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Reisrooste r 2O2L

Vereniging
Vereniging: Naam Locatie :......................... Stamboeknummer

(in te dienen in uw PE/SPE

KBDB - PE ....'......r..r.r...........r..r.....'..'.o.........'..............r.i..r......1...

Keuze : Kleine en grote snelheid op I zaterdag I zondag

Kleine snelheid :

Maakt deel uit van het verbond/samenspel
en volgt het vluchtprograrnma ingediend door deze laatste.

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

Qllze verenigi[e neemt deel aan volgende dubbelinsen :

OnZgvereniging:

o richt geen lokale dubbeling in op de vluchten ingericht door het verbondfsamenspel

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).

Raneschikker: ....,..............

(naam en eventueel lidnummer)

Aanserekende kosten per inpekorfde duif : .......".........,.

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

OF

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

OF

o Met deelgemeenten

VERENIGING ZWIJNDRECHT ZWIJNDRECHT 66263

ANTWERPEN

X

X
WAASLAND OOST

BEVEREN EENDRACHT 44044

X

ETIENNE DE MIDDELAER

0.80 EURO

kbdb0004
Goedgekeurd
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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

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)

9120 VERREBROEK

 9120 KALLO

2070  ZWIJNDRECHT

 2070                     BURCHT

 9150
 KRUIBEKE

 9150 BAZEL

 9140   STEENDORP

9140 TEMSE

 9140  TIELRODE

 9100  ST. NIKLAAS

 9120 VRASENE

TRANSPORT BAUWENS STEKENE

9120 BEVEREN

9120 MELSELE

9120 HAASDONK

XX
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Grote snelheid :

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 in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspel

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

§peelt alleen en volgt het vluchtprogramma opgenomen in biilage
(schrap de eventueel niet ingerichte wedvluchten).

Rangschikker: ...................

(naam en eventueel lidnummer)

Aangerekende kosten per ineekorfde duif ; ...................

Deelnemingszone van de alleen spelende vereniging OF van de lokale dubbeling indien uw vereniging deel uit
maakÍ van een yerbond :

o ln kilometers (gelíeve 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 deelgemeente postcode naam van de deelgeryteente

OF

OF

X
EENDRACHT BEVEREN 44044

MIDDEN WAAS

X

ETIENNE DE MIDDELAER

0,90 EURO

9120 BEVEREN
9120 HAASDONK

9120 MELSELE
9140 TEMSE

2070 ZWIJNDRECHT

2070 BURCHT
9120 VERREBROEK
9120 KALLO
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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)
X

9150 KRUIBEKE

9150 BAZEL

9140 STEENDORP

9140 TIELRODE

9100 ST. NIKLAAS

9100 NIEUWKERKEN

9120 VRASENE

TRANSPORT BAUWENS STEKENE
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Kleine halve-fond :

Maakt deel uit van het verbond/samenspel
en volgt het vluchtprogramma íngediend door deze laatste.

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

Onze vereniging neemt deel aan volgende dubbelineen :

Onze vereníging:

o richt geen lokale dubbeling in op de vluchten 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 ingeríchte wedvluchten).

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

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

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

OF

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

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

afbakenen.
postcode naam van de_deelRemeelte postcode naam van dedeelgemeente

OF

X
ST. GILLIS - WAAS

X

PATRICK DAELMAN

1,25 EURO

CENTRAAL HAFO VERBOND

SINAAI

 ELVERSELE
zwijndrecht

ST. GILLIS - WAAS

2070

9112

9170

9140
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Naam van de vervoerder per wedvlucht :

PortAuiven toeeelateÈ
{of er al dan niet portduiven worden toegelaten - cfr. sportreglernent van de betrokken PE)

JA - NEËN

(schrappen wat niet past)

TRANSPORT BAUWENS

X



n Kermisvluchten

n midweekvluchte

n voor- en najaars

n Ronde van Belgi

(*) aanduiden wat past
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Vluchten met speciale deelnemingszone (.kermisvluchten,

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

r Officiële lossingsplaatsen in Wallonië 2AZl - biigevoegd.
r Lossingsdagen voor de lossingsplaatsen in Wallonië: dinsdag, woensdag, zaterdag, zondag& feestdagen

Maakt deel uit van het verbond/samenspel
en volgt het vluchtprogramma ingediend door deze laatste.

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

Speelt alleen en volgÍ het vluchtprogramma opgenomen in bljlage

{schrap de eventueel niet ingerichte wedvluchten).

Kermisvluchten (*)

midweekvluchten (*)

voor- en najaarsvluchten (*)

Ronde van België I oozaterdas 
"t I opzondag(*)

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

Belsiël

P?s Data Vluchten

X

 EENDRACHT BEVEREN 44044

X

MAANDAG 24 MEI 2021 QUIEVRAIN

WOENSDAG 21 JULI 2021 QUIEVRAIN

ETIENNE DE MIDDELAER

WAASLAND OOST
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(naam en eventueel lidnummer)
Aaneerekende kostefi per ingekgrfde duif : ..................'

Dee-lnemingszone :

OF

o tn 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 deelgemeente postcode naam van de dgelgemeente

Biilaee

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

aan huidig document.

Stempel van de vereniging Stempelvan de KBDB

*{iÍHtï}}ffi*i{ffi
FUEfr ÉMi*ïiírlG f Y$t,i r{ U tlISHT§

J .t,l44q
t.r i;,. \; q

2tTt './i.rríi :!.{r-,ïf i)ilï

0.80 EURO

9120 BEVEREN

9120 VERREBROEK

9120  KALLO

2070 ZWIJNDRECHT

2070 BURCHT

9150 KRUIBEKE

9150 BAZEL

9120 MELSELE
9120 HAASDONK

9140 STEENDORP

9140 TEMSE

 9140 TIELRODE

 9100 ST. NIKLAAS

9100 NIEUWKERKEN
9120 VRASENE

TRANSPORT BAUWENS STEKENE
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Leervluchten
r Officiële lossingsplaatsen in Wallonië 2021 bijgevoegd.
o Lossingsdagen voor de lossingsplaatsen in Wallonië (dinsdag, woensdag, zaterdag, zondag & feestdagen)

Qgg Datp

Aangerekende kosten per ineekorf4e duif : ........"..........

Deelnemingszone :

OF

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

o Met deelgemeenten

Opgelet lÍl
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

OF

Indien Transport Bauwens leervluchten organiseerd zullen er op Woensdagen 

leervluchten georganiseerd worden

0.70 Euro

TRANSPORT BAUWENS STEKENE
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OF

Ejgen vervoer:

lndien iA:

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

bijgevoegd te worden

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

ingediend)

Biilase

r 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

Grote snelheid

Kleine haíve fond

Grote halve fond

Fond

Grote fond

Het hoofdbestuur van de vereni(ing :

De voorzitter, De secretaris, De schatbewaarder,

(naam) (naam) (naam)

(handtekening)

Stempel van de vereniging

{handtekening) (handtekening)

Stempel van de KBDB

tsului;itBOi{ru
§ryfr nEi§{fi,nff U [siU t\i n ffi Ef; *iïE

uiiPSS

*{i?* ÏUr'1'1 r'iIil[{:ii;ï

NIET VAN TOEPASSING

HECTOR VAN DER LINDEN DIRK VAN DER MEIREN DIRK DE COCK

18.00 20.00

  18.00 20.00

18.00 19.00


