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NEDERLANSTALIGE VERSIE

STATUTEN

1.4

Geschiedenis
Ter gelegenheid van het internationaal duivenliefhebberscongres op 16 oktober 1910 werd door de
Belgische afvaardiging tot de stichting van een nationale federatie besloten.
Deze federatie werd op de algemene vergadering van afgevaardigden van duivenliefhebbers en
duivenliefhebbersmaatschappijen op datum van 27 november 1910 gesticht. Als benaming kreeg zij:
B.D.B. en F.C.B.
Op de buitengewone algemene vergadering van 4 december 1921 werd besloten de B.D.B. om te
vormen tot een v.z.w. overeenkomstig de wet van 27 juni 1921.
De v.z.w. werd overeenkomstig art. 90 van de wet van 28 augustus 1921 en artikel 1 van de wet van 24
juli 1923, aangenomen door de ministeries van landsverdediging en financiën om zijn medewerking te
verlenen aan de volledige uitvoering van de wetsbepalingen betreffende de duivenliefhebberij.
De statuten van de v.z.w. werden bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 18
januari 1922 en achtereenvolgens aangenomen op de buitengewone algemene vergaderingen van 26
november 1926, 18 december 1927, 25 maart 1928, 12 maart 1933, 25 augustus 1942, 16 januari 1944,
8 april 1945, 7 oktober 1951, 14 oktober 1956, 26 januari en 19 oktober 1958, 18 oktober 1959 en 13
januari 1963 (bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. 12 februari 1927 nr. 63, 28 januari 1928 nrs. 30
en 31, 5 mei 1928 nrs. 408 tot 410, 26 augustus 1933 nr. 1054, 5 september 1942 nr. 1060, 19 februari
1944 nr. 179, 28 april 1945 nr. 914, 10 november 1951 nr. 2616, 27 oktober 1956 nr. 3834, 13
december 1958 nr. 3905, 5 november 1959 nr. 4475 en 31 januari 1963 nr. 471). Zij werden door de
buitengewone algemene vergadering van 27 oktober 1963 gewijzigd: (verschenen in bijlage van het
Belgisch Staatsblad dd. 5 december 1963 nr. 4293), wijzigingen verschenen in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad op datum van 4 maart 1965 nr. 983, 10 februari 1966 nrs. 573-574, 24 november
1966 nr. 5518, 16 februari 1967 nr. 756, 12 december 1968 nr. 6647, 29 maart 1973 nr. 2040, 11
december 1975 nr. 9539, 24 maart 1977 nr. 2125, 30 maart 1978 nr. 2586, 28 december 1979 nr.
12711, 13 november 1980 nr. 5375, 28 april 1983 nr. 4186, 28 februari 1985 nr. 1945, 5 december
1985 nr. 14024, 29 april 1986 nr. 12052, 27 november 1986 nr. 30858, 5 maart 1987 nr. 3069, 7 januari
1988 nr. 104, 12 april 1990 nr. 6374 en 31 januari 1991 nr. 1031. Zij werden door de buitengewone
algemene vergadering van 17 april 1993 gewijzigd: (verschenen in bijlage van het Belgisch Staatsblad
van 15 juli 1993 nr. 12705), wijzigingen verschenen in bijlagen van het Belgisch Staatsblad op datum
van 15 juli 1995 nr. 10252, 4 juli 1996 nr. 15035, 22 februari 1997 nr. 5971, 29 januari 1998 nr. 1805,
2 juli 1998 nr. 12043, 31.10.1998 nr. 4062, 13.02.1999 nr. 9513, 30 maart 2000 nr. 7597, 3 augustus
2000 nr. 17941, 5 april 2001 nr. 6254, 3 januari 2003 nr. 000132, 22.02.2003 nr. 009441 en zijn als
volgt gewijzigd door de buitengewone algemene vergaderingen van 25.10.2003, 13.03.2004,
30.10.2004, 26.02.2005, 18.02.2006, 28.10.2006, 3.03.2007, 27.10.2007, 26.05.2008, 25.10.2008,
31.10.2009, 27.02.2010, 30.10.2010, 26.02.2011, 22.10.2011, 10.02.2012, 27.06.2012, 24.10.2012
en 20.02.2013:

2.

Benaming
Art. 1
Er bestaat een vereniging zonder winstoogmerk, onder de benaming "Koninklijke Belgische
duivenliefhebbersbond" (KBDB) in het Frans "Royale Fédération colombophile Belge" (R.F.C.B.)
genaamd, met onbeperkte duurtijd.
In 1954 kreeg de Belgische duivenliefhebbersbond toelating de titel van koninklijke vereniging te
voeren.
De KBDB wordt ingedeeld in provinciale entiteiten (PE) en samengevoegde provinciale entiteiten
(SPE)
Art. 2
De KBDB is de vereniging van alle natuurlijke- en rechtspersonen die het jaarlijks lidmaatschapsgeld
voorzien voor hun categorie betalen. Er zal hen een bewijs van lidmaatschap worden uitgereikt geldig
voor het dienstjaar waarvoor de bijdrage werd voldaan.
Het aantal leden is onbeperkt.

Doeleinden
Art. 3
De Koninklijke Belgische duivenliefhebbersbond heeft tot doel:
1. de reisduif te beschermen en het eigendomsrecht ervan te verdedigen;
2. hokcontroles uit te voeren om zich ervan te vergewissen dat er zich geen vreemde, duiven met
gemanipuleerde ringen of verdwaalde duiven op onrechtmatige wijze bevinden. Vreemde duiven
worden aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd;
3. de snelle aanmelding van verdwaalde duiven te waarborgen;
4. te zorgen voor het behoud in haar midden van alle aangeslotenen, alsook van alle
duivenliefhebbersverenigingen en -groeperingen van het land;
5. de algemene belangen van de aangeslotenen te verdedigen;
6. vriendschapsbanden te smeden tussen de duivenliefhebbersverenigingen;
7. zich in te laten met de algemene aangelegenheden die de duivensport en de
duivenliefhebbersverenigingen aanbelangen;
8. tussen te komen bij de openbare besturen en bij de overheidsdiensten om wijzigingen en
versoepelingen van de wettelijke beschikkingen te bekomen, daar waar die het houden van
reisduiven en de beoefening van de duivensport beperken;
9. in te staan voor de organisatie, het beleid en de reglementering van de duivensport en alles wat
ermee te maken heeft, met inbegrip van de openbare verkopingen van reisduiven.
10. fouten, bedrog of misbruiken bij de beoefening van de duivensport te voorkomen en te
beteugelen;
11. de veredeling van de reisduif, als sportduif, te bevorderen vermits ze niet voor consumptie is
voorbestemd;
12. alle roerende of onroerende goederen noodzakelijk tot deze doeleinden, te kopen, te huren of te
aanvaarden;
Het is de KBDB verboden zich met zaken, vreemd aan de duivenliefhebberij, in te laten en zich te
mengen in politieke en confessionele aangelegenheden.
De landstalen worden toegepast gelijkvormig de Belgische wetgeving.
In het algemeen zal de KBDB in zijn briefwisseling en zijn gesprekken de taal gebruiken die door het
lid wordt gebruikt.

11.
Zo de algemene vergadering zich uitspreekt tegen de uitsluiting dan blijft de tijdelijke straf van kracht.
De uitsluiting van een lid dient uitgesproken te worden bij meerderheid van twee derden van de door de
aanwezigen geldig uitgebrachte stemmen.
De ontslagnemende of uitgesloten leden en rechtverkrijgenden van een ontslagnemend, overleden of
uitgesloten lid, hebben generlei aanspraak op het maatschappelijk bezit van de KBDB
Ze kunnen noch de gerechtelijke zegellegging vorderen noch inventaris opeisen.
Art. 20
De Kamers van de KBDB doen uitspraak als billijkheidsgerecht zonder andere formaliteiten of
middelen dan die bepaald door de KBDB zelf.
De partijen doen een beroep op de KBDB-Kamers, voorzien in artikel 17, die beslissen volgens de
vormen van de scheidsrechterlijke uitspraak, alsmede volgens de gebruiken in de duivensport.
Inzake straffen gaan de leden de verbintenis aan de beslissingen van de tuchtkamers te eerbiedigen en
ze ten uitvoer te brengen.
De schorsingsstraffen waarvoor de procedures teneinde zijn, zullen onmiddellijk in het bondsblad
en/of op de KBDB-website verschijnen, zoals voorzien in artikel 86 van het duivenliefhebberswetboek.
Een algemene lijst van geschorste en uitgesloten leden zal jaarlijks, vòòr de aanvang van het seizoen,
worden medegedeeld aan de bij de KBDB aangesloten duivenliefhebbersverenigingen.

Nationale algemene vergaderingen
Samenstelling en manier van aanduiding
Art. 21
De nationale algemene vergadering is samengesteld uit nationale mandatarissen die voorafgaandelijk
werden verkozen in de schoot van de PE/SPE.
Het totaal aantal nationale mandatarissen wordt bepaald op basis van één mandaat per drieduizend
aangeslotenen per PE/SPE, vermeerderd met één supplementair mandaat per schijf van duizend
bijkomende aangeslotenen in voornoemde PE/SPE.
Indien in een PE het aantal aangeslotenen hoger is dan 3000 maar de 4000 niet bereikt, zal eveneens
een bijkomend mandaat worden toegekend.
In afwijking van het voorgaande zal iedere nationale provincie (10) minstens door één verkozene
vertegenwoordigd zijn in de nationale algemene vergadering.

De nationale raad van beheer en bestuur bepaalt in de maand juli, die de verkiezingen of benoemingen
in de schoot van de KBDB voorafgaat, het aantal zetels waarover elk arrondissement of elke PE/SPE
zal beschikken.
Alle nationale mandatarissen, die zullen zetelen in de nationale algemene vergadering, worden
aangeduid door de mandatarissen van de PE/SPE die zo spoedig mogelijk en ten laatste drie weken na
de schriftelijke kennisgeving van de resultaten van de verkiezingen in de schoot van de PE/SPE, de
namen zullen mededelen aan de bondszetel.

12.2

Bevoegdheden
Art. 22 (NAV 20.02.2013)
De nationale algemene vergadering bestuurt soeverein de koninklijke Belgische
duivenliefhebbersbond.
Alleen de nationale mandatarissen hebben stemrecht op de nationale algemene vergadering.
Worden uitsluitend toegelaten om aanwezig te zijn op de nationale algemene vergadering:
- de nationale mandatarissen aangeduid door de mandatarissen van de PE/SPE;
- de ereleden en verdienstelijke leden met raadgevende stem;
- de speciaal hiertoe uitgenodigde leden van de pers (als waarnemers);
- het betrokken administratief personeel.
Een eerste nationale statutaire algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden tijdens de maanden
januari of februari, een tweede, indien nodig, in de maand juni of juli en een derde tijdens de maand
oktober.
Alle nationale algemene vergaderingen worden opgeroepen, per brief of per mail, door een schrijven
van de nationale raad van beheer en bestuur of, indien één vijfde van de effectieve leden van de
algemene vergadering hierom, tenminste veertig dagen vóór de vastgestelde datum, verzoeken. De
oproeping vermeldt de voorlopige dagorde, die eveneens zal verschijnen in het bondsblad en/of op de
KBDB-website en medegedeeld worden aan de duivenliefhebberspers en dagbladen.
Om op de dagorde van de nationale algemene vergadering geplaatst te kunnen worden, dienen de
voorstellen goedgekeurd te zijn door de nationale raad van beheer en bestuur of voorgesteld te zijn door
een PE/SPE of ondertekend door éénvijfde van de nationale mandatarissen en schriftelijk geadresseerd
aan de voorzitter van de KBDB, ten bondszetel, minstens twintig dagen vóór de datum van de
algemene vergadering.
Wijzigingen aan de statuten kunnen slechts worden ingediend onder de voorwaarden zoals bepaald in
artikel 51 van deze statuten.
De definitieve dagorde van de nationale algemene vergadering zal per gewoon schrijven of per mail
worden medegedeeld aan de nationale mandatarissen, tenminste acht dagen vóór de datum van de
vergadering.
Tijdens de nationale algemene vergadering geschieden de stemmingen door handopsteken bij een
volstrekte meerderheid van stemmen of bij sterkere meerderheden als bepaald bij de wet of de statuten.
Opdat de nationale algemene vergadering geldig zou kunnen beslissen is het noodzakelijk dat
tenminste de helft plus één van de gekozen nationale mandatarissen aanwezig zijn.
Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan mag minimum vijftien dagen na de eerste algemene
vergadering en ten laatste binnen de maand een tweede algemene vergadering worden belegd die
dezelfde punten zal behandelen, welk ook het aantal aanwezige leden is.
De regelmatig genomen beslissingen zijn geldig voor allen, zelfs voor de afwezigen en de opposanten.
De geheime stemming kan door de voorzitter van de vergadering of op verzoek van éénvijfde van de
nationale mandatarissen worden geëist.
Alle beslissingen genomen in nationale algemene vergadering, alsook alle benoemingen, zullen in het
bondsblad en/of op KBDB-website worden gepubliceerd.
Een register waarin de beslissingen van de algemene vergadering worden genoteerd kan worden
ingekeken door de
effectieve leden op het adres van de zetel.

13.2

Dagorde
Art. 23 (NAV 27.06.2012 – 24.10.2012)
De nationale algemene vergadering kan bevoegdheden aan de nationale raad van beheer en bestuur overdragen.
Volgende punten dienen evenwel verplichtend voor te komen op de dagorde van de:
Eerste algemene vergadering in januari of februari:
1. onderzoek van eventuele klachten over het verloop van de verkiezingen gehouden in de schoot van de
PE/SPE;
2. benoeming van de nationale mandatarissen, voorgesteld door de PE/SPE;
3. verkiezing en benoeming van de leden van de nationale raad van beheer en bestuur;
4. benoeming van de leden van de nationale promotiecommissie en verkiezing van de voorzitters en de leden
van de nationale adviesraad voor mechanische klokken en van de nationale adviesraad voor elektronische
constatatiesystemen op voorstel van de nationale raad van beheer en bestuur;
5. benoeming van het college van censoren;
(deze eerste vijf punten zijn slechts verplichtend bij vernieuwing van de mandaten)
6. benoeming van ereleden en verdienstelijke leden;
7. goedkeuring van de rekeningen;
(bij vernieuwing van de mandaten zal deze goedkeuring geschieden door de uittredende mandatarissen)
8. stemming van de begroting;
9. vaststelling van de diverse bijdragen voor het volgend dienstjaar;
10. vaststelling van de borgtochten en de forfaitaire bedragen voor de procedurekosten bij de KBDB-kamers;
11. goedkeuring van de beslissingen genomen door de algemene vergaderingen van de PE/SPE;
12. definitieve organisatie van het komend vluchtseizoen en vaststelling van de criteria van de nationale
kampioenschappen;
13. onderzoek verslagen van
a. de nationale raad van beheer en bestuur
b. financieel
c. de censoren
De eerste nationale algemene vergadering van januari of februari zal bij de vernieuwing van de mandaten worden
opgesplitst in twee delen en worden gehouden op twee verschillende tijdstippen met een tijdsinterval van
maximum 20 kalenderdagen m.n. het eerste deel met de uittredende nationale mandatarissen en het tweede deel
met de nieuwe nationale mandatarissen.
Derde nationale statutaire algemene vergadering in oktober:
1. Goedkeuring van het proces-verbaal betreffende de kiesverrichtingen, opgesteld door de nationale raad van
beheer en bestuur conform de bepalingen van artikel 31 van de statuten, en van de stemtelling evenals de
goedkeuring van de verschillende verkiezingen;
(dit punt is slechts verplichtend tijdens de jaren van verkiezing)
2. de prijs van de identiteitsring voor te stellen aan de minister van financiën;
3. vaststelling data en lossingsplaatsen van de nationale en internationale wedvluchten voor het volgend
seizoen;
4. sportieve organisatie voor het volgend seizoen;
De uitsluiting van leden, de opheffing van hun uitsluiting en hun eerherstel geschiedt volgens de modaliteiten
voorzien in het duivenliefhebberswetboek en behoren tot de bevoegdheid van iedere gewone of buitengewone
algemene vergadering.
Alle geschillen tussen mandatarissen, leden van elke raad, commissies of comités van de KBDB vallen onder de
uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering, die er een eind zal aan maken door een soevereine en
uitvoerbare beslissing.
Hetzelfde geldt voor de sancties uitgesproken in toepassing van de plichtenleer van de KBDB-mandatarissen.
De nationale algemene vergadering is bevoegd om de definitieve beslissingen van disciplinaire en
scheidsrechterlijke kamers te annuleren wanneer genoemde beslissingen in strijd zijn met het hoger belang van de
duivenliefhebberij.

Buitengewone algemene vergaderingen
Art. 24
Buitengewone algemene vergaderingen mogen worden opgeroepen, minstens acht dagen vooraf, door de voorzitter
van de KBDB of door de meerderheid van de leden verkozen in de nationale algemene vergadering.

14.2

Verkiezingen - kandidaturen - duur van de mandaten
Art. 25 (NAV 13.02.2013)
De verkiezing van de mandatarissen in de schoot van de PE/SPE is vastgesteld door de beschikkingen
voorzien in het huishoudelijk reglement en goedgekeurd door de nationale algemene vergadering.

Enkel de aangeslotenen, in het bezit van een lidmaatschapskaart van duivenliefhebber, mogen
kandidaat zijn voor een mandaat in de schoot van de PE/SPE. Zij dienen regelmatig aan prijskampen
deel te nemen.
De mandatarissen in de schoot van de PE/SPE worden benoemd volgens het principe van het
individueel stemrecht overeenkomstig de modaliteiten opgenomen in het huishoudelijk reglement. Elke
betwisting aangaande de verkiezingen zal worden voorgelegd aan de nationale raad van beheer en
bestuur die een stelling zal innemen. Zijn beslissing zal worden bevestigd door de nationale algemene
vergadering.
De kandidaturen worden ingediend volgens de beschikkingen voorzien door artikel 9 van het
huishoudelijk reglement.
De duur van alle mandaten of functies is zes jaar. Allen zijn uittredend op de algemene vergadering
van januari of februari, die volgt op de verkiezingen.
De in de PE/SPE verkozen mandatarissen wijzen de mandatarissen aan die op nationaal vlak hun
PE/SPE zullen vertegenwoordigen.
In geval van betwisting zoals voorzien in artikel 16 § 9 van het huishoudelijk reglement worden de op
nationaal vlak aangewezen mandatarissen aanvaard onder voorbehoud van de geldigverklaring van de
verkiezingen door de algemene vergadering volgend op de stemming.
De niet herkozen mandatarissen mogen evenwel de uitoefening van hun mandaat blijven waarnemen
tot de datum van de nationale algemene vergadering, die het verloop van de verkiezingen zal
goedkeuren. Zij mogen evenwel niet deelnemen aan de aanduiding van de nationale mandatarissen
waartoe elke PE/SPE uitgenodigd werd ze voor te dragen.
De niet verkozen kandidaten worden plaatsvervangend in volgorde van het aantal stemmen bekomen
tijdens de verkiezingen van de PE/SPE.
Elk mandaat dat vacant is ingevolge ontslag of overlijden zal op voorstel van de PE/SPE door de
nationale raad van beheer en bestuur van een titularis worden voorzien. Deze benoeming dient door de
eerstvolgende nationale algemene vergadering te worden bekrachtigd. Wanneer het een SPE betreft, zal
prioriteit worden verleend aan kandidaten van de provincie waartoe de ontslagnemende of overleden
mandataris behoorde.
De mandataris neemt zijn functie op met ingang van zijn benoeming en voleindigt het mandaat van zijn
ambtsvoorganger.
De mandatarissen die zonder door de nationale raad van beheer en bestuur aanvaardbare reden op drie
opeenvolgende vergaderingen afwezig blijven, worden van ambtswege als ontslagnemend beschouwd.
Hun kandidatuur zal bij volgende verkiezingen niet meer in aanmerking worden genomen. Beslissing
die dient bekrachtigd te worden door de nationale algemene vergadering.
Wanneer tijdens de hernieuwing van de mandaten nog zetels van mandatarissen vacant blijven, bij
gebrek aan kandidaten, dient de PE/SPE verplichtend een oproep te doen tot kandidaatstelling aan de
leden van hun duivenliefhebbersverenigingen. De verkozen mandatarissen van de PE/SPE zullen de
kandidaat aanwijzen die de aan dit arrondissement vacante zetel zal bekleden.

NATIONAAL
SPORTREGLEMENT

3.3

INRICHTEN VAN WEDVLUCHTEN
Art. 6.
De erkenning tot het inrichten van nationale wedvluchten wordt verleend door het nationaal sportcomité. Voor de
provinciale en interprovinciale wedvluchten wordt kennis genomen door de nationale raad van beheer en bestuur
van de beslissing van de betrokken PE/SPE.
De verenigingen kunnen desgewenst verbonden vormen die als dusdanig machtiging tot het inrichten van
wedvluchten ontvangen. Deze verbonden zijn gehouden, ten zelfden titel als de verenigingen, een hoofdbestuur te
vormen samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken verenigingen, dat verantwoordelijk is tegenover de
nationale raad van beheer en bestuur en het comité van de PE/SPE.
Eventuele bijzondere gevallen worden beslecht door de nationale raad van beheer en bestuur.

Art. 7. (NAV 20.02.2013)
Alle ingerichte wedvluchten vallen onder de toepassing van het nationaal sportreglement en het sportreglement
van de PE/SPE
Voor de nationale en internationale wedvluchten is het gebruik van de door de KBDB gehomologeerde en
goedgekeurde elektronische registratiesystemen verplicht in de officiële inkorvingslokalen. Voor de
inkorvingslokalen, die geen nationale en internationale wedvluchten inkorven, is het gebruik van elektronische
constateersystemen optioneel en wordt de beslissing overgelaten aan het oordeel van de inrichter, na eventuele
consultatie van hun belanghebbende leden.

Art. 8. (NAV 24.10.2012 en 20.02.2013)
Wedstrijden of dubbelingen kunnen enkel doorgaan zo er minstens 2 deelnemers zijn, met verschillende
lidnummers.
In een wedvlucht worden slechts afzonderlijke wedstrijden ingericht in de categorieën: oude duiven, jaarlingen en
jonge duiven.
Nevens deze wedstrijden mogen dubbelingen in andere categorieën worden ingericht, zonder dat evenwel de
verplichting tot dubbelen aan de deelnemer kan worden opgelegd.
De duiven moeten verplicht worden ingeschreven in hun categorie (oude, jaarlingen, jongen) in functie van hun
ringnummer.
Buiten de nationale wedvluchten alwaar dubbelingen steeds verboden zijn, is het spelen en/of dubbelen van jonge
duiven in andere categorieën slechts toegelaten vanaf 1 september.
De deelname van jaarduiven aan provinciale, interprovinciale, nationale en internationale wedvluchten, die
uitsluitend worden georganiseerd voor oude duiven, is verboden op straf van declassering en sanctie.
Onder dubbelingen dient te worden verstaan: enerzijds, de dubbelingen in een andere categorie, bvb. jaarse duiven
gedubbeld tussen de oude duiven (horizontale dubbeling); anderzijds, de dubbelingen op een ander niveau: Bvb.
nationaal, interprovinciaal, provinciaal, lokaal (verticale dubbeling).
De dubbelingen bij de duivinnen zijn niet meer toegelaten met uitzondering voor de internationale vluchten.
Het niet naleven van de beschikkingen voorzien in huidig artikel brengt automatisch de declassering van de duif
met zich mede en zal vervolging worden ingesteld ten overstaan van de desbetreffende inrichter.

Art. 9.
Voor wedvluchten ingericht in verbond met inbegrip van de provinciale en interprovinciale wedvluchten uiteraard met meerdere intekenlokalen - mogen de liefhebbers maar in één en hetzelfde intekenlokaal inkorven;
zulks op straf van verbeurdverklaring van al hun inzetten en dit in alle categorieën en dubbelingen.

4.
Art. 10.
Zijn enkel toegelaten :
op internationaal en nationaal vlak : de horizontale dubbelingen aangekondigd en erkend door de
inrichter van de hoofdprijskamp.
op interprovinciaal, provinciaal, regionaal en lokaal vlak : alle dubbelingen aangevraagd op het
vluchtprogramma en dus goedgekeurd door de PE/SPE.
In geen enkel geval kan de inschrijving tot die dubbeling(en) aan de liefhebbers of inkorvende
verenigingen worden opgelegd.
Voor verticale en horizontale dubbelingen en voor zover de liefhebber vrijwillig beslist voor een
dubbeling in te schrijven, dienen de duiven in rangorde te blijven van inschrijving voor de
hoofdprijskamp.

5.3

De wedvluchtprogramma's en kalender VAN DE wedvluchten
Art. 11. (NAV 24.10.2012 en 20.02.2013)
Het duivenwedvluchtseizoen begint en eindigt op:
Lossingen in België:
vanaf het weekend van 15 maart of bij gebrek vanaf het weekend er
op volgend tot het weekend van 15 oktober of bij gebrek tot het
weekend dat 15 oktober voorafgaat (opleervluchten 1 week voor de
1ste wedvlucht)
Snelheidslossingen (Frankrijk)
vanaf de 1e zaterdag van april tot de laatste zondag van september.
Lossingen verder dan Parijs
vanaf de 1e zaterdag van mei tot en met het weekend dat de laatste
nationale vlucht voorafgaat.
De wedstrijden voor jonge duiven zijn toegelaten vanaf het weekend van 15 mei of bij gebrek vanaf het
weekend eropvolgend (opleervluchten vanaf 1 mei).
De aanvangsdatum kan echter door een beslissing van de algemene vergadering van de PE/SPE naar
een later tijdstip worden verschoven.
Geen enkele wedstrijd voor jonge duiven mag de 550 km overschrijden (vanaf het hoofdlokaal van de
inrichter).
De wedvluchten met benaming “Ronde van België” mogen uitsluitend worden ingericht tijdens de
laatste 4 weekends van het seizoen.
Alle kampioenschappen, zowel nationaal, interprovinciaal, provinciaal als lokaal, zullen eindigen op
het weekend van de laatste nationale wedvlucht. Daarnaast kan vanaf 1 september een
herfstkampioenschap worden ingericht, met dien verstande nochtans dat dit kampioenschap onder geen
enkel voorwendsel bij het algemeen kampioenschap mag worden gevoegd.
Alle duiven, afkomstig van hokken waar One Loft Races worden georganiseerd, mogen in geen enkel
geval deelnemen aan officiële wedstrijden, ingericht door de KBDB aangesloten verenigingen. Het
inmanden van dergelijke duiven in verenigingen is niet toegelaten, zelfs niet voor leervluchten.
Art. 12.
De data, de lossingsplaatsen, alsook de algemene voorwaarden van de nationale wedvluchten worden
ieder jaar, tegen de 15e oktober, door het nationaal sportcomité vastgesteld en aan de derde algemene
vergadering van de KBDB voorgelegd.
De eerste nationale vlucht zal steeds worden ingericht op het laatste weekend van de maand mei.
De nationale wedvluchten worden toegekend door de derde algemene vergadering van de KBDB op
voorstel van het nationaal sportcomité.
De inkorvingslokalen voor deze wedvluchten worden aangeduid door het nationaal sportcomité op
voorstel van de nationale inrichters en na advies vanwege de betrokken PE/SPE.
Voor de interprovinciale vluchten, zullen de aanvragen, ten laatste op 31 december van ieder jaar,
worden ingediend in de PE/SPE waartoe de inrichter behoort. Deze laatste zal zijn beslissing
overmaken aan het nationaal sportcomité dat zich tegen 15 februari ten laatste zal moeten uitspreken
over de eventuele belangenconflicten met de nationale en internationale vluchtkalender (in toepassing
van art.37 statuten). Alle aanvragen tot inrichting van interprovinciale wedvluchten zullen moeten
vergezeld zijn van richtlijnen die alle clausules, voorwaarden en beschikkingen bepalen betreffende
deze vluchten.
Na 1 maart worden aan deze beslissingen geen wijzigingen meer aangebracht.

6.
Art. 13.
De wedvluchtprogramma’s worden om goedkeuring of gebeurlijke wijziging onderworpen aan het
comité van de PE/SPE, ten laatste de 31ste december van ieder jaar.
De wedvluchtprogramma’s van de provinciale en interprovinciale wedvluchten worden eveneens voor
die datum ter goedkeuring onderworpen aan het comité van de PE/SPE.
De vereniging die gemachtigd wordt wedvluchten in te richten, is verplicht programma’s op te stellen,
die al de bepalingen, voorwaarden en schikkingen vermelden betreffende deze wedvluchten.
Ze zullen klaar en duidelijk worden opgesteld en kenbaar gemaakt vóór de inkorving.
Het reglement van de wedvluchten wordt in het lokaal van de vereniging uitgehangen op een plaats die
makkelijk toegankelijk is voor de deelnemers.
Art. 14.
Voor verbonden worden de programma’s voor goedkeuring door het hoofdbestuur ingediend, samen
met hun statuten en reglementen dit vóór 31 december van ieder jaar.
Zo verenigingen van twee of meerdere entiteiten betrokken zijn bij de samenstelling van een verbond,
zal ieder comité van de betrokken PE/SPE advies uitbrengen bij de entiteit aan wie het programma voor
goedkeuring werd voorgelegd.
Art. 15.
De programma’s van de wedvluchten (data, lossingsplaatsen, speelomtrek en
deelnemingsvoorwaarden) worden door de comités van de PE/SPE goedgekeurd vóór 1 februari.
Art. 16.
De aangenomen programma’s mogen zonder de schriftelijke toelating van het comité van de PE/SPE
niet meer worden gewijzigd. Het comité van de PE/SPE zal erover waken deze aanvraag tot wijziging
in te dienen tien dagen voor de datum van de eerste vlucht die een wijziging ondergaat.
Art. 17.
De voorwaarden van de nationale kampioenschappen worden ieder jaar door het nationaal sportcomité
opgemaakt en ter goedkeuring voorgedragen aan de eerste nationale algemene vergadering.
Art. 18.
Een kampioenschap, gesubsidieerd door de KBDB, kan ieder jaar in elke PE/SPE worden ingericht.
De modaliteiten ervan worden bepaald door het comité van de betrokken entiteit.

9.3

INSCHRIJVEN VAN DE DUIVEN EN DEELNEMINGSZONES
Art. 28
De inschrijving van de duiven geschiedt op genummerde inschrijvingsformulieren, ter beschikking gesteld door de
verenigingen of verbonden. De deelnemer is verantwoordelijk voor al de inschrijvingen op zijn poelbrieven.
Bij automatische inschrijving via computer, krijgt de deelnemer onmiddellijk een afschrift van zijn inschrijvingen
ter controle. De inschrijvingen mogen in geen geval worden gewijzigd na het beëindigen van al de
inkorvingsverrichtingen.
De inschrijvingsformulieren zijn van het model in gebruik bij de inrichtende vereniging of verbond of van de door
de PE/SPE aan de onder hun gezag ressorterende verenigingen opgelegd. Zij vermelden verplicht de naam, het
juiste adres (van het speelhok), de coördinaten en het KBDB licentienummer van de liefhebber.
Op alle inschrijvingsformulieren moeten alle ringnummers voorkomen. Bij inkorving via de computer mag de
print van de inkorvingslijst aan de inschrijvingsformulieren worden vastgeniet.
Bij eventuele dubbeling van duiven in andere categorieën (horizontale dubbeling), blijven de duiven in rangorde
van inschrijving voor de hoofdwedstrijd.

Art. 29.
De waarde van de inleggelden per duif dienen te geschieden in dalende lijn of op gelijkwaardige wijze voor alle
onderverdelingen.
De liefhebber is vrij in te zetten in de rubrieken van zijn keuze, mits in achtname van de beschikkingen voorzien in
vorig paragraaf.
De verenigingen maken de lijsten op van al de inzetten (spiegellijsten).
De liefhebber kan, op zijn verzoek, voor elke vlucht een exacte afrekening bekomen van zijn inleggelden en van
het te betalen bedrag.
Die lijsten worden onmiddellijk in de vereniging uitgehangen en ten laatste vóór de lossing van de duiven. Aan
deze lijsten mag noch schrapping, noch toevoeging worden gedaan.
Voor de wedvluchten met meerdere inkorvingslokalen, zijn de inrichtende verbonden verplicht aan ieder bureel
een volledige opgave van hun inzetten te laten geworden. Voor wie dit niet mogelijk blijkt, zullen de
intekenbulletins in dubbel worden opgemaakt.
De verenigingen mogen geen inschrijvingen van gedubbelde duiven aanvaarden die niet in de vereniging of het
verbond werden ingekorfd.

Art. 30. (NAV 24.10.2012 en 20.02.2013)
De koppeling van een elektronische ring met een vaste voetring van een duif moet geschieden door een bij de
KBDB aangesloten vereniging, in haar lokaal en onder toezicht van minstens twee afgevaardigden en met een door
de nationale adviesraad voor elektronische constatatiesystemen gehomologeerde en jaarlijks goedgekeurde
installatie. De koppelingstabel wordt voor iedere liefhebber in zijn elektronische klok geladen met dezelfde
gehomologeerde en goedgekeurde installatie. Noodkoppelingen tijdens de inkorving zijn enkel toegelaten wanneer
de duif reeds voorzien is van een elektronische ring en deze om één of andere reden defect is. In geen enkel geval
mag een ingekorfde duif drager zijn van twee of meerdere elektronische ringen.
Elektronische ringen die om welke reden dan ook dienen vervangen te worden, dienen in de vereniging bewaard te
worden tot einde van het seizoen.
De in tweevoud afgedrukte koppelingstabel wordt door de betrokken partijen ondertekend. Eén exemplaar wordt
overhandigd aan de liefhebber en één exemplaar wordt bewaard in de vereniging.

10.2
Ingeval van noordkoppeling is de liefhebber verplicht deze duif te regulariseren vóór haar
eerstvolgende inkorving.
De duiven dienen ingekorfd te worden op naam van de aangeslotene(n) en dienen zijn (hun) hok te
bewonen.
In een wedvlucht mogen de liefhebbers in geen geval geld op hun duiven laten inzetten door derden.
Art. 31.
Wanneer de lossing op de vastgestelde dag niet kan plaatshebben, zullen de medespelers, indien ze
zulks bij de inschrijving hebben kenbaar gemaakt en dit op de spiegellijst werd vermeld, voor zover de
toestellen 's avonds binnengebracht worden vóór 20 uur, hun inzetten terugbetaald krijgen, na
inhouding van de onkosten van vervoer, huur en regeling van de toestellen.
Het comité zal op de spiegellijst de terugbetaling mededelen, deze verbeteren en nog dezelfde avond
uithangen.
Deze beschikkingen zijn niet van toepassing voor nationale wedvluchten en voor de interprovinciale en
provinciale wedvluchten.
Art. 32.
De inzetten blijven aan de wedvluchten verworven; zij worden slechts terugbetaald in de gevallen
voorzien bij artikelen 25, 31, 50, 76, 77 en 83 van het huidig reglement of ingeval van degelijk
vastgestelde overmacht en door betrokken comité van de PE/SPE en/of nationaal sportcomité als
dusdanig aangenomen.
Art. 33.
Al de inleggelden, poelen, specials, enz... zullen aan de rechthebbenden worden toegekend. Het is de
inrichter enkel toegelaten ten eigen bate de inrichtingskosten te behouden. Alle andere bijkomende
onkosten, die aan de medespelers worden gevraagd, dienen op het programma van de wedvluchten te
worden vermeld en geen enkele afhouding zal op de prijzen mogen worden gedaan, indien dit niet op
voorhand kenbaar werd gemaakt op de uitnodigingen, aanplakbrieven, enz…
De afhoudingen op de prijzen mogen niet hoger zijn dan 7%. Ongeacht het aantal dagen dat de
lossingen worden uitgesteld, zal die afhouding nooit de 8% mogen overschrijden.
Art. 34.
Het is de inrichters aanbevolen geen wedvluchten in te richten met vervroegde inschrijvingen. Indien
een dergelijke wedvlucht toch wordt ingericht, is het verplicht de bons te nummeren op kosten van de
inrichters. Het inschrijvingsformulier zal het aantal en de nummers van de door de liefhebber
ingeschreven bons vermelden. Dit getal zal voorkomen op de spiegellijst, die onmiddellijk na de
inkorving van de duiven, in de vereniging wordt uitgehangen.
Het aantal verkochte bons wordt aan het comité van de PE/SPE medegedeeld. Aan het nationaal
sportcomité voor de nationale en internationale wedvluchten.
Indien dit niet zou gebeuren, hebben het nationaal sportcomité en de comités van de PE/SPE het recht
te beslissen over het verbod om in de toekomst in te korven voor de overtredende inrichters.
Art. 35.
De inrichters mogen geen afhouding nemen op de waarde van de naturaprijzen (fiets, garnituren,
enz…), die zij op hun wedvluchten laten verspelen. De liefhebber verbindt zich ertoe het voorwerp als
prijs te nemen. De werkelijke waarde van de voorwerpen zal op de herinneringskaarten of
omzendbrieven worden vermeld.

11.
Het is niet toegelaten om het even welke inzet of onkosten te eisen voor een voorwerp dat als gratisprijs
werd aangekondigd.
De aangekondigde waarde van een voorwerp dient steeds gerechtvaardigd te worden.
Art. 36
Verondersteld wordt dat de liefhebber op de hoogte is dat hij in de vastgestelde deelnemingszone
woont, op straf van eenvoudige nietigverklaring van de prijzen, zonder terugbetaling van de inzetten.
De inrichters hebben niet het recht wijzigingen aan de vastgestelde deelnemingszone aan te brengen
tijdens het vluchtseizoen.
Indien de deelnemingszone een cirkel is, zullen de verenigingen of verbonden in het reglement van hun
wedvluchten, de coördinaten van het middelpunt van deze cirkel vermelden.
Voor de verenigingen is dit middelpunt bepaald, hetzij door de coördinaten van de kerk (deelgemeente)
of de coördinaten van het lokaal van de vereniging. Voor verbonden wordt het middelpunt aangegeven
door de gemiddelden van de X-en Y-coördinaten van de uiterst gelegen verenigingen of het centrum
van het verbond.
De straal wordt uitgedrukt in volledige kilometers.
De verenigingen of verbonden doen de deelnemingszone op een klare en duidelijke wijze kennen in
een tekst die door alle liefhebbers kan worden begrepen.
De comités van de PE/SPE hebben het recht over de geschiktheid van de door de verenigingen of
verbonden bepaalde deelnemingszones te beslissen.
Onverminderd de bepalingen van de artikelen 4 en 29 van huidig reglement is het de verenigingen of
verbonden ten strengste verboden, onder gelijk welk voorwendsel, gelijk welke liefhebber uit te sluiten
die in de omschreven omtrek woont, die voorkomt op het programma noch het getal van zijn duiven,
noch het bedrag van zijn inzetten te beperken, noch een andere bijdrage te eisen dan deze voorzien voor
de inrichtingskosten.
Behalve in geval van akkoord tussen de betrokken entiteiten zullen de comités van de PE/SPE, ingeval
de stralen of deelnemingszones van hun verenigingen het grondgebied van een andere entiteit
overlappen, de reglementen van deze laatste toepassen.
De aanvragen tot samenspel tussen verenigingen uit verschillende PE/SPE zullen van rechtswege door
de betrokken comités van de PE/SPE dienen te worden goedgekeurd voor de verenigingen uit
aanpalende gemeenten (en niet deelgemeenten). De inrichter en het hoofdlokaal zullen steeds dienen
gevestigd te zijn in de entiteit die het grootst aantal leden vertegenwoordigt in het samenspel.
Bij een vastgesteld in gebreke blijven door een comité van de PE/SPE voor de beschikkingen voorzien
door de twee voorgaande paragrafen, zal een beperkte commissie van drie personen aangeduid door de
nationale raad van beheer en bestuur en voorgezeten door de ondervoorzitter bevoegd voor sportieve
aangelegenheden, de betwiste gevallen beslechten.

12.2

INKORVEN VAN DE DUIVEN
Art. 37. (NAV 20.02.2013)
De duiven worden ingekorfd in aanwezigheid van de liefhebber of zijn afgevaardigde.
In lokalen waar wordt ingekorfd voor nationale en internationale wedvluchten mag dezelfde dag niet gelijktijdig,
in dezelfde ruimte, worden ingekorfd voor andere wedvluchten. De inkorving van duiven voor opleervluchten, op
dinsdag of woensdag, dient beëindigd te zijn vooraleer de inkorving van de duiven, die deelnemen aan de
wedvlucht, mag worden aangevat.
Voor alle overige wedvluchten worden de inkorvingen die gelijktijdig plaatsvinden beperkt tot twee. Wanneer in
éénzelfde lokaal duiven gelijktijdig worden ingekorfd voor twee verschillende wedvluchten moeten deze
inkorvingen geschieden op twee van elkaar gescheiden plaatsen.
Niets belet een vereniging om dezelfde dag voor een derde wedvlucht in te korven op voorwaarde dat die
inkorving vóór de 2 andere inkorvingen plaatsvindt.
Het is de liefhebber die aan een wedvlucht deelneemt, verboden aan de inkorving van zijn duiven te helpen of ze
zelf in te korven. Op het ogenblik dat zijn duiven worden ingekorfd dient hij zich buiten de zone te houden die aan
de verrichtingen van de inkorving is voorbehouden en op minimum één meter afstand van de inmandinstallatie.
Dit voorbehoud is eveneens van toepassing voor bestuursleden of aangestelden van de vereniging.
Het ringen van de duiven gebeurt bij middel van een gummiring en facultatief met een tweede ring die als controle
dient.
Elektronisch ingekorfde duiven hoeven in principe geen gummiring, behalve indien anders bepaald door de
inrichter.
Voor het elektronisch inkorven van duiven mag enkel gebruik worden gemaakt van door de KBDB
gehomologeerde en goedgekeurde installaties, toestellen en chipringen.
Voor de elektronische inkorving van duiven dient volgende procedure strikt nageleefd:
bij het opstarten van de inmandinstallatie, die slechts voor één enkele wedvlucht tegelijk mag worden
gebruikt, dient nagezien dat de synchronisatie met de moederklok (radioklok DCF77 of GPS) is
verwezenlijkt;
bij het aansluiten van een klok van een liefhebber, dienen alle gegevens (identiteit, licentie, datum en
tijd) op hun juistheid gecontroleerd;
bij elektronisch inkorven dienen per categorie alle duiven elektronisch ingekorfd of geen enkele;
bij elektronisch inkorven mag het ringnummer op het display pas verdwijnen nadat de juistheid hiervan
bevestigd werd;
elektronische ringen die om welke reden dan ook bij de inkorving dienen vervangen te worden, worden
in de vereniging bewaard tot het einde van het seizoen;
daarnaast dienen alle ingekorfde chipringen op hun licentie gecontroleerd te worden en mogen er geen
andere (verkeerde of van een andere liefhebber) worden aangenomen.
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.
Het comité behoudt zich het recht voor een tegenmerk aan te brengen bij die duiven die het wenst te controleren.
Bij elk verzoek dient de duif te worden getoond.
Voor wedvluchten ingericht door verbonden met meerdere inkorvingsburelen, mag het hoofdbestuur doen
overgaan tot controlemaatregelen, herringen of tegenmerken.

13.3
Art. 38.
De verenigingen zijn verplicht gummiringen van allereerste hoedanigheid te gebruiken waarop een volgnummer
en een controlenummer aan de binnenzijde staan vermeld.
Hetzelfde geldt voor de “dubbele” gummiringen die worden gebruikt.

Art. 39.
De volgorde van inschrijving van de duiven gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de liefhebber.

Art. 40. (NAV 27.06.2012 – 24.10.2012)
De bedienden die voor de inkorving zijn aangesteld, noteren of verifiëren verplicht het identiteitsnummer en het
jaartal van iedere duif. Deze ringnummers worden volledig vermeld. Zowel het noteren als het verifiëren van de
identiteitsring, gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een aangestelde en onder toezicht van de liefhebber.
Bij het elektronisch inkorven van een duif verschijnt op de display van de inmandinstallatie het nummer van de
vaste voetring van de duif. Na controle van deze ring mag de duif worden ingekorfd. Pas nadat alle duiven van een
liefhebber elektronisch zijn ingekorfd mag de inkorvingslijst, met gegevens van de liefhebber, de klok, de
inmandinstallatie en de duiven in volgorde van inkorving, worden afgedrukt. Enkel na deze afdruk mogen de
gegevens worden doorgestuurd naar een PC.
Tussen master en liefhebberstoestel mag geen enkel ander toestel aangesloten zijn met uitzondering van de
univesbox en/of zijn onderstel, nodig voor de verbinding van het liefhebberstoestel met de master.
De inkorvingslijst en de bestatigingslijst kunnen enkel via het liefhebberstoestel afgedrukt worden.
De inkorvingslijst dient onmiddellijk na het afdrukken ervan ondertekend te worden door de aangestelde van de
vereniging en door de liefhebber.
De vereniging bevestigt aldus dat de inkorvingslijst werd afgedrukt op een door de KBDB gezegelde master van
het lopende jaar.
Hierdoor bevestigt de liefhebber of zijn vertegenwoordiger de juistheid en volgorde van de ringnummers van zijn
ingekorfde duiven.
Al de opgemaakte documenten betreffende de wedvluchten, evenals de souches (draagstrookjes) van de
gummiringen, op spil of koord geplaatst, worden onder de verantwoordelijkheid van de vereniging onder zegel en
in verzekerde bewaring geplaatst. Ook foutieve documenten blijven samen met de wedvluchtdocumenten bewaard
en dit volgens de beschikkingen van art. 120 NSR (2 jaar)..
Een eventueel later onderzoek van deze documenten geschiedt in het openbaar op een vastgesteld uur en plaats in
aanwezigheid van tenminste twee afgevaardigden van de vereniging. Na die bewerking wordt alles opnieuw onder
zegel geplaatst.

Art. 41.
Het is de verenigingen verboden duiven zonder identiteitsring, voorzien van doorgesneden, verbrede, vervalste of
gesoldeerde identiteitsringen aan te nemen en in te korven.
Zulke duiven worden in beslag genomen en onmiddellijk aan de zetel van de PE/SPE overgemaakt.
Voor de wedvluchten mogen enkel duiven worden aangenomen die dragers zijn van een door de KBDB
goedgekeurde en aanvaarde geplastificeerde identiteitsring en eventueel een goedgekeurde chipring.

Art. 42.
De verenigingen zijn verplicht ervoor te zorgen dat bij het inkorven van de duiven afgevaardigden bestendig
aanwezig zijn.

14.4
Art. 43. (NAV 27.06.2012 )
De manden waarin de duiven worden ingekorfd dienen gebonden, gelood en in goede staat te zijn
(zonder tekortkomingen zoals slijtage, gaten, deuren zonder ketting, enz…).
Het loden dient te gebeuren met een gemerkt en door de KBDB aangenomen lood.
De betrokken vereniging zal worden beboet door de nationale raad van beheer en bestuur, behalve
wanneer is bewezen dat de tekortkoming een gevolg is van het vervoer van de duiven. In dit geval zal
de betrokken vergezeller ervoor kunnen verantwoordelijk worden gesteld.
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.
De etiketten moeten duidelijk zichtbaar worden aangebracht teneinde de lossing alsook eventuele
controle te vergemakkelijken.
Bij de inkorving worden de duiven van een zelfde deelnemer onder meerdere korven verdeeld. Iedere
volle korf wordt aanstonds gesloten en gelood.
Duivers en duivinnen worden in afzonderlijke of gescheiden manden ingekorfd.
De liefhebber die opzettelijk een duivin zou doen plaatsen in een mand waarin duivers verblijven, of
omgekeerd, is strafbaar.
De inkorvende vereniging kan de inkorving van zichtbaar zieke duiven weigeren.

Art. 44. (NAV 24.10.2012)
Het maximum aantal duiven dat in de korven mag geplaatst worden, staat vermeld in de instructies
voor het vervoer van reisduiven naar de lossingsplaatsen over de weg, die worden goedgekeurd door de
bevoegde ministeriële diensten. Voor de nationale en internationale wedvluchten wordt het toegelaten
aantal duiven per mand jaarlijks door het nationaal sportcomité bepaald.
Indien voor de andere wedvluchten de buitentemperaturen hoger liggen dan 25°C, zal het aantal duiven
in de manden met 10% dienen te worden verminderd.
Deze vermindering zal altijd worden toegepast indien het KMI op de inkorvingsdag (na de update van
de teletekst van 12 uur) 26°C of meer (voor het centrum van het land) voorspelt voor de reisdag(en)
en/of lossingsdag.
Indien temperaturen hoger dan 30° worden voorspeld, dient ook de stapelhoogte met 1 laag verminderd
te worden.
De korven dienen een binnenhoogte te hebben van tenminste 22,50 cm.
Art. 45.
Zolang de duiven van een wedvlucht in het lokaal van de vereniging verblijven, zijn zij onder toezicht
en verantwoordelijkheid van minimum 2 bestuursleden van de vereniging geplaatst.
Art. 46. (NAV 20.02.2013)
Nadat de duiven aan de begeleider werden toevertrouwd, draagt de vereniging, die al haar wettelijke
verplichtingen heeft nageleefd, geen verdere verantwoordelijkheid meer voor zover schriftelijke
ontlasting werd bekomen vanwege de begeleider.
Vanaf ontvangst van dit document zal geen enkele duif meer uit het contingent mogen worden
verwijderd.

15.2
Indien een inrichter herhaaldelijk vaststelt dat een vereniging haar duiven inkorft in manden die zich in
slechte staat bevinden, kan hij het nationaal sportcomité (voor nationale en internationale vluchten) of
het bevoegd comité van de PE/SPE (voor andere wedvluchten) vragen dat deze vereniging niet meer
zou worden toegelaten om in te korven voor het volgende seizoen.
Art. 46 bis.
Het gebruik van systemen die toelaten reisduiven te volgen (tracking) tijdens de wedvluchten is
verboden.

BEGELEIDEN EN LOSSEN VAN DE DUIVEN
Art. 47.
De begeleidingsagentschappen en begeleiders, erkend door de KBDB, zijn ertoe gehouden zich stipt te
gedragen naar de onderrichtingen en zich te onderwerpen aan de controles van het nationaal
sportcomité(voor nationale en internationale wedvluchten) en de comités van de PE/SPE voor de
andere wedvluchten.
De begeleiders dienen in het bezit te zijn van een officiële vergunning, afgeleverd door de KBDB Het
is hen streng verboden duiven te begeleiden of te lossen van verenigingen of particulieren die niet bij
de KBDB zijn aangesloten.
Vergezellers en vervoerdiensten mogen op de leervluchten en op de prijsvluchten geen duiven
vervoeren die niet ingekorfd werden in een door de KBDB erkend inkorvingslokaal.
De verenigingen of verbonden zijn ertoe gehouden, voor hun verzendingen, een beroep te doen op een
begeleider die van de KBDB een vergunning heeft bekomen.
Art. 48.
De duiven dienen begeleid te worden. De begeleider mag de duiven die hem zijn toevertrouwd niet
verlaten, tenzij bij dringende noodzakelijkheid.
Het lossingsuur zal medegedeeld worden aan het lokaal van de vereniging en bekendgemaakt worden
van zodra de apparaten worden binnengebracht.
Het lossingsuur wordt in het lokaal van de vereniging bekendgemaakt.
Art. 49.
De begeleider zal de door het nationaal sportcomité jaarlijks uitgevaardigde nationale onderrichtingen
betreffende het vervoer en zorg van de hem toevertrouwde duiven nauwgezet eerbiedigen. Hij is
dienaangaande ook verplicht zich te gedragen naar de voorschriften die hem door de inrichters, de
bevoegde PE/SPE en door de controleurs op de lossingsplaatsen verstrekt.
De begeleiders dienen in het bezit te zijn van een juist lopende klok, geregeld op het officieel uur.
Art. 50. (NAV 24.10.2012)
Het vermoedelijk eerste lossingsuur wordt aan de liefhebber bekend gemaakt bij de inkorving. Indien
art. 44 (minder duiven per korf wegens hoge temperaturen) van toepassing is, zal het eerste lossingsuur
met 1 uur vervroegd worden op voorwaarde dat de (weer)omstandigheden dit toelaten.
Indien een lossing onregelmatig gebeurt, zal de begeleider de inrichter telefonisch verwittigen en daar
verslag over uitbrengen. Bij iedere onregelmatige lossing zal de inrichter beslissen over de
vernietiging van de wedvlucht.
Nochtans zal men deze beslissing door de inrichter genomen, aan het bevoegd comité van de PE/SPE
onderwerpen.

16.3
In geval een wedvlucht wordt vernietigd, zal men al de inzetten, mits afhouding van de onkosten voor
vervoer, begeleiden en gebeurlijke voeding, terugbetalen; het bedrag betaald voor het drukken en
verzenden van de uitslagen alsmede voor het huren van de toestellen zal eveneens worden terugbetaald,
mits afhouding van de kosten.
Nochtans zal voor de wedvluchten ingericht door verbonden met meerdere inkorvingsburelen de
vernietiging slechts van toepassing zijn op de verzendingen van het (of de) inkorvingsbureel(en)
waarvan de verrichtingen onregelmatig zouden zijn.
Art. 51.
De begeleiders, tenzij vergezeld door twee getuigen, mogen niet deelnemen aan de wedvluchten
waarvan hen het vervoer en de lossing van de duiven werden toevertrouwd.
Art. 52. (NAV 27.06.2012 en 20.02.2013)
Een duivenlossing mag nooit, op straf van vernietiging van de wedvlucht, gebeuren vóór het uur in het
lokaal van de vereniging bekendgemaakt bij de inkorving of vermeld op het programma of na het
uiterste uur van uitstel van de lossingen tot 's anderendaags.
Het terugbrengen van niet-geloste duiven om reden van ongunstige weersomstandigheden, mag nooit
geschieden vóór 12 uur van de volgende dag na de voorziene lossingsdatum. In dit geval worden enkel
de inschrijvingsgelden en uitslagkosten terugbetaald.
Het terugbezorgen aan de deelnemers van de niet geloste duiven gebeurt overeenkomstig de door de
betrokken inrichters verstrekte onderrichtingen.
De nationale ondervoorzitter bevoegd voor de sportieve aangelegenheden is bevoegd om over een
algemeen afgelasten van de lossingen te beslissen, zo hij dit nodig acht. Hij mag eveneens, mits
onderling akkoord met de nationale voorzitter, in buitengewone omstandigheden en teneinde het
algemeen belang te dienen, alle beslissingen nemen die zich opdringen.
In geval de ongunstige weersomstandigheden (voorspellingen) aanhouden tot de tweede dag na de
voorziene lossingsdag (meestal maandag) mag de dag na de voorziene lossingsdag (meestal zondag)
vanaf 12 uur ’s middags uitgeweken worden naar een andere erkende lossingsplaats gelegen op
dezelfde vluchtlijn en met een afstand die ongeveer 10% minder bedraagt. De inrichter van een
nationale of interprovinciale vlucht zal hieromtrent altijd het advies inwinnen van voornoemde
ondervoorzitter. De bevoegde Federale Overheidsdienst zal hiervan eveneens worden geïnformeerd.
Art. 53.
De lossingsplaatsen in Frankrijk worden door het nationaal sportcomité gekozen, rekening houdend
met de beschikbare plaatsen.
Teneinde vergissingen door al te talrijke afzonderlijke lossingen te vermijden, wordt voor alle
lossingsplaatsen en op voorstel van het nationaal sportcomité, door de algemene vergadering van de
KBDB bepaald op welke manier deze lossingen, per vluchtlijn, mogen geschieden.
Art. 54.
Iedere lossingsbeslissing zal in overleg worden genomen door de begeleider en de aangestelde door het
comité van de PE/SPE of door een aangestelde van de betrokken vluchtlijn, zich bevindend in België.
Bij iedere weersverandering en bij slecht vertrek van de duiven bij de eerste lossing, dient de
begeleider terug contact op te nemen met de bevoegde persoon in België.

31.
CONTROLE
Art. 94.
De inrichters zijn verplicht een uitgebreide controle uit te oefenen op al de verrichtingen van de
wedvlucht en inzonderheid op de toestellen, zowel bij het afhalen als bij het binnenbrengen.
De liefhebbers onderwerpen zich hieraan, op straf van verbeurdverklaring van hun inzetten en prijzen.
Het toestel dient zich ten huize of op het hok van de liefhebber te bevinden. Elke inbreuk op deze
schikking brengt het verbeurd verklaren van de inzetten en prijzen mee, zo de liefhebber onmiddellijk
de afwezigheid van zijn toestel niet kan verrechtvaardigen en de plaats waar het zich bevindt niet kan
aanduiden.
De inrichters worden aangeraden voor de wedvluchten vanaf 400 km. , een verplichte controle van de
eerste geconstateerde duif op te leggen.
Art. 95.
De inrichters van provinciale en interprovinciale wedvluchten worden verzocht op de
vluchtvoorschriften telefonische aanmeldingen te voorzien in hun inkorvingsburelen, zoals voor de
nationale wedvluchten.
De liefhebbers zullen de voorschriften die op het programma van de wedvlucht vermeld staan, stipt
naleven, op straf van verbeurdverklaring van de inzetten ten voordele van de wedvlucht.

32.3

DE NATIONALE WEDVLUCHTEN
Art. 96.
Zoals voorzien door art. 12 is uitsluitend het nationaal sportcomité bevoegd om de door de inrichters
van nationale wedvluchten uitgevaardigde onderrichtingen en deelnemingsvoorwaarden goed te
keuren.
De verticale en horizontale dubbelingen, ingericht door de toegelaten inkorvingsburelen, zullen voor
goedkeuring voorgelegd worden aan de betrokken comités van de PE/SPE.
Art. 97.
De inrichters van nationale wedvluchten zullen ieder jaar en dit vóór 1 oktober, de aanvraag tot
inrichting bij het nationaal sportcomité indienen, samen met de onderrichtingen voor de wedvluchten
die ze wensen te organiseren.
Art. 98. (NAV 24.10.2012 en 20.02.2013)
Alle elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan een internationale of een nationale wedvlucht
zullen verplicht één gummiring dragen. 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. 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.
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).
Bij gebrek aan een controletoestel dienen al de controlegummi’s te worden ingeleverd samen met het
hoofdtoestel. Behalve van de eerst geklokte duif waarvan de controlegummi binnen de 10 minuten in
het hoofdtoestel wordt afgeklokt. Bij elektronische registratie is enkel het afklokken van één gummi
van de eerst geklokte duif verplicht ter controle (de overige ringen moeten in de vereniging worden
binnengebracht).
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.

39.2

OVERSCHRIJVINGEN
Art. 112. (NAV 20.02.2013)
Elke liefhebber, eigenaar van een duif, wordt sterk aangeraden het eigendomsbewijs voor te leggen
teneinde de overschrijving, zo snel mogelijk, op zijn naam uit te voeren. Om de overdracht te laten
doen zal hij zich wenden tot zijn PE/SPE (bij de administratieve diensten van de KBDB). Hij zal
daaraan - voor inzage - het eigendomsbewijs van de duif toevoegen en de hiervoor voorziene som
betalen. De mutatie wordt pas effectief na betaling.
De KBDB zal uitsluitend overschrijvingen van reisduiven uitvoeren indien ze beschikt over de
volledige gegevens van de nieuwe eigenaar (naam, voornaam, adres en lidnummer van aansluiting bij
de KBDB of bij een federatie aangesloten bij het F.C.I.).
Bij verlies van het eigendomsbewijs kan een duplicaat worden aangevraagd door de eigenaar van de
duif of door degene die het verkregen heeft op voorwaarde dat hij een attest voorlegt waarin de afstand
door de oude eigenaar wordt bevestigd. In deze hypothese heeft de wettigheid van het duplicaateigendomsbewijs voorrang op deze van het originele eigendomsbewijs.
Zo de duif afkomstig is van een andere entiteit zullen de diensten van de KBDB het nodige doen opdat
de aanmelding rechtstreeks aan de nieuwe eigenaar zou kunnen geschieden, indien bedoelde duif zou
komen te verdwalen.
Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten met duiven,
drager van ringen van een buitenlandse federatie, die bij de KBDB niet zijn overgeschreven op naam
van de deelnemende liefhebber. Bij vaststelling van inbreuk tegen dit beginsel zal de duif uit de
klassering worden genomen en de gewonnen prijs verbeurd verklaard worden ten voordele van de
vlucht of de activiteit (met strikte naleving van de termijnen voorzien bij art. 89 van huidig reglement).
Iedere duivenliefhebber die, ten persoonlijke titel, een duif schenkt of verkoopt aan een derde kan
eveneens de overschrijving van deze duif vragen. Hij zendt hiervoor aan de KBDB het
eigendomsbewijs, wat hij niet aan de koper van de duif heeft afgegeven, evenals het bedrag voor de
kosten van overschrijving. De KBDB zal na het uitvoeren van de overschrijving het eigendomsbewijs
overmaken aan de nieuwe bezitter.
Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten alsook aan de
KBDB-kampioenschappen met duiven waarvoor zij niet over het eigendomsbewijs beschikken.
Een buitenlandse liefhebber, waarvan reeds duiven op zijn naam ingeschreven staan bij zijn eigen
federatie, zal, als hij zich aansluit bij de KBDB deze duiven via het systeem van overschrijving op zijn
naam moeten laten inschrijven.
Indien een lid bij een associatie wordt toegevoegd of wegvalt dienen de duiven niet te worden
overgeschreven op voorwaarde dat voor het overige alle gegevens (licentienummer, adres van het hok,
ringnummers,...) dezelfde blijven.
Art. 113.
Alle publicitaire en promotionele hokken mogen aan de wedvluchten deelnemen aan dezelfde
voorwaarden als de individuele aangeslotenen. De duiven worden op de uitslag vermeld onder de naam
van de publicitaire associatie (liefhebber + firma) of van de instelling (rechtspersoon of promotioneel
persoon). In dit laatste geval dienen de duiven vooraf op hun naam gemuteerd te worden.

40.
Art. 114.
Voor de publicitaire hokken, toebehorend aan een rechtspersoon, zal de betrokken PE/SPE een daartoe
bestemd reglement opstellen met vermelding van de voorwaarden waaronder dergelijke hokken aan de
wedvluchten georganiseerd door de verenigingen of groeperingen mogen deelnemen.
Alle duiven die deelnemen aan officiële wedstrijden zullen op de uitslag voorkomen op naam van het
hok. Indien de PE/SPE toelating verleent aan deze hokken om eigen leervluchten te organiseren met
intern klassement op naam van de initiale eigenaars, zal zij er moeten over waken dat de lossing het
normale verloop van de wedvluchten, georganiseerd door plaatselijke verenigingen, niet in het gedrang
brengt.
Dergelijke hokken zullen in geen enkel geval mogen deelnemen aan kampioenschappen.

