
 
 
 

BUITENGEWONE NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 2019 
 

op vrijdag 22 februari 2019 om 11u00, 
in het administratieve KBDB-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE. 

 
 

DEFINITIEVE  DAGORDE 
 

 

1. BENOEMINGEN – PE Antwerpen  
 
- Benoeming van de nationale mandataris: 

*de heer Juliaan DE WINTER ter vervanging van de heer Guido VAN VLIERBERGHE 
- Benoeming van het lid van het nationaal sportcomité : 

*de heer Jozef OORTS ter vervanging van de heer Guido VAN VLIERBERGHE 

- Benoeming van de censor : 

*de heer Jan BLUEKENS ter vervanging van de heer Guido VAN VLIERBERGHE 

- Benoeming van de heer Juliaan DE WINTER ter vervanging van de heer Guido VAN VLIERBERGHE als provinciaal 
ondervoorzitter  
 

 

2. Wijzigingen aan de STATUTEN (zie lager) 

Art. 15 §5, 23, 34 §6, 37 §9, 39 §4 en 40bis §5 

 

 
 
 

EERSTE STATUTAIRE NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 2019 
 
 

op vrijdag 22.02.2019 om 11u00,  
in het administratieve KBDB-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE. 

 
DEFINITIEVE DAGORDE 

 

1. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone en statutaire nationale algemene vergadering van 26.10.2018  

De notulen worden goedgekeurd. 

 

2. ZONDER PERS - Schrijven van de HH. Bodengien, Deneyer, Mayeur, Marissal en Logie die vragen twee punten op  

               de dagorde te plaatsen : 

*”wijzigingen aan de nationale kalender gestemd in oktober 2018”  

*”motie van wantrouwen jegens de voorzitter van het Nationaal Sportcomité”  

 

3. Goedkeuring van de rekeningen 2017-2018  

De rekeningen 2017-2018 worden goedgekeurd. 

 

4. Stemming van de begroting 2018-2019 

De begroting 2018-2019 wordt goedgekeurd. 

 

 

5. Vaststelling van de diverse bijdragen voor het jaar 2020 (zie lager) 

 



6. Vaststelling van de borgtochten en de forfaitaire bedragen voor de procedurekosten bij de KBDB-kamers 

 

7. Onderzoek van de verslagen van: 

a) de nationale raad van beheer en bestuur  

b) financieel  

c) censoren   

 

8. Goedkeuring van de beslissingen genomen door de algemene vergaderingen van de PE/SPE  

 

9. Voorstellen tot uitsluiting en aanvragen tot opheffing van uitsluiting en tot het verlenen van eerherstel 

 

10. Benoeming van ereleden en verdienstelijke leden 

 

 

 

 

11. Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-reglementen (zie lager) : 

a) Nationaal Sportreglement  

*Wijziging terminologie « tegenmerk » door « vleugelmerk »: 

Art. 37 laatste §, 63 §1 en 101 §2 

*Opmeten coördinaten duivenhok :  

Art. 80 §3 

*Controleconstataties en aanmeldingen op (inter)nationale vluchten :  

Art. 98 §2 & 101 §1, 2 en 3  

*Gedeeltelijke verkopingen : 

Art. 110 laatste § 

*Overschrijvingen : 

Art. 105 §11 en 112 §1  

*Dubbelingen  

Art. 10 §2 en 3 

*Aanvraag PE Limburg om art. 52 §2 en 5 te wijzigen  

b) Dopingreglement  
Art. 6 

c) Huishoudelijk Reglement   
Art. 17 §4 

d) Duivenliefhebberswetboek  
Art. 86 § 1 en 2  

e) Statuten van de verenigingen  
Art. 13 en 27 §2  

 
12. Organisatie van het komende vluchtseizoen en vaststelling van de criteria van de nationale kampioenschappen 

 (zie lager) 

 

 

Bijlagen buitengewone Nationale Algemene Vergadering 

 

I- Statuten 

  

1- Publicitaire hokken  
Art 15 & 5 Statuten KBDB  

 



De KBDB erkent het bestaan van volgende hokken: 

 

a) Publicitair (hokken die, vooral door de publicatie van hun benaming op de uitslagen, worden in stand gehouden met 

een commerciële of publicitaire bedoeling.) 

- toebehorend aan een fysisch persoon 

- toebehorend aan een rechtspersoon 

Worden van rechtswege beschouwd als publicitaire hokken, de aangeslotenen die onze vzw verzoeken facturen op te 

stellen voor hun boekhouding en de leden die op hun hoklijst als eigenaar van de duiven een rechtspersoon 

hebben opgegeven 

b) Promotioneel (hokken opgetrokken in homes, scholen, rusthuizen, ziekenhuizen of andere gelijkaardige instellingen, 

met sociale, educatieve, recreatieve, culturele of promotionele doeleinden met betrekking tot de duivensport, met 

uitsluiting van elke winstgevende bezigheid) 

Het voorstel wordt aanvaard. 

 

2- Benoeming van het NSC door de NAV  
Art. 23 Statuten 

 

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 het Nationaal Sportcomité, 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; 

Het voorstel wordt aanvaard 

 

3- Staking van stemmen  
Art 34 §6 Statuten – Nrbb. 

 

« Behandelt al de bevoegdheidsgeschillen die zich mochten voordoen tussen de comités en de commissies van de KBDB De leden 

die deel uitmaken van de comités en commissies in kwestie, dienen zich te onthouden. Bij staking van stemmen is het voorstel 

verworpen » 

Indien een voorstel wordt onderworpen aan een stemming en er geen meerderheid wordt bekomen na twee stemronden, is 

de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

Het voorstel wordt niet aanvaard 

 

 

 

Art 37 § 9 Statuten -NSC 

« De beslissingen van het nationaal sportcomité worden in een rangschikkingsmap opgenomen en ondertekend door de voorzitter.  

Indien een voorstel onderworpen wordt aan een stemming zal bij staking van stemmen het voorstel als verworpen worden 

beschouwd ». 

Indien een voorstel wordt onderworpen aan een stemming en er geen meerderheid wordt bekomen na twee stemronden, is 

de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

Het voorstel wordt niet aanvaard 

 

 

 

Art 39 §4 Statuten – Nationale promotiecommissie  

De bevoegdheden van deze commissie zijn vastgelegd door de nationale raad van beheer en bestuur, zoals voorzien in artikel 

vierendertig van de statuten. 

Indien een voorstel onderworpen wordt aan een stemming zal bij staking van stemmen het voorstel als verworpen worden 

beschouwd 

 

Indien een voorstel wordt onderworpen aan een stemming en er geen meerderheid wordt bekomen na twee stemronden, is 

de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

Het voorstel wordt niet aanvaard 

 

 

Art 40 bis § 5 Statuten -  BCK 

« De leden en hun voorzitter zullen benoemd worden door de nationale raad van beheer en bestuur  op voorstel van het nationaal 

sportcomité.  

Een voorstel dat ter stemming voorgelegd wordt, zal bij gelijkheid van stemmen als verworpen beschouwd worden. » 



Indien een voorstel wordt onderworpen aan een stemming en er geen meerderheid wordt bekomen na twee stemronden, is 

de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

Het voorstel wordt niet aanvaard 

 
 

Bijlagen eerste Nationale Algemene Vergadering 

 
PUNT 5 

 

                                 BIJDRAGEN 

     

2019 2020   

      

25,00 € 25,00 € voor de liefhebbers 

10,00 € 10,00 € Een associatie van meerdere liefhebbers betaalt 25 EURO  

    voor het eerste lid en 10 EURO voor elk bijkomend lid. 

25,00 € 25,00 € voor de aansluitingsbijdragen voorzien door art.9 van de Statuten 

100,00 € 100,00 € voor de vergezellers 

50,00 € 50,00 € voor de hulpvergezellers 

200,00 € 200,00 € voor de vervoerfirma’s die geen vergezellersagentschap zijn 

250,00 € 250,00 € voor de vergezellersagentschappen rechtgevend op een eerste   

    kaart (wordt als agentschap beschouwd de vergezeller of vergezellers 

    die duiven meenemen van een ganse streek) 

50,00 € 50,00 € voor de vrachtvervoerders (degenen die duiven in opdracht van   

    de vergezellers ophalen en naar een centraal punt vervoeren  

    en geen vergezellersvergunning bezitten) 

25,00 € 25,00 € voor de regelaars niet-liefhebbers 

25,00 € 25,00 € voor de secretarissen niet-liefhebbers 

70,00 € 70,00 € zonder uitzondering, voor de lokaalhouders duivenliefhebbers 

70,00 € 70,00 € zonder uitzondering, voor de lokaalhouders niet-duivenliefhebbers 

120,00 € 120,00 € voor de oproepers en voor de opstellers van de prijzenlijsten voor  

    openbare duivenverkopingen (vermeerderd met € 25,00 per openbare verkoping) 

100,00 € 100,00 € voor de aansluitingsbijdrage van de verenigingen (incl. de rangschikkers) 

100,00 € 100,00 € voor de privé-lokalen (incl. de rangschikkers)    

100,00 € 100,00 € voor de provinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht 

120,00 € 120,00 € voor de interprovinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht 

500,00 € 500,00 € voor de nationale organisatoren, per aangevraagde vlucht 

600,00 € 600,00 € voor de internationale organisatoren, per aangevraagde vlucht 
 

 

 

 

Bijlage punt 11 a & b definitieve dagorde statutaire NAV 22/02/2019 

 

A/ NATIONAAL SPORTREGLEMENT 

 

A1/ gunstig advies vanwege de leden van het NSC 01/02/2019 

 

1. wijziging terminologie “tegenmerk” door “vleugelmerk” 
 



Art. 37 laatste § NSR 

 

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 vleugelmerk 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 het aanbrengen van een vleugelmerk. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

Art. 63 § 1 NSR 

 

Wanneer een duif zonder gummiring of chipring thuiskomt, komt ze niet in aanmerking voor klassering.  Wanneer ze zonder 

gummiring of chipring thuiskomt maar een vleugelmerk werd aangebracht met in de vleugel een tegenmerk, dan zal de 

vermelding van dit tegenmerk vleugelmerk geklokt worden net als een gummiring en de duif wordt onmiddellijk aan een 

afgevaardigde van het inrichtend bestuur of van het inkorvingsbureel voor onderzoek bezorgd.  

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

Art. 101§ 2 NSR 

 

Deze meldingen zullen het juiste nummer van de gummiring (4 cijfers), het uur van klokken (in u, min, sec), het uur van 

aanmelden (in u, min, sec), het eventueel tegenmerk vleugelmerk en de naam van de liefhebber vermelden. Wanneer het uur van 

klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de duif geklasseerd op het uur van bestatiging plus 1 minuut. Indien aan één 

of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif worden gedeklasseerd. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

2. opmeten coördinaten duivenhok 
 

Art. 80 § 3 NSR 

 

Iedere liefhebber dient in het bezit te zijn van de erkende coördinaten (afgerond tot tienden van seconden)  van de ingang van zijn 

duivenhok.  Elk nieuw lid dient, bij de indiening van zijn hoklijst, een kopie te voegen van het document, afgeleverd door een  

beëdigde landmeter, of een door de KBDB erkend orgaan of een in dienst zijnde KBDB-mandataris, houdende de vaststelling 

van de coördinaten van het hok. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

 

3. controleconstataties & aanmeldingen op (inter)nationale vluchten  
 

Art. 98 § 2 NSR 

 

Voor de nationale grote halve-fond wedvluchten evenals voor de nationale fondwedvluchten dienen volgende duiven 

verplicht te worden gecontroleerd in het hoofdtoestel of het controletoestel: 

- de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur 
van bestatiging (in u, min, sec) 

- de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur 
van bestatiging (in u, min, sec) 

De gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per categorie moeten in de vereniging worden binnengebracht. 

Voor de internationale wedvluchten dienen ALLE geklokte duiven verplichtend te worden gecontroleerd in het 

hoofdtoestel of het controletoestel: 

- de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur 
van bestatiging (in u, min, sec) 

- vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het 
officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) 

 

De eerste twee geklokte duiven van iedere liefhebber in elke categorie zullen verplicht worden gecontroleerd  

- binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) voor de eerste geklokte duif per categorie  

- binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) voor de tweede geklokte duif per categorie  

in het hoofdtoestel of het controletoestel. Bij gebrek aan een controleconstatatie, zal de duif één seconde nà de eerstvolgende 

controlebestatiging worden geklasseerd. Indien deze nalatigheid meerdere duiven betreft, zullen deze, na de eerstvolgende 

controlebestatiging, geklasseerd worden, van seconde tot seconde, in volgorde van bestatiging. Indien geen enkele controle werd 

uitgevoerd zullen alle bestatigingen worden geannuleerd. De verplichte termijn voor controle vervalt voor de gehandicapte 

liefhebber die, een ondertekend en jaarlijks hernieuwbaar attest van de dokter, waarin deze laatste bevestigt dat bewuste liefhebber 

wegens zijn handicap de door de KBDB opgelegde controle niet kan uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de 



KBDB en door deze beiden werd aanvaard en goedgekeurd. De controle dient echter wel te geschieden binnen een termijn van 2 

uren vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec).  

De gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per categorie moeten in de vereniging worden binnengebracht. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

  

Art. 101 § 1, 2 & 3 NSR 

 

Voor de nationale grote halve-fond wedvluchten evenals voor de nationale fondwedvluchten dienen volgende duiven 

verplicht te worden aangemeld via een communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal of via een door de KBDB aanvaard 

aanmeldingsplatform: 

  

- de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur 
van bestatiging (in u, min, sec) 

- de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur 
van bestatiging (in u, min, sec) 

 

Voor de internationale wedvluchten dienen ALLE geklokte duiven verplichtend te worden aangemeld via een 

communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal of via een door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform: 

➢ de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële 
uur van bestatiging (in u, min, sec) 

➢ vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het 
officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) 

Voor ALLE nationale wedvluchten zal iedere liefhebber:  

- zijn eerste geklokte duif per categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)  

- zijn tweede geklokte duif per categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)  

aanmelden via een communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal of via een door de KBDB aanvaard 

aanmeldingsplatform.  

 

Deze meldingen zullen het juiste nummer van de gummiring (4 cijfers), het uur van klokken (in u, min, sec), het uur van 

aanmelden (in u, min, sec), het eventueel vleugelmerk tegenmerk en de naam van de liefhebber vermelden. Wanneer het uur van 

klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de duif geklasseerd op het juiste uur van bestatiging (in u, min, sec) plus 1 

minuut. Indien aan één of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif worden gedeklasseerd. 

 

Alle andere duiven dienen, per categorie, verplichtend te worden gemeld binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van 

bestatiging (in u, min, sec) zonder vermelding van het nummer van de gummiring of het ringnummer van de duif en dit tot 

sluiting van de wedvlucht. Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de duif geklasseerd 

op het uur van bestatiging plus 1 minuut.  

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

 

4. gedeeltelijke verkopingen 
 

Art. 110 laatste § NSR 

 

Tijdens maar ook tot 2 jaar na de datum van een gedeeltelijke verkoping mag geen enkele toegewezen duif – onder welk 

voorwendsel ook – opnieuw eigendom worden van de verkoper.  Nochtans zal de verkoper bij een dergelijke verkoping, het recht 

hebben om de verkoop stop te zetten van de duiven waarvoor geen opbod werd gedaan.  Indien hij dit doet heeft hij de 

verplichting aan de KBDB de nummers en jaartallen van de ringen te laten kennen van de duiven die hij behoudt. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 
 

5. overschrijvingen 
 

Art. 105 § 11 NSR – schrappen van vetgedrukte tekst 

 

Voor elke verkoping, ingericht in België of in het buitenland, is de verkoper verplicht:  

1.de administratieve kosten, verbonden aan de overschrijving van duiven drager van ringen van een buitenlandse federatie en, 

onverminderd de eventuele supplementaire onkosten te betalen. 

… 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

 

Art. 112 § 1  NSR  

 



✓ Alle duiven met ringen 2019 en volgende jaren die op het hok aanwezig zijn, moeten verplicht bij de KBDB 
zijn ingeschreven op naam van het betreffende lid van de KBDB. 

Bij overtreding van deze bepaling zal aan het betreffende lid van de KBDB een administratieve boete van 25 EURO/duif 

worden opgelegd.  

Het niet betalen van deze administratieve boete is tuchtrechtelijk beteugelbaar met volgende tuchtsancties: 

- Administratieve boete van 375 EURO 
- Effectieve schorsing van onbepaalde duur tot betaling van het verschuldigde bedrag 
- Een verbod, voor onbepaalde duur, tot deelname aan alle kampioenschappen ingericht door of op enigerlei 

wijze verbonden met de KBDB en/of FCI. 
Deze straffen kunnen slechts worden opgeheven, door de nationale raad van beheer en bestuur nadat betrokkene een 

schriftelijk gemotiveerd verzoek heeft ingediend.  

Enkel de Nationale Raad van beheer en bestuur is bevoegd om kennis te nemen van mogelijke overtredingen van 

onderhavig artikel.  

Bij het vaststellen van een mogelijke overtreding van dit artikel zal het betrokken lid derhalve worden opgeroepen door de 

Nationale Raad van beheer en Bestuur teneinde zijn verweermiddelen voor te dragen.  

Het betrokken lid dient persoonlijk aanwezig te zijn maar kan zich laten bijstaan door een advocaat of raadgever 

aangesloten bij de KBDB.  

De Nationale raad van beheer en bestuur betekent zo spoedig mogelijk haar gemotiveerde beslissing aan het betrokken lid.  

De beslissing van de Nationale Raad van beheer is van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad.  

De beslissing van de Nationale raad van beheer en bestuur is niet vatbaar voor hoger beroep.  

Een verzetsprocedure is enkel en alleen ontvankelijk als het betrokken lid ten genoege van recht kan aantonen dat zijn niet 

verschijnen op de zitting van de Nationale raad van beheer en bestuur te wijten is aan een overmachtssituatie.  

De invulling van de term “overmacht” behoort tot de soevereine bevoegdheid van de Nationale raad van beheer en 

bestuur. 

Enkel de Rechtbanken te BRUSSEL zijn bevoegd om kennis te nemen van betwistingen betreffende een uitgesproken 

tuchtstraf op basis van onderhavig artikel.  

✓ Alle duiven waarmee aan sportieve activiteiten wordt deelgenomen moeten verplicht staan ingeschreven 
op naam van de betreffende liefhebber. 

De overschrijving dient in het KBDB bestand te zijn uitgevoerd vóór de inkorving. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

 

6. Dubbelingen 
 

art. 10 § 2 & § 3 NSR 
In geen enkel geval kan de inschrijving tot die dubbeling(en) aan de liefhebbers of inkorvende verenigingen worden opgelegd 
met uitzondering van volgende dubbelingen: 

Verplichte dubbelingen: 
voor de internationale vluchten: de nationale dubbeling en de lokale dubbeling 
voor de nationale vluchten: de zonale dubbeling en de lokale dubbeling 
De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 
 

A2/ voorstellen tot wijzigingen ingediend NA de zitting van het NSC van 01/02/2019 (PE Limburg) 

 

Art. 52 NSR 

 

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 10 uur 

voor de halve-fond en vóór 12 uur voor de snelheid 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 in dezelfde categorie gelegen op dezelfde vluchtlijn (uit de tabel door de PE/SPE opgegeven en vervat 

in de criteria van de nationale kampioenschappen)  en met een afstand die maximum 30% minder bedraagt. Een 

snelheidsvlucht kan vervangen worden door een andere snelheidsvlucht, een kleine halve fond vlucht door een andere 

kleine halve fond vlucht, een grote halve fond vlucht door een andere grote halve fond vlucht, een fond vlucht door een 

andere fond vlucht, een grote fond vlucht door een andere grote fondvlucht. 

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. Indien aan één van deze 

bepalingen niet wordt voldaan zal dit automatisch de vernietiging van de wedvlucht tot gevolg hebben. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

 

B/ DOPINGREGLEMENT 

ARTIKEL 6 
 
De analyse van genomen monsters zal geschieden door “The National Horseracing Authority – Turfclub Road -Turffontein 

2140 – South Africa”. een door de KBDB erkend labo. 

Voor het tegenonderzoek kan enkel een beroep gedaan worden op het erkende laboratorium waar de positieve analyse werd 

vastgesteld.  

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

---------------------------------------------------------- 

 

 

 

C- Huishoudelijk reglement 
 

Art 17 §4 Huishoudelijk reglement 

« Indien een voorstel wordt onderworpen aan een stemming dan dient de PE/SPE, bij gelijkheid van stemmen (3 ronden), te 

beslissen aangaande de voor te stellen kandidaat en dit door middel van het anciënniteitbeginsel als mandataris in de schoot van de 

KBDB. Bij een nieuwe gelijkheid zal de leeftijd van de mandataris doorslaggevend zijn m.n. de oudste in leeftijd zal worden 

voorgesteld. 

Indien een voorstel onderworpen wordt aan een stemming zal bij staking van stemmen het voorstel als verworpen worden 

beschouwd. » 

Indien een voorstel wordt onderworpen aan een stemming en er geen meerderheid wordt bekomen na twee stemronden, is 

de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

Het voorstel wordt niet aanvaard 

 

 

D- Duivenliefhebberswetboek:  
 

Art 86 §1 en 2 

 
De beslissingen in burgerlijke en strafzaken die in kracht van gewijsde zijn getreden, worden vertrouwelijk medegedeeld aan de 

aangesloten duivenliefhebbersverenigingen of aan de organen die bij hun uitvoering betrokken zijn. 

 

Iedere onvoorwaardelijke beslissing tot schorsing die in kracht van gewijsde is getreden, zal het voorwerp uitmaken van publicatie 

in het bondsblad en/of op de KBDB-website, officiële organen  van de KBDB 

De kamers kunnen evenwel beslissen dat een gedeelte of het integrale vonnis of arrest dient gepubliceerd te worden in de pers, het 

Bondsblad of de website van de KBDB Ingeval van beroep dient deze procedure te worden opgeschort. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

 

E- Statuten van de verenigingen- Statuts des sociétés: 

 
 

Art 13 

Kunnen uitsluitend sportief lid worden van de duivenliefhebbersvereniging: alle duivenliefhebbers aangesloten bij de KBDB op 

voorwaarde dat het hok in één van de omschreven lokale deelnemingszones is gelegen. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 



 

 

Art 27 §2 

“Zij komt verplicht minstens eenmaal per jaar samen en dit tussen één en éénendertig december “(i.p.v. vijftien november en de 

eenendertigste december). 

“Mogen stemmen: de leden die hun hoklijst voor het volgende jaar hebben ingediend vóór de dag “van de algemene vergadering.”  

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

 

 

PUNT 12 

 

Kalender van de (inter)nationale wedvluchten 2019 

  Grote halve-fond   Fond    Grote Fond   

              
18/05/2019 Vierzon (oude + jaarlingen)           

25/05/2019 Bourges (oude + jaarlingen)           

1/06/2019     Limoges (oude)       

8/06/2019 Châteauroux (oude + jaarlingen)   Valence (oude)       

15/06/2019     Cahors (oude)       

21/06/2019         Pau (oude)   

22/06/2019 Tours (oude + jaarlingen)   Montauban (oude)       

28/06/2019         
Agen (oude + 
jaarlingen) 

  

29/06/2019     Montélimar (oude)       

5/07/2019         Barcelona (oude)   

6/07/2019 Montluçon (oude + jaarlingen)   
Limoges (oude + 
jaarlingen) 

      

12/07/2019         St Vincent (oude)   

13/07/2019     
Aurillac (oude + 
jaarlingen) 

      

19/07/2019         Marseille (oude)   

20/07/2019 Issoudun (oude + jaarlingen)   
Libourne (oude + 
jaarlingen) 

      

26/07/2019         
Narbonne (oude + 
jaarlingen) 

  

27/07/2019     
Souillac (oude + 
jaarlingen) 

      

2/08/2019         Perpignan (oude)   

3/08/2019 
Bourges (oude + jaarlingen + 
jonge) 

  Tulle (oude + jaarlingen)       

10/08/2019 
Châteauroux (oude + jaarlingen 
+ jonge) 

          

24/08/2019 
Argenton (oude/jaarlingen + 
jonge) 

          

31/08/2019             

7/09/2019 
Châteauroux (oude/jaarlingen + 
jonge) 

          

              

CATEGORIEEN  
Oude + Jaarlingen = 2 aparte wedstrijden nl. 1 voor oude duiven en 1 voor jaarlingen  
Oude/Jaarlingen = 1 wedvlucht voor oude duiven EN jaarlingen samen  

 

 

 



 

 

 

CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2019 
 

I. ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN 
 

● Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP zal worden betwist met de eerste afgegeven duif, op  
17 wedvluchten, klassement per 5-tal (volledige prijzen), hetzij  

2 wedvluchten GROTE FOND OUDE (naar keuze uit de 7 internationale wedvluchten) 
 3 wedvluchten FOND OUDE (naar keuze uit de 10 nationale wedvluchten) 

2 wedvluchten JAARLINGEN, GROTE FOND of FOND  
(naar keuze uit de 7 nationale wedvluchten)   

2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND OUDE (naar keuze uit de 8 nationale wedvluchten)  
2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN  

(naar keuze uit de 8 nationale wedvluchten) 
 2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN  

(naar  keuze uit de 4 nationale wedvluchten) 
 1 wedvlucht SNELHEID (naar keuze oude of jaarlingen) 

Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt 
- van de oude duiven 
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt 
- van de jaarlingen 
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

1 wedvlucht KLEINE HALVE-FOND (naar keuze oude of jaarlingen)  
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt 

- van de oude duiven 
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt 
- van de jaarlingen 
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

 1 wedvlucht KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (naar keuze) 
 1 wedvlucht SNELHEID JONGE DUIVEN (naar keuze) 
 
Criteria, begin- en einddatum: zie respectievelijke kampioenschappen. 
 
Voor de Grote Fond OUDE en de Grote Fond JAARLINGEN komen enkel de NATIONALE uitslagen in aanmerking. 
 
Voor de nationale wedvluchten in dit kampioenschap kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de 
ZONALE  of de uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat 
per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen. 
 

Er zullen 10 laureaten worden geklasseerd. 
 

 

 

 

● Het nationaal kampioenschap GROTE FOND OUDE (drager van ring 2017 of ouder) zal worden betwist met de 
eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 3 wedvluchten uit de volgende 
nationale wedvluchten :  
PAU van 21/6, AGEN (oude) van 28/6,  BARCELONA van 5/7,  ST.VINCENT van 12/7, MARSEILLE van 19/7,  NARBONNE 
(oude) van 26/7 en PERPIGNAN van 2/8/2019. 



 
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend. 
 
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking. 
 

 

 

● Het nationaal kampioenschap GROTE FOND en FOND JAARLINGEN (drager van ring 2018)  zal worden betwist met 
de eerste twee afgegeven jaarlingen  (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 4 wedvluchten uit de 
volgende nationale wedvluchten :  
AGEN (jaarlingen) van 28/6,  LIMOGES (jaarlingen) van 6/7,  AURILLAC (jaarlingen) van 13/7, LIBOURNE (jaarlingen) 
van 20/7, NARBONNE (jaarlingen) van 26/7, SOUILLAC (jaarlingen) van 27/7 en TULLE (jaarlingen) van  3/8/2019.  
 
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend. 
 
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel 
de uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). 
 
Zullen in aanmerking worden genomen: 

- per weekend 1 uitslag 
- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 

Waalse SPE’s) 
 
Voor de GROTE FONDwedvluchten, AGEN (jaarlingen) van 28/6 en NARBONNE (jaarlingen) van 26/7, komen enkel 
NATIONALE uitslagen in aanmerking.  
 
 
 
● Het nationaal FONDkampioenschap OUDE (drager van ring 2017 of ouder) zal worden betwist met de eerste twee 
afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 4 wedvluchten uit de volgende nationale 
wedvluchten :  
LIMOGES van 1/6,  VALENCE van 8/6, CAHORS van 15/6, MONTAUBAN van 22/6, MONTELIMAR van 29/6, LIMOGES 
(oude) van 6/7,   AURILLAC (oude)  van 13/7, LIBOURNE (oude) van 20/7,  SOUILLAC (oude) van 27/7 en TULLE (oude) 
van 3/8/2019. 
 
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend. 
 
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel 
de uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). 
 
Zullen in aanmerking worden genomen: 

- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 
Waalse SPE’s) 

 

 

●  Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND OUDE & JAARLINGEN zal worden betwist met de eerste twee 
afgegeven oude duiven of jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen). Dit kampioenschap geldt voor 
oude duiven en jaarlingen op 5 wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten :  
VIERZON van 18/5, BOURGES van 25/5, CHATEAUROUX van 8/6, TOURS van 22/6, MONTLUCON van 6/7, ISSOUDUN 
van 20/7, BOURGES (oude of jaarlingen) van  3/8 en CHATEAUROUX (oude of jaarlingen) van 10/8/2019. 
 
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend. 
 
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel 
de uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). 
 
Zullen in aanmerking worden genomen: 

- per weekend 1 uitslag 



- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 
Waalse SPE’s) 

 
 
 
● Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager ring 2019) zal worden betwist met de 
eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op  
3 wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten :  
BOURGES (jonge) van 3/8, CHATEAUROUX (jonge) van 10/8, ARGENTON (jonge) van 24/8 en CHATEAUROUX (jonge) 
van 7/9/2019.  
 
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend. 
 
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel 
de uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). 
 
Zullen in aanmerking worden genomen: 

- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 
Waalse SPE’s) 

 

 

In elk van deze 5 kampioenschappen zullen 15 laureaten worden geklasseerd. 
 

 

 

● Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND OUDE & JAARLINGEN zal worden betwist met de eerste twee 
afgegeven oude duiven of jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), met keuze uit de hierna in tabel I 
opgenomen vluchten. 
Dit kampioenschap geldt voor oude duiven en jaarlingen, over 5 wedvluchten met een totale afstand van minimum 
1.250 km (afstand hok liefhebber) gedurende de periode van 4 mei 2019 tot en met het weekend vóór de nationale 
wedvlucht vanuit Bourges II.  Er zal slechts één enkele uitslag per weekend in aanmerking worden genomen met een 
minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd. 
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt 

- van de oude duiven 
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt 
- van de jaarlingen 
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

 

 

 

●  Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2019)  zal worden betwist 
met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf  8 juni 2019 tot en met het weekend vóór de laatste 
nationale wedvlucht, klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 5 wedvluchten te kiezen uit de hierna in tabel I 
opgenomen vluchten met een totale afstand van minimum 1.250 km (afstand hok liefhebber).  Er zal slechts één 
enkele uitslag per weekend met een minimum deelname van  150 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd, in 
aanmerking worden genomen. 
 
Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kunnen de 1ste en 2de  afgegeven JONGE duiven enkel in aanmerking 
worden genomen indien deze als 1ste  en 2de werden ingetekend. 
 
De vluchten georganiseerd in het weekend van Bourges II kunnen niet in aanmerking worden genomen voor dit 
kampioenschap. 
 
TABEL I – KLEINE HALVE-FOND 

 



VLAAMS-BRABANT Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges, Villeroy, Savigny-

sur-Clairis 

WEST-VLAANDEREN Chateaudun, Fontenay 

OOST-VLAANDEREN Chateaudun, Chevrainvilliers, Fontenay, Orléans-

Saran 

LIMBURG Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges, Gien,  Melun-

Andrezel, Sens, Sourdun  

ANTWERPEN Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges, Melun-Andrezel, 

Pont-Ste-Maxence, Villeroy, Savigny-sur-Clairis 

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT Dijon, Fay-aux-Loges, Gien, La Ferté St Aubin, 

Orléans-Saran, Toury 

+ Bourges, Nevers & Vierzon (geen nationaals) 

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG Sector I LUIK 

Auxerre, Compiègne, Dijon, Fay-aux-Loges, La Ferté 

St Aubin, Melun-Andrezel 

+ Bourges, Nevers & Vierzon (geen nationaals)  
 Sector II NAMEN 

Dijon, Fay aux Loges, Gien, La Ferté St Aubin, Sens 

+ Bourges, Nevers & Vierzon (geen nationaals)  
 Sector III LUXEMBURG 

Auxerre, Clermont-Ferrand, Izeure, La Ferté St 

Aubin, Macon 

+ Bourges, Nevers & Vierzon (geen nationaals)  
 

NOTA: De liefhebber kan enkel de vluchten gebruiken van die PE/SPE waarin zijn hok is gelegen. Voor de SPE 
LUIK/NAMEN/LUXEMBURG kan de liefhebber enkel de vluchten gebruiken van die sector waarin zijn hok is 
gelegen. 
 

 

 

 

 

● Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap OUDE & JAARLINGEN zal worden betwist met de eerste twee afgegeven 
oude duiven of jaarlingen  (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), met keuze uit de hierna in tabel II 
opgenomen vluchten.  
Dit kampioenschap zal worden betwist met oude duiven en jaarlingen op  6 wedvluchten met een totale afstand van 
minimum 400 km (afstand hok liefhebber) gedurende de periode van  16 maart 2019 tot en met het weekend vóór  
de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.  Enkel de weekendvluchten en slechts één uitslag per weekend, met een 
minimum deelname van 100 duiven en  10 liefhebbers per wedstrijd, zal in aanmerking worden genomen. 
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt 

- van de oude duiven 
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt 

- van de jaarlingen 
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

 

 

● Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap voor JONGE DUIVEN (drager van ring 2019)  zal worden betwist met de 
eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf  18 mei 2019 tot en met het weekend vóór de laatste nationale 
wedvlucht, klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 6 wedvluchten met een totale afstand van minimum 400 km 
(afstand hok liefhebber), met keuze uit de hierna in tabel II opgenomen vluchten. 
Enkel de weekendvluchten en slechts één uitslag per weekend,  met een minimum deelname van 100 duiven en 10 
liefhebbers per wedstrijd, zal in aanmerking worden genomen. 
Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kunnen de 1ste en 2de  afgegeven JONGE duiven enkel in aanmerking 
worden genomen indien deze als 1ste  en 2de werden ingetekend.  
 
TABEL II – SNELHEID 

 



VLAAMS-BRABANT Fleurus (Brye), Momignies, Soissons(Margival), 

Nanteuil, Laon (Samoussy), Quiévrain, Noyon 

(Morlincourt) 

WEST-VLAANDEREN Arras, Clermont, Lens, Pontoise 

OOST-VLAANDEREN Arras, Clermont, Ecouen, Lens, Maissemy, Noyon 

(Morlincourt), Péronne, Pontoise, Pont-Ste-Maxence, 

Quiévrain 

LIMBURG Chimay, Dizy-le-Gros, Laon (Samoussy), Mettet, 

Momignies, Soissons (Margival), Reims, Trélou-sur-

Marne 

ANTWERPEN Momignies, Noyon (Morlincourt), Quiévrain,  

Soissons (Margival) 

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT Ecouen, Laon-Samoussy, Maissemy, Melun-Andrezel, 

Momignies Noyon-Morlincourt, Nanteuil, Pont Ste 

Maxence, Sens, Soissons-Margival, St Soupplets, 

Vervins 

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG Sector I LUIK 

Chimay, Dizy-le-Gros, Epernay, Gedinne, 

Momignies, Rethel, Trélou s/Marne  
 Sector II NAMEN 

Dizy-le-Gros, Momignies, Sézanne, Trélou s/Marne, 

Vouziers  
 Sector III LUXEMBURG 

Arcis-sur-Aube, Châlon en Champagne, St Dizier, 

Troyes  
 
NOTA: De liefhebber kan enkel de vluchten gebruiken van die PE/SPE waarin zijn hok is gelegen. Voor de SPE 
LUIK/NAMEN/LUXEMBURG kan de liefhebber enkel de vluchten gebruiken van die sector waarin zijn hok is 
gelegen. 
  

 

       

● Het nationaal kampioenschap voor de JEUGD : uitsluitend voorbehouden aan liefhebbers van 12 jaar tot 25 jaar 
(referentiedatum 01/04/2019) die kunnen bewijzen dat ze de duivensport op VOLLEDIG ZELFSTANDIGE basis 
beoefenen en het geen bestaand hok betreft dat door hen werd overgenomen.     
Te winnen met de 1ste afgegeven duif op 5 wedvluchten, naar keuze van de liefhebber, met een totale afstand van 
minimum 500 km (afstand hok liefhebber), op wedvluchten ingericht tijdens de periode van 4 mei 2019 tot en met 
het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht. 
Enkel de weekendvluchten en slechts één enkele uitslag per weekend, met een minimum deelname van 150 duiven 
en 10 liefhebbers per wedstrijd, zal in aanmerking worden genomen. 
 

In elk  van deze 5  kampioenschappen zullen 25 laureaten worden geklasseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II.   KAMPIOENSCHAPPEN AS-DUIF 
Het nationaal kampioenschap AS-DUIF zal, rekening houdend met het ringnummer, worden betwist in 13 
categorieën : 
 
● in SNELHEID OUDE (drager van ring 2017 of ouder), de  6 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 
(volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 400 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 6 gekozen 
wedvluchten, met keuze uit de hierna in tabel II opgenomen vluchten met een minimum deelname van 100 duiven 
en 10 liefhebbers per wedstrijd. Enkel de weekendvluchten en slechts één uitslag per weekend zal in aanmerking 
worden genomen.  Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude duiven, gedurende de periode van 16 
maart 2019 tot en met het weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II. 
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt 

- van de oude duiven 
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

 

 

 
● in SNELHEID JAARLINGEN (drager van ring 2018), de  6 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 
(volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 400 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 6 gekozen 
wedvluchten, met keuze uit de hierna in tabel II opgenomen vluchten, met een minimum deelname van 100  duiven 
en 10 liefhebbers per wedstrijd. Enkel de weekendvluchten en slechts één uitslag per weekend zal in aanmerking 
worden genomen. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jaarlingen, gedurende de periode van 16 maart 
2019 tot en met het weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II. 
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt 

- van de jaarlingen 
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

 

 

 

● in SNELHEID JONGE DUIVEN (drager van ring 2019), de 6 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 
(volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 400 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 6 gekozen 
wedvluchten, met keuze uit de hierna in tabel II opgenomen vluchten met een minimum deelname van 100 duiven 
en 10 liefhebbers per wedstrijd. Enkel de weekendvluchten en slechts één uitslag per weekend zal in aanmerking 
worden genomen.   
Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jonge duiven gedurende de periode van 18 mei 2019 tot en met 
het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht. 
 

TABEL II – SNELHEID 

 

VLAAMS-BRABANT Fleurus (Brye), Momignies, Soissons(Margival), 

Nanteuil, Laon (Samoussy), Quiévrain, Noyon 

(Morlincourt) 

WEST-VLAANDEREN Arras, Clermont, Lens, Pontoise 



OOST-VLAANDEREN Arras, Clermont, Ecouen, Lens, Maissemy, Noyon 

(Morlincourt), Péronne, Pontoise, Pont-Ste-Maxence, 

Quiévrain 

LIMBURG Chimay, Dizy-le-Gros, Laon (Samoussy), Mettet, 

Momignies, Soissons (Margival), Reims, Trélou-sur-

Marne 

ANTWERPEN Momignies, Noyon (Morlincourt), Quiévrain,  

Soissons (Margival) 

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT Ecouen, Laon-Samoussy, Maissemy, Melun-Andrezel, 

Momignies, Noyon-Morlincourt, Nanteuil, Pont Ste 

Maxence, Sens, Soissons-Margival, St Soupplets, 

Vervins 

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG Sector I LUIK 

Chimay, Dizy-le-Gros, Epernay, Gedinne, 

Momignies, Rethel, Trélou s/Marne  
 Sector II NAMEN 

Dizy-le-Gros, Momignies, Sézanne, Trélou s/Marne, 

Vouziers  
 Sector III LUXEMBURG 

Arcis-sur-Aube, Châlon en Champagne, St Dizier, 

Troyes  
 
NOTA: De liefhebber kan enkel de vluchten gebruiken van die PE/SPE waarin zijn hok is gelegen. Voor de SPE 
LUIK/NAMEN/LUXEMBURG kan de liefhebber enkel de vluchten gebruiken van die sector waarin zijn hok is 
gelegen. 
 

 

 

● in KLEINE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2017 of ouder), de  5 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement 
per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 1.250 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 
5 gekozen wedvluchten, met keuze uit de hierna in tabel I opgenomen vluchten, met een minimum deelname van 
150 duiven en  10 liefhebbers per wedstrijd.  
Er zal slechts één uitslag per weekend in aanmerking worden genomen. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist 
met oude duiven, gedurende de periode van 4 mei 2019 tot en met het weekend vóór  de nationale wedvlucht 
vanuit Bourges II. 
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt 

- van de oude duiven 
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

 

 

 

● in KLEINE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2018), de 5 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement 
per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 1.250 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 
5 gekozen wedvluchten, met keuze uit de hierna in tabel I opgenomen vluchten, met een minimum deelname van 
150 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd.   
Er zal slechts één uitslag per weekend in aanmerking worden genomen. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist 
met jaarlingen, gedurende de periode van 4 mei 2019 tot en met het weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit 
Bourges II. 
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt 

- van de jaarlingen 
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

 

 

 

● in KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2019) de 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement 
per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 1.000 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 
4 gekozen wedvluchten, met keuze uit de hierna in tabel I opgenomen vluchten met een minimum deelname van 150 
duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd.  Er zal slechts één uitslag per weekend in aanmerking worden genomen. Dit 



kampioenschap zal enkel worden betwist met jonge duiven gedurende de periode van 8 juni 2019 tot en met het 
weekend vóór de laatste nationale wedvlucht. 
 
De vluchten georganiseerd in het weekend van Bourges II kunnen niet in aanmerking worden genomen voor dit 
kampioenschap. 
 
TABEL I – KLEINE HALVE-FOND 

 

VLAAMS-BRABANT Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges, Villeroy 

WEST-VLAANDEREN Chateaudun, Fontenay 

OOST-VLAANDEREN Chateaudun, Chevrainvilliers, Fontenay, Orléans-

Saran 

LIMBURG Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges, Gien,  Melun-

Andrezel, Sens, Sourdun  

ANTWERPEN Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges, Melun-Andrezel, 

Pont-Ste-Maxence, Villeroy  

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT Dijon, Fay-aux-Loges, Gien, La Ferté St Aubin, 

Orléans-Saran, Toury 

+ Bourges, Nevers & Vierzon (geen nationaals) 

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG Sector I LUIK 

Auxerre, Compiègne, Dijon, Fay-aux-Loges, La Ferté 

St Aubin, Melun-Andrezel 

+ Bourges, Nevers & Vierzon (geen nationaals)  
 Sector II NAMEN 

Dijon, Fay aux Loges, Gien, La Ferté St Aubin, Sens 

+ Bourges, Nevers & Vierzon (geen nationaals)  
 Sector III LUXEMBURG 

Auxerre, Clermont-Ferrand, Izeure, La Ferté St 

Aubin, Macon 

+ Bourges, Nevers & Vierzon (geen nationaals)  
 

NOTA: De liefhebber kan enkel de vluchten gebruiken van die PE/SPE waarin zijn hok is gelegen. Voor de SPE 
LUIK/NAMEN/LUXEMBURG kan de liefhebber enkel de vluchten gebruiken van die sector waarin zijn hok is 
gelegen. 
 
 
 
●  in GROTE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2017 of ouder), de 4 beste NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de 
PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op 
4 wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten :  
VIERZON (oude) van 18/5, BOURGES (oude) van 25/5, CHATEAUROUX (oude) van 8/6, TOURS (oude) van 22/6, 
MONTLUCON (oude) van 6/7, ISSOUDUN (oude) van 20/7, BOURGES (oude) van 3/8 en CHATEAUROUX (oude) van 
10/8/2019. 
 
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend. 
 
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel 
de uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). 
 
Zullen in aanmerking worden genomen: 

- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 
Waalse SPE’s) 

 

 

 

●  in GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2018), de  4 beste NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de 
PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op 
4 wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten :  



VIERZON (jaarlingen) van 18/5, BOURGES (jaarlingen) van 25/5, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 8/6, TOURS 
(jaarlingen) van 22/6, MONTLUCON (jaarlingen) van 6/7, ISSOUDUN (jaarlingen) van 20/7, BOURGES (jaarlingen) van 
3/8 en CHATEAUROUX (jaarlingen) van 10/8/2019. 
 
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend. 
 
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel 
de uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). 
 
Zullen in aanmerking worden genomen: 

- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 
Waalse SPE’s) 

 

 

 

●  in GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2019), de 3 beste NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de 
PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op 
3 wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten :  
BOURGES (jonge) van 3/8, CHATEAUROUX (jonge) van 10/8, ARGENTON (jonge) van 24/8 en CHATEAUROUX (jonge) 
van 7/9/2019. 
 
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend. 
 
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel 
de uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). 
 
Zullen in aanmerking worden genomen: 

- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 
Waalse SPE’s) 

 

 

 

● in FOND OUDE (drager van ring 2017 of ouder), de 3 beste NATIONALE, ZONALE of  uitslagen van de PE (voor de 5 
Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale 
wedvluchten uit:  
LIMOGES van 1/6,  VALENCE van 8/6, CAHORS van 15/6, MONTAUBAN van 22/6, MONTELIMAR van 29/6, LIMOGES 
(oude) van 6/7,   AURILLAC (oude)  van 13/7, LIBOURNE (oude) van 20/7,  SOUILLAC (oude) van 27/7 en TULLE (oude) 
van 3/8/2019. 
 
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend. 
 
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel 
de uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). 
 
Zullen in aanmerking worden genomen: 

- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 
Waalse SPE’s) 

 

 

● in GROTE FOND & FOND JAARLINGEN (drager van ring 2018), de 2 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement 
per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit: 
AGEN (jaarlingen) van 28/6,  LIMOGES (jaarlingen) van 6/7,  AURILLAC (jaarlingen) van 13/7, LIBOURNE (jaarlingen) 
van 20/7, NARBONNE (jaarlingen) van 26/7, SOUILLAC (jaarlingen) van 27/7 en TULLE (jaarlingen) van  3/8/2019.  
 
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend. 
 
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel 
de uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). 



 
Zullen in aanmerking worden genomen: 

- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 
Waalse SPE’s) 

 
Voor de GROTE FONDwedvluchten, AGEN (jaarlingen) van 28/6 en NARBONNE (jaarlingen) van 26/7, komen enkel 
NATIONALE uitslagen in aanmerking.  
 

 

 

● in GROTE FOND OUDE (drager van ring 2017 of ouder), de 2 beste NATIONALE uitslagen, met dezelfde duif, 
klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit: 
PAU van 21/6, AGEN (oude) van 28/6,  BARCELONA van 5/7,  ST.VINCENT van 12/7, MARSEILLE van 19/7,  NARBONNE 
(oude) van 26/7 en PERPIGNAN van 2/8/2019. 
 
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend. 
 
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking. 
 

 

 

● ALL ROUND zal worden betwist met dezelfde duif op 5 wedvluchten, klassement per 10 (volledige prijzen), OUDE 
of JAARLINGEN hetzij 
 
 1 wedvlucht GROTE FOND  
   (uit de 7 internationale wedstrijden/wedvluchten voor OUDE DUIVEN of  
   de 2 internationale wedstrijden/wedvluchten  voor JAARLINGEN) 
   

2 wedvluchten FOND  
  (uit de  10 wedstrijden/wedvluchten voor OUDE DUIVEN of de 5  
  wedstrijden/wedvluchten voor jaarlingen) 

 
2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND  
  (uit de 7 wedstrijden voor oude duiven of de 7 wedstrijden voor jaarlingen gedurende  
  de periode vanaf Vierzon van 18/5/2019 tot en met Bourges II van 3/8/2019.) 

 
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend. 
 
Voor de GROTE FOND wedvlucht komt enkel de NATIONALE uitslag in aanmerking. 
 
Voor de FOND & GROTE HALVE-FOND wedvluchten zal het programma de beste coëfficiënt in aanmerking nemen 
van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 
Waalse SPE’s). 
 
Zullen in aanmerking worden genomen: 

- Voor de GROTE FOND 

• enkel de NATIONALE uitslag  
- Voor de FOND & GROTE HALVE-FOND wedvluchten:  

• de beste coëfficiënt van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen van de PE(voor de 5 
Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). 

• per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor 
de 2 Waalse SPE’s) 

  

         

20 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie SNELHEID 

 



15 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie KLEINE HALVE-FOND, GROTE 

HALVE-FOND, FOND & JAARLINGEN GROTE FOND & FOND 

 

10 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie  GROTE FOND & ALL ROUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III. SPECIALE BESCHIKKING betreffende de verschillende kampioenschappen. 

Voor de nationale kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD en AS-DUIF (snelheid en kleine halve-
fond), dienen de vermelde prijzen te worden gestaafd door de voorzitter, secretaris of penningmeester van de 
betrokken duivenliefhebbersverenigingen.  
 

IV. ALGEMENE BEPALINGEN 

• Voor de nationale wedvluchten in deze kampioenschappen komen de NATIONALE, de ZONALE  of de 
uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) in aanmerking met uitzondering 
evenwel van het kampioenschap GROTE FOND alwaar enkel NATIONALE uitslagen in aanmerking komen. 
 

• De uitslagen van interregio wedvluchten met buitenlandse groeperingen WORDEN NIET in aanmerking 
genomen voor de nationale kampioenschappen georganiseerd in de schoot van de KBDB. 

 

• Enkel de liefhebbers die een hoklijst 2019 hebben ingediend, die de reglementen van de KBDB 
onderschreven hebben en die onder de toepassing vallen van het dopingreglement van de KBDB kunnen 
deelnemen aan de nationale kampioenschappen.  
 

• De liefhebber draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie vermeld op zijn 
deelnemingsformulier.  Verkeerde vermeldingen op zijn deelnemingsformulier kunnen na 13/09/2019 – 
12u00  niet meer worden rechtgezet. 



 

• Alleen GOEDGEKEURDE wedvluchten komen in aanmerking . 
 

• Enkel de formulieren, gepubliceerd op de KBDB-website of verschenen in het Bondsblad, evenals kopieën 
of een identieke lay-out ervan, worden als geldig aanvaard voor de inzending van de nationale 
kampioenschappen.  De liefhebber is verplicht om zijn behaalde plaatsen in de uitslag op te geven. 

 

• De wedvluchten vermeld in de verschillende categorieën kunnen, in geval van overmacht, worden 
gewijzigd door de nationale raad van beheer en bestuur. 
 

• VOLLEDIGE palmaressen alsook  palmaressen met een minimum aan behaalde prijzen, overeenkomstig 
onderstaand schema, komen in aanmerking. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maximum 
aantal 

te behalen 
prijzen 

Minimum 
aantal prijzen 

Algemeen 15 11 

1ste en 2de getekende   

Grote fond oude 6 4 

Grote fond en fond jaarlingen 8 6 

Fond oude 8 6 

Grote halve-fond oude en jaarlingen 10 7 

Grote Halve-Fond jonge duiven 6 4 

Kleine halve-fond oude en jaarlingen 10 7 

Kleine halve fond jonge 10 7 

Snelheid oude en jaarlingen 12 8 

Snelheid jonge duiven 12 8 

Jeugd 5 4 

As-duiven   

Snelheid oude 6 4 

Snelheid jaarlingen 6 4 

Snelheid jonge 6 4 

Kleine halve-fond oude 5 4 

Kleine halve-fond jaarlingen 5 4 

Kleine halve-fond jonge 4 3 

Grote halve-fond oude 4 3 

Grote halve-fond jaarlingen 4 3 

Grote halve-fond jonge 3 2 

Fond oude 3 2 

Grote fond oude 2 2 

Grote fond en fond jaarlingen 2 2 

All Round 5 4 
 

 

V. REGLEMENTERING 



 
1. Rappel van  

a) artikel 89 van het Nationaal Sportreglement. 
De aandacht van de liefhebbers wordt gevestigd op het feit dat artikel 89 van het nationaal 
sportreglement van toepassing is en dat de termijn, zoals vermeld op de betrokken uitslag, 
verplichtend dient gerespecteerd te worden om een eventueel verkeerd gedrukt ringnummer op de 
uitslag  te laten wijzigen. 

 
b) Artikel 91 laatste § van het Nationaal Sportreglement 
Enkel uitslagen van wedstrijden of dubbelingen waarop inleg voorkomt, die door minimum één 
liefhebber werd gezet, kunnen dienen tot staving van ingediende palmaressen voor 
kampioenschappen. 

 
2. Overschijvingen 

Artikel 112 van het Nationaal Sportreglement is van toepassing op alle kampioenschappen. 
 

3. Het Nationaal Sportreglement is integraal van toepassing. 
VI. TERMIJNEN 

Uiterste datum van indiening :  
- Per post: 13 SEPTEMBER 2019 – postdatum telt. 
- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:  

13 SEPTEMBER 2019 om 12u00 ‘s middags uiterlijk. 

Na deze datum worden geen opgaven, noch wijzigingen, noch verbeteringen meer aanvaard (ook niet 
als een verkeerde uitslag, verkeerde vlucht, verkeerde snelheden, enz….. werden opgegeven). 
 

➢ Voor de kampioenschappen (1 + 2) GROTE FOND, FOND en GROTE HALVE-FOND EVENALS voor 
de as-duifkampioenschappen (categorieën GROTE FOND, FOND, GROTE HALVE-FOND en ALL 
ROUND) dienen GEEN DEELNEMINGS-FORMULIEREN te worden toegestuurd. Deze 
kampioenschappen worden AUTOMATISCH berekend. 

 
➢ Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD & AS-DUIVEN (kleine halve-

fond & snelheid) dient het DEELNEMINGSFORMULIER EN de VOLLEDIGE UITSLAGEN (conform 
art. 91 laatste § van het NSR) te worden gestuurd naar de Bondszetel van de KBDB – 
Gaasbeeksesteenweg 52-54 –  
1500 HALLE.  

 
➢ Voor het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP dienen ALLE gekozen wedstrijden op het 

inschrijvingsformulier te worden vermeld (ook voor de gekozen wedstrijden Grote Fond, Fond 
en Grote Halve-Fond). Voor dit ALGEMEEN kampioenschap dienen enkel de UITSLAGEN ter 
staving worden meegestuurd voor de gekozen wedstrijden in de categorieën Kleine Halve-Fond 
en Snelheid. 

 

VII. VOORLOPIGE RANGSCHIKKINGEN 
De voorlopige rangschikkingen (met het overzicht van alle behaalde prijzen per kampioenschap en per 
geklasseerde)  zullen verschijnen op de KBDB-website www.kbdb.be, begin oktober 2019. 
Alleen de  voorlopige uitslag zal integraal worden gepubliceerd 
 

     VIII.        OPSTUREN VAN DE UITSLAGEN TER STAVING 
➢ NATIONALE, ZONALE en uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse 

SPE’s) hoeven niet toegestuurd te  worden. 
➢ Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD & AS-DUIVEN (kleine 

halve-fond en snelheid) dienen de uitslagen samen met het deelnemingsformulier te worden 
toegestuurd. 

➢ Voor het ALGEMEEN kampioenschap dienen enkel de UITSLAGEN ter staving worden 
meegestuurd voor de gekozen wedstrijden in de categorieën KLEINE HALVE-FOND EN 
SNELHEID. 



 

IX. BETWISTINGEN 
Betwistingen, klachten en vragen om informatie betreffende de voorlopige rangschikkingen moeten 
verplicht toekomen ten Bondszetel van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE binnen 
een termijn van 8 werkdagen na de publicatie op de KBDB-website.   
Deze termijn geldt eveneens voor verzendingen per post, fax, e-mail, enz….. 
Alle documenten die op de KBDB (Halle) toekomen na deze termijn zullen niet in aanmerking worden 
genomen. 
 

X. GESCHILLEN 
Alle gevallen die niet voorzien worden in dit reglement en interpretatieproblemen vallen onder de 
uitsluitende en soevereine bevoegdheid van de NATIONALE RAAD VAN BEHEER en BESTUUR. 

 
XI.         BEREKENING 
        Het berekenen van de coëfficiënt  zal gebeuren tot 4 cijfers na de komma.  Het vijfde  

Cijfer na de komma zal de afronding bepalen. 
 
 formule : 
   (plaats 1ste getekende + plaats 2de getekende) x 100 

         aantal deelnemende duiven 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 

        


