
Verbond dubbeling pagina 1,

KBDB - PE Limburg

Dubbelingen van het Verbond/samenspel op de:
/'\

E(0,.'n"'9^*!)
tr
E
n

Reisrooster àOZL
Verbond'qamenspel - ?uhbgling
(in te dienen in uw PE/SPE

grote snelheid (*)

kleine halve-fond (*)

grote halve-fond (geen nationaals) (*)

(*) aanduiden uvat past

(*) I formulier gebruiken per categorie (kleine snelheid, grote snelheid, kleine halve-fond en trote halve fond

{geen natlohaalt}} lndten het vcÉond / de deelnemlruxone verschlllend ls.

Benaming van het verbond/samenspel :

Verenigineen dewelke deel uitmaken van het verbond/samenspel:

Benaming + locatie Stamboeknummer

Hoofdtokaal : ........I>;......:ï.,:c.i(q;.tir.........i,i.*.r.u.r-i........................... ......... j.Í;..1 .:t.............

Andere verenigingen
Benaming + locatie Stamboeknummer Benaming + locatie Stamboeknummer

§.*....w..:í0.Í.§1,........L.ui:lt*;J..

§(,....'; r" :*. í :rà f,,. ... . )írorí., §.;...!I Àà

§r; .. St';,;..r. t ;. ... §.tr.,. í... ... ll f .u. s\> olJ

,ffi
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Hoofdbestuur van het verbond/samenspel :

(Het hoofdbestuur kan enkel bestaan uit personen die een bestuursfunctie bekleden in één van de verenigingen

die deelnemen aan het verbond).

Functies Namen Lidnummers

voorzitter ..í'IÍ.t;:,.*......íixyrn*.KrÍt.*.. .....t..1.*.9..t.ï...,it......

Secretaris .).{A.t/.......i!.!:i.l.t.tl.*.*.:(..

Schatbewaarder §.r.ti.Y.r.......&l..x.ir.l*.1...............

l-Iet verbond/samenspel volst het vluchtprosramma. zoals oogenomen iQ biila$s (schrap de eventueel niet

ingerichte vluchten).

OF

Dub,beling georganiseerd door het verbond :

Ra neschiiker' ................L.t.1,>ír..... f.ÈLrtÀr-.:§...
(naam en €ventueel lidnummer)

Aangerekende kosten per ingekorfde duif , ...8...

Deelnemingszone :

OF

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

3s.9.L.....

3.s8"j t,rs"

.Sr*lY,À.+.'';.,. 5;..

.9.s.v.r.n.1.9.
(LeO '"r 1; t /

)nnoqÉïg

j.í.4i...

3íà.a..
Jk{k

.....flit1n..U.............

... (.e.È.8.t.q..*...,..
Q v rlitZ w

Stempelvan de KBDB

o Geiieve op de bijgevoegde geografísche kaart de deeinemingzone aan te ciuiden en dit zowel voor de

hoofdwedvlucht evenals de dubbelingen en deze kaart(en) bij te voegen aan huidig document.
r Het vluchtprogramma van het verbond/samenspel dient eveneens in bijlage te worden gevoegd.

Reelementaire beschikkinsen :

Wii verwiizen naar Art. 6 § 2 en Art 8 van het NSR (zie aoart document)

Stempel van de hoofdvereniging

ri [i.0,,:. "DE T0EK0MST" vzw
Zelkstraat I 6
35:i5 HALEN
c,170i38 35 75

Biilaeen



I Kermisvluchten

tr midweekvluchtr

f voor- en najaar:

I Ronde van Belgi

(*)aanduiden wat past

Verbond dubbeling pagina 4

Vluchten met speciale deelnemingszone
(kermisvluchten. midweekvluchten. voor- en

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

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

Kermisvluchten (*)

midweekvluchten (*)

voor- en najaarsvluchten (*)

Ronde van België (*)

(*i 1 íormulier gebruiken per categorie {kermisvluchten, midweekvluchien, voor- en najaarsvluchten, Ronde van

Belgiël lndien het niet hetzelfde verbond of dezelfde deelnemingszone betreft,

Raneschikker : ...................
(naam en eventueel lidnummer)
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Aanserekende 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 !l!
Geef bij deelgemeenten alleen de naam op van de deelgemeenten die de omtrek van de deelnemingszone

afba kenen.(buitengrenzen)

postcgde naam van de deelgemeente postcode naam van de deelgemeente

Biilaee

r Geiieve op de bijgevoegde geografische kaart cie cieeinemingszone aan te ciuicien en deze kaart bij te voegen
aan huidíg document.

Het h.oofcibestuur van het verbond/samenspel :

(Het hoofdbestuur kan enkel bestaan uit personen die een bestuursfunctie bekleden in één van de verenigineen
die deelnemen aan het verbondi.

De voorzitter, De secretaris,

(naam)

==ííS.)....................... .....ij,-:r.i......r\,[lít......rc§Ízll§".

(handtekening) (handtekening)

Stempelvan de KBDB

K,B,D.B. "DÉ TOËKOIr4ST" vzw

lelhstlaai lo
35.15 HALEN
0470/383575

Stempel van de hoofdvereniging



Rpïsrnnster 7Íï71
tra

ïÍer uurru
t r a t !à

ët * tJuu§efi1r

KBDB - PË Limburg

Dubbelingen van het Verbondlsannenspel op de:

n kleine snelheid (*)t, 
't".-*-*

\
I t" grote snelheid (-) \L-\*'---"--**-/

n kleine halve-fond (*)
r ._i

grote halve-tond (geen rrationaais) i'')

(t) aentiuidcri wut p.ri,L

tgeen natiohaalsll indien het verbond I de deelnemingsacne verschillend is,

tse na rm E 
g?§ va n he'Ë v-erbEn_d/sarne LÏsÍlglj

\/^rl"nn.l .11hh^li^^ nrnina í

trn te firenen rn uw [lh/5lrt

Verenigineen dewelke deel uitmaken van het verbond/samenspel:

Eenannine + locati-€l

Hoofdlokaal : ............:........

Andere verenigingen

-Beaam.r-ne:lqsa-tie §-tambqetrumloel-,BenalunelleËJre

§-tambsslnunm§_-r

§lamboek.tr!r-!om-e.!:
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Floofdbestuur van het verboÍrd/gqínenspel :

(Het hoofdbegls.!ry kan enkel bestaan uit rersonen dÍe een hestuursfunctie bekleden in één van de verenisineen

tjie deeinernem aan het v-erírondi.

Functies J[ame-n U-dn-umrners

Voorzitter

Schatbewaarder

liUi LL.us..srJjàrir;luliq; Vs;Éa l.Lr ÍtuLi.tyà{ri.uirtliio. sus;lrJ5JËsrlvlatÉrr i., ff:fioà§, i,J"1r,..1, uu uvutrLLtr\.u! rti!L

ingerichte vluchten).

Psbhp§ine seorsa niseerd door het verbond :

Ransschikker: .....".............

(rraarrr erÍ evert tueel licinuinriier)

Aangerekende kosten per. inqekorfde duif : ...i,..............

Deelnemingszone :

OF

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

e Met o'eelgemeentetr
at--- --1--- tllwlrBErEr:::

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

afbakenen.

oostcodq naar! van de deglgemeente pgstcode na@

ot-
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Sternpel van de hoofdvereniging

I

I
I
I I

Biilasen

e Èeiicvc u1-, iit irijgtVrJesrlu Ecuu.diit,-irt i,rià:i i dt:, ticÉiirf ,riiii5i.irirr. ëài.! lË r"iii;*i'*i;,-ilt 7-r,rrtrei utt.r;

hoofdwedvlucht evenals de dubbelingen en deze kaart(en) bij te voegen aan huidig document.

a Hat rrltrchtnrnrrn!.nn4l ,-,ín het trerhond/r:mensne! dlent er.'nnegne i1 hiil:3e fa ry11dg3 lret"loefc!.

Reglementaile beschlkkinsen :

:

Viiri verwiizen'nàar Art. 6 § 2 qlr Ari 8"varr het ill§R (zie ap;1Lt. document)

Stempelvan de KBDB

It



ti
l-*i
L_l

TI

n
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Yluchlen met speciale *telnenlineszone
(kermisvluchten. rnldwgekvluchten. voor- en
. .. !. .P. P... e qq A ,.., 1.o .l a!'!
r lcilcldt 5ríÉiJLl rtEl i' ia\r! siJF rrgl! l^:qEË,rËr,

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

t tjirrLiEte iu>srrt6:ptaaile!! !l! Err(rllutr!Ë LTJLJ- - ur3gexurgti-

o Lossingsdagen voor de lossingsplaatsen in Wallonië: dinsdag, woensdag, zaterdag, zondag & feestdagen

Kermisvluchten i*)

; r ri'.iu,lu;;i.viuui iiur, ( : )

voor- en najaarsvluchten {*}

Ronde van België (*)

{*} aanduiden'erat past

Í'? . : .*:*.o;.vit*li.u., i";r:v- .J,rir
t j;...iri.iu.i"' gi"vr*irii*ri s!*: t;;;q*í,;'iu !i"*i:iri+v"*L;lÈd:;i' !'iivi!i:i-tliiÉi{it;1: du*t §:ii

België) iriOten het niet hetrelfde verbond of derelfde de*lnemingsrone betreÍt'

Ao€ Dsta Vluchten

l{aneschrkker : ......,...,....,...

(naam en eventueel lidnummer)
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Aa nserekende ko:te n q-ell§*rqpÍ{*. *,xt

pselgrniqszone:

OF

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

OF

o Met deelgemeenten

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

afbakenen.(bu itengrenzen)

postcode ngam van de deelgemeente Postcode naam van de deelgemeente

a

Biilaee

o Gelieve op de bijgevoegde geografische kaart de deelnemingszone aan te duiden en deze kaart bij te voegen

aan huidig document.

Het hoofdbestuur van het verbond/samensoel :

(Het hoofdbestuur kan enkel bestaan uit personen die een bestuursfunctie bekleden ln één van de verenigingen

die deelnemen aan het verbond).

K,B,D.B.,,DE ÏOEKOMSÏ', VZW
Zei<5i1;3i 1,;
ss+s HeirN
u70/38 35 75

h u*[t-*
De voorzitter,

. I'! oi s. ... rlrr 7i-. 
r.r\ i. r?.I..f,.l. ... ...

De secretaris,

........1.."2.'............

(naam)

(handtekening)

Stempelvan de KBDB

De

(handtekening)

Stempel van de hoofdvereniging



\/^rh^nÀ rlrrhhrlin^ 21cin1 1

Reisrnnqttrr 7Íï71

KBDB - PË Limburg

Dubbelingen van het Verbond/samenspel op de:

n kleine snelheicl (s)

|-_l gr rrtr ::nellicirl {*)I,r

i i iliciirc haive iurrtJ (''i
\ L-j

i 
-i 

grote halve-lontl (geerr nationaais) (-i
ll
(*) aanduid*:t wet past

tneen natibiraalsll indien het verbond I de deelnemingsrone verschiltend !s.

ry* 
het verbomd/sanrensPeE .

\rei'enigínEen deurslke deel Lligrygk

F-en am i ns*t -leqa-ti-e §-tambs-ein"umm-e,r

Hoofdlokaal:

Andere verenigingen

-s-qnalorosJ,lg§aIiq §-tam[o-"eJÍnmme r B-e]lamins:t]ssaJte" §lambo.-e-k-rumm_qr

e? f ï

v er §,rutru §d§r-rer15
F ++ * { aÈ

I * L.ÍUIJÍ,EII

un te §tenen rÍï uw PL/slrL tËrl$f $ I.§"!C, -dLiC t.;
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Hoofdbestuur van het verbond/samenspel I

{Het hosfdbestuur kan e[kel bestaan uit seëonen die qgn hestuursfunctie bekleden in ééI van de vetenieineen

rjie deeinernen aan het verbontli.

Functies Namen .l"idnmn-e§

Voorzitter

Secretaris

Schatbewaarder

iiCr LUauui.vrl*diír(.-irstJul uuiri iiLr rituuirlrrrv.i,ui.rrrto. auqi; upsgrrvrrrcrrjii lrrtiÍlI§ liuiliup uu ivLtrLu\.ui rrruL

ingerichte vluchten).

Dubbeli ng sqorgqp3§eerd doo_r het verbond :

(naar rr erí everttueÉl lidrturrrrner)

Aangerekende kosten per inqekorfde duif : ...i...............

Deelnemingszone_ :

OF

e ln kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t{en} voor de berekening te verrnelden)

c Met deelgemeenten
Spgeiei iil
Geef bU deelgemeenten alleen de naam op r/an de deelgemeenten die de omtrek van de deelnemingszone

afbakenen.

oo§-Igode naam van dedseleemeenle postcode Laam vpn de deelgemeente

ui-
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Stempel van de hoofdverettiging Stempelvan cie KBLrB

t._-
I

Biilaeen

e [ielicvc ui-,ije ].rijgevueg.lu gct 6iari;,;iitj Lciàii tie ue*liit:ir'ti;tgzuri; aaí.r LÉ dr.iiuÈii ett tiii;ru*t*i vur-i

hoofdwedvlucht evenals de dubbelingen en deze kaart(en) bij te voegen aan huidig document.

a t{et lr!trrhtnroSr2lïr,ï!r:t ,,an het rlerhonr!/sanrens*e! ctient er,,enoens i't hijl2gg te rl'ol'den ger-rcregd

Reslementaire .Eschikkinsen :
t

Wii verwiizen nàai Art. tj § Z en:lri B van het ll§R {zie apart documenti
.l
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Vluchten met speciale deelnemingszone
(ker$isvluchten. midweekvluchlen. voof s[
.. ... i.. .. .r. 8.. r r$ F . . ! rq"!
íià tàaÍ'5* i Utii rei L Íiul rg'_§ J É! tlrcix' tql

r Ronde van België enkel op zaterdag of zondag gedurende de periode eoals vermeld in art, ltr van het NSR.

s lLr!!rL!€te lqrSSlilÉStrrddL*r!! Èr! $udlrutl!E Lr.rr,J-' !.I:JÉc'PLrr§,{'-

o [,ossingsdagen voor de lossingsplaatsen in Wallonië; dinsdag. wcensdag, zaterdag, zondag & feestdagen

I i i(crrrrisvluclrtt''r (':l
I_]
r-*-i
i r rrr.rrÍuL.'\\iiLiuii.iiii iLI
r-i
I I voor- en najaarsvluchten (").,
T*l Roncle van Belgiè ('')
L_.__l

{*} aanduiden wat past

i;t -,..1 .*.-,;-*,*,-,-.,,!,,!,!peLí--r..-i",.."r;.-..".', '",*';"..'.,i+r".r .Lv, '''".''''*i**l:oq-';'"''i*;""

Bel*iël iridlen het niet hetrelfde verhond of dezelfde deelnemingseon* iretr*ft.

ggg Data Vlucht€n

Raneschil,.i{ej : ..............",...

(naam en eventueel lidnummer)
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Aa neerekende kostqn oenn§e{*gd*rË *Si

Deelnemingszone :

OF

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

OF

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

afba kenen.(buitengrenzen)

postcode naam van de deelgemeente Postcode naam van de deelsemeente

Biilare

o Geiieve op de bijgevoegde geografische kaart de deelnemingszone aan te duiden en deze kaart bii te voegen

aan huidig document.

Het hoofdbestuur van het verbgnd/samenspel ;

die deelnemen aan het verbond)'

K.B.D.B.'DEl Outrui' r:

3545 HALEN

oA7aBB 35 7?:'

Stempel van Ce hoofdvereniging Stempelvan de KBDB



-/ .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


