Akkoord PE Limburg-SPE Luik-Namen-Luxemburg
Dit akkoord vervangt het vroeger “akkoord ’56”. Het geldt voor alle wedvluchten. Het akkoord vangt aan na datum
van ondertekening en wordt elk jaar zonder tegenbericht automatisch verlengd op 1 november.
Snelheid en kleine halve fond
Een vereniging die wedvluchten inricht : Een vereniging aangesloten bij de betrokken entiteit mag in haar
deelnemingszone de deelgemeente(n) opnemen die aanpalend is (zijn) aan de grens van de provincie voor zover ze
raken aan de deelgemeente waar de vereniging gevestigd is.
Een samenspel (verbond) dat wedvluchten inricht : Het samenspel (verbond) aangesloten bij de betrokken entiteit
mag in hun deelnemingszone de deelgemeente(n) opnemen die aanpalend is (zijn) aan de grens van de provincie
voor zover ze raken aan de deelnemingszone die gekozen wordt in de eigen entiteit.
Nationale en internationale vluchten
De liefhebbers uit de aanpalende deelgemeenten mogen hun duiven inkorven in een bureel van de andere entiteit
voor zover ze opgenomen zijn in de verplichte lokale dubbeling van het inkorvingsbureel. Enkel de gemeenten die
aanpalen aan de provinciegrens mogen opgenomen worden in de deelnemingszone van de lokale verplichte
dubbeling.
De inkorvingsburelen mogen geen duiven aanvaarden van liefhebbers buiten deze deelnemingszone en zien er op
toe dat de liefhebbers uit de deelnemingszone geen duiven van liefhebbers buiten de deelnemingszone mee
inkorven.
De betrokken PE/SPE leggen jaarlijks alvorens deze goed te keuren, de reisroosters van de verenigingen van hun
PE/SPE die hun straal uitbreiden over het gebied van de andere PE voor ter goedkeuring aan de andere PE/SPE
uiterlijk op 31 januari.
Deelgemeenten langs de provinciegrens Limburg-Luik die opgenomen mogen worden in de deelnemingszone :
Voor PE Limburg van west naar oost:
Montenaken, Kortijs, Vorsen, Borlo, Jeuk, Rukkelingen-Loon, Batsheers, Opheers, Heers, Horpmaal, Vechmaal, Lauw,
Herstappe, Rutten, Diets-Heur, Vreren, Nerem, Sluizen, Millen, Valmeer, Zichen-Zussen-Bolder, Kanne.
Voor SPE Luik-Namen-Luxemburg van west naar oost
Hannut-Boëlhe-Crenwick-Rosoux-Corswarem-Waremme-Oreye-Crisnée-Villers l’Eveque- Othée- Wihogne- PaifveGlons- Boirs- Geer- Roclenge sur Geer- Wonck- Eben Emael- Lanaye.
Opgemaakt op 13 mei 2015
Voor de provinciale entiteit Limburg
J.L. Loix (voorzitter)
W. Kempeneers

J. Custers

R. Bruninx

Voor de samengestelde provinciale entiteit Luik-Namen-Luxemburg
Francine LAGEOT (présidente)

Jean VANDEVORST

Edgard PETITJEAN

