorvingslokaal. Deze laatste dient binnen de 48 uur de inrichter en de nationale ondervoorzitter, bevoegd voor de sportieve 

aangelegenheden, te verwittigen. Bij ontstentenis van actie door het inkorvingsbureel, voor wat betreft de toepassing van art.  

101 van het NSR, kan de beslissing om een duif of een liefhebber te declasseren worden genomen door de voorzitter van het 

NSC. Inkorvingslokalen die de in het NSR opgelegde regels niet strikt toepassen, kunnen  door de nationale raad van beheer 

en bestuur, na het hoofdbestuur van het desbetreffende inkorvingslokaal te hebben gehoord,  onmiddellijk worden geschrapt 

als inkorvingslokaal van (inter)nationale wedvluchten.  

  

Binnen de veertien dagen nadat de beslissing van het inkorvingslokaal aan de betrokken liefhebber schriftelijk 

werd  medegedeeld, kan bij de nationale ondervoorzitter, bevoegd voor de sportieve aangelegenheden, beroep tegen deze 

beslissing worden aangetekend door de niet gerangschikte liefhebber.  

  

Dit beroep zal worden onderworpen aan het oordeel van een beperkte commissie, samengesteld door de voornoemde 

ondervoorzitter, bestaande uit drie leden die geen afgevaardigde mogen zijn van de PE/SPE waartoe de niet gerangschikte 

liefhebber behoort. 

  

Deze commissie zal zich binnen een tijdsverloop van twee maanden na de zittingsdatum uitspreken.  Haar beslissing is 

definitief en uitvoerbaar en wordt aan alle partijen betekend. 

 

 

Art. 104. 

 

Alle overeenkomsten tussen nationale, interprovinciale en provinciale inrichters genomen die strijdig zouden zijn 

met de vrijheid tot dubbelen, zowel ten opzichte van de liefhebbers als ten opzichte van de verenigingen, zijn 

nietig. 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 



 

35.8 

VERKOOP VAN DUIVEN 
 

Opschorting van de artikels 105 t.e.m. 111 voor wat betreft de verplichting tot het betalen van de 3%. De 

administratieve verplichtingen, zoals vermeld in art. 105 t.e.m. 111 NSR, blijven evenwel behouden. Deze 

opschorting geldt voor de verkopingen (datum van verkoop) vanaf 01.01.2016 t.e.m. 31.10.2020. 

 (NAV 24.02.2016 – 26.10.2016 – 25.10.2017 – 26.10.2018 – 23.10.2019) 

 

Art. 105. (NAV 23.10.2013 - 28.10.2015 – 22.02.2019 – 23.10.2019) 

 
Alle andere verkopingen dan deze op het hok of op internet, zijn openbaar en verlopen verplicht onder toezicht van een 

openbaar ambtenaar (notaris of gerechtsdeurwaarder). Met uitzondering evenwel en mits goedkeuring door de PE/SPE, van 

een bonverkoping ten voordele van elk van de kampioenschappen van de aangesloten verenigingen en dit ter gelegenheid van 

de kampioenendag van hun leden. 

 

De leden van de KBDB die wensen duiven openbaar te verkopen, dienen hiertoe door de KBDB gemachtigd te worden. 

Om die toelating te bekomen dient de verkoper bij de KBDB een formulier aan te vragen (beschikbaar op de KBDB-

website). Bedoeld formulier voor de openbare verkoop zal volledig ingevuld en ondertekend aan de KBDB worden 

teruggezonden : minstens 25 dagen vóór de verkoop zo het oude en/of jonge duiven betreft en minstens 15 dagen vóór de 

verkoop zo het gaat om late jonge duiven. 

 

Door middel van dit formulier dienen volgende inlichtingen te worden verstrekt:  

1.naam, voornaam, adres en nummer van het bewijs van lidmaatschap van de K.B.D.B van de eigenaar van de te  koop 

gestelde duiven; 

2.naam en adres van het verkoopsorganisme en van de bij de verkoop tussenkomende openbare ambtenaar (notaris   of 

deurwaarder); 

3.plaats, datum en uur van de verkoop; 

4.aard van de verkoop (totale, gedeeltelijke, oude, jonge of late jongen, enz.). 

 

Samen met het aanvraagformulier dient de verkoper een lijst te zenden met: 

1. de ringnummers van de te koop gestelde duiven; 

2. de ringnummers van de duiven die de verkoper zal behouden; 

3. de periode tijdens dewelke de duiven eventueel zullen mogen worden overgewend. 

 

Indien de verkoper de behaalde prijzen op de verkooplijst wenst te publiceren, dient hij die prijzenlijst eveneens bij zijn 

aanvraag te voegen. Op die lijst mogen uitsluitend worden vermeld de prijzen die aan de hand van uitslagen in het bezit van 

de verkoper, kunnen worden gestaafd en gecontroleerd.   

 

Bovendien zal noch in de verkooplijsten, noch in de publiciteitsartikelen die de verkoping voorafgaan, melding worden 

gemaakt van behaalde miezen en/of poelen of van getrokken geldsommen. 

             

Die lijst zal bovendien behelzen: de zetel en de naam van de inrichtende vereniging, de lossingsplaats, het aantal 

deelnemende duiven per categorie (oude, jaarlingen, jonge), het aantal door de verkoper ingetekende duiven en de wijze van 

verdeling van de prijzen (per drie, per vier, enz.). 

 

Een exemplaar van de officiële verkooplijst met vermelding van het toelatingsnummer zal worden gedeponeerd bij de 

KBDB, vóór de verkoopdatum. 

 

De inlichtingen vermeld op de officiële verkooplijst, dienen uiteraard overeen te stemmen met de inlichtingen die door de 

verkoper aan de KBDB werden verstrekt. 

 
Voor elke verkoping, ingericht in België of in het buitenland, is de verkoper verplicht:  

1.de administratieve kosten, verbonden aan de overschrijving van duiven en, onverminderd de eventuele supplementaire 

onkosten te betalen. 

2.in de hoedanigheid van aangesloten lid, volgende schijven af te dragen aan de KBDB, ten bate van de promotie: 3% van het 

toegewezen bedrag tot 100.000 EURO 

2,50% van het toegewezen bedrag vanaf 100.001 EURO tot 200.000 EURO 

2% van het toegewezen bedrag vanaf 200.001 EURO.  

Indien het bedrag van het percentage hoger ligt dan 10.000 EURO beschikt de nationale raad van beheer en bestuur over de 

mogelijkheid om te onderhandelen met de verkoper over het af te dragen bedrag aan de KBDB. 

Te vereffenen binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de verkoop. Bij ontstentenis zal het percentage van 3% 

worden toegepast; 

3. een afschrift van het proces-verbaal van de verkoop over te maken aan  de KBDB.  Dit proces-verbaal dat hij  doet 

afleveren door de tussenkomende ambtenaar, zal vermelden: naam en adres van de koper(s) en de  ringnummers van de door 

hem (hen) aangekochte duiven. 



 

 

                                                                                                                                                                                                  36.5 

De verkoper is verplicht om vóór de datum van de verkoop de kosten voor het overschrijven van de te koop gestelde duiven 

te vereffenen.  

 

Voor de verkopingen via internet en op het hok  zal de liefhebber een lijst, met vermelding van de identiteit der kopers van de 

duiven, overmaken aan zijn respectievelijke PE/SPE, dit binnen de 15 dagen na het beëindigen van de verkoop. 

 

Bij het niet naleven van de hierboven opgesomde verplichtingen zal de liefhebber worden opgeroepen door de nationale  raad 

van beheer en bestuur van de KBDB teneinde zijn verweermiddelen voor te dragen. De nationale  raad van beheer en bestuur  

betekent, desgevallend na het betreffende lid te hebben gehoord, zo spoedig mogelijk zijn gemotiveerde beslissing aan 

betrokkene. Deze beslissing is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk verhaal, en zonder borgstelling en met verbod 

van kantonnement.  

 

Volgende straffen kunnen door de nationale  raad van beheer en bestuur worden opgelegd : 

- administratieve boete van 375 EURO per vastgestelde inbreuk 

- effectieve schorsing van onbepaalde duur. 

- een verbod, voor onbepaalde duur, tot deelname aan alle kampioenschappen ingericht door of op enigerlei wijze 

verbonden met de KBDB en/of FCI. 

 

Deze straffen kunnen slechts worden opgeheven, door de nationale  raad van beheer en bestuur nadat betrokkene een 

schriftelijk gemotiveerd verzoek heeft ingediend. 

 

Wanneer op de verkooplijst duiven voorkomen die voorheen door de verkoper werden aangekocht, zal, voor elk van deze 

duiven, naam en adres van de oorspronkelijke eigenaar en gebeurlijk van de achtereenvolgende eigenaars, worden 

bekendgemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 bis/2 

Art. 105 bis (NAV 28.10.2015 – 26.10.2016) 
 

I. 

Het is de liefhebbers ten stelligste verboden om ringen, voor eigen gebruik, aan te kopen op naam van een andere liefhebber.  

 

Een overtreding van dit artikel kan worden bewezen met alle middelen van recht, inclusief met getuigen en vermoedens.  

 

Daders, mededaders en medeplichtigen zullen allen worden gestraft conform punt III. Van onderhavig artikel.  

 

II.  

Overtreding van de bepalingen van dit artikel en het niet betalen van de supplementaire bijdrage vanaf de aankoop van X 

aantal ringen (X te bepalen door de nationale algemene vergadering) is tuchtrechtelijk beteugelbaar met volgende 

tuchtsancties :  

- administratieve boete van 375 EURO per vastgestelde inbreuk;  

- effectieve schorsing van onbepaalde duur tot betaling van het verschuldigde bedrag;  

- een verbod, voor onbepaalde duur, tot deelname aan alle kampioenschappen ingericht door of op enigerlei wijze verbonden 

met de KBDB en/of FCI.  

 

Deze straffen kunnen slechts worden opgeheven, door de nationale raad van beheer en bestuur nadat betrokkene een 

schriftelijk gemotiveerd verzoek heeft ingediend. Daarenboven zal een administratieve boete van 375 Euro worden opgelegd 

per vastgestelde inbreuk. 

 

Indien meer dan 10.000 ringen worden aangekocht, beschikt de nationale raad van beheer en bestuur over de mogelijkheid 

om te onderhandelen over de supplementaire bijdrage vanaf de aankoop van X aantal ringen (X te bepalen door de nationale 

algemene vergadering) 

 

III.  

A.  

 

Enkel de Nationale Raad van beheer en bestuur is bevoegd om kennis te nemen van mogelijke overtredingen van onderhavig 

artikel.  

 

B.  

 

Bij het vaststellen van een mogelijke overtreding van dit artikel zal het betrokken lid derhalve worden opgeroepen door de 

Nationale Raad van beheer en Bestuur teneinde zijn verweermiddelen voor te dragen.  

 

Het betrokken lid dient persoonlijk aanwezig te zijn maar kan zich laten bijstaan door een advocaat of raadgever aangesloten 

bij de KBDB.  

 

C.  

 

De Nationale raad van beheer en bestuur betekent zo spoedig mogelijk haar gemotiveerde beslissing aan het betrokken lid.  

 

De beslissing van de Nationale Raad van beheer is van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad.  

 

De beslissing van de Nationale raad van beheer en bestuur is niet vatbaar voor hoger beroep.  

 

Een verzetsprocedure is enkel en alleen ontvankelijk als het betrokken lid ten genoege van recht kan aantonen dat zijn niet 

verschijnen op de zitting van de Nationale raad van beheer en bestuur te wijten is aan een overmachtssituatie.  

 

De invulling van de term “overmacht” behoort tot de soevereine bevoegdheid van de Nationale raad van beheer en bestuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 ter 

D.  

 

Enkel de Rechtbanken te BRUSSEL zijn bevoegd om kennis te nemen van betwistingen betreffende een 

uitgesproken tuchtstraf op basis van onderhavig artikel.  

 
Art.  106. (NAV 23.10.2013) 

 
De beschikkingen voorzien door art. 105 zijn tevens van toepassing voor de publieke verkopingen georganiseerd door 

buitenlandse duivenliefhebbers in België en voor verkopingen georganiseerd in het buitenland door Belgische 

duivenliefhebbers, zelfs daar waar de aanwezigheid van een ambtenaar niet wettelijk is vereist. De buitenlandse liefhebber 

die in België verkoopt dient bovendien zijn aansluiting bij zijn nationale federatie aan te tonen. 

 

Elke publiciteit gevoerd langs dag- en weekbladen, circulaires, folders, films of onder gelijk welke vorm, met het doel 

verkopingen in binnen- en buitenland te propageren, zal voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de KBDB worden voorgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37.4 

Art. 107. 

 

De verkoper onder wiens naam de verkoping wordt aangekondigd, blijft aansprakelijk en verantwoordelijk, zelfs 

bij een globale afstand aan de persoon of het organisme dat zich met de verkoping gelast van de te koop 

aangeboden reisduiven.      

 

Art. 108.  

 

Enkel de overeenstemmende werkelijke en laatste eigenaar van de te koop gestelde duiven mag 

voorkomen in de verkooplijsten, de documenten en teksten die bovenvermelde verkopingen aankondigen en 

uiteenzetten. 

Wanneer bvb een duivenliefhebber zijn duiven aan een derde heeft verkocht, met de opdracht deze op zijn beurt 

verder te verkopen, dient de overeenstemmende derde als verkoper te worden vermeld. 

 

Al de te koop gestelde duiven dienen eigendom te zijn van de verkoper. 

De gekochte of gekregen duiven zullen door hem verplichtend op zijn naam overgeschreven worden vòòr de 

verkoop. 

 

Leugenachtige publiciteit in verband met behaalde uitslagen of de herkomst van de rassen die al dan niet de 

verkoping voorafgaat of afzonderlijk of tegelijkertijd wordt gevoerd, wordt beteugeld volgens het 

duivenliefhebberswetboek. 

Evenzo voor het opzettelijk en bewust verstrekken van om het even welke onjuiste inlichting. 

 

Art. 109. 

 

Openbare verkopingen (ingericht in een verkoopszaal, thuis, via internet,…) en ongeacht de voorgeschreven 

modaliteiten, worden ofwel aangekondigd als gedeeltelijk ofwel als totaal. Iedere andere term dan totaal of 

gedeeltelijk komt niet in aanmerking om te gebruiken in publicaties die de verkoop aankondigen. 

 

De verkoper blijft verantwoordelijk voor de door hem gebruikte terminologie. 

 

Een totale verkoping brengt automatisch het verbod tot het houden van reisduiven van de laatste eigenaar van de 

duiven met zich mee, voor een periode van 2 jaar en de verplichting na de duurtijd bepaald voor het overwennen, 

tot het afsluiten van de ingangen van de duivenhokken voor een periode van 2 jaar. Vanaf het derde jaar mag 

terug aan wedvluchten worden deelgenomen met jonge duiven; vanaf het vierde jaar in alle categorieën. 

Gedurende deze periode van verbod tot het houden van reisduiven blijft hij onderworpen aan de voorschriften 

van het duivenliefhebberswetboek, zelfs indien hij niet meer in het bezit is van een bewijs van lidmaatschap. 

 

Dit verbod zal voortduren voor onbepaalde tijd zolang de liefhebber de verplichtingen voorzien bij art. 105 § 11 

niet zal hebben nageleefd. 

 

Het duivenhok zal gedurende twee jaar uitgeschakeld blijven, voor zover de verkoper het blijft gebruiken.  

Ingeval van verhuis blijft dit verbod voor de liefhebber en voor het nieuwe duivenhok gelden. 

Het oude duivenhok zal uitgesloten blijven voor de nog te volbrengen termijn bij beslissing van het comité van 

de PE/SPE wanneer dit laatste van oordeel is dat het nationaal sportreglement niet werd geëerbiedigd. 

 

Bij een totale verkoping mag geen enkele duif worden ingehouden.  Alle duiven dienen te worden toegewezen.  

Om welke reden ook kan om het even welke duif die op een verkooplijst van een totale verkoping is 

voorgekomen, niet opnieuw eigendom worden van de verkoper. 

 

Art. 110. (NAV 23.10.2013 – 24.02.2016 – 22.02.2019) 

 

De verkoop per lot is toegelaten. 

 

 

 

 

 

 



 

38.4 

Onverminderd de toepassing van de laatste paragraaf van art. 109, heeft de verkoper de verplichting aan  de 

KBDB binnen de vijftien dagen na de verkoping, de identiteitsringen te laten kennen van de duiven die hem zijn 

overgebleven.    

            

Elke liefhebber die een gedeeltelijke verkoping doet, zal op de verkooplijst melding maken van de nummers en 

het jaartal van de ringen van de duiven welke hem toebehoren en niet te koop worden aangeboden.  Hij zal 

voortaan na aangifte te hebben gedaan zoals voorzien bij de tweede paragraaf van huidig artikel, nog slechts aan 

de wedvluchten mogen deelnemen met deze duiven en met degene die per lot werden aangeboden en hem 

overbleven.     

 

Tijdens maar ook tot 2 jaar na de datum van een gedeeltelijke verkoping mag geen enkele toegewezen duif – 

onder welk voorwendsel ook – opnieuw eigendom worden van de verkoper.  Nochtans zal de verkoper bij een 

dergelijke verkoping, het recht hebben om de verkoop stop te zetten van de duiven waarvoor geen opbod werd 

gedaan.  Indien hij dit doet heeft hij de verplichting aan de KBDB de nummers en jaartallen van de ringen te 

laten kennen van de duiven die hij behoudt. 

 

Art. 111. 

 

De beschikkingen voorzien bij de artikels 108, 109 en 110 zijn van toepassing op al de leden van een associatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

39.7 
OVERSCHRIJVINGEN 
 
Art. 112. (NAV 20.02.2013 – 24.02.2016 – 26.10.2016 – 22.02.2017 – 22.06.2018 – 26.10.2018 – 22.02.2019) 

 

✓ Alle duiven met ringen 2019 en volgende jaren die op het hok aanwezig zijn, moeten verplicht bij de 

KBDB zijn ingeschreven op naam van het betreffende lid van de KBDB. 

Bij overtreding van deze bepaling zal aan het betreffende lid van de KBDB een administratieve boete van 25 

EURO/duif worden opgelegd.  

Het niet betalen van deze administratieve boete is tuchtrechtelijk beteugelbaar met volgende tuchtsancties: 

- Administratieve boete van 375 EURO 

- Effectieve schorsing van onbepaalde duur tot betaling van het verschuldigde bedrag 

- Een verbod, voor onbepaalde duur, tot deelname aan alle kampioenschappen ingericht door of op enigerlei 

wijze verbonden met de KBDB en/of FCI. 

Deze straffen kunnen slechts worden opgeheven, door de nationale raad van beheer en bestuur nadat betrokkene 

een schriftelijk gemotiveerd verzoek heeft ingediend.  

Enkel de Nationale Raad van Beheer en Bestuur is bevoegd om kennis te nemen van mogelijke overtredingen 

van onderhavig artikel.  

Bij het vaststellen van een mogelijke overtreding van dit artikel zal het betrokken lid derhalve worden 

opgeroepen door de Nationale Raad van Beheer en Bestuur teneinde zijn verweermiddelen voor te dragen.  

Het betrokken lid dient persoonlijk aanwezig te zijn maar kan zich laten bijstaan door een advocaat of raadgever 

aangesloten bij de KBDB.  

De Nationale Raad van Beheer en Bestuur betekent zo spoedig mogelijk haar gemotiveerde beslissing aan het 

betrokken lid.  

De beslissing van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur is van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad.  

De beslissing van de Nationale raad van Beheer en Bestuur is niet vatbaar voor hoger beroep.  

Een verzetsprocedure is enkel en alleen ontvankelijk als het betrokken lid ten genoege van recht kan aantonen 

dat zijn niet verschijnen op de zitting van de Nationale raad van beheer en bestuur te wijten is aan een 

overmachtssituatie.  

De invulling van de term “overmacht” behoort tot de soevereine bevoegdheid van de Nationale Raad van Beheer 

en Bestuur. 

Enkel de Rechtbanken te BRUSSEL zijn bevoegd om kennis te nemen van betwistingen betreffende een 

uitgesproken tuchtstraf op basis van onderhavig artikel.  

✓ 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. 

 

De KBDB zal uitsluitend overschrijvingen van reisduiven uitvoeren indien hij beschikt over de volledige 

gegevens van de nieuwe eigenaar (naam, voornaam, adres en lidnummer van aansluiting bij de KBDB of bij een 

federatie aangesloten bij het F.C.I.). 

 

Bij verlies van het eigendomsbewijs kan een duplicaat worden aangevraagd door de eigenaar van de duif of door 

degene die het verkregen heeft op voorwaarde dat hij een attest voorlegt waarin de afstand door de oude eigenaar 

wordt bevestigd. In deze hypothese heeft de wettigheid van het duplicaat-eigendomsbewijs voorrang op deze van 

het originele eigendomsbewijs. 

 

Zo de duif afkomstig is van een andere entiteit zullen de diensten van de KBDB het nodige doen opdat de 

aanmelding  rechtstreeks aan de nieuwe eigenaar zou kunnen geschieden, indien bedoelde duif zou komen te 

verdwalen. 

 

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). 

 

 

 

 



 

40.2 

 

Iedere duivenliefhebber die, ten persoonlijke titel, een duif schenkt of verkoopt aan een derde kan eveneens de 

overschrijving van deze duif vragen. Hij zendt hiervoor aan de KBDB het eigendomsbewijs, wat hij niet aan de 

koper van de duif heeft afgegeven, evenals het bedrag voor de kosten van overschrijving. De KBDB zal na het 

uitvoeren van de overschrijving het eigendomsbewijs overmaken aan de nieuwe bezitter. 

 

Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten alsook aan de KBDB-

kampioenschappen met duiven waarvoor zij niet over het eigendomsbewijs beschikken. 

Bij ontstentenis van het eigendomsbewijs zal de liefhebber binnen de 5 werkdagen na de vaststelling van het 

ontbreken van het eigendomsbewijs, het bewijs van eigendom moeten kunnen leveren en dit op straffe van 

declassering van bewuste duif op de bewuste wedvlucht. 

 

Een buitenlandse liefhebber, waarvan reeds duiven op zijn naam ingeschreven staan bij zijn eigen federatie, zal, 

als hij zich aansluit bij de KBDB deze duiven via het systeem van overschrijving op zijn naam moeten laten 

inschrijven. 

 

Indien een lid bij een associatie wordt toegevoegd of wegvalt dienen de duiven niet te worden overgeschreven op 

voorwaarde dat voor het overige alle gegevens (licentienummer, adres van het hok, ringnummers,…) dezelfde 

blijven. 
 

Art. 113.  

 

Alle publicitaire en promotionele hokken mogen aan de wedvluchten deelnemen aan dezelfde voorwaarden als 

de individuele aangeslotenen. De duiven worden op de uitslag vermeld onder de naam van de publicitaire 

associatie (liefhebber + firma) of van de instelling (rechtspersoon of promotioneel persoon). In dit laatste geval 

dienen de duiven vooraf op hun naam gemuteerd te worden. 
 

 

Art. 114.  

 

Voor de publicitaire hokken, toebehorend aan een rechtspersoon, zal de betrokken PE/SPE een daartoe bestemd 

reglement opstellen met vermelding van de voorwaarden waaronder dergelijke hokken aan de wedvluchten 

georganiseerd door de verenigingen of groeperingen mogen deelnemen. 

Alle duiven die deelnemen aan officiële wedstrijden zullen op de uitslag voorkomen op naam van het hok. 

Indien de PE/SPE toelating verleent aan deze hokken om eigen leervluchten te organiseren met intern klassement 

op naam van de initiale eigenaars, zal zij er moeten over waken dat de lossing het normale verloop van de 

wedvluchten, georganiseerd door plaatselijke verenigingen, niet in het gedrang brengt. 

Dergelijke hokken zullen in geen enkel geval mogen deelnemen aan kampioenschappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
41. 

ALGEMENE BESCHIKKINGEN 
 
Art. 115. 

 

De inrichters dienen aan de afgevaardigden van de comités van de PE/SPE toe te staan al de verrichtingen van de 

door hen ingerichte wedvluchten bij te wonen.  Deze afgevaardigden zijn drager van een attest dat hun ambt 

aangeeft en wordt afgeleverd door het organisme waarvan zij hun opdracht ontvingen. 

 

Art. 116.  

 

Het is op straf van schorsing verboden een poging tot bedrog te plegen.  De dader, de mededader(s) en de 

medeplichtige(n) aan poging tot bedrog zijn eveneens strafbaar door de Kamers. 

 

Elke liefhebber die op de hoogte is van een poging tot bedrog, is verplicht het inrichtend bestuur hiervan 

onmiddellijk te verwittigen.  De strengste geheimhouding hieromtrent zal worden verzekerd. 

 

Elke mandataris van een PE/SPE  op de hoogte van een poging tot bedrog of  van een overtreding van het 

nationaal sportreglement in de schoot van een vereniging van zijn entiteit, moet een aanvraag tot controle of 

onderzoek indienen bij het comité  van zijn PE/SPE. 

Deze laatste zal, na publicatie van de lokale uitslag, aan de betrokken vereniging het geheel van  documenten 

opvragen nodig voor het onderzoek van het dossier.  De vereniging zal deze documenten binnen de  3 werkdagen 

overmaken aan het secretariaat van de PE/SPE dat op zijn beurt, zo spoedig mogelijk, een vergadering van het 

comité van de PE/SPE zal beleggen. 

Voor internationale, nationale en interprovinciale vluchten zal het comité van de PE/SPE verslag uitbrengen bij 

de nationale ondervoorzitter  bevoegd voor sportieve aangelegenheden, die, indien nodig, het dossier zal 

behandelen in beperkte commissie.(art. 83 NSR) 

Indien het bestuur van de vereniging, één van haar leden of een ander persoon, die een activiteit uitvoert in haar 

schoot,  aansprakelijk wordt gesteld voor de tekortkoming of overtreding, zal het comité van de PE/SPE of de 

voornoemde beperkte  commissie  (volgens de bevoegdheden die hun zijn toegekend) na schriftelijke bekentenis 

van één van voornoemde leden van de in gebreke gestelde vereniging, bij de nationale raad van beheer en 

bestuur het nemen van dwingende sportieve maatregelen aanvragen. Deze kunnen gaan tot de onmiddellijke 

schorsing van elke duivenliefhebbersaktiviteit in de schoot van de in gebreke gebleven vereniging. 

Bij gebrek aan bekentenis, zal het dossier, voor verder gevolg, overgemaakt worden aan de scheidsrechterlijke 

kamers van de KBDB 

 

Art. 117. 

 

Indien het bestuur of één van zijn leden van een inbreuk op het reglement of van een bedrog dat zal geschieden 

of is geschied, verwittigd wordt, is het verplicht onmiddellijk een onderzoek in te stellen en de nodige 

maatregelen te treffen om het vergrijp vast te stellen.  Het zal een omstandig verslag van de vaststellingen aan de 

zetel van de PE/SPE overmaken. 

 

Art. 118. 

 

Wanneer een geschil rijst of wanneer een bedrog wordt vastgesteld, mogen noch de inrichters noch de uitmaker 

onder geen enkel voorwendsel aan de betrokken partijen de documenten of voorwerpen afstaan, die op het 

geschil betrekking hebben. 

 

Indien de zaak voor een Kamer wordt gebracht, dienen al de bewijsstukken die ermede betrekking hebben, 

neergelegd te worden op de burelen van de PE/SPE. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

42. 

Art. 119. 

 
Alle geschillen, hetzij tussen verenigingen en inrichters van wedvluchten, hetzij tussen duivenliefhebbers onderling of hetzij 

tussen liefhebbers en verenigingen, vallen onder de bevoegdheid van de Kamers, ingesteld in overeenstemming met het 

duivenliefhebberswetboek.  De verenigingen en liefhebbers hebben zonder voorbehoud het recht deze geschillen te laten 

beslechten.   

             

Elke bepaling in het programma van een wedvlucht of in het reglement van een wedvlucht die de liefhebber verbiedt zich tot 

een Kamer te wenden, is zonder waarde en wordt als niet bestaande beschouwd.  

 

Indien na uitputting van alle middelen om de uitvoering van een vonnis, uitgesproken door de duivenliefhebberskamers, 

ingesteld overeenkomstig het duivenliefhebberswetboek, een schuldige aan zijn straf ontsnapt, zal de nationale raad van 

beheer en bestuur. over de gepastheid beslissen of een liefhebber of een vereniging de schuldige voor het gerecht mag 

brengen. 

 

Art. 120. 

 
Al de inrichters en verenigingen dienen gedurende twee jaar volgend op een speelseizoen, per speeldag, al de documenten te 

bewaren die  voor hun wedvluchten hebben gediend.  De  nationale ondervoorzitter  bevoegd voor sportieve aangelegenheden 

en de voorzitter van het comité van de PE/SPE of hun afgevaardigden, hebben ten allen tijde het recht de juistheid van de 

officiële geschriften van de wedvluchten te verifiëren. 

 

Alle documenten van wedvluchten waarover een twistpunt is gerezen, dat dient te worden beslecht door één van de kamers 

van de KBDB, dienen gedurende de hierboven voorziene periode bewaard en tenminste zolang de rechtspleging niet volledig 

ten einde is.  Hierbij dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van beroep, verbreking, enz. 

 

De verenigingen en inrichters die verzuimen bovenstaande maatregel na te leven, lopen gevaar alle rechten in het geding te 

verliezen en kunnen de beschikkingen zien worden toegepast die het burgerlijk strafwetboek voorziet aangaande het bewaren 

van geschriften. 

 

Art. 121. 

 
De liefhebber die met of door de duivensport nadeel of schade berokkent aan een vereniging of een ander liefhebber, dient dit 

nadeel of deze schade te herstellen.  Hetzelfde geldt voor de schade of het nadeel door een vereniging aan een liefhebber 

berokkend. 

 

Art. 122.  

 
De verenigingen en liefhebbers die weigeren het geld of de prijzen terug te geven tengevolge van een in kracht van gewijsde 

gegaan vonnis, zullen daarenboven aan de rechthebbende een intrest van  10 % verschuldigd zijn.   

            

       

Art. 123. 

 
De leden van de nationale raad van beheer en bestuur van de KBDB, van de verschillende centrale  comités, van de PE/SPE 

en van de Kamers  mogen op de plakbrieven, herinneringskaarten, drukwerken voor de wedvluchten enz., geen gebruik 

maken of melding geven van het mandaat dat ze vervullen in deze organismen. 

 

Art. 124. 

 
Elk door dit reglement niet voorzien geval wordt eerst beoordeeld door het bestuurscomité van de vereniging of de inrichters 

van de wedvluchten.  Ingeval deze beslissing niet wordt aangenomen, hebben de betrokken partijen het recht zich te wenden 

tot de bevoegde duivenliefhebberskamers.  Elke inbreuk op het huidig reglement kan het afnemen van de prijzen, zonder 

terugbetaling van de inleggelden, de schorsing, alsook de uitsluiting tot gevolg hebben. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

43.2 

Art. 125. 

 

Het huidig reglement dient door al de leden van de KBDB stipt  te worden nageleefd en is van toepassing op de 

wedvluchten die door de aangesloten verenigingen en verbonden worden ingericht. 

 

Mits rekening te houden met de gebruiken van de streek, zijn de comités van de PE/SPE gerechtigd dit reglement 

voor de plaatselijke wedvluchten aan te vullen, zonder te raken aan de vrijheid en de rechten van de liefhebbers 

en mits eerbiediging van de beschikkingen voorzien door art. 19 van het huishoudelijk reglement. 

 

Elk voorstel tot wijziging of toevoeging aan het huidig reglement, zal, na gunstig advies van het comité van de 

PE/SPE voor goedkeuring aan het nationaal sportcomité en uiteindelijk aan de statutaire algemene vergadering 

worden voorgelegd. 

 

Art. 126.  

 

Voor iedere betwisting voor de Burgerlijke Rechtbank is enkel deze van Brussel bevoegd. 

 

Art. 127 (NAV 24.02.2016) 

 

 

DEELNAME AAN DE KAMPIOENSCHAPPEN EN FESTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR AL DE 

KBDB-INSTANTIES 

 

 
a. De leden die het voorwerp uitmaken van een schorsing opgelegd door de KBDB mogen niet meer 

deelnemen aan de gratis of betalende kampioenschappen op alle niveau’s en kunnen geen enkel voordeel 

genieten en dit in de meest uitgebreide zin van het woord. 

 

b. Vallen eveneens onder de toepassing van deze beschikking: de liefhebbers die een opschorting van een 

schorsing bekwamen wegens een beroepsindiening of een voorziening in cassatie ingediend bij de 

scheidskamers van de KBDB Dit geldt eveneens voor de liefhebbers die een verzoek hebben ingediend voor 

de burgerlijke rechtbanken. De beschikking blijft van kracht zolang alle rechtsmiddelen niet zijn uitgeput. 

 

c. Vallen eveneens onder toepassing van deze beschikking, de liefhebbers die aan de KBDB/FCI schade 

berokkenen of hebben berokkend. 

 

 

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

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

44.3 

 

REGLEMENT BETREFFENDE DE VERPLICHTE INENTING TEGEN  

PARAMYXOVIROSE  

 VOOR ALLE DUIVEN DIE AAN TENTOONSTELLINGEN OF SPORTMANIFESTATIES          

                                                                     DEELNEMEN 

 
Rekening houdend met het Koninklijk Besluit van 28.11.1994 dat de vaccinatie van reisduiven verplicht en met 

de richtlijn van de Europese Gemeenschap van 14.07.1992, die de communautaire beschikkingen stipuleert van 

de intercommunautaire uitwisselingen, zullen volgende maatregelen van toepassing zijn voor de aangeslotenen 

van de KBDB 

 

Art. 1 

 

Alle reisduiven die deelnemen aan een sportmanifestatie of aan een tentoonstelling moeten ingeënt zijn tegen 

paramyxovirose. 

 

Art. 2  

 
Voor elke inkorving zal de eigenaar een attest moeten voorleggen dat bevestigt dat zijn duiven werden ingeënt 

tegen paramyxovirose, volgens de voorschriften dienaangaande gepubliceerd in het Bondsblad en/of website van 

de KBDB 

 

Art. 3 

 

Alle inrichters van sportmanifestaties of van tentoonstellingen zullen de duiven, waarvan de eigenaar bij de 

inkorving geen vaccinatieattest kan voorleggen, moeten weigeren. 

 

Art. 4 

 

Elke duivenvereniging zal aan haar vergezeller een attest overmaken bevestigend dat uitsluitend duiven werden 

ingekorfd die ingeënt zijn tegen paramyxovirose. 

 

Art. 5 (NAV 27.06.2012 – 26.02.2014) 

 

Elke inbreuk op het huidig reglement, dient door de inkorvende vereniging, binnen de kortst mogelijke tijd, 

gemeld te worden aan de raad van bestuur van de PE/SPE die de duivenliefhebber in kwestie een verbod oplegt 

om nog duiven in te korven. Dit verbod wordt opgeheven 21 dagen nadat een attest van inenting werd 

ondertekend. Bewuste duif dient,  bij beslissing van de inrichter van de betrokken wedvlucht, verplichtend uit de 

uitslag te worden genomen. 

 

Ingeval van aanhoudende weigering zich te onderwerpen aan het KB van 28.11.1994 en de richtlijn van de 

Europese Gemeenschap van 14.07.1992 zal de nationale raad van beheer en bestuur, na onderzoek van het 

dossier, een boete opleggen aan zowel de liefhebber als aan de betrokken vereniging. De beschikking voorzien in 

§1 van huidig artikel blijft onverwijld van toepassing. 

 

Bij niet betaling van de boete kan de betrokkene onderworpen worden aan de toepassing van artikel 102 punt 11 

van het duivenliefhebberswetboek. 

 

Art. 6 

 

De eigenaars van duiven, de duivenverenigingen en de vervoerders-vergezellers zullen de beslissingen, getroffen 

door de betrokken ministeriële diensten, strikt moeten toepassen. 

     ======================== 


