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KONINKLIJKE BELGISCHE DUIVENLIEFHEBBERSBOND 

v.z.w. 

PROVINCIALE ENTITEIT WEST-VLAANDEREN 

tel. : 051/20.06.14 

 

 

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

 

VERSLAG VAN DE PROVINCIALE ALGEMENE VERGADERING 

VAN 15 NOVEMBER 2018 

 

IN ZAAL ROLARIUS  - ROESELARE 

 

Aanwezig: de heren mandatarissen: Vandenberghe D., Haesaert P., Logie W., Verleijen D. 

  

en de vertegenwoordigers van 56 verenigingen  

 

Afwezig: / 

 

DAGORDE 

 

1) Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 23/11/2017 

 

2) Verslag dienstjaar 2017/2018 van het Provinciaal Comité  

 

3) Provinciaal Sport Reglement 

 

4) Sportief programma van onze afdeling seizoen 2019 

 a) Stemming omtrent het ingediende amendement van 15 lokalen voor een volledig zaterdagspel. 

 

   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Aan iedere vereniging die de zaal binnenkomt, wordt een omslag overhandigd die volgende documenten 

bevat: 

 

activiteitsverslag 2018 

overzicht bijdragen 2019 

vluchtprogramma 2019 vereniging Belgiëvluchten/Frankrijkvluchten onder Parijs  

vluchtprogramma 2019 vereniging Frankrijkvluchten boven Parijs 

vluchtprogramma 2019 verbond Belgiëvluchten/Frankrijkvluchten onder Parijs  

vluchtprogramma 2019 verbond Frankrijkvluchten boven Parijs 

lossinguren 2019 westenlijn 

reisrooster 2019 

ronde van België 2019 

leervluchten 2019 Frankrijk  

toelichting vluchtprogramma 2019 

richtlijnen vluchtprogramma’s 2019 

afhalen ringen en provinciaal secretariaat in Kortemark 

3 kaarten West-Vlaanderen met deelgemeenten (grenzen 2015) 
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Om 19u30 opent de heer Vandenberghe, Voorzitter van de Afdeling West-Vlaanderen, de vergadering. 

 

In naam van het Provinciaal Comité, verwelkomt de Voorzitter alle aanwezige bestuursleden, waarbij hij 

een extra bedanking deed aan alle maatschappijen en medewerkers voor hun medewerking en inzet van 

de laatste maanden. 

 

Alvorens over te gaan tot de dagorde, verzoekt de heer Vandenberghe een moment stilte ter 

nagedachtenis van de overleden leden. 

 

 

De Voorzitter gaat vervolgens over tot de dagorde  

 

1) Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 23/11/2017. 

 

 

Er worden hieromtrent geen enkele opmerkingen genoteerd, zodat dit verslag wordt goedgekeurd. 

 

 

2) Verslag dienstjaar 2017/2018 van het Provinciaal Comité. 

 

In verband hiermee overloopt de heer Vandenberghe de statistieken qua leden, verenigingen en verkoop 

van ringen. 

 

West-Vlaanderen telde in 2018 nog 2.666 aangesloten leden. Dit betekent een daling van 345 leden in 

vergelijking met 2017.  

 

Nog 56 actieve verenigingen, een daling van 7 verenigingen. 

 

Het provinciaal comité vergaderde in totaal 16 keer. 

 

Er werden in 2018 132.419 ringen verkocht, wat een vermindering is van 4.816 ringen. 

 

Betreffende de ringen 2019 deelt de heer Vandenberghe mee dat de prijs van de ring hetzelfde blijft, nl 1 

Euro.         

Op vrijdag 28 december 2018 tussen 9 en 12uur zullen de ringen 2019 worden bedeeld in Kortemark. 

 

De heer Vandenberghe overloopt vervolgens de verschillende taken van het provinciaal comité: 

 

- Het uitvoeren van de beslissingen van het Nationaal Sportcomité. 

- Het nazien en goedkeuren van de officiële wedvluchtprogramma’s. 

- Het controleren en goedkeuren van de omtrekken, bepaald door de verenigingen. 

- Het opstellen van de richtlijnen van het sportief seizoen en waken op de toepassing ervan. 

- Het uitvoeren van controles ( wedvluchten, verzendingen, lossingen) 

 

Betreffende de nationale kampioenschappen wordt meegedeeld dat 72 West-Vlaamse liefhebbers zijn 

opgenomen in verschillende categorieën. Daarenboven behaalde 14 West-Vlaamse liefhebbers in 2018 

een nationale overwinning en 2 liefhebbers een internationale overwinning.  

 

De Provinciale dag op 4 november kende een groot succes. Net geen 400 gasten namen deel aan het 

feestmaal.  
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De Provinciale dag 2018 is voorzien voor 3 november in de Vossenberg te Hooglede.  

 

Suggesties omtrent de provinciale kampioenschappen zullen steeds met de meeste ernst in overweging 

worden genomen  

Betreffende de gebeurtenissen van afgelopen seizoen rond de Ziekte van Newcastle deelt dhr 

Vandenberghe mee dat de duiven op 1/01/2019 uit de voedselketen gaan en alzo het probleem met de 

vogelpest van de baan zou zijn. Voor wat betreft de paramyxo is er nog geen duidelijkheid waardoor 

dialoog met het voedselagenschap zich opdringt. 

 

3) Provinciaal Sport Reglement. Voorstel tot wijzigingen. 

 

 Art. 2.9  leerduiven opnieuw toegelaten van buiten de omtrek 

 Art. 3.3  Ook het tijdstip van binnenbrengen van de klokken dient duidelijk te worden vermeld op 

de vluchtbeschrijving .(Bij voorkeur met een begin en eind uur) 

 Art. 3.4  De verplichting om vanaf 2 dagen mand de volledige fusie gemeente op te nemen in de 

omtrek wordt afgeschaft. 

 Art. 5.2  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. 

 Art. 8.1 Het aantal bons op bon verkopingen is onbeperkt . 

 

 

4) Sportief programma 2019 

 

Omtrent het sportieve programma diende er, naar aanleiding van de ingediende amendementen gestemd 

te worden op een voorstel voor een volledig zaterdagspel. Deze werden ingediend door 15 

maatschappijen. 

 

Dhr Vandenberghe stelt beide voorstellen voor aan de maatschappijen. Kalender A, het voorstel van de 

leden van het comité, waarbij er geswitcht wordt tussen zaterdag en zondag spel en kalender B waar 

geopteerd wordt voor een volledig zaterdag spel. Voor beide kalenders wordt de KHF op donderdagavond 

ingekorft.  

Voor de kleine HAFO vluchten, voor de drie voorstellen, telkens met inkorving op donderdag en los op 

zaterdag. 

Hiernaast werd aan de maatschappijen gevraagd alsook hun stem uit te brengen voor volgende items: 

• Pontoise O-Y-J provinciale inrichting of niet 

• Vluchten van de KHF (Fontenay/Chateaudun O-Y-J) provinciaal ingericht of niet. 

 

Hieropvolgend werd overgegaan tot de stemming. 

 

Resultaat van de stemming: 

 

▪ Er werd gekozen voor kalender B, zijnde volledig zaterdag spel. (2000 stemmen tegen 599) 

▪ Pontoise wordt provinciaal gespeeld (1472 stemmen tegen 1101) 

▪ Fontenay en Chateaudun worden provinciaal gespeeld (1864 tegen 710 stemmen) 

 

Deze vluchten worden door de WVV ingericht en toegekend aan de snelheidslokalen 

Voor de Grote halve fond zijn 8 vluchten voorzien die ingericht worden door de Inter-Westvlaamse. Deze 

vluchten zijn toegekend aan de nationale lokalen. 

 

➢ vanaf 16 maart tot en met 14 oktober kunnen prijskampen worden ingericht, voor zover ze werden 

aangevraagd op het vluchtprogramma 
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➢ de ronde van België enkel op zondag vanaf 22 september 2019 tot en met 13 oktober 2019, enkel 

uit erkende lossingsplaatsen die onder controle staan van de KBDB 

➢ Er mogen max. drie vluchten op dezelfde dag worden ingekorfd en dit voor zover de 

inkorvingsplaatsen duidelijk van elkaar gescheiden zijn, met afzonderlijke inkorftafels en ingeval er 

drie vluchten op dezelfde dag worden ingekorfd moet er één vlucht volledig worden afgesloten 

vooraleer er met de andere twee begonnen wordt. 

 Dit geldt zowel als u optreedt als inkorvingsbureau of als hoofdinrichter en eveneens voor 

inkorvingslokalen waar bv. meerdere maatschappijen zijn gehuisvest. 

➢ Oproep aan de maatschappijen om samen te spelen en zodoende de werkdruk te kunnen 

verminderen van de medewerkers. 

➢ Bij het indienen van de vluchtprogramma’s moet er een rekeningnummer(s) op naam van de 

vereniging worden overgemaakt aan de PE met vermelding van de drie volmachthouders in de 

vereniging. 

Ook moet een kopie van het  financieel verslag dat voorgelegd en goedgekeurd werd op de algemene 

ledenvergadering van de vereniging bij de vluchtaanvragen bijgevoegd worden 

 

Omtrekken: 

 

Geen wijzigingen voor de omtrekken, maar er zal streng toezicht zijn op de correcte toepassing van 

het reglement zodoende er sportieve omtrekken gemaakt worden. 

 

➢ voor de Belgiëvluchten, Arras en Clermont en Fontenay: minimum aanpalende gemeenten. 

➢ maximum vanaf de gemeente van het lokaal in de richting 

o Noord-Zuid: tot maximaal 4 deelgemeenten in noordelijke en zuidelijke richting 

o Oost –West: minimaal ½ van de gekozen deelgemeenten N –Z  

 

➢ voor de grenslokalen die geen gemeenten uit een andere provincie laten of kunnen laten 

deelnemen kunnen tot maximum 6 deelgemeenten in de richting N-Z  

 

➢ omtrek provinciaal op lokale vlucht is verboden 

 

➢ de omtrekken dienen zonder inhammen te zijn opgesteld en sportief te zijn 

 

➢ voor de Ronde van België: minimum omtrek arrondissement 

 

➢ voor alle vluchten (uitzondering van provinciale vluchten) kunnen slechts twee aanpalende 

gemeenten uit een andere provincie in de omtrek worden opgenomen.  

 

Annuleren van wedvluchten: 

 

In geval van annulering van een wedvlucht met lossing in Frankrijk, dient de betrokken vereniging ten 

spoedigste en dit uiterlijk de woensdag, die de vlucht voorafgaat, de nationale en provinciale zetel te 

verwittigen. 

 

Aanmeldingen: 

 

➢ voor vluchten onder de 500 km dienen geen aanmeldingen meer te gebeuren met uitzondering 

voor de nationale vluchten 

➢ portduiven of leerduiven zijn niet toegelaten op provinciale vluchten 

➢ de verenigingen moeten leerduiven weigeren van liefhebbers die niet in de betreffende omtrek 

vallen 
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Lossingen: 

 

Slechts 1 West-Vlaamse lossing 

 

Lossingsuren 

 

- Arras:   8u30   maart, april en september  9u00 

- Clermont:  7u30    april en september 8u00 

- Pontoise:  7u30 

- Fontenay/Chateaudun: 7u30 

 

Uiterste lossingsuren: 

 

- Arras en Clermont:    eerste dag: 16u  tweede dag: 14u 

- Pontoise, Fontenay, Chateaudun:    eerste dag: 15u  tweede dag: 13u 

 

De reiskosten 2019 zullen duurder worden. Dit door de hoge brandstofprijzen en acijnzen. 

 

Vluchtprogramma 2019 snelheid:  

 

➢ De vluchtprogramma’s worden aangepast naar de stemming naar Kalender B. 

➢ de vluchten voor de snelheid zijn Arras, Clermont, Pontoise 

➢ Er is geen verlate lossing meer vanuit Pontoise. De grenslokalen moeten kiezen om ofwel Arras en 

Clermont met hun gewone omtrek te spelen of Pontoise enkel met West-Vlaamse liefhebbers te 

spelen. 

 

 

Vluchtprogramma 2019 kleine halve fond: 

 

➢ De vluchtprogramma’s worden aangepast naar de stemming naar Kalender B. 

 

➢ Fontenay en Chateaudun 

➢ er mag maar één vlucht per weekend ingericht worden 

➢ in alle inkorvingslokalen voor de nationale of provinciale vluchten verder dan Parijs is het gebruik 

van de door de KBDB gehomologeerde en goedgekeurde elektronische registratiesystemen 

verplicht 

 

 

Nationale kalender 

 

Toelichting over het nationaal vluchtprogramma en info over de nationale statutaire vergadering in 

verband met dit item werd gegeven door dhr Vandenberghe. 

• Ontslag van dhr Yvan Mouton, deze wordt vervangen door dhr Davy Verleye. 

• Het reglement aangaande de verhuis van een maatschappij naar een andere gemeente wordt 

gelijkgesteld met het opnieuw oprichten van een maatschappij in deze gemeente. Indien er een 

lokaal aanwezig  is in deze nieuwe gemeente kan er geen 2e komen! 

• Op de masters zal streng gecontroleerd worden. Het lokaalnummer zal vast geprogrammeerd 

worden aan de master zodat men altijd verplicht zal zijn om naar het lokaal van inkorving terug te 

gaan om de duiven vrij te geven 

• Het koppelen van chipringen moet vanaf nu in het lokaal gebeuren. 
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• Zonespel: Er is een commissie samengesteld die moet nagaan of de zones moeten aangepast 

worden. In 2020 zou men daar mee willen van start gaan. 

• Aanpassing van de quota voor de inkorvingsburelen van (inter)nationale wedvluchten 2019 

 

 

 

De Voorzitter dankt de aanwezigen en sluit vervolgens de vergadering om 20u50. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Goedgekeurd op de Nationale Algemene Vergadering van  


