
Reisrooster 202L

Verenieing
Vereniging : Naam .b.uti,**il.'in.L:r,iL.$*, Locatie r../l*'.,1..:;lf .'}:f stamboeknummer .1t fi.t.ct|I ')

(in te dienen in uw PE/SPE

I: Kbine en grote snelheid op

Kleine snelheid :

zaterdag K zondag

Vereniging pagina L

trY
M

\r) "'. C
Onze verqfrisins neemldeelaan volgende dubbelingen :

.......,..2a- *.. {ttr.m.a..d-*t.§o**.d...

Onze verenlFinF :

t richt geen lokale dubbeling in op de yluchten ingericht door het verbondlsamenspel

o richt een lokale dubbeling in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspel

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

Ransschíkker: .rts-i
(naam en eventueel lidnummer)

I
1'

Aangerekende kosten per íngekorfde duif t ........C.-,.

...... (*fl.o*...4.
"...../t 

\Lï....sL.y. ,,.3 /

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

maakt van een verbond , Z."e í)n L; ( f [...- bC,u.ct_
OF

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

OF

a Met deelgemeenten

en volgt het door deze laatste.
StamboeknummerHoofdlokaal is

deel uit van het

kbdb0004
Goedgekeurd
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Opgelet !tl
Geef bij deelgemeenten alleen de naam op van de deelgemeenten die de omtrek van de deelnemingszone

afbakenen.
postcode naqq van de deelge ne Bostqpde qaam van de,deeleemeenle

Naam van de vervoerder per wedvlucht :

Pqrtduiven toegsleten? ;

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

f$rc
(schrappen wat niet past)
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Maakt deel uit van het verbond/samenspel

en volgt het vluchtprogramma i door
Stamboeknummer l.6g*LWHoofdlokaalis:

Onze verenigine neemt deel aan volgende dubbelingen :

Onze vereniging:

c richt geen lokale dubbeling in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspel

o richt een lokale dubbeling in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspel

§peelt alleen en vol4 het vluchtprogramma optenomen in biilage
(schrap de eventueel niet ingerichte wedvluchten!.

Grote snelheid :

w .....fl.*.t.../i"i.

Raneschikker, . .*.(Loro. À*l "17 
- 37

{naam en eventueel lidnummer)

Aansefe[ende kosterJ per inqekorfde duif : ......

Deelnemingszone van de alleen spelende vereniging OF van de lokale duhbeling indien uw vereniging deel uit
maaktvan eenverbond :

OF

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

OF

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

afbakenen.

oostcode naam yan-dË deelsemee.nte sostsgde n-qqm van dg deefqqmeente

a



Vereniging pagina 4

Naam van de vervoerder per wedvlucht :

Portduiven toegelateq.?,j

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

ví nsrrrr

4schrappen wat niet past)
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Kleine halve-fond :

K aatste
+

Maakt deel uit van het verbond/samenspel ...

en volgt het nd door
,.é§.........Hoofdlokaal is

Onze verenigine neemt deelaan volgende dubbelineen :

O0ze vqreFisins;

c richt geen lokale dubbeling in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspel

o richt een lokale dubbeling in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspel

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

Ransschikker:
(naam en eventueel lidnummer)

Aaneereke.ndp kosten per insekorfde duif , ...../,*.Y....

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

OF

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

OF

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

afbakenen.
postcode naam van dQ CeqlFemeent§, poslcode nqam van dqdeelpemeente

a
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Naam van de vervoerder per wedvlucht :

Portduiven toeeelaten? :

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

- NEEN

(schrappen wat niet past)

<:}/§./*wvv--.,
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Grote halve-fond (eeen nationaalsl :

en volgt het vluchtprogramma ingediend door deze laatste.

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

Onze vereniging :

o richt geen lokale dubbeling in

o richt een lokale dubbeling in o

Stamboeknummer :..................

op de vluchten ingericht door het

p de vluchten ingeri,cht door verbond/samenspel

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

Aanqerekende kosten per ineekorfde duif

OF

OF

a

a

ln kilometers {gelíeve 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.
pgstsodg naam var'!de deelsemeqnte oqstcode na?m van dg.deelEpmeentq

Onze vereniging neemt deel aan volgende dubbelingen :

van de lokale uw deel uit maakt van een verbond
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Naam vap de lrervoerder per wedvlucht :

Portduiven toegelaten? :

(of er al dan niet portduiven worden toegelaten

JA. NEEN

(schrappen wat niet past)

Gelieve op de

huidig document.

Het vluchtprogramma dient eveneens in híjlage te worden gevoegd.

Stempel van de vereniging Stempelvan de KBDB

Reglementaire beschikkingen :

Wii verwiizen naar Art. 5 § 2 en Art. § van het NSR (zig agart documentl

sportreglement van de betrokken PE)

geografísche kaart de deelnemingzone aan te duiden en deze bij te voegen aana

a
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Vluchten met speciale deeln insszon (kermisvluchten.e

midweekvluchten, voor- en na arsvluchten, Ronde van Beleiël

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

r Officiële lossingsplaatsen in Wallonië 2O2L - bijgevoegd.
o Lossingsdagen voor de lossingsplaatsen in Wallonië: dinsdag, woensdag, zaterdag, zondag & feestdagen

Maakt deel uit van het verbond/samenspelK en volgt het vluchtprogramma inged door

Hoofdlokaalis mmer

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

Kermisvluchten (*)

midweekvluchten (*)

voor- en najaarsvluchten (*)
eJr-

Ronde van België op zaterdag op zondag (

(*) aanduiden wat past

{*} 1 formulier gebruiken per categorie (kermiwluchten, midweekvluchten, voor- en najaarsvluchten, Ronde van

België)

Dëg Vluchten

lr71
t_^1

Data

t-
cl,l....c.G.

.k}s*1.^"-.d*. A ..s.

.J"*

.kàÉc"*."
"K 

n.B,.à.
^n*p

;'\
Ra nssc h i kke r' ..........f,-.(. (.. il'.!.Vt :. tLh íw;t

m,ffi

À
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(naam en eventueel lidnummer)
Aanserekende kosten per LnEekorfsle dujf

Deelneminsszone :

OF

,1

: .......#.1.r}e'.ft+ac.

OF

a

a

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

Met deelgemeenten
Opgelet lll
Geef bÍj 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

<_-;\
Vgr:Iroerder: ., *#.Q{.À*L*.."gUq,.a..

Biilaee

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

aan huidig document.

Stempel van de vereniging Stempel van de KBDB

.qF_rAPE UP tEiDE[ 8 

' 
08

f lEilEI0[sÍ58§ï. tí tt
22?,8 ÍtEt sÍ-0r0-8Et8

Provincie Antwerpen
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Leervluchten
o Officiële lossingsplaatsen in Wallonië 2021 bijgevoegd.
r Lossingsdagen voor de lossingsplaatsen in Wallonië (dinsdag, woensdag, zaterdag, zondag & feestdagenl

Da€ Data Vluchten

A,&-ru***r*.,

Aangqrekende kosten oer inEpkotfds duif

De,elngfnineslgne :

OF

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

OF

a Met deelgemeenten

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

afbakenen.
postcode naam yan de d.eelsemeente p,p§tcoCe naam van de dFelFemeente

Vervqer

Naam vervoerder:

a

leervluchten de gemeentes dewelke in ons samenspel
 'rond Nete en Wimp' vervat zitten
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OF

Eigen vervoer:

ingediend)

(naam)

(handtekening)

Stempel van de vereniging

0E t{Aflt yRtEilDEil 81il§
I{IEIíEIOflSISFST.l* ..

222A HEt sI-0 /0-BER6

ïvpe voortllif,:

Nummerplaat:

Voertuip qoedqekeurd: JA NEEN {schrappen wat niet past)

lndiEn J&

Goedgekeurd op datum van

bijgevoegd te worden

(naam) - goedkeuring dient

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

door

Biilage

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

aan huidig document.

lnkorvingsuren van tot
Kleine snelheid *ï,'+r, l^"oc
Grote snelheid ,1*>§ fuo<>
Kleine halve fond Al \ó ,rlfr tË,

Grote halve fond

Fond

Grote fond

Het hoofdbestuur van de verenisinq :

De De schatbewaarder,
é
..I.itg*.r,s. .\).!L.. -q&r..L, ..., Lt*!*n*"^.

{naam)

(handtekening)

De

Stempelvan de KBDB

I


