
 
 
 
 

 

 
 

 

KBDB O-VL ’18-’24 

25 JULI 2018  NIEUWSBRIEF  NR 12 
 
 

Wijziging vluchtkalender Vierzon -> Orléans op 28 juli. 

Ingevolge de extreme warme weersomstandigheden en in het belang van het dierenwelzijn (jongen in het bijzonder) 
heeft de PE O-Vl beslist om geen zware hafo vlucht in te richten voor de jonge duiven. Alzo is de provinciale vlucht 
Vierzon gewijzigd in een provinciale vlucht Orléans (kleine hafo) voor ouden, jaarsen en jongen. Inkorving blijft op 

donderdag ! 

Wijziging vluchtkalender 28 juli voor lokalen met lossing Westenlijn. 

Arras blijft, Compiègne wordt Clermont en Fontenay wordt Toury. Aparte lossing voor de westkant Oost-Vlaanderen.! 

Wijziging provinciale / nationale vluchtkalender. 

Ingevolge de extreme warme weersomstandigheden en in het belang van het dierenwelzijn (jongen in het bijzonder) 
heeft KBDB nationaal beslist om alle Nationale vluchten en de Provinciale tussenvluchten beginnende bij Bourges voor 
jonge duiven integraal met één week op te schuiven. Dit impliceert ook dat het Toury-vrije-weekend van de beschermde 

Bourges van 4 naar 11 augustus wordt verschoven. De laatste nationale vlucht komt alzo op 15 september te staan en 
valt nog net voor de opening van het jachtseizoen in Frankrijk. 

Kampioenschappen. 

De Nationale en Oost-Vlaamse kampioenschappen worden niet gewijzigd tgv de ziekte van Newcastle. Het staat de 
lokalen die getroffen zijn door de schutkring vrij hun lokale kampioenschappen al dan niet aan te passen mits een 

duidelijke communicatie naar hun leden/deelnemers toe. 

Ten gevolge van het opschuiven van ‘Bourges voor jongen’ en dit gekoppeld aan de reglementering van de 
kampioenschappen zal de periode van de Nationale kampioenschappen voor ouden + jaarsen SNELHEID met één week 
worden verlengd. 

Newcastle. 

De periode voor de schutkringen variëren van 21 tem 30 dagen. Wegens het herhalend opduiken van nieuwe haarden 
dient uiterst voorzichtig worden gehandeld. Bijgevolg is er op 24 juli nog geen versoepeling toegestaan door het FAVV. 
De KBDB behoudt evenwel dagelijks contact met hen ! 
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