
Mededeling t.a.v. de verenigingen 

maximum aantal duiven in de manden – manier van loden van de manden en te 

gebruiken loodjes – etiketten op de manden 

 

 

 

 

1. Wedvluchten in België 
 

riet    28 duiven  
plastiek    28 duiven  
aluminium   33 duiven 

 

2. Wedvluchten in Frankrijk met 1 nacht korf  
 
a/ Vluchten ten noorden van Parijs  

riet  28 duiven  

plastiek  28 duiven  

aluminium  33 duiven 

 

b/ Vluchten ten zuiden van Parijs  

riet  25 duiven  

plastiek  25 duiven  

aluminium  30 duiven 

 

3. Wedvluchten in Frankrijk met 2 nachten korf  

 

riet    22 duiven    

plastiek    22 duiven    

aluminium    26 duiven  

 
!!!!!!! OP DE NATIONALE VLUCHTEN ZIJN ENKEL PLASTIEKEN MANDEN  

          TOEGELATEN.  

 
4. Wedvluchten in Frankrijk (en Spanje/Barcelona) met 3 en meer nachten korf  

 
Frankrijk   18 duiven 
Spanje/Barcelona  16 duiven 
 
!!!!!!! OP DE NATIONALE VLUCHTEN ZIJN ENKEL PLASTIEKEN MANDEN  

          TOEGELATEN.  

 
 
 
 

A/ Maximum aantal duiven in de manden 



 
 
 
 
 
 
 

Vanaf 30/04/2018 en dit VOOR ALLE WEDVLUCHTEN  mag,  in toepassing van art. 43 § 2 van het 

NSR, het loden ENKEL gebeuren met GEMERKTE (logo KBDB + volgnummer) en AANGENOMEN 

loodjes (het gebruik van een daarvoor speciaal ontworpen loodtang is VERPLICHTEND). 

Bovendien verzoeken wij u bij voorkeur GEEN  IJZEREN draadjes te gebruiken voor het loden van 

de manden.  

 

Wij maken er u eveneens attent op dat het loden van de PLASTIEKEN manden dient te gebeuren in 

het midden. Vanzelfsprekend dient ook de deur gelood te worden. 

TER INFO: 

Deze loodjes evenals de loodtang kunnen worden bekomen bij  

- Demster – 051/72.21.11 – info@demster.be 

- IPAC Belgium – 0475/44.35.85 – 0494/58.57.46 - info@ipac-belgium.be 

 

 

 

 

Hiervoor verwijzen wij naar de inhoud van art. 43 § 4 NSR:  

Alle manden zullen voorzien zijn van een etiket met vermelding van de naam van de 

vereniging waar de duiven werden ingekorfd, het aantal manden verstuurd door deze 

vereniging, de datum van lossing, de lossingsplaats en het voorziene lossingsuur. Deze 

laatste vermelding zal in het groot worden aangebracht om een lossing op het juiste 

uur te waarborgen. 

Teneinde controles te vergemakkelijken, verzoeken wij u het mandnummer en het totaal aantal 

manden te vermelden op de aangebrachte etiketten: 

Vb. in totaal 10 manden, op de eerste mand zal dan volgende notatie worden aangebracht: 1/10, op 

de tweede mand: 2/10,…. 

B/ Manier van loden van de manden en te gebruiken loodjes 

C/ Etiketten op de manden 



Hiervan dient een lijst te worden opgemaakt volgens het hierna opgemaakte model en worden 

meegegeven met de vervoerder bij het ophalen van de duiven: 

 

Manden Loodje “1” Loodje “2” 

1/10 269246 265379 

2/10 847321 528854 

3/10 254331 249228 

…… ……….. ………… 

…… ……….. ……….. 

10/10 628411 225945 

 

--------------------------------------------------------------------------- 


