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Reisrooster 2021 
Verbond/Samenspel 

(in te dienen in uw PE/SPE vóór 01.02.2021) 

  KBDB – PE OOST-VLAANDEREN 

Verbond/samenspel op de: 

 kleine snelheid (*) 

 

 grote snelheid (*) 

 

 kleine halve-fond (*) 

 

 grote halve-fond (geen nationaals) (*) 

(*) aanduiden wat past  

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

halve fond (geen nationaals)) indien de deelnemingszone verschillend is. 

 

Benaming van het verbond/samenspel : 

SAMENSPEL MIDDEN WAAS NOYON……………………………………………………………………. 

Verenigingen dewelke deel uitmaken van het verbond/samenspel: 

   Benaming      Stamboeknummer 

Hoofdlokaal  RECHT VOOR ALLEN     44307 

andere verenigingen DE GRENSREIZIGERS     44055 

   DE GOUDEN PLUIM     44168 

   DE RAPPE DUIF      44739  

   DE SNELLE VLUCHT     44632 

   ONS GENOEGEN     44563 

   DE ZWALUW      44580 

   DE EENDRACHT      44044 

   DE EENDRACHT      44146 

X 
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   VERENIGING      66263 

   EENDRACHT      44222 

   DE VELDDUIF      44435 

   ELK ZIJN RECHT      44567 

   EERLIJK M/N VREZEN     44390 

   DE STRIJDERSBOND     44225  

   HOOP IN DE TOEKOMST    44537  

   EENDRACHT & VOORUITGANG    44238  

 

Hoofdbestuur van het verbond/samenspel : 

Functies  Namen    Lidnummers  Handtekeningen 

Voorzitter  BOMBEKE DRIES  254491-60  ……………………. 

Secretaris  DAELMAN PATRICK  100054-47  …………………… 

Schatbewaarder DE MAESSCHALCK NICO 253326-59  …………………… 

 

Het verbond/samenspel volgt het vluchtprogramma, zoals opgenomen in bijlage (schrap de 

eventueel niet ingerichte vluchten).  

 

 

Hoofdvlucht (samen met alle hierboven vermelde verenigingen) 

Rangschikker: Etienne De Middelaer…………………………………………………………………………….  
(naam en eventueel lidnummer) 
 
Aangerekende kosten per ingekorfde duif : ……0.80 eurocent………………………………….  

Deelnemingszone :  

OF 

• In kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t(en) voor de berekening te vermelden) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

OF 

• Met deelgemeenten 

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

deelnemingszone afbakenen. 

postcode  naam van de deelgemeente 

 9060   ZELZATE 

 9042   ST-KRUIS-WINKEL 

 9041   OOSTAKKER 

 9000   GENT 

 9051   ST DENIJS WESTREM 

 9840   DE PINTE 

 9810   NAZARETH 

 9750   OUWEGEM 

 9750   HUISE 

 9636   NEDERZWALM 

 9630   ST MARIA LATEM 

 9700   MATER 

 9700   VOLKEGEM 

 9700   EDELARE 

 9700   LEUPEGEM 

 9680   ETIKHOVE 

 9681   NUKERKE 

 9690   ZULZEKE 

 9690   KWAREMONT  

 9600   RONSE 

 9688   SCHORISSE 

 9660   OPBRAKEL 

 9660   EVERBEEK 

 9500   ZARLARDINGE 

 9500   OVERBOELARE 

 9500   MOERBEKE 

 9500   ONKERZELE 

 9506   IDEGEM 

 9400   VOORDE 
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 9404   ASPELARE 

 9550   ST ANTELINKS 

 9550   WOUBRECHTEGEM 

 9550   HERZELE 

 9552   BORSBEKE 

 9420   BURST 

 9420   BAMBRUGGE 

 9420   MERE 

 9320   NIEUWERKERKEN 

 9300   AALST 

 9310   HERDERSEM 

 9200   MESPELARE 

 9200   OUDEGEM 

 9200   APPELS 

 9240   ZELE 

 9200   GREMBERGEN 

 9220   MOERZEKE 

 9220   HAMME 

 9140   TIELRODE 

 9140   TEMSE 

 9140   STEENDORP 

 9150   BAZEL 

 9150   KRUIBEKE 

 9120   MELSELE 

 9130   KALLO 

 9130   DOEL 

 9130   KIELDRECHT 

 9170   MEERDONK 

 9170   DE KLINGE 

 9190   KEMZEKE 

 9190   STEKENE 
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 9180   MOERBEKE 

 9185   WACHTEBEKE 

 2070   ZWIJNDRECHT PE-ANTWERPEN 

 2070   BURCHT PE-ANTWERPEN 

    

Naam van de vervoerder per wedvlucht : 

BAUWENS 

MARTENS 

Portduiven toegelaten : 
(of er al dan niet portduiven worden toegelaten – cfr. sportreglement van de betrokken PE)  
 
JA  - NEEN 
(schrappen wat niet past) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubbelingen georganiseerd door de verenigingen 
die deel uitmaken van het verbond : 

 
- Wordt er door alle deelnemende verenigingen een lokale dubbeling ingericht ?  

JA NEEN  (schrappen wat niet past) 

Indien NEEN, welke verenigingen richten geen lokale dubbeling in ? 
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Benaming      Stamboeknummer 

………………………………………………………………………….. ……………………………….. 

 

 

 

- Andere dubbelingen (tussen verschillende verenigingen van het verbond of het samenspel)  

1. NOYONVERBOND WAASLAND   (naam van de dubbeling) 

Deelnemende verenigingen : 

Benaming      Stamboeknummer 

RECHT VOOR ALLEN     44307 

DE GRENSREIZIGERS     44055 

DE GOUDEN PLUIM     44168 

DE RAPPE DUIF      44739 

DE SNELLE VLUCHT     44632 

ONS GENOEGEN     44563 

DE ZWALUW      44580 

Rangschikker: DAELMAN PATRICK  100054-47 
(naam en eventueel lidnummer) 
 

Aangerekende kosten per ingekorfde duif : ……0.80 EUROCENT………….  

Deelnemingszone :  

OF 

• In kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t(en) voor de berekening te vermelden) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

OF 

• 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 

9185   WACHTEBEKE 

9080   ZAFFELARE 

9080   ZEVENEKEN 

9080   BEERVELDE 
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9270   KALKEN 

9290   OVERMERE 

9240   ZELE 

9200   GREMBERGEN 

9220   MOERZEKE 

9220   HAMME 

9140   TIELRODE 

9140   TEMSE 

9120   HAASDONK 

9120   BEVEREN 

9130   KALLO 

9130   DOEL 

9130   KIELDRECHT 

9170   MEERDONK 

9170   DE KLINGE 

9190   KEMZEKE 

9190   STEKENE 

9180   MOERBEKE 

 

2. WAASLAND OOST  . (naam van de dubbeling) 

Deelnemende verenigingen : 

Benaming      Stamboeknummer 

DE EENDRACHT      44044 

DE EENDRACHT      44146 

VERENIGING      66263 

EENDRACHT      44222 

DE VELDDUIF      44435 

Rangschikker: DE MIDDELAER ETIENNE  
(naam en eventueel lidnummer) 
 
Aangerekende kosten per ingekorfde duif : ………………?????…………………………………….  

Deelnemingszone : 

OF  
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• In kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t(en) voor de berekening te vermelden) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

OF 

• 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 

……………………….. IN TE VULLEN DOOR VERANTWOORDELIJK VERBOND WAASLAND 

OOST 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

 

 

 

3. DE LEEBOND    (naam van de dubbeling) 

Deelnemende verenigingen : 

Benaming      Stamboeknummer 

ELK ZIJN RECHT      44567 

EERLIJK M/N VREZEN     44390 

Rangschikker: NICO DE MAESSCHALCK  253326-59 
(naam en eventueel lidnummer) 
 
Aangerekende kosten per ingekorfde duif : …………????………………………………….  

Deelnemingszone : 

OF  

• In kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t(en) voor de berekening te vermelden) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

OF 
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• 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 

……………………….. IN TE VULLEN DOOR VERANTWOORDELIJK VERBOND LEEBOND 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

 

4. DE STRIJDERSBOND   (naam van de dubbeling) 

Deelnemende verenigingen : 

Benaming      Stamboeknummer 

DE STRIJDERSBOND     44225 

Rangschikker: …… ???……………………………………………………………………….  
(naam en eventueel lidnummer) 
 
Aangerekende kosten per ingekorfde duif : …………???………………………………………………………….  

Deelnemingszone : 

OF  

• In kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t(en) voor de berekening te vermelden) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

OF 

• 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 

……………………….. IN TE VULLEN DOOR VERANTWOORDELIJK DE STRIJDERSBOND 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 
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……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

 

 

 

5. HOOP IN DE TOEKOMST (naam van de dubbeling) 

Deelnemende verenigingen : 

Benaming      Stamboeknummer 

HOOP IN DE TOEKOMST    44537 

 

Rangschikker: ………… ???………………………………….  
(naam en eventueel lidnummer) 
 
Aangerekende kosten per ingekorfde duif : …………???……………………………………………….  

Deelnemingszone :  

OF 

• In kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t(en) voor de berekening te vermelden) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

OF 

• 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 

……………………….. IN TE VULLEN DOOR VERANTWOORDELIJK HOOP IN DE TOEKOMST 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 
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6. EENDRACHT & VOORUITGANG (naam van de dubbeling) 

Deelnemende verenigingen : 

Benaming      Stamboeknummer 

EENDRACHT & VOORUITGANG    44238 

 

Rangschikker: ………… ???………………………………….  
(naam en eventueel lidnummer) 
 
Aangerekende kosten per ingekorfde duif : …………???……………………………………………….  

Deelnemingszone :  

OF 

• In kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t(en) voor de berekening te vermelden) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

OF 

• 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 

……………………….. IN TE VULLEN DOOR VERANTWOORDELIJKE EENDRACHT & 

VOORUITGANG 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 
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Bijlagen 

• Gelieve op de bijgevoegde geografische kaart de deelnemingzone aan te duiden en dit zowel 

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

document.  

• Het vluchtprogramma van het verbond/samenspel dient eveneens in bijlage te worden 

gevoegd.  

Reglementaire beschikkingen : 

Art. 6 § 2 van het NSR : 

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. 

Art. 8 van het NSR : 
 
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 
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  - 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. 
 
 

Het hoofdbestuur van het verbond/samenspel : 

De voorzitter,    De secretaris,   De schatbewaarder, 

Bombeke Dries    Daelman Patrick  De Maesschalck Nico 

(naam)    (naam)    (naam) 

…………………………………………… …………………………………………. ……………………………………………… 

(handtekening)   (handtekening)   (handtekening)  

Stempel van de hoofdvereniging    Stempel van de KBDB 
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Vluchten met speciale deelnemingszone 

(kermisvluchten, midweekvluchten, voor- en 

najaarsvluchten, Ronde van België)  
•  Ronde van België enkel op zaterdag of zondag gedurende de periode zoals vermeld in art. 

11 van het NSR. 

• Officiële lossingsplaatsen in Wallonië 2021 -  bijgevoegd. 

• Lossingsdagen voor de lossingsplaatsen in Wallonië: dinsdag, woensdag, zaterdag, zondag 

& feestdagen 

 Kermisvluchten (*) 

 midweekvluchten (*) 

 voor- en najaarsvluchten (*) 

 Ronde van België (*) 

(*) aanduiden wat past 

(*) 1 formulier gebruiken per categorie (kermisvluchten, midweekvluchten, voor- en 

najaarsvluchten, Ronde van België) 

Dag   Data     Vluchten 

NIET VAN TOEPASSING VOOR DEELMENDE MAATSCHAPPIJEN SAMENSPEL MIDDEN WAAS 

……………………………. …………………………… ………………………………………………………………………………… 

Rangschikker : …………………………………………………………………………….  
(naam en eventueel lidnummer) 
 
Aangerekende kosten per ingekorfde duif : …………………………………………………………………….  

Deelnemingszone : 

OF  

• In kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t(en) voor de berekening te vermelden) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

OF 

• Met deelgemeenten 

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

deelnemingszone afbakenen. 

 

postcode  naam van de deelgemeente 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

Vervoerder: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bijlage 

• 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/samenspel : 

De voorzitter,    De secretaris,   De schatbewaarder, 

Bombeke Dries    Daelman Patrick  De Maesschalck Nico 

(naam)    (naam)    (naam) 

…………………………………………… …………………………………………. ……………………………………………… 

(handtekening)   (handtekening)   (handtekening)  

Stempel van de hoofdvereniging    Stempel van de KBDB 

 

 

 

Leervluchten 
• Officiële lossingsplaatsen in Wallonië 2021 bijgevoegd. 

• Lossingsdagen voor de lossingsplaatsen in Wallonië (dinsdag, woensdag, zaterdag, zondag 

& feestdagen) 

 

Dag   Data     Vluchten 



16 
 

INDIEN LEERDRACHTEN INGERICHT ZULLEN WORDEN DOOR VERGZELLER BAUWENS EN/OF 

VERGEZELLER MARTENS OP WOENSDAG ZAL ER INGEKORFD WORDEN DOOR DE BOVENVERMELDE 

INKORFLOKALEN 

 

Aangerekende kosten per ingekorfde duif : …………………………………………………………………….  

Deelnemingszone : 

OF  

• In kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t(en) voor de berekening te vermelden) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

OF 

• 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 

ZIE BOVENSTAANDE INFO SAMENSPEL MIDDEN WAAS EN/OF DEELNEMENDE VERBONDEN 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

……………………….. ……………………………………………………………. 

Vervoer 

Naam vervoerder: BAUWENS & MARTENS. 

OF 

Eigen vervoer: 

➢ Type voortuig: ……………………………………………………………………………… 

➢ Nummerplaat: …………………………………………………………………………….. 

➢ Voertuig goedgekeurd:  JA  NEEN (schrappen wat niet past) 

Indien JA: 
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Goedgekeurd op datum van …………………………… door ……………………………………….. (naam) – 

goedkeuring dient bijgevoegd te worden 

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

aanvraag tot keuring ingediend) 

➢ Naam van de verantwoordelijke: …………………………………………………………………. 

Bijlage 

• 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/samenspel : 

De voorzitter,    De secretaris,   De schatbewaarder, 

Bombeke Dries    Daelman Patrick  De Maesschalck Nico 

(naam)    (naam)    (naam) 

…………………………………………… …………………………………………. ……………………………………………… 

(handtekening)   (handtekening)   (handtekening)  

Stempel van de hoofdvereniging    Stempel van de KBDB 

 

 

 

 




