Bericht aan de verenigingen
In bijlage laten wij u de goedgekeurde reisrooster 2018 geworden, alsook het document voor het
afhalen van de 4de Reeks ringen.
In extremis zijn voor de reisroosters van het gewest Midden en het gewest Oost de wedvluchten uit
Dizy en Trélou vervangen door Laon.
De wedvlucht uit Sézanne van 28-7-18 wordt vervangen door Sourdun, met inkorving op donderdag.
Dit alles heeft te maken met de beslissing genomen door de algemene vergadering nationaal van 282-18 waarbij beslist werd dat voor de nationale kampioenschappen snelheid en kleine halve fond er
niet langer met vluchten opgegeven per provincie wordt gewerkt, maar met vaste afstanden tot het
hok.
Wij melden u ook dat het provinciaal sportreglement 2018, de criteria van de provinciale
kampioenschappen 2018, het verslag van de algemene vergadering van november 2017 op onze
website staan (www.kbdb.be) onder de menuknop “PE/SPE”, vervolgens Limburg kiezen en uit het
menu het item dat u wenst te bekijken.
Deze laatste documenten worden ook nog eens via mail naar de correspondenten van de
verenigingen gezonden als pdf – document.

Hieronder vermelden wij enkele belangrijke artikels uit de reglementering die
uw aandacht verdienen.
Artikel 17 Provinciaal sportreglement
“Portduiven moeten op alle programmavluchten aangenomen worden. Op midweekvluchten, voor –
en najaarsvluchten, feestdag- en kermisvluchten beslist de inrichter of hij al dan niet portduiven
aanvaardt.
Er wordt de aandacht gevestigd op artikel 37 van het Nationaal Sportreglement : “ Het inkorven van
port/leerduiven van buiten de deelnemingszone van de vereniging is niet toegelaten tenzij anders
bepaald door de PE/SPE. De verzendingskosten aangerekend voor “port”-“lap”- of leerduiven mogen
nooit hoger liggen dan de inleg voor kosten aangerekend voor de duiven die aan de wedvlucht
deelnemen. Voor nationale, interprovinciale en provinciale wedvluchten worden geen “port-“, “lap-“
of leerduiven aangenomen.”
Opgelet met artikel 37 NSR !!! Als de liefhebber dus niet in de speelstraal van de wedstrijd valt, kan
hij dus onmogelijk voor port zetten.

Art. 8. Nationaal Sportreglement (NAV 24.10.2012 - 20.02.2013 – 23.10.2013 – 26.02.2014 –
schriftelijk 5.05.2014 – 23.10.2014 – 25.02.2015 – 28.10.2015 – 24.02.2016)
“Op alle wedvluchten volgen de verticale dubbelingen steeds de categorieën van de hoofdvlucht. De
duiven moeten verplicht worden ingeschreven in hun categorie (oude, jaarlingen, oude/jaarlingen,
jonge) in functie van hun ringnummer.”
Teneinde de verenigingen in staat te stellen om in hun dubbelingen van hun vereniging of van hun

verbond de juiste spelwijze te voorzien, zal de spelwijze van de provinciale wedvluchten aan, alsook
deze van de hoofdwedstrijd van het verbond op de snelheid en kleine halve fond waarvan u als
vereniging deel uitmaakt, via mail worden verzonden aan de correspondent van uw vereniging.
Gelieve alsdan de correspondent te verwittigen om de komende dagen zijn mailbox ook te
controleren.

Art. 2. Nationaal Sportreglement (NAV 23.10.2013 – 28.10.2015)
“Uitsluitend de liefhebbers waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen zich
aansluiten bij de KBDB. De liefhebber, waarvan het duivenhok zich op buitenlands grondgebied
bevindt, kan zich, onder geen enkel beding, aansluiten bij de KBDB. Het is aan de leden verboden op
straf van voorlopige schorsing door de nationale raad van beheer en bestuur deel te nemen aan
wedvluchten of leervluchten, tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen, feestelijkheden, enz... ,
ingericht door een vereniging (in de zin van artikel 14 van de KBDB-statuten) die geen lid is van de
KBDB, zoals het ook aan onze verenigingen verboden is niet-leden aan hun wedvluchten,
leervluchten of andere sportieve activiteiten, te laten deelnemen. Onze verenigingen mogen in hun
schoot geen deelneming aan wedvluchten toelaten van niet-leden. Dit verbod geldt niet voor
tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen of feestelijkheden ingericht in het buitenland op
voorwaarde dat de buitenlandse inrichter of het buitenlands organisme werd erkend door zijn
nationale federatie.”
Opgelet met artikel 2 NSR
Liefhebbers waarvan het hok niet gelegen is in België kunnen dus geen port of leerduiven komen
korven in verenigingen van Belgisch Limburg. Het comité zal hier op toezien en via steekproeven dit
controleren. Indien er inbreuken worden vastgesteld, zal dit gevolgen hebben voor de volgende
inkorvingen van de in gebreke zijnde vereniging.

Dit geldt zowel voor prijsvluchten als voor leervluchten !!!!!!
Wij zullen eveneens via de website de leden hierover informeren.
Wij wensen u verder een goede start en verloop van het seizoen.

Met vriendelijke groeten.
KBDB Limburg
de provinciale secretaris,
Eric Dubois

