
Verslag van de algemene provinciale vergadering te Zandhoven 23/11/2019 

 

Aanwezige mandatarissen: Alfons Bruurs, Jan Bleukens, Jef Oorts, Juliaan De Winter en 

administratief secretaris Eric Dubois en Nico De Schuyffeleir. 

Verontschuldigd : Pascal Bodengien en Guido Van Vlierberghe 

 

 

1. Openingswoord van de voorzitter 

De voorzitter, de heer Alfons Bruurs opent de vergadering door de bestuursleden en de vervoerders 

van harte welkom te heten in zaal “De Populier” te Zandhoven.   

Hij vraagt ter nagedachtenis van alle leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn een minuut stilte. 

In de eerste plaats worden 2 mandatarissen verontschuldigd : Pascal die als nationale voorzitter in 

China is en Guido Van Vlierberghe die naar een begrafenis moet. 

Hij bedankt de medewerkers in de zaal die ieder jaar klaar staan  om deze vergadering te 

organiseren, alsook de besturen van de maatschappijen die iedere week klaar staan voor al onze 

melkers, wat dit jaar niet evident was.  

Het is een woelig jaar geweest voor de duivensport wat uiteindelijk niets meer te maken had met de 

duivensport. We moeten echter verder. Het gevolg was dat, door een wijziging van het nationaal 

bestuur  in afgelopen seizoen,  dit ook een gevolgen had voor onze provincie. Zo is Pascal Bodengien  

nationaal voorzitter geworden, hierdoor kon Fons Bruurs niet meer in het nationaal bestuur zetelen 

en zo is Fons Bruurs voorzitter geworden van Antwerpen ipv Pascal Bodengien wat oorspronkelijk de 

bedoeling was . 

 

2019 was  het jaar van de wijzigingen van het vluchtprogramma. Het was altijd niet gemakkelijk om 

deze wijzigingen door te voeren. 

a. probleem met lossingsplaats  Chevrainvilliers ; zodat we alleen nog Melun konden 

spelen. Reden :  er was geen verantwoordelijke in Frankrijk van de Franse 

duivenbond. 

b. Het weer :  hierdoor werden vluchten vooruit of achteruit geschoven wat voor de 

maatschappijen niet altijd gemakkelijk  was ivm personeel  maar zeker ook voor de 

vervoerders : logistiek is dit voor hen een grondige wijziging in het weekend. Ik ben 

jaren masterplanner geweest en zo een wijziging door te voeren is niet evident. 

 

Er worden enkele aandachtpunten aangehaald die in het afgelopen seizoen werden ondervonden: 

 

1. Er wordt gewezen op de wijze dat de besturen van de maatschappijen hun liefhebbers 

inlichten ivm met art 5 NSR  met het loslaten van de duiven tijdens de aankomsten. 

        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. 

 

2. De Inlichtingsfiche die zit bij uw bundel die U bij het binnenkomen gekregen hebt : goed 

invullen eventueel samen invullen op de vergadering van het samenspel : vb de 

benaming van het samenspel. We stellen vast dat soms verschillende benamingen van 



samenspelen worden genoteerd voor één en hetzelfde samenspel hetgeen soms voor 

onduidelijkheden zorgt 

 

3. Inentingslijsten : wij stellen vast dat in bepaalde maatschappijen de inentingslijsten niet 

overeen komen met de ingekorfde duiven.  

 

4. Bij het indien van de kampioenschappen stellen we vast dat de liefhebbers verkeerd 

formulier invullen. 

 

5. Coördinaten steken : Er is een procedure opgesteld. Wij zullen hier later in de 

vergadering op terug komen. Elke aanvraag start met een mail aan de provinciale 

secretaris. 

 

6. Nationale vluchten  : vanaf het seizoen 2020 zullen de uitslag gemaakt worden door Data 

technologie ipv Wprol. 

 

Er zijn geen vragen van maatschappijen of verbonden binnen gekomen, alleen van personen en van 

Hafo-verbonden. Op 12 november hebben we een zeer positieve vergadering gehad met deze  9 

verbonden en zijn die avond tot een compromis  gekomen. 

Ik hoop verder dat deze vergadering sereen kan verlopen en indien er vragen zijn,  zullen wij trachten 

deze te beantwoorden. 

Wij danken u nogmaals namens het provinciaal comité. 

 

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 24/11/2018 te Zandhoven. 

Het verslag staat al vanaf de start van het seizoen op de website van de KBDB en werd met de 

uitnodiging meegezonden.  

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Jaarverslag van het provinciaal comité – dienstjaar 2018-2019 

Het verslag werd met de uitnodiging meegezonden.  

De voorzitter geeft wat cijfers mee aan de toehoorders. 

 

 
 

Onze afdeling scoort ook dit jaar zeer goed in de nationale kampioenschappen met 88 vermeldingen. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Verenigingen 135 127 121 116 111 106

Liefhebbers 4968 4631 4394 4181 3969 3737

Ringen 313159 294675 278023 264173 257976 251558

Gemiddeld # ringen per liefhebber 63 64 63 63 65 67

STATISTIEK PE ANTWERPEN



Niet minder dan 61 verschillende liefhebbers behaalden een vermelding in één van deze 

kampioenschappen. 

Deze 61 liefhebbers wisten  

47 plaatsen in de kampioenschappen te veroveren  

36 keer in de asduif kampioenschappen  

5 keer in het jeugdcriterium. 

 

In 8 categorieën werd een Antwerpse liefhebber de eerst geklasseerde. 

Ook noteerden we dit jaar 8 nationale winnaars in onze rangen. 

Administratief 2020: 

- Het lidgeld voor 2020 blijft hetzelfde als vorig jaar en bedraagt dus 25 Euro, voor 

tandemleden blijft het bedrag op 10 Euro. 

- De prijs van de ring voor 2020 bedraagt 1,00 €. Liefhebbers betalen vanaf hun 151ste ring 2 

euro extra, liefhebbers betalen vanaf hun 301ste ring 4 euro extra dit bedrag zal rechtstreeks 

door de KBDB aan de liefhebber gefactureerd worden.  De verenigingen verkopen hun ringen 

dus aan de liefhebbers voor 1,00 Euro / ring ongeacht het aantal. 

- In 2021 zal nog één enkele reeks ringen aangekocht worden voor heel het land. 

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd. 

 

4. Sportief Programma 2020 

 

De Heer Bruurs geeft toelichting bij het sportieve programma 2020. 

Voor de snelheidsvluchten starten wij op 14/15 maart met het officieel programma. 

Er is een programma zaterdagspel en een programma zondagspel. 

De verenigingen mogen kiezen wat ze willen. Het zaterdagspel is Momignies & Soissons, het 

zondagspel is Quiévrain & Noyon. De keuze is voor het heel seizoen en er kan niet gemengd 

worden tussen beide reisroosters. 

Vanaf 1 mei start leervluchten jonge duiven 

 

- Spel jonge duiven vanaf 16 mei (zaterdagspel), 17 mei (zondagspel)  

 

- Er is bij bepaalde afdelingen geopperd om in de begin en eindmaanden van het seizoen enkel 

op zaterdag te spelen omdat er dan geen Hafospel is. We komen hier later op terug en zullen 

aan de verenigingen vrijblijvend hun mening vragen. 

- 2 feestdagen namelijk 21/5 Hemelvaart en 1/6 Pinkstermaandag.  

- 4 weekprijskampen per vereniging 

- Ronde van België : 2 laatste WE van september en 2 eerste WE van oktober. Momignies en 

Quiévrain komen niet in aanmerking voor RVB. Ook bewijs van enting paramyxo meenemen 

bij inkorving in andere vereniging. 

 

 

 

 



Vluchtprogramma 2020 (zaterdagspel) 
datum oude en jaarse jonge duiven 

14-mrt-20 Momignies of korte vlucht   

21-mrt-20 Momignies of korte vlucht   

28-mrt-20 Momignies   

04-apr-20 Momignies   

11-apr-20 Momignies/ Soissons   

18-apr-20 Momignies/ Soissons   

25-apr-20 Momignies/ Soissons   

02-mei-20 Momignies/ Soissons leervlucht jonge duiven 

09-mei-20 Momignies/ Soissons leervlucht jonge duiven 

16-mei-20 Momignies/ Soissons Momignies 

21/05/2020 : Hemelvaart Momignies Momignies 

23-mei-20 Momignies/ Soissons Momignies 

30-mei-20 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons 

01/06/2020 : Pinkstermaandag Momignies Momignies 

06-jun-20 Momignies Momignies/ Soissons 

13-jun-20 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons 

20-jun-20 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons 

27-jun-20 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons 

04-jul-20 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons 

11-jul-20 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons 

18-jul-20 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons 

25-jul-20 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons 

01-aug-20 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons 

08-aug-20 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons 

15-aug-20 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons 

22-aug-20 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons 

29-aug-20 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons 

05-sep-20 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons 

12-sep-20 Momignies Momignies 

19-sep-20 Momignies Momignies 

26-sep-20 Momignies Momignies 

03-okt-20 Momignies Momignies 

10-okt-20 Momignies Momignies 

17-okt-20 Momignies Momignies 

24-okt-20 Momignies Momignies 

      
 

Vluchtprogramma 2020 ( zondagspel) 

datum oude en jaarse jonge duiven 

15-mrt-20 Quiévrain of korte vlucht   

22-mrt-20 Quiévrain of korte vlucht   

29-mrt-20 Quiévrain   

05-apr-20 Quiévrain   



12-apr-20 Quiévrain/Noyon   

19-apr-20 Quiévrain/Noyon   

26-apr-20 Quiévrain/Noyon   

03-mei-20 Quiévrain/Noyon leervlucht jonge duiven 

10-mei-20 Quiévrain/Noyon leervlucht jonge duiven 

17-mei-20 Quiévrain/Noyon Quiévrain 

21/05/2020 : Hemelvaart Quiévrain Quiévrain 

24-mei-20 Quiévrain/Noyon Quiévrain 

31-mei-20 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon 

01/06/2020 : Pinkstermaandag Quiévrain Quiévrain 

07-jun-20 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon 

14-jun-20 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon 

21-jun-20 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon 

28-jun-20 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon 

05-jul-20 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon 

12-jul-20 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon 

19-jul-20 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon 

26-jul-20 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon 

02-aug-20 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon 

09-aug-20 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon 

16-aug-20 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon 

23-aug-20 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon 

30-aug-20 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon 

06-sep-20 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon 

13-sep-20 Quiévrain Quiévrain 

20-sep-20 Quiévrain Quiévrain 

27-sep-20 Quiévrain Quiévrain 

04-okt-20 Quiévrain Quiévrain 

11-okt-20 Quiévrain Quiévrain 

18-okt-20 Quiévrain Quiévrain 

25-okt-20 Quiévrain Quiévrain 

      
 

Interprovinciale akkoorden. 

Met Oost-Vlaanderen is er een voorakkoord getekend. We onderhandelen nog met Vlaams-

Brabant. 

- Lossingen : 

 

- Zaterdagspel 

 

- * Lossingsuren Quiévrain(onder voorbehoud) : interprovinciaal Antwerpen - Oost Vlaanderen 

- Vlaams Brabant (sector1) 

- * Lossing 9 uur  : maart- april - september - oktober, vanaf mei t/m augustus : 8 uur 

- * Lossingsuren Noyon :  interprovinciaal Antwerpen - Oost Vlaanderen - Vlaams Brabant 

(sector1) : 7u30  Oude en jonge steeds samen los. 



- * Tijdens de maanden maart-april-september-oktober zal het  vroegste lossingsuur met 1 uur 

verlaat worden; 

- * Voor feestdagen en weekprijskampen wordt de weekendregeling behouden, op andere 

weekvluchten zal Antwerpen oosterlijn om7u50 eerst lossen, 8u Antwerpen middellijn met 

Vlaams Brabant(sector1) en middellijn  Oost Vlaanderen. 

-    8u10 Antwerpen West met Oost Vlaanderen. 

 

- Zondagspel 

 

- * Lossingsuren Momignies: Antwerpen 8u10 

- * Lossingsuren Soissons :  Antwerpen 7u20- onder voorbehoud van een interprovinciale 

lossing.   Oude en jonge steeds samen los. 

- * Tijdens de maanden maart-april-september-oktober zal het  vroegste lossingsuur met 1 uur 

verlaat worden; 

- * Voor feestdagen en weekprijskampen wordt de weekendregeling behouden, op andere 

weekvluchten zal Antwerpen  

-    oosterlijn om7u50 eerst lossen, 8u Antwerpen middellijn met Vlaams Brabant(sector1) en 

middellijn  Oost Vlaanderen. 8u10 Antwerpen West met Oost Vlaanderen. 

 

Vluchtprogramma halve fond  2020 (zaterdag) 
datum vlucht lossing spel 

02-mei-20 Melun(prov.lossing) provinciaal eigen verbond 

09-mei-20 Angerville interprovinciaal eigen verbond 

16-mei-20 Angerville interprovinciaal eigen verbond 

23-mei-20 Angerville interprovinciaal eigen verbond 

30-mei-20 Angerville interprovinciaal eigen verbond 

06-jun-20 Angerville interprovinciaal eigen verbond 

13-jun-20 Angerville interprovinciaal eigen verbond 

20-jun-20 Melun(start jonge) 2 lossingen * eigen verbond 

27-jun-20 Angerville interprovinciaal eigen verbond 

04-jul-20 Angerville interprovinciaal eigen verbond 

11-jul-20 Angerville interprovinciaal eigen verbond 

18-jul-20 Fay Aux Loges(Prov.) provinciaal provinciaal 

25-jul-20 Angerville interprovinciaal eigen verbond 

01-aug-20 Angerville interprovinciaal eigen verbond 

08-aug-20 Auxerre ( Prov.) provinciaal provinciaal 

15-aug-20 Angerville interprovinciaal eigen verbond 

22-aug-20 Angerville interprovinciaal eigen verbond 

29-aug-20 Angerville interprovinciaal eigen verbond 

        

* Melun jonge duiven 

Lossing oost Lossing west ( 15 min later) 

Hafo Turnhout, Regio Mechelen     

Hafo 2000, Hafo Kempen en  Grensverbond en Union   

Vrije kempisch verbond   ZAV en Tussen Zenne en Nete 



        
 

Sportief 2020 kalender van de (inter)nationale wedvluchten 2020 

  Grote halve-fond   Fond    Grote Fond 

            

23/05/2020 Bourges I (oude + jaarlingen) 450 km       

30/05/2020 Issoudun I (oude + jaarlingen) 475 km Limoges I (oude) 640 km   

6/06/2020 
Châteauroux I (oude + 
jaarlingen) 

500 km Valence (oude) 670 km   

13/06/2020     Cahors (oude) 750 km   

19/06/2020         Pau (oude) 

20/06/2020 
Argenton I (oude + 
jaarlingen) 

525 km 
Brive  (oude en 
jaarlingen) 

670 km   

26/06/2020         
Agen (oude + 
jaarlingen) 

27/06/2020 
Châteauroux II (oude + 
jaarlingen) 

500 km 
Montélimar (oude + 
jaarlingen) 

700 km   

3/07/2020         Barcelona (oude) 

4/07/2020 Guéret (oude + jaarlingen) 525 km 
Limoges II (oude + 
jaarlingen) 

640 km   

10/07/2020         
St Vincent (oude + 
jaarlingen) 

11/07/2020     
Aurillac (oude + 
jaarlingen) 

680 km   

17/07/2020         Marseille (oude) 

18/07/2020 
La Souterraine I (oude + 
jaarlingen) 

560 km 
Jarnac (oude + 
jaarlingen) 

650 km   

24/07/2020         
Narbonne (oude + 
jaarlingen) 

25/07/2020 
Châteauroux III (oude + 
jaarlingen) 

500 km 
Souillac (oude + 
jaarlingen) 

700 km   

31/07/2020         Perpignan (oude) 

1/08/2020 
Bourges II (oude + jaarlingen 
+ jonge) 

450 km 
Tulle (oude + 
jaarlingen) 

630 km   

15/08/2020 
Châteauroux IV 
(oude/jaarlingen + jonge) 

500 km       

22/08/2020 
Argenton II (oude/jaarlingen 
+ jonge) 

525 km       

29/08/2020 
La Souterraine II 
(oude/jaarlingen + jonge) 

560 km       

5/09/2020 
Châteauroux V 
(oude/jaarlingen + jonge) 

500 km       

 

De eerste nationale vlucht GHF is op 23/5 Bourges. Wij spelen op 16/5 Vierzon 

Interprovinciaal. 

De eerste nationale vlucht Fond  is op 30/5 Limoges 

De eerste internationale vlucht Grote Fond is op 19/6 Pau. 

In de categorie Fond zijn 7 vluchten met jaarduiven (vorig jaar 5) 

In de categorie Grote Fond zijn 3 vluchten met jaarduiven (vorig jaar 2) 

 

Vanwege het drukke programma nationaal worden in 2020 slechts 2 provinciale vluchten 

(Fay-aux-Loges 18/7 en Auxerre 8/8) ingericht en 1 interprovinciaal (Vierzon 16/5). 

 

 

 



- Spreker : Hoe zit het met de oude en de jaarlingen op de snelheid? 

 

- Comité : De oude duiven en de jaarlingen vliegen altijd samen en ge moogt een vrije 

dubbeling doen van de jaarlingen, zowel op de snelheid als de kleine halve fond. 

 

- Spreker : Quiévrain en Noyon was met interprovinciale lossing. Blijft dat? 

 

- Comité : Ja. 

 

- Spreker : Hoe zit het met de loodjes en de loodjestang. 

 

- Comité : De loodjes mogen nog verder gebruikt worden, maar er komen ook 

verzegelingsstrips in plastiek die duidelijk leesbaar zijn. Deze worden verdeeld door de KBDB 

en de nummers volgen op elkaar per reeks van strips zodat het voor de verenigingen 

gemakkelijker wordt om de nummers te noteren (van..tot..). 

 

- Spreker : Op de kalender staat 1/8 Angerville. Bourges was toch een beschermde vlucht? 

 

- Comité : Als Bourges beschermd wordt zal Pont-Ste-Maxence gespeeld worden. 

 

- Spreker : U zei dat er een voorakkoord met Oost-Vlaanderen is getekend maar gaat de 

interprovinciale lossing van de drie provincies door. Vorig jaar was dit ook afgelopen na 

enkele weken. 

 

- Comité : Het akkoord met Oost-Vlaanderen is definitief. 

 

- Spreker : wie gaat erbij zijn op de interprovinciale lossing op de halve fond? 

 

- Comité : de voorzitter van het nationaal sportcomité, de heer Sapin, heeft gezegd dat we alle 

drie naar Angerville gaan en dat er één lossing moet gebeuren. 

We hebben het drie maal gevraagd en het werd telkens bevestigd. 

 

- De voorzitter geeft het woord aan de secretaris die enkele wijzigingen van de reglementen, 

behandeld op de nationale algemene vergadering van 23-10-19, toelicht. 

 

 

 
Art. 8 § 2 

 
- 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. 
 



 

 
 

 
 

 

 

Dit artikel werd in de PowerPoint verkeerdelijk opgenomen en de correctie werd direct na de 

vergadering via mail aan de verenigingen overgemaakt. 

 

 

 

Art. 30 laatste §  

 
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. 43 § 2  

 
Het loden dient te gebeuren met een genummerde en door de KBDB geleverde plastieken verzegelingstrip een 
gemerkt en door de KBDB aangenomen lood.  
Het gebruik van een daarvoor speciaal ontworpen loodtang is verplichtend. Een lijst met, per mand, de vermelding 
van het mandnummer en het totaal aantal manden evenals de nummers van de aangebrachte verzegelingstrips 
loodjes (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. 

 
Art. 65 § 2  

 
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. 80 § 5 – in overeenstemming brengen met art. 80 § 1 NSR 

 
De coördinaten van het duivenhok worden opgesteld door een beëdigd landmeter, (of erkend organisme) 
gespecialiseerd in GPS-metingen. 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. 

 
Art. 98 – controlebestatigingen 

 
Alle elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan een internationale grote fond wedvlucht of aan een 
nationale fond wedvlucht 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 grote halve-fond wedvluchten evenals 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 15 10 minuten vanaf het officiële uur 

van bestatiging (in u, min, sec) 
- de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 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.  

 
Art. 98 – controlebestatigingen 

 
Alle elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan een internationale grote fond wedvlucht of aan een 
nationale fond wedvlucht 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 grote halve-fond wedvluchten evenals 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 15 10 minuten vanaf het officiële uur 

van bestatiging (in u, min, sec) 
- de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 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.  



 

 
5. Goedkeuring Provinciaal sportreglement 

 

Het betreft enkel het in overeenstemming brengen met het nationaal sportreglement inzake 

de beslissing spel oude en jaarse duiven. 

 
 

6. Eventuele voorstellen tot inlassing in de dagorde van de nationale algemene vergadering  

 

Er zijn geen voorstellen ingediend.  

 

 

- De voorzitter stelt voor een kleine pauze in te lassen. Ondertussen kan men rustig nadenken 

over het vrijblijvend referendum dat we na de pauze houden. 

 

- De PowerPoint met de huldiging van de nationale kampioenen tijdens de nationale dagen 

wordt getoond tijdens de pauze. 

 

- Voorzitter Fons Bruurs herneemt de vergadering en meldt dat hij tijdens de pauze  nog 

enkele bijkomende vragen heeft gekregen. 

 

- Wij verduidelijken nogmaals dat vanaf 1 september de oude, jaarlingen en jonge duiven 

MOGEN samengevoegd, dat is geen verplichting. 

 

- Ook wat betreft het zaterdagspel en het zondagspel wijzen wij erop dat de verenigingen 

kiezen tussen beide systemen, doch er kan niet uit beiden tegelijk gekozen worden. Wie kiest 

voor zaterdagspel vliegt Momignies en Soissons. Wie kiest voor zondagspel vliegt Quiévran 

en Noyon. 

 
Art. 101 - aanmeldingen 

 
Voor de nationale grote halve-fond wedvluchten evenals voor de nationale fondwedvluchten dienen alle geklokte 
volgende duiven verplicht 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 10 15 minuten vanaf het officiële uur 

van bestatiging (in u, min, sec) 
- de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 30 minuten vanaf het officiële uur 

van bestatiging (in u, min, sec) 
- vanaf de derde geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële 

uur van bestatiging (in u, min, sec) 
Voor de nationale fondwedvluchten en de internationale grote fondwedvluchten 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) 

 
Deze De meldingen voor de grote halve-fond wedvluchten zullen het juiste nummer van de identiteitsring (7 cijfers 
+ 2 cijfers van het jaartal) gummiring (4 cijfers), 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. 
 



 

- De plastieken loodstrips zijn enkel te verkrijgen via de KBDB maar zijn momenteel nog niet 

ter beschikking, ook nog niet op 27-12-19 bij het afhalen van de ringen. Uitleg volgt. 

 

- Vervolgens gaat men over tot het houden van een opiniepeiling inzake het spelen op 

zaterdag in de maanden maart/april en september/oktober. De voorzitter stelt dat wanneer 

alle duiven in die maanden op zaterdag vliegen de transporteurs geen zondagdienst hoeven 

te betalen aan de vergezellers. Mogelijk zal dat voelbaar zijn in de prijs. 

Dit referendum is niet bindend. 

Wie voor zaterdagspel is, zegt Ja. 

Wie voor zondagspel is, zegt Neen. 

De verenigingen worden één voor één afgeroepen. 

Resultaat : 38 van de 105 voor Zaterdag. 

 

- De voorzitter laat weten dat het comité vorig jaar vergaderd heeft met de fondlokalen, dit 

jaar met de halve fond lokalen. We gaan proberen om volgend jaar met de regio’s op de 

snelheid samen te zitten. 

 

- De provinciale secretaris geeft nog eens de procedure weer voor het aanvragen van nieuwe 

coördinaten. De procedure start steeds met een mail naar de provinciale secretaris. 

 

Enkele data via scherminformatie PowerPoint: 

-De ringen kunnen afgehaald worden in Malle op vrijdag 27/12 van 10u tot 12u  

Ringen kunnen na 27 december verkregen worden bij : 

- Jef Oorts, dit enkel na telefonische afspraak (0498/049813) 

- Pascal Bodengien, dit enkel na telefonische afspraak (0477/77 05 32) 

-Algemene Vergadering Antwerpen zal volgend jaar onder plaatsvinden op 28/11/2020 te 

Zandhoven 

-Onze Jaarlijkse kampioenenhuldiging zal plaatsvinden op 07/12/2019. Bonnenverkoop vanaf 

26 november. 

-Schieten van verwilderde duiven van 14-12-19 tot 6-01-20. 

-Informatie over de nieuwe login voor ringenbestelling en ringenbeheer 

 

De Voorzitter bedankt de vertegenwoordigers voor de constructieve vergadering en wenst 

hen een goed weekend. 

 

Secretaris PE Antwerpen 

Eric Dubois 

 


