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KONINKLIJKE BELGISCHE DUIVENLIEFHEBBERSBOND 

v.z.w. 

PROVINCIALE ENTITEIT VLAAMS-BRABANT 

tel. : 051/20.06.14 

 

 

*************************************************************************** 

Verslag algemene provinciale vergadering 

van zaterdag 25/11/2018 

in  zaal “Witte duif” te Halle 
 

Aanwezig: de heren mandataris: Joossens R., Schotsmans G., Dardenne D., Debosschere B., 

de vertegenwoordigers van 57 verenigingen. 

 

Afwezig: 7 verenigingen werden verontschuldigd. 

 

1) Openingswoord voorzitter. 

 

Omstreeks 9u45 verwelkomt dhr Joossens Rudi de afgevaardigde bestuursleden van de 

verenigingen.  

 

2) Goedkeuring van het verslag van 09/12/2017 
 

Goedgekeurd. 

 

3) Jaarverslag Provinciaal Comité – dienstjaar 2017/2018. 
 

- Bijeenkomst raad van bestuur – provinciaal comité 

Het comité vergaderde afgelopen seizoen 20 keer.  

 

- Administratieve gegevens 

➢ In totaal waren er nog 64 verenigingen aangesloten in 2018 en betaalden nog 2742 

leden hun bijdrage. In de afdeling werden er 150.373  ringen verkocht (gemiddeld 54 

ringen per liefhebber). Nota door de voorzitter dat dit de maatschappij te Ottenburg 

betreft en er nog een aantal maatschappijen stoppen, deze ontbindingen zijn echter nog 

lopende. 

➢ Prijs van een ring blijft idem 2018 : 1,00€ tot 150 ringen. Vanaf 151 ringen komt er 

een supplement van 2€/ring bij. 

➢ Op vrijdag 28 december zullen de ringen 2019 verdeeld worden te Halle (tussen 9u – 

12u) en in sector 2 & 3 via Gerd Schotsmans. Een meer gedetailleerde planning 

hieromtrent wordt nog rondgestuurd. 

 

- Nationaal palmares 

De liefhebbers behorende tot onze afdeling presteerden goed in de nationale 

kampioenschappen; 30 vermeldingen werden behaald .  Vlaams-Brabant had ook 2 

nationale winnaars in 2018. Dhr Joossens hoopt hier naar de toekomst toe meer 

nationale winnaars te mogen feliciteren. Hierbij vermeld hij alsook dat er 17 zonale 

overwinningen waren. 
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- Provinciale Kampioenendag 

De kampioenendag van 23/11/2018 kende ook dit jaar een groot succes. Deze werd in 

een nieuw kleedje gestoken door te kiezen voor een avondeditie. Er kon een 

aanzienlijke verhoging van het aantal inschrijvingen (193) vastgesteld worden. Via de 

verkoop van tombolalotjes, waarbij 34 maatschappijen deze aangekocht hebben, 

werden 3 masters geschonken door Bricon verloot. De maatschappijen die deze 

hebben gewonnen zijn 22787 De Unie Landen, 22048 De Verbroedering Betekom en 

22742 De Verbroedering Tienen 

 

 

4) Sportief programma 

 

a) Vooruitzichten 2019. 
De voorzitter, Rudi Joossens, deelde de toekomstperspectieven betreffende het komende 

duivenseizoen mede: 
- Voor de dubbelingen met de duivinnen blijft het standpunt identiek aan dit van 2019. 

Deze dubbelingen zijn uitsluitend toegestaan op de internationale wedvluchten. 

- Ronde Van België : 22/09, 29/09, 6/10, 13/10  

- Het provinciaal sportreglement ondergaat een aantal wijzigingen en zal later in de 

vergadering toegelicht worden 

- De onderhandelingen zijn nog lopende omtrent een nieuw interprovinciaal akkoord 

voor de middenlijn voor 2019  tussen Antwerpen ,Oost-Vlaanderen en Vlaams-

Brabant voor de snelheid en kleine halve fond 
- Verder blijft de verplichte enting tegen het paramyxovirus gelden. De vereiste documenten 

worden aan de verenigingen bedeeld. 

- Het interprovinciaal akkoord tussen Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant wordt 

standaard jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het bestuur van PE Vlaams-Brabant gaat 

voorafgaand nog in overleg om meer voeling te krijgen alvorens hiermee akkoord te 

gaan voor 2019.  

-  

Dhr Joossens vermeld hierbij ook dat voor wat betreft het zonespel er een werkgroep 

opgericht is om dit te kunnen finaliseren naar seizoen 2020 toe. 

 

b) Polls 
Onder het summum “Wat leeft er bij de maatschappijen” werden verscheidene polls 

opgesteld en voorgelegd aan de betreffende sectoren met als doel meer voeling te 

krijgen bij de maatschappijen en hun leden. 

 Dhr. Joossens licht deze polls toe. 

 

c) Provinciaal Sport Reglement 
➢ Art 1  toevoeging 

De Provinciale Entiteit Vlaams Brabant omvat Vlaams Brabant en het Brussels 

Gewest. 

 

➢ Art 2 – toevoeging aan punt c 

Voldoet aan artikel 14 2e lid van de nationale statuten. 

 

➢ Art 3 – aanpassing 

Het comité van de Provinciale Entiteit Vlaams-Brabant erkent alléén de in zijn 
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Provinciale Entiteit, gevestigde duivenliefhebbersverenigingen (hierna genoemd de 
verenigingen) die in orde zijn met de statuten, reglementen en bepalingen van KBDB. ➢  
De lokalen waar duivenliefhebbersverenigingen gevestigd zijn, dienen verplicht over 

telefoon , GSM en/of e-mail adres te beschikken. Voor de organisatie van provinciale 
en nationale vluchten is een computer en internetverbinding noodzakelijk. Tevens 

dienen de inkorfprogramma’s compatibel te zijn met de standaarden opgelegd door het 

NSC. 
 

➢ Art 4 – toevoeging § 2 

Een vereniging die van lokaal verandert kan uitsluitend haar basiscoördinaat 

veranderen mits toestemming van het Provinciaal Comité. 

 

➢ Art 7- schrapping § 1 en toevoeging § 10 

Beurtelings betekent om de week in verhouding volgens het aantal deelnemende 

verenigingen. 

... 

De verenigingen die deel uitmaken van een verbond/samenspel en het vroegtijdig 

verlaten, kunnen tijdens de resterende periode van de overeenkomst van het bestaande 

verbond/samenspel, geen nieuw verbond/samenspel vormen met andere verenigingen 

en zullen uitsluitend gemachtigd worden maximaal hetzelfde aantal en dezelfde 

disciplines wedvluchten in te richten, zoals toegekend tijdens de periode van 3 jaar 

voorafgaand aan de vorming van het verbond/samenspel 

 

➢ Art 8 – aanpassing § 1 

Alle verbonden/samenspelen moeten tenminste voor de duur van 3 jaar  afgesloten 

worden. 

➢ Art 9 – aanpassing 

Het provinciaal comité stelt jaarlijks per nationaal bepaalde vluchtlijn en per sector 

een wedvluchtkalender en lossinguren  op. 

 

➢ Art. 10 – aanpassing 

… vanaf 400 km (coördinaten stadhuis Brussel) … 

 

➢ Art. 12 § 1 – aanpassing en toevoeging § 3 

Per weekend kunnen maximaal twee snelheidsvluchten (1 kleine snelheid en 1 grote 

snelheid) en een kleine ½-fond vlucht georganiseerd worden. Kleine snelheid tot 130 

km(coördinaten stadhuis Brussel), grote snelheid boven de 130 km (coördinaten 

stadhuis Brussel),  en korter in afstand dan de kortst gelegen KHF wedstrijd. Voor de 

KHF gelden de toegekende lossingsplaatsen door het NSC voor het lopende jaar 

(coördinaten stadhuis Brussel)  

… 

Er mogen geen leervluchten ingericht worden met lossing op officiële plaatsen, op 

weekends en erkende feestdagen. 

 

➢ Art. 13 – aanpassing § 2 

De vereniging beslist autonoom over het afhalen of het lossen van de teruggebrachte 

duiven. Wedstrijdvluchten gelost op een merkelijke kortere afstand dan voorzien, 

worden van ambtshalve afgelast. 

 

➢ Art 15 – toevoeging §4 en aanpassing § 6 & 7 

De verenigingen bepalen op hun algemene vergadering de deelnemingszones voor een 

minimumperiode van 3 jaar. 
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… 

Indien de deelnemingszone uit een opsomming van deelgemeenten bestaat, dient deze 

een geheel te vormen en wordt ze beperkt tot het in artikel 14 voorziene maximum 

(straal) vanaf het basiscoördinaat. 

Bij een opsomming van de deelgemeenten moeten steeds ALLE aanpalende 

deelgemeenten worden opgenomen in de deelnemingszone van de deelgemeente 

waarin de maatschappij is gevestigd en waarbij eveneens het in artikel 14 voorziene 

maximum (straal) vanaf het basiscoördinaat wordt gerespecteerd. 

 

… 

 

Het basiscoördinaat van een verbond wordt bepaald door de gemiddelde van de uiterst 

gelegen X- en Y-coördinaten van de deelnemende verenigingen 

 

Indien een vereniging, verbond of  samenspel van de PE ,de speelomtrek bepaalt of 

uitbreidt en hierdoor de deelnemingszone overlapt van een andere vereniging(en), 

verbond of samenspel binnen de PE  dan is er voor deze vereniging, verbond of  

samenspel de verplichting om de vereniging(en),verbond te  aanvaarden als 

inkorflokaal zo deze er mocht(en) om verzoeken en dit aan de gangbare voorwaarden 

(bv. bepaling van het aantal in te korven duiven en hokken). 

 

➢ Art 18 – toevoeging 

De verenigingen worden uitsluitend gemachtigd hetzelfde aantal en dezelfde 

categorieën (kleine snelheid, grote snelheid, kleine halve fond), … 

➢ Art 19 aanpassing § 1 en toevoeging § 2 

De aanvragen om een verbond/samenspel te vormen met verenigingen uit andere 

provincies en andere vluchtlijnen en lossingssectoren binnen de provincie kunnen 

geschieden na gunstig advies van het provinciaal comité Vlaams-Brabant en het 

provinciaal comité van de betrokken PE/SPE . 

 

Het hoofdlokaal wordt gevestigd in de vereniging van de de P.E. / S.P.E. die de meeste 

aangeslotenen leden vertegenwoordigt. 

Voor verbonden/samenspel van verenigingen  van verschillende vluchtlijnen en 

lossingssectoren binnen de provincie, wordt het hoofdlokaal gevestigd in de 

vereniging waar de meeste duiven zijn ingemand op de betrokken wedstrijden tijdens 

de 3 voorgaande jaren. 

De wedstrijdkalender, de lossingsuren en- plaatsen van deze 

P.E/S.P.E/vluchtlijn/lossingssector zijn in deze situatie van toepassing. 

 

➢ Art 20 – toevoeging § 3 

De verenigingen mogen geen inschrijvingen van gedubbelde duiven aanvaarden die 

niet in een vereniging van het verbond/samenspel werden ingekorfd. 

 

 

➢ Art 22 – toevoeging 

Er mogen portduiven worden aangenomen op alle vluchten van de kleine en 

grote snelheid! De portduiven zullen geregistreerd worden zodat er een degelijke 

controle kan worden uitgevoerd of de aangeleverde duiven aan liefhebbers 

toebehoren welke in de deelnemingszone van de maatschappij vallen EN of deze 

gevaccineerd zijn. Portduiven dienen NIET expliciet voorzien te zijn van een chip 

of gummi..  Alle vastgestelde misbruiken dienaangaande vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de inrichters. De vaste voetring is voldoende voor de 
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Franse federatie om na te zien aan wie de duif in kwestie toebehoort! 

➢ Art 24 – aanpassing 

De verenigingen kunnen voor hun bewerkingen uitsluitend beroep doen op personen 

die een KBDB - lidkaart bezitten of personen die onder het toezicht van de vereniging 

zijn aangesteld. 

 

➢ Art 25 – aanpassing # deelnemende liefhebbers 

8 voor de kleine snelheid 

12 voor de grote snelheid 

15 voor de KHF 

 

➢ Art 26 – aanpassing 

Alléén verenigingen met  een licentienummer kunnen prijstentoonstellingen, of 

kampioenendagen inrichten. 

 

➢ Art. 29 – nieuw 

Met inkorven wordt pas begonnen indien tenminste vier leden van de vereniging 

aanwezig zijn, waaronder tenminste een bestuurslid of een daartoe door het bestuur 

aangewezen bevoegde aangestelde van de vereniging. 

 

De vereniging of de door de vereniging benoemde verantwoordelijke van de inkorving 

weigert kennelijk zieke en niet gevaccineerde duiven voor een leer- of wedvlucht 

 

Geen enkele deelnemer, ook geen deelnemend bestuurslid of aangesteld, mag direct of 

indirect : 

a) de eigen duiven inmanden; 

b) bij de inkorving de vaste voetringnummers van de eigen duiven opnoemen; 

c) de eigen in te korven duiven van gummiringen voorzien; 

d) de nummers van de aangelegde gummiringen op de eigen inkorflijst invullen; 

e) het inkorvingsbulletin  van de eigen ingekorfde duiven behandelen; 

f) openen van de eigen klokken  

Inbreuken worden beteugeld met niet klassering en verbeurd verklaren van de inzetten. 

 

Op willekeurige tijden kan in alle inkorfcentra bij het inkorven, stellen, aan- en 

afslaan, lichten van de klokken en het stellen en controleren van de elektronische 

constateersystemen of op de hokken van de deelnemers controle plaatsvinden door 

functionarissen aangewezen door het provinciaal comité, die met een legitimatiebewijs 

kunnen aantonen dat zij de bevoegdheid hebben controle uit te oefenen 

 

➢ Art 30 – Aanpassing 

De verenigingen, verbonden en samenspelen die valse inlichtingen overmaken in het 

vooruitzicht van de goedkeuring van het vluchtprogramma, het goedgekeurde 

vluchtprogramma zonder toelating wijzigen tijdens het seizoen en de bepalingen van 

het provinciaal sportreglement niet naleven, zullen, vanaf de vaststelling, geen 

vluchten meer mogen inrichten. 

 

g) Vluchtschema 
a. Vanaf 17 maart tot en met 27 oktober kunnen prijskampen worden ingericht , voor 

zover ze werden aangevraagd op het vluchtprogamma. 

b. Er mogen slechts twee vluchten tegelijkertijd worden ingekorfd voor zover de 

inkorvingsplaatsen duidelijk van elkaar gescheiden zijn , met afzonderlijke 

inkorftafels. 
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c. Snelheid  

 

➢ De wedvluchten voor sector 1 vangen aan vanaf 17/03/2019 voor Quievrain 

➢ Noyon vanaf 14/04 

➢ De wedvluchten voor sector 2 & 3 vangen aan vanaf 23/03/2019 voor Momignies 

➢ Nanteuil, Soissons, Laon vanaf 13/04/2019 

➢ Alles op zaterdag met inkorving op vrijdag. 

➢ Voor alle vluchten (inclusief Quievrain) worden oude en jonge duiven samen gelost. 

➢ Franse nationale feestdag 14juli: Noyon op zaterdag13/07 met inkorving vrijdagavond 

12/07 

➢ Vanaf de september vluchten kan de deelnemingszone volledig sector 1 bevatten. 

➢ Lossingsuren Quiévrain = 08u00 

                       Noyon : =  07u30  

   

➢ Portduiven worden toegelaten tot en met de grote snelheid mits duidelijke 

registratie ervan! Het is ook aan de maatschappijen om te kiezen of ze al dan niet 

portduiven aanpakken. 

 

d) KHF 

Sector 1:  

Chevrainvilliers & Fay-au-Loges 

 

Sector 2 + 3 : 

Chevrainvilliers & Fay-au-Loges 

 

Fay-au-Loges wordt op donderdagavond ingemand, Chevrainvilliers op vrijdagavond. 

Op de KHF worden de duiven samen gelost 

 

Vanaf 6 juli mogen de jonge duiven mee. 

➢ Alsook is het de bedoeling maar 2 lossingen per lossingsplaats toe te laten. 

 

➢ Er is ontevredenheid over de opgestelde kalender van sector 2 & 3 

o De vraag rijst waarom zij 1 week later beginnen tov sector 1 

o Op bepaalde weekenden valt Momignies in het weekend weg, waardoor de 

verenigingen maar kunnen kiezen uit 1 snelheidsvlucht 

o Ze voelen zich achteruitgeschoven tov de maatschappijen van sector 1 daar zij 

elk weekend kunnen kiezen tussen 2 snelheidsvluchten 

Dhr Schotmans neemt het woord en verklaart dat men opteert om een week later te 

beginnen omwille van de onzekere weersomstandigheden begin maart. Alsook meld 

hij dat zij het aantal vluchten wensten te verkleinen in het weekend voor de werkdruk 

te verkleinen en dat de maatschappijen deze Momignies tijdens de week kunnen 

inrichten, al dan niet als wedvlucht. 

Deze maatschappijen kunnen zich vinden met de verplaatsing van de 

snelheidsvluchten naar zaterdag, maar vragen elk weekend de vlucht Momignies 

te kunnen inrichten. De leden van het comité melden dat de vluchtkalenders 

zullen worden herbekeken en er einde week een aangepaste kalender zal worden 

doorgestuurd naar de maatschappijen. 
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h) Amendementen 
Geen amendementen. 

 

De heer Joossens Rudi beëindigde de zitting en wenste de aanwezigen een behouden 

thuiskomst toe. 

   

   

Goedgekeurd op de nationale algemene vergadering van  

 

 


