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Reisrooster 2021 

Vereniging 

Vereniging : Naam Duivenbond OLVWaver Locatie :Dorp 2, 2861 OLVWaver Stamboeknr: 66005 

KBDB- PE Antwerpen 

......... ~'-' : Kleine en grote snelheid op D zaterdag 11 zondag 

Kleine snelheid : 

11 Maakt deel uit van het verbond/samenspel ...•.. Diamantverbond 

en volgt het vluchtprogramma ingediend door deze laatste. 

Hoofdlokaal is :ltegem, De Witpen. Stamboeknummer :66113 

0Ai!!e vereAigiAg ReeFAt eleel aaR volgeAele ell:l~~eliAgeA : 

Wij spelen in dit verbond met de Oude duiven vanaf 14 maart tot het einde met de oude. 

Vanaf 5 september spelen wij ook in het verbond met oude en jonge ondereen tot einde seizoen. 

Onze vereniging: 

0 

0 

11 
riel:lt eeR IelEale el1:1~~eliRg iA 019 ele vl~:~el:lteA iAgeriel:lt el oor !:let ver~oAel/saFAeAsJ9el 

Speelt alleen en volgt het vluchtprogramma opgenomen in bijlage (Enkel Jonge duiven van 16/05 t/m 
29/08) 
(schrap de eventueel niet ingerichte wedvluchten). 

Rangschikker: David Uytterhoeven, 308785-34 
(naam en eventueel lidnummer) 

Aangerekende kosten per ingekorfde duif: ... 0,65 € 

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

OF 

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

OF 

kbdb0004
Goedgekeurd



• Met deelgemeenten 

Opgelet I!! 
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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 postcode naam van de deelgemeente 

2800 Mechelen 2270 Herenthout 

2812 Muizen 2560 Bevel 

2820 Rijmenam 2560 Kessel 

2580 Putte 2500 Lier 

2223 Schriek 2570 Duffel 

2220 Heist op den Berg 2860 Sint Katelijne Waver 

2222 Wiekevorst 2800 Walem 

Naam van de vervoerder per wedvlucht : 

Lathouwers 

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

JA -~ 

(schrappen wat niet past) 



Grote snelheid : 

11 Maakt deel uit van het verbond/samenspel Diamantverbond ................. . 

en volgt het vluchtprogramma ingediend door deze laatste. 

Hoofdlokaal is :ltegem, De Witpen ..............•.......... Stamboeknummer :66113 

Onze vereniging neemt deel aan volgende dubbelingen : 

Onze vereniging : 

0 

D 
riel'lt eeR lel<ale eYI919eliRg iA ep ee 'IIYel'lteR iRgeriel'lt eeer !'let verl9eRe/saFReRSI3el 

Speelt alleen en volgt het vluchtprogramma opgenomen in bijlage 
(schrap de eventueel niet ingerichte wedvluchten). 

Rangschikker: ....................................................................................... . 
(naam en eventueel lidnummer) 

Aangerekende kosten per ingekorfde duif: .............................................................................. . 
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Deelnemingszone van de alleen spelende vereniging OF van de lokale dubbeling indien uw vereniging deel uit 

maakt van een verbond : 

OF 

OF 

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

• 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 deelgemeente 
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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) 

JA- NEEN 

(schrappen wat niet past) 
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Kleine halve-fond : 

D Maakt deel uit van het verbond/samenspel ...............•........................•.....•........................................ 

en volgt het vluchtprogramma ingediend door deze laatste. 
Hoofdlokaal is : ..••....•••...••......•..•............................................••...........•. Stamboeknummer : ..•••••.•.•.....•. 

Onze vereniging neemt deel aan volgende dubbelingen : 

Onze vereniging : 

o richt geen lokale dubbeling op de vluchten ing 1cht door het verbond/samenspel 

0 

D Speelt alleen en volgt het vluchtpro am opgenomen in bijlage 
(schrap de eventueel niet ingerichte w uchten). 

Rangschikker: .................................................................................... . 
(naam en eventueel lidnummer) 

Deelnemingszone van de alleen spel nde vereniging OF van e lokale dubbeling indien uw vereniging deel uit 

maakt van een verbond 

OF 

• In kilometers (gelieve et/de basiscoördina(a)t(en) voor de be kening te vermelden) 

OF 

• 
Opgelet!!! 

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

afbakenen. 
naam van de deelgemeente postcode naam van de deelgemeente 

IJ,1 CA (l~ 
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Naam van de vervoerder per wedvlucht : 

Portduiven toegelaten?: 
(of er al dan niet portduiven worden toegelaten- cfr. sportreglement van d betrokken PE) 

JA- NEEN 
(schrappen wat niet past) 
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D 

een nationaais • 
• 

Maakt deel u van het verbond/samenspel ...................................................................................... . 
en volgt het vlu htprogramma ingediend door deze laatste. 

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

Onze vereniging : 

o richt geen lokale dub ling in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspel 

o richt een lokale dubheli in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspe 

Rangschikker: ................................................ ...... ..... .......................... . 
(naam en eventueel lidnummer) 

Deelnemingszone van de lokale dub eling indien uw v eniging deel uit maakt van een verbond 

OF 

• In kilometers (gelieve et/de basiscoördina(a)t(en) v r de berekening te vermelden) 

OF 

• Met deelge eenten 
Opgelet!! 
Geef bï eelgemeenten alleen de naam op van de deelgemee ten die de omtrek van de deelnemingszone 
afbak nen. 

naam van de deelgemeente naam van de deelgemeente 

(} '1 Î.A {?A 
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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) 

JA- NEEN 
(schrappen wat niet past) 

Bijlagen voor de alleenspelende verenigingen 

• Gelieve op de bijgevoegde geografische kaart de deelnemingzone aan te duiden en deze bij te voegen aan 

huidig document. 

• Het vluchtprogramma dient eveneens in bijlage te worden gevoegd. 

Stempel van de vereniging 

Du.ivenbond OLVWaver 
Dorp 2 

2861 O.L.Vr.Waver 
stamnr: 66005 

Reglementaire beschikkingen : 

Stempel van de KBDB 

Wij verwijzen naar Art. 6 § 2 en Art. 8 van het NSR (zie apart document) 

11 - - --""'.A 
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Vluchten met speciale deelnemingszone (kermisvluchten, 

• 
• 

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 

D Maakt deel uit van het verbond/samenspel ...................................................................................... . 

en volgt het vluchtprogramma ingediend door deze laatste. 

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

11 Speelt alleen en volgt het vluchtprogramma opgenomen in bijlage 
(schrap de eventueel niet ingerichte wedvluchten) . 

Kermisvluchten (*) 

midweekvluchten (*) 

D 
11 
D 
D 

voor- en najaarsvluchten (*) 

Ronde van België D op zaterdag 

(*) aanduiden wat past 

of D op zondag (*) 

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

België) 

Dag Data Vluchten 

Woensdag 16/06 Quiévrain 

Woensdag 14/07 Quiévrain 

Woensdag 01/09 Quiévrain 

Woensdag 15/09 Quiévrain 



Rangschikker: David Uytterhoeven, 308785-34. 
(naam en eventueel lidnummer) 
Aangerekende kosten per ingekorfde duif: 0,65 €.. ................ ........................... . 

Deelnemingszone : 

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

OF 

• Met deelgemeenten 

Opgelet !!I 
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 

Volledige provincie Antwerpen 

Vervoerder: Lathouwers ..................................................................... . 

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

aan huidig document. 

Stempel van de vereniging 

Duivenbond OLVWaver 
Dorp 2 

2861 O.L.Vr.Waver 
stamnr: 66005 

Stempel van de KBDB 
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Leervluchten 
• Officiële lossingsplaatsen in Wallonië 2021 bijgevoegd. 

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

Vluchten 

De vluchten die Lathouwers rijd, elke woensdag. (normaal Quiévrain, Beersel en Brussel) 

Aangerekende kosten per ingekorfde duif: 0,65 €.. ..................................... . 

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 postcode naam van de deelgemeente 

2800 Mechelen 2270 Herenthout 

2812 Muizen 2560 Bevel 

2820 Rijmenam 2560 Kessel 

2580 Putte 2500 Lier 

2223 Schriek 2570 Duffel 

2220 Heist op den Berg 2860 Sint Katelijne Waver 

2222 Wiekevorst 2800 Walem 

Vervoer 

Naam vervoerder: Lathouwers ........................................................................... . 

OF 
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Eigen vervoer: 

~ Type voertuig: ... ..................................................................................... .. 

~ Nummerplaat: .......... .. ................ ... .. ....................................................... . 

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

Indien JA: 

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: ... ... ............................................................... ...... . 

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

aan huidig document. 

I nkorvingsuren van tot 

Kleine snelheid 19h45 20h30 

Grote snelheid 19h45 20h30 

Kleine halve fond 

Grote halve fond 

Fond 

Grote fond 

Het hoofdbestuur van de vereniging : 

De voorzitter, 

David Uytterhoeven 

Stempel van de vereniging 

Duivenbond OLVWaver 
Oorp2 

2,861 O.L.Vr.Wover 
stamnr: 66005 

De secretaris, De schatbewaarder, 

Eddy Goyvaerts Leo Van Calster 

(naam~ 'C ········· ·· .. . ............ . 

(naam) L 0 
..................................... ~~-

(handtekening) (handtekening) 

Stempel van de KBDB 



Vluchtprogramma 2021 (ZONDAG) 

datum oude enjaarse jonge duiven 

14-mrt-21 Q~vrain of korte vlucht ; .. ............ 8 
21-mrt-21 Qult.vrain ofkorte vlucht ; .............. 1/ 
28-mrt-21 Qui~in 8 

4/04/2021 ; Pasen Quié .. in I 
ll -apr-21 Quiévitin!Noyon " 18-apr-21 Quié~oyon 8 
25-apr-21 Quiévraît Noyon 6 
02-mei-21 Quiévrai~ ~oyon 8 leervlucht jonge duiven 
09-mei-21 Quiévrain ~on I_ leervlucht jonge duiven 

13/05/2021: Hemelvaart Quiévrain .~ g leervlucht jonge duiven 
16-mei-21 Quiévrain!N~on q Quiévrain 
23-mei-21 Quiévrain/No~n Jf Quiévrain 

24/05/2021 : Pinkstermaandag Quiévrain \\ U_ Quiévrain 
30-mei-21 Quiévrain!Noyolà. f( Quiévrain~ 
06-jun-21 Quiévrain/Noyon1\ IJ Quiévrain n.· 

13-jun-21 Quiévrain/Noyon \\ IJ ~ 
20-jun-21 Quiévrain!Noyon \\ N Quiévrai~ 

27-jun-21 Quiévrain/Noyon ~ ~/_ Quiévrai"~• 
04-jul-21 Quiévrain/Noyon Quiévrai~ 

11-jul-21 Quiévrain!Noyon IJ ~ Quiévrai~ 

18-jul-21 Quiévrain/Noyon 1/ \l Quiévrai~ 

21/07/2021 :Nationale feestdag Quiévrain u ~ Quiévrain 
25-jul-21 Quiévrain!Noyol)')' \\ Quiévrain~ 

01-aug-21 Quiévrain/Noyoif \\ Quiévrai~ 

08-aug-21 Quiévrain!Noy~ \\ Quiévrai.u~. 

15-aug-21 Quiévrain!Noi{ln \\ Quiévrain~ 

22-aug-21 Quiévrain!N'*on " Quiévrai~ 

29-aug-21 Quiévrain ~yon _\\ Quiévrainflilillln 
05-sep-21 J oyon Quiévrainb) \\ ~ 
12-sep-21 Quiévrain-'1 i\ ~ Quié · _, 
19-sep-21 Quiévrajj1 j\ Quiévrain~ L 
26-sep-21 Quiévr tl(l \\ Quiévrain ' / 
03-okt-21 Quiévi rin \\ Quiévrain ~ 
10-okt-21 Quiéj i~t \\ Quiévrain /~ 
17-okt-21 Qui ~a in \\ Quiévrain / ~ 
24-okt-21 Qu' rvrain ~ QuiévraV ~ 
31-okt-21 Qj évrain u. Quié.»€fn ~ 

" . . l . .. * Elke veremgmg heeft recht op 4 reg10nale week/kermtsprljskampen 
* Oude, jaarse en jonge duiven worden steeds samen los. 

u , 
* Lossingsuren Quiévrain: interprovinciaal Antwerpen- Oost Vlaanderen- Vlaams Brabant (sectorl) 
* Lossing 9 uur : maart- april - september - oktober, vanaf mei t/m augustus : 8 uur 
* Lossingsuren Noyon : interprovinciaal Antwerpen Oost Vlaanderen - Vlaams Brabant (sectorl): 7u30 
* Tijdens de maanden maart-april-september-oktober I het vroegste lossingsuur met I uur verlaat worden; 
* Voor feestdagen en weekprijskampen wordt de weekendregeling behouden, op andere weekvluchten zal Antwerpen 

oasterlijn om 7u50 eerst lossen, 8u Antwerpen middellijn met Vlaams Brabant( sectori) en middellijn Oost Vlaanderen. 
8u10 Antwerpen West met Oost Vlaanderen. 

~ 

* Mogelijkheid tot het inrichten van Ronde van Belgii! vluchten tijdens de laatste 2 weken van september en de eerste 2 weken 
van oktober. 

*Voor de Ronde van Belgii! komen enkel de aangedu'dde lossingsplaatsen van de KBDB in aanmerking. De lossings
ptaatsen Momisnies/Quiévrain komen nici in llllllmetking. 
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