
Mededeling aangaande de beslissing, genomen door de nationale algemene vergadering 

van 25/10/2017, om de gummiringen op de grote halve-fond af te schaffen 

 

Rekening houdend met de in rand vermelde beslissing zal art.  t. 98 & 101 NSR als volgt worden 

gewijzigd:  

Art. 98 NSR 

Alle elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan een internationale of een nationale wedvlucht  

zullen verplicht één gummiring dragen met uitzondering voor de grote halve-fondwedvluchten, 

waarvoor de verplichting tot het dragen van een gummiring werd afgeschaft,  en voor de 

Nederlandse duiven op internationale wedvluchten alwaar de gummi’s worden afgeschaft voor die 

duiven waarvoor het WCS-controlesysteem wordt toegepast. De duiven die deelnemen aan deze 

vluchten en mechanisch ingekorfd worden zullen twee gummi’s dragen. De twee gummiringen mogen 

niet aan dezelfde poot worden aangebracht. Voor deze die deelnemen aan interprovinciale of 

provinciale wedvluchten moeten de richtlijnen van de inrichter dienaangaande worden gevolgd.  

De eerst aangekomen duif van iedere liefhebber in elke categorie zal verplicht worden geconstateerd 

en gecontroleerd (met uitzondering van de controle voor de nationale grote halve-fondwedvluchten 

aangezien voor deze wedvluchten de verplichting tot het dragen van een gummiring, bestemd voor 

de controle,  werd afgeschaft). Bij gebrek, zal ze één seconde nà de eerste controle worden 

geklasseerd. Indien deze nalatigheid meerdere duiven betreft, zullen deze, na de eerste controle, 

geklasseerd worden, van seconde tot seconde, in volgorde van bestatiging. Indien geen enkele 

controle werd uitgevoerd zullen alle bestatigingen worden geannuleerd. De verplichting tot controle 

vervalt voor de gehandicapte liefhebber die een ondertekend attest van de dokter, waarin deze 

laatste bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door de KBDB opgelegde controle 

niet kan uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de KBDB en door deze beiden 

werd aanvaard en goedgekeurd. 

Indien het elektronisch systeem faalt en er bij de inkorving slechts één gummi werd aangebracht, 

wordt de gummi gebruikt bij wijze van 1ste bestatiging. De chip moet bestatigd worden ter controle (in 

een potje of rechtstreeks in functie van het type van de gebruikte chip). Deze beschadigde chip zal, na 

het lichten van het toestel, moeten bewaard worden door de vereniging tot het einde van het lopende 

vluchtseizoen. 

Indien de controle niet tijdig wordt geklokt, moet de duif worden geklasseerd op de bestatiging van 

de controle (zie beschikkingen van § 6, 7 en 8). 

Indien het elektronisch systeem werkt en de duif werd normaal elektronisch geconstateerd, doch de 

duif komt thuis zonder gummi, dan kan de betreffende chip in een mechanisch toestel geconstateerd 

worden als controlebestatiging. 

Voor de eerste geklokte duif dient de controlegummi binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van 

bestatiging (in u, min, sec) in het hoofdtoestel of controletoestel te worden afgeklokt. Bij 

elektronische registratie is het afklokken van de gummi van de eerste geklokte duif verplicht ter 

controle. 



De formaliteiten van aanmelden en controleren zijn niet meer verplicht vanaf de 3de dag van 

bestatiging. 

Deze voorschriften zijn slechts minimaal.  De inrichters zijn bevoegd om ze nog strenger te maken, 

bvb. door de verplichting al de duiven te controleren.  Deze voorschriften dienen evenwel ter 

goedkeuring te worden voorgelegd aan het nationaal sportcomité in het vooruitzicht van zijn 

jaarlijkse vergadering 

Voor  internationale, nationale, interprovinciale en provinciale vluchten is het gebruik van klokken die 

het uur van bestatiging aangeven  met een prik van een naald verboden, zowel  hoofdtoestel  als 

controletoestel. 

Voor internationale en nationale vluchten zijn enkel elektronische systemen en QUARTZ-toestellen 

toegestaan als hoofdklok (Quartz-toestellen eveneens als controleklok ). 

Controle bestatigingen mogen, op eigen risico, in goedgekeurde mechanische toestellen gebeuren; 

deze kunnen evenwel NOOIT in aanmerking worden genomen bij defect van de hoofdklok. 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van huidig artikel blijft artikel 68 NSR van toepassing en is 

prioritair. 

Art. 101 NSR 

Voor ALLE nationale wedvluchten zal iedere liefhebber zijn eerste geklokte duif per categorie binnen 

de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) aanmelden via 

- een communicatiemiddel aan zijn inkorvingsbureel.  
- KBDB-online, officieel aanmeldingssysteem van de KBDB. 

Deze meldingen zullen het juiste nummer van de gummiring (4 cijfers), met uitzondering voor de 

grote halve-fond alwaar de 3 laatste cijfers van het nummer van de identiteitsring dient te worden 

gemeld,  het uur van klokken, het uur van aanmelden, het eventueel tegenmerk en de naam van de 

liefhebber vermelden. 

Alle andere duiven dienen, per categorie, verplichtend te worden gemeld binnen de 30 minuten vanaf 

het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) via de in § 1 vermelde communicatiemiddelen of via 

KBDB-online en dit tot sluiting van de wedvlucht. 

Wanneer de respectievelijke termijnen van 15 minuten (voor de eerste duif per categorie) of 30 

minuten (voor alle andere duiven) worden overschreden, zal de duif worden geklasseerd op het uur 

van aanmelding van deze duif. Indien geen enkele aanmelding wordt gedaan zullen alle bestatigingen 

van deze liefhebber, in dezelfde categorie (en in haar dubbelingen), worden geannuleerd.  

De verplichting tot aanmelding vervalt voor de gehandicapte liefhebber die een ondertekend attest 

van de dokter, waarin deze laatste bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door de 

KBDB opgelegde aanmelding niet kan uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de 

KBDB en door deze beiden werd aanvaard en goedgekeurd.  

 



Al de inkorvingsburelen zullen verplichtend en onmiddellijk de eerste aanmelding telefonisch 

mededelen aan de nationale inrichter. Het eerste blad van de aanmeldingen (conform aan het model 

van de inrichter), zal onmiddellijk per fax worden overgemaakt aan de inrichter. Deze verplichting 

geldt niet indien het officieel KBDB-aanmeldingssysteem, KBDB-online, wordt gebruikt. De 

deelnemers zullen de voorschriften die door de nationale inrichters werden uitgevaardigd, stipt 

naleven op straf van het verbeurd verklaren van hun inzetten, ten voordele van de wedvlucht. De 

formaliteiten van aanmelden en controleren zijn niet meer verplicht vanaf de 3de dag van 

bestatiging. 

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

 


