
Reisrooster ZOZL

Vereniging
Vereniging : Naam .§9....íi;g.lí.ti1§[.......... Locatie :

(in te dienen in uw PE/SPE

KBDB - PE Limburg

Kleine snelheid (snelheid in Beleiël:
Onze vereniging maakt deeluit uan het verbond/samenspel .......(,J-í.>...Ï--......[.im.iir:;ló..........

en volgt het vluchtprogramma ingediend door deze laatste.
Hoofdlokaat is :....p.r*--..4,.g.......q.si..it'..."....R4.*{.4 .......". Stamboeknumme, ,...22..?.4 Z5

Onze vereniging :

o richt geen lokale dubbeling in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspel (*)

Ë richt een iokale dubbeling in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspel (*)

n Onze vereniging speelt alleen en uolgt het vluchtprogramma opgenomen in bijlageL--J (schrap de eventueel niet ingerichte wedvluchten).

Ra n esch i kke r: .............. í. rLM. tír t fi .0..f .. ... 14, D.€ N.......
(naam en eventueel lidnummer)

Aangerekende kosten per insekorfde duif : ...................

Deetnemingszone van de alleen spelende vereniging OF van de lokale dubbeling indien uw vereniging deel uit
maaktvaneenverhond :

OF

o ln kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t(en) voor de berekening te vermelden)

o Met deelgemeenten

Opgelet !!!

Vereniging pag!na 1

Stamboeknummer 55 il"2.À

OF



Vereniging pagina 2

Geef bij deelgemeenten alleen de naam op van de deelgemeenten die de omtrek van de deelnemingszone

afbakenen.

oostcode naam van de deelgemeente postcode naam van de deelgemeente

3.:.§.*.... fi:*.e*'..I. Ishr ...Lo.K:..sr.*ïs#.............

j'=íí..9'..6e&.*tl.E.a-tí....................3.§.e.."'...Lv.lrn'E#

.tíir..p... §.e.U..ír..... J,.*.6c. ...[fu,...t§.*.i]Í.................

3s.rs.. ...hnr.e;-J-.. ;.S.11.9. ...(.cuv..,.e.{

&.r.rt.c.. .J,{.s.e§.'sÈ.;..tÍ.§..... 3.À.{..o ...hr.ag$v-t(.'?.}í...............

J.*L.E.. .(sBÍap.*KÉiJ................ ]s:r-r. ...2.."-r.E:.*

3.;e.c.. ..Lr*í.8*r":.Ír-

Naam van de vervoerder per wedvlucht :

Éxt

Portduiven toegelatqn? :

(of er al d.an niet portduiven worden toegelaten - cfr. sportreglement van de betrokken PE)

JA - llEEl! '
(schrappen wat niet past)
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Grote snelheid (snelheid in Frankriikl:

i Xl Maakt deel uit uan het verbondfsamenspel .................../,§,1É.}.Í.......k1.C.*.v.1t..í...
| ' I en volgt het vluchtproBramma ingediend door deze laatste. í

Onze vereniginq neemt deel aan volgende dubbelingen :

Onze vereniqing :

o richt geen lokale dubbeling in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspel (*)

$ richt een lokale dubbeling in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspel (*)

§peelt alleen en volgt het vluchtprogramma opsenomen in bijlage
(sthrap de eventueel niet ingerichte wedvluchten).

Ra nssc h i k ke r: ........... il. ilt i.it x sí rl. lí......,. J.:..;:S..J....

(naam en eventueel lidnummer)

Aangerekende kosten per ingekorfde duif , ....9-...........

Deelnemingszone van de alleen spelende vereniging OF van de lskale dubbeling indien uw vereniging deel uit
maakt van een verbond :

o ln kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t(en) voor de berekening te vermelden)

OF i fr-iJi i,'tè.p; ;.pËclrc,)
o Met deelgemeenten

Opgelet !!!
Geef bij deelgemeenten alleen de naam op van de deelgemeenten die de omtrek van de deelnemingszone

afbakenen,
postcode naam van de deelgemeente postcode naam van de deelpemeente

OF
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Naam van de vervoerder per wedvlucht :

:\
...C..I::!...1..

Portduiven toeselaten? :

(of er al dan niet portduiven worden toegelaten - cfr. sportreglement van de betrokken PE)

JA- ryfN
(schrappen wat niet past)
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Kleine halve-fond :

i; j Maakt deel uit van het verbond/samenspel ..,.....,...tLe;..:".í......(.:-:t.6,r.t;?..:'Ï'-" "- 'l l en volgt het vluchtprogramma ingediend door deze laatste.

Onze vereniging neemt deel aan volgende dubbelingen :

... ......... 6"..i..>..Í........f. r..1.1 ri.vl i}....(........--l

............. U. ;. ;. i:i. í.,ax,. Í..........{il.ís Í

Onze vereniEinp :

o richt geen lokale dubbeling in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspel (*)

q. rich,t een lokale dubbeling in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspel (*)

SÉeelt alleen en volgt het vluchtprogramma öptenomen in bijlage
(scfrrap de eventueel niet ingerichte wedvluchten).

Ra nssc h i kke rr ............. Vn.M.rt.u r".lí........ ['.;.t- *].,
(naam en eventueel lidnummer)

Aanserekende kosten per insekorfde duif : ....0............

Deelnemingszone van de alleen spelende vereniging OF van de lokale dubbeling lndien uw vereniging deel uit
maaktvan een verbond :

OF

o ln kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t(en) voor de berekening te vermelden)

o Met deelgemeenten
Opgelet !!!
Geef bij deelgemeenten alleen de naam op van de deelgemeenten die de omtrek van de deelnemingszone

afbakenen.
postcode naam van de deelqemeente postcode naam van de deelgemeente

OF
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Naam van de vervoerder per wedvlucht :

'€: nt

Portduiven toegelaten? :

(of er al dan niet portduiven worden toegelaten - cfr. sportreglement van de betrokken PE)

JA - lsrtl
(schrappen wat niet past)
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Grote halve-fond (geen nationaalsl :

pl Maakt deeluit van het verbond/samensBel ............1v;..xs:.......[.:,;Í,8.118..$...
Ï-Al en volgt het vluchtprogramma ingediend door deze laatste. :;

Hoofdlokaal is :............. Stamboeknummer :..................

Onze vereniging :

o richt geen lokale dubbeling in op de vluchten ingerícht door het verbond/samenspel (*)

F richt een lokale dubbeling in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspel (*)

Onze vereniging neemt deel aan volgende dubbelingen :

Ft'o ,i ,,v d r \À L
,,rr..,,,..r4t,t.!!r

Ra n es c h i k ke-r : ............U. À v r 1.v.. i. ?..-r....... ....1.í :2 i. {.
(naam en eventueel lidnummer)

Aangerekende kosten per insekorfde duif : ...O...

Deelnemingszone van de lokale dubbeling indien uw vereniging deel uit maakt vaR een verbond :

OF

o ln kilometers (gelieve het/de basiscoördina(alt(en) voor de berekening te vermelden)

o Met deelgemeenten Foo\, ,,., ( ; r L , -iÈu,.r 'i
Opgelet !!! I

Geef bij deelgemeenten alleen de naam op van de deelgemeenten die de omtrek van de deelnemingszone

afbakenen.
postcode naam van de deelgemeente oostcode naam van de deeleemeente

OF
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Naam van de vervoerder per wedvlucht :

Portduiven toegelaten? :

(of er al dan niet portduiven worden toegelaten - cfr. sportreglement van de betrokken PE)

#r- NEEN

(schrappen wat niet past)

Biitaeen voor de alteenspetende verenisinsen

Stempel van de vereniging Stempelvan de KBDB

r Gelieve op de bijgevoegde geografische kaart de deeinemingzone aan te duiden en deze bij te voegen aan

huidig document.
o Het vluchtprogramma dient eveneens in l:ijlage te worden gevoegd.

:

K.B,D,B. ,DE 
ÏOEKOMST' VZW

zeíkskaat i6
3545 HALEN
u70/383575

Reglementaire beschikkingen :

Wii verwiizen naar Art. 6 § 2 en Art. 8 van het NSR (zie apart document)
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Vluchten met speciale deelnemingszone (kermisvluchten.

o Ronde van België enkel op zaterdag of zondag gedurende de periode zoals vermeld in art. 11 van het NSR.

r öfficiële lossingsplaatsen in Wallonië 2021- bijgevoegd.
o Lossingsdagen voor de lossingsplaatsen in Wallonië: dinsdag, woensdag, zaterdag, zondag & feestdagen

o Kermisvluchten die traditioneel op maandag worden gehouden, kunnen wel nog op die dag doorgaan

(folklorel

Maakt deel uit uan het verbondfsamenspel ..........

en volgt het vluchtprogramma ingediend door deze laatste.

Hoofdlokaal is :............. ...--:.r4. Stamboeknummer :..................

/

(schrap de eventueel niet ingerichte wedvluchten). ii;/
,,,

Kermi§vluchten (*) i'
.r/",/

midweekvluchten (*) ,1
voor- en najaarsvluchten (*) /

Ronde van België E "ozaterdag "t I opzondag(*)

(*) aanduiden wat past

(*i í. formuiier gebruiken per categorie (kermisvluchten, midweekvluchten, voor- en najaarsvluchten, Ronde van

Belglë)

9s

I
I
T
n

Data Vluchten



Vereniging pagina 10

Ransschikker : ...................

{naam en eventueel lidnummer)
Aangerekende kosten per ingekorfde duif : ...................

Deelnemingszone :

OF

o ln kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t(en) voor de berekening te vermelden)

OF

o Met deelgemeenten
Opgelet lll
Geef bij deelgemeenten alleen de naam op van de deelgemeenten die de omtrek van de deelnemingszone

afbakenen.

postcode naam van de deelgemeente Postcode naam van de deelpemeente

Biilaee

o Geiieve op de bijgevoegde geografische kaart de deeinemingszone aan te eiuíden en deze kaart bij te voegen

aan huidig document.

Stem de vereniging Stempelvan de KBDB

K.B,D.B. "DE ï0EKOMSï,, vzv,
Zeikstraat i 6
3545 HALEN

u7A/38 35 75

pel van

:-
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Leervluchten
o CIfficiële lossingsplaatsen in Wallonië 2021 bijgevoegd.
o Lossingsdagen voor de lossingsplaatsen in Wallonië (dinsdag, woensdag, zaterdag, zondag & feestdagen)

Dag Data

.?..:.8.......H.fl .*.t-.pD.€.:.k.......§r:i..r

Vluchten

OF

Aaneerekende kosten pe : ...................+

Deelnemingszone :

OF

o ln kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t(en) voor de berekening te vermelden)

o Met deelgemeenten i'.)-c'í N\ L .(hJ: l.l ; ,!_>

Opgelet l!!
Geef bij deelgemeenten alleen de naam op van de deelgemeenten die de omtrek van de deelnemingszone

afbakenen.
postcode naam van de deelgemeente postcode naam van de deelgemeente

Vervoer

K tÍ
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OF

Eigen vervoer:

NEEN (schrappen wat niet past)

lndien JA:

Goedgekeurd op datum van ............. door ........... (naam)- goedkeuring dient

bijgevoegd te worden

lndien NEEN: aanvraag tot keuring (door NEEN te antwoorden, wordt automatisch een aanvraag tot keuring

ingediend)

Biilage

r Gelieve op de bijgevoegde geografische kaart de deeinemingszone aan ie duiden en cieze kaart bij te voegen

aan huídig document.

De voorzitter,

,fr,&:":
L----

(naam) (naam)

. r. p.{ N... ..:/. A.v f .í.à.í..1.ï.... ... .

(naam)

(handtekening)

Stempelvan de KBDB

(handtekening)

Stempel van de vereniging

(hancitekening)

K.B.D,B, ''DE ÏOEKOMST" VZW
Zelkstraat i 6
Qtr4= Lr^r -Àluu-J I I^LEL\
u70/38 35 75

.........i t : :.=1..... ... k,)§t i1.*.r..r1?i Í.



Vereni - Dubbeli inter nationale wedvluchten

E
[l
n

Vereniging nationale vluchten pagina 1

Naam...*o.....:í.Q.í.'i{*v.r,i5......................Iocatie:..;llilIÈV............ stamboeknummer 55;11.4

lnlichtinsen aangaande de dubbelingen op de nationale wedvluchten :

grote halve-fond (*)

fond (*)

grote fond (*)

(*)aanduiden wat past

i*i 1 formulier gebruiken p€r categorie {grote halve-fond, fond en grote fond} indien de deelnemingszone
verschillend is.

(kalender van de nationale en internationale wedvluchten 2021 b'rjgevoegd)

Benamins van de dubbeling :

....... L..a.i: t*fl .fl .1.-

Ra nssch i kkqr z ....:( A.L 1§ È.Q,Í .....Y.p.F. 1..
(naam en eventueel lidnummer)

Aangerekende kosten voor deelname aan deze dubbeling(en) :

Deelnemineszone :

OF

o

o ln kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t(en) voor de berekening te vermelden)

r Met deelgemeenten
oPgelet !!i fP"' ut' I L "r&u'':' J

Geef bij deelgemeenten alleen de naam op van de deelgemeenten die de omtrek van de deelnemingszone
afbakenen.

postcode naam van de deelgemeente postcode naam van de deelgemeente

OF
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o Gelieve op cie bijgevoegde geografische kaart de deelnemingzone aan te duiden en deze bij te voegen aan
huidig document.

r Het vluchtprogramma dient erreneens in bijlage te worden gevoegd.

Het hoofdbestuur van de vereniging :

De voorzitter, De secretaris,

....... (*r',. J...... tl r)*. t1.í i. i)Íl-...

(handtekening) (handtekening)

Stempelvan de KBDBStempel van de vereniging

K,B.D.B, "DE TOEK0trJSt' i .

Zelkstraat I íj
35.15 HALEN

0470/38 35 7Í,

De schatbewaarder,



Voorstel kalender van de
Grote halve-fond

zzlo5lzozr
zglo5lzozr Bourges I (oude + iaarlingen)
5lo6lzozr Chàteauroux I (oude + jaarlingen)

rzlo6lzozr
tglo6lzazr Argenton I (oude + jaarlingen)

z5lo6lzozr
z6lo6lzozr La Souterraine I (oude + jaarlingen)

zloTlzozr

lloTlzozt
gloTlnzr

roloTlzozr Issoudun (oude + iaarlingen)
16lo7lzozr
rTloTlzozt Guéret (oude + jaarlingen)

z3loTlzozr
z4loTlzozr

3oloTlzozr
3rloTlzozr Bourges II (oude + jaarlingen + ionge)
6loSlzozr

Zloïlzozr Chàteauroux II (oude + jaarlingen)

t4loElznzt Argenton II (oude/jàarlingen + ionge)
zrloSlzozt
z&loS/tot-r La Souterraine II (oude/jaarlingen + jonge)

4loglzozr
.,:loglzozt Chàteauroux III (oude/jaarlingen + ionge)

wedvluchten àOZL
Grote Fond

I (oude)
(oude)

(oude)

Limoges II + jaarlingen)

Cahors (oude)

Tulle (oude +

Sorrillac (oude +

\
aSen (o\e + iaarlingen)

Barcelonà (oude)

st vir,."r,f,.,a")

r"r".."iuu (o\au)

Narbonne (o\" * !"".titg"r,)

Perpignan (""\

Périgueux (oude iaarlingen)

CATEGORIEEN

Oude + Jaarlingen = 2 aparte wedstrijden nl. l voor oude duiven en l voor jaarlingen

Oude/JaarÍngen = lwedvluchtvooroude duiven EN jaarlingen samen



-/ .r
VereJrisííg / Verbond (*) Naam : ....liauiilínv.í......tv.É..!Y- Rolnummer : ...........

R1

L3lt4mrt voorjaar
ZO/mrt Mettet
27lmrt Momignies

3/apr Momignies
lAlapr Momignies

tTlapr Vervins

24lapr Soissons

25/apr
1/mei Sourdun

8/mei P

15/mei P

16/met
Z2lmei P

29/mei
5/jun

12fiun
19fiun . l

20fiun
26/jun
27fiun

3/jul
L0/jul
L7 /jul
24fiu\

314u1

Tlaug
t4/aug
21/aug
28/aug

4lsep
lUsep

17 /1,8 sep

24125 sep

213 ol«
9/10 okt

16/17 okt
23/24 okt
30/31 okt

R4R3R2 R5

Momignies

Momignies
Vervíns

Soíssons

Sburdun

P

P

P

P

P

Mettet
Momignies

Momignies
Momignies

Vervins

Soissons

Soissons

Sézanne

P

P

P

geen KHF (Bourges)

Mettet

Mettet
Momignies

Vervins

Soissons

Momignies

Soissons

P

P

P

Mettet
Momignies
Momígnies

Soissons

Momignies
Momignies
najaar of RvB

najaar of RvB

najaar of RvB

najaar of RvB

najaar
nri:er

najaar

P = provinciale wedvlucht

Lossingen 2021
1 nacht korf = per gewest

2 nachten fteff = provinciaal

Vluchtkalender Limburs 2AZI - sewest West


