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Terrein Quiévrain
Goed nieuws voor de snelheids-
spelers van de middenlijn.

Na de problemen van de afge-
lopen jaren met de zigeuners 
ter hoogte van de lossings-
plaats Quiévrain, hebben de 
nationale voorzitter Stefaan Van 

Bockstaele en de nationale penningmeester Juliaan De 
Winter het heft in handen genomen om de toekomst 
van Quiévrain te verzekeren voor minimum 5 jaar.

Er werd een contract afgesloten tot februari 2019 met 
optie tot verlenging in overleg.

Om het terrein vlot toegankelijk te maken voor de 
vrachtwagens werden verhardingswerken uitgevoerd 
en werd een poort aangebracht om het terrein af 
te sluiten.

Het bestuur hoopt hiermee de toekomst van Quiévrain 
gevrijwaard te hebben en wenst alle liefhebbers een 
goede start van het duivenseizoen 2014 !

Juliaan De Winter.

Goed nieuws voor de snelheids-
spelers van de middenlijn.

Na de problemen van de afge-
lopen jaren met de zigeuners 
ter hoogte van de lossings-
plaats Quiévrain, hebben de 
nationale voorzitter Stefaan Van 
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IN MEMORIAM - MARCEL VAN DEN DRIESSCHE
BESLISSINGEN ALGEMENE VERGADERING 26/02/2014

In Memoriam

Marcel Van den Driessche

Marcel Van den Driessche werd geboren op 19 oktober 1928 en overleed in 
familiekring op vrijdag 14 februari 2014. 
In naam van meer dan 28000 duivenliefhebbersfamilies bieden wij de familie 
ons oprecht medeleven aan. 
De carrière van Marcel Van den Driessche op het vlak van de duivensport 
was opmerkelijk. Begonnen als lid van de Koninklijke Belgische 
Duivenliefhebbersbond in zijn plaatselijke vereniging in 1948, werd hij in 
1953 verkozen als provinciaal en nationaal mandataris. In 1976 promoveerde 
hij tot lid van de Nationale Beheerraad om in 1981 verkozen te worden als 
Nationaal Penningmeester en lid van de Nationale Bestuursraad. Zijn inzet, 
werkkracht en correctheid werden in 1990 bekroond met de hoogste functie 
in onze sport. Marcel Van den Driessche werd onze Nationale Voorzitter. Drie 
opeenvolgende mandaten, tot aan het bereiken van de leeftijdsgrens, heeft 
hij, samen met zijn team deze functie op schitterende wijze uitgeoefend.
Buitenstaanders vroegen zich vaak verbaasd af waarop deze lange loopbaan 
gebaseerd was. Diegenen die hem beter kenden en met name het personeel 
van de KBDB en zijn collega’s binnen de bestuursraad, de beheerraad en de 
nationale algemene vergadering, weten dat dit alles te maken had met de 
persoonlijkheid,de kracht en de tomeloze energie van de mens Marcel Van 
den Driessche.

In alle comités, plaatselijk, provinciaal en nationaal had hij een 

zeer belangrijke rol. Ook op internationaal vlak was hij de waardige 

vertegenwoordiger van onze nationale sport en maakte hij ontelbare 

vrienden. HIj was een man van dialoog die op een serene manier de 

problemen aanpakte en vooral oploste. Voor het personeel was hij een 

vaderfi guur, die altijd met de grootste discretie alles in goede banen wist 

te leiden. Toen hij in 2002 tot Nationaal Erevoorzitter werd benoemd, bleef 

hij de algemene vergaderingen van de KBDB stipt bijwonen en bleef hij de 

evolutie van de duivensport op de voet volgen. 

Gusta, wij hopen dat het terugdenken aan zowel de moeilijke als heerlijke 

momenten bij u weldra een glimlach kan losmaken. Terecht bent u 

inderdaad nu erg bedroefd, maar straks zal de herinnering aan zulk een man 

u kracht en moed geven om verder te leven met allen die u dierbaar zijn.

En voor zijn kinderen en kleinkinderen nog dit: denk terug aan uw vader 

en grootvader als aan een man die niet alleen wegwijzer maar zeker een 

voorganger was.

Marcel, wij nemen afscheid van u. U was een goed mens! Bedankt voor de 

hechte vriendschap. 

Namens de KBDB.

NATIONALE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
 
WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Art. 6 – inlassing van een derde § 
De KBDB stelt jaarlijks de voorwaarden van lidmaatschap vast.

De leden worden onderverdeeld in:
1°- Leden duivenliefhebbers
2°- Leden duivenliefhebbers in associatie (duo’s enz.)
3°- Leden niet-duivenliefhebbers
4°- Ereleden en verdienstelijke leden
5°- Vergunningen met betrekking tot de organisatie van wedvluch-
ten, duivenlossingen en openbare verkopingen. 

Het lidmaatschap voor de leden, vermeld onder de punten 1 
en 2 van huidig artikel, begint op 1 januari en eindigt op 31 
december. Hiervoor dienen de leden hun hoklijst in te dienen in 
een vereniging van hun PE/SPE vóór 15 november van het vorige 
jaar. Bij een laattijdige aansluiting (na 1 januari) blijven deze leden 
van rechtswege onderworpen aan de reglementen van de KBDB 
gedurende een periode van één jaar te rekenen vanaf de datum 
van hun aansluiting.

Art. 15 § 5 – bijdrage voor publicitaire hokken 
Een speciale bijdrage, jaarlijks vastgesteld door de nationale raad 
van beheer en bestuur (i.p.v. nationale algemene vergadering), 
kan gevraagd worden van de hokken voor publicitaire doeleinden.

Art. 23 § 1 – ingevolge NAV 10/2013
De nationale algemene vergadering kan bevoegdheden aan de na-
tionale 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. …
12. defi nitieve organisatie van het komend vluchtseizoen en vast-
stelling van de criteria van de nationale kampioenschappen;

Art. 25 § 9
Elk mandaat dat vacant is ingevolge ontslag of overlijden moet 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 bekrach-
tigd. Wanneer het een SPE betreft, zal prioriteit worden verleend aan 
kandidaten van de provincie waartoe de ontslagnemende of overle-
den mandataris behoorde.

EERSTE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

•  De notulen van de statutaire en buitengewone algemene vergade-
ringen van 23.10.2013 worden goedgekeurd.

• De rekeningen 2012-2013 worden goedgekeurd.
• De begroting 2013-2014 worden goedgekeurd.
• Vaststelling van de BIJDRAGEN 2015
€ 25,00 voor de liefhebbers
  Een associatie van meerdere liefhebbers betaalt 25 EURO voor 
  het eerste lid en 10 EURO voor elk bijkomend lid.
€ 25,00 voor de aansluitingsbijdragen voorzien door art.9 van de Statuten
€ 100,00 voor de vergezellers
€ 50,00 voor de hulpvergezellers
€ 200,00 voor de vervoerfi rma’s die geen vergezellersagentschap zijn
€ 250,00 voor de vergezellersagentschappen rechtgevend op een eerste 
  kaart (wordt als agentschap beschouwd de vergezeller of vergezel-
  lers die duiven meenemen van een ganse streek)

NATIONALE ALGEMENE VERGADERINGEN 26.02.2014
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€ 50,00 voor de vrachtvervoerders (degenen die duiven in opdracht van de 

  vergezellers ophalen en naar een centraal punt vervoeren en geen ver-

  gezellersvergunning bezitten)

€ 50,00 voor de rangschikkers (enkel rangschikker in eigen vereniging)

€ 100,00  voor de rangschikkers van méér dan 1 vereniging of voor de gespe-

  cialiseerde fi rma’s

€ 25,00 voor de regelaars niet-liefhebbers

€ 25,00 voor de secretarissen niet-liefhebbers

€ 70,00 zonder uitzondering, voor de lokaalhouders duivenliefhebbers

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

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

  voor openbare duivenverkopingen (vermeerderd met € 25,00 per 

  openbare verkoping)

€ 70,00 voor de aansluitingsbijdrage van de verenigingen

€ 70,00 voor de privé-lokalen

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

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

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

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

•  Vaststelling van de borgtochten en de forfaitaire bedragen voor 
de procedurekosten bij de KBDB-Kamers.

Borgtochten

€ 100 voor de kamer van eerste aanleg
€ 200 voor de kamer van beroep I
€ 400 voor de kamer van cassatie
Gelieve te noteren dat de gestorte borgtochten, ingeval van intrek-
king van de klacht, niet meer worden terugbetaald.

Procedurekosten

€ 600 voor de kamer van eerste aanleg 
€ 700 voor de kamers van beroep
€ 900 voor de kamer van cassatie

•  De verslagen van de nationale raad van beheer en bestuur, het 
fi nancieel verslag en het verslag van de censoren worden goed-
gekeurd.

•  De beslissingen genomen door de algemene vergaderingen van 
de PE/SPE worden goedgekeurd.

•  Vervanging van de heer Marc GEENTJENS door dhr Swa LANG-
MANS als mandataris van de PE Antwerpen wordt bekrachtigd.

•  Toekenning van de titel van verdienstelijk lid aan dhr Paul 
L’HOYEST.

• WIJZIGINGEN aan de KBDB-reglementen.

NATIONAAL SPORTREGLEMENT

Art. 8 
Wedstrijden of dubbelingen kunnen enkel doorgaan zo er min-
stens 2 deelnemers zijn, met verschillende lidnummers.

In een wedvlucht worden slechts afzonderlijke wedstrijden inge-
richt in de categorieën: oude duiven, jaarlingen en jonge duiven.
Onder dubbelingen dient te worden verstaan: 
- enerzijds, de dubbelingen in een andere categorie (horizon-

tale dubbeling). Deze dubbeling is enkel en uitsluitend toe-
gelaten voor de jonge duiven vanaf de eerste zaterdag van 
september. bvb. jaarse duiven gedubbeld tussen de oude dui-
ven (horizontale dubbeling); 

- anderzijds, de dubbelingen op een ander niveau: Bvb. natio-
naal, interprovinciaal, provinciaal, lokaal (verticale dubbeling).

De dubbelingen bij de duivinnen zijn niet meer toegelaten met 
uitzondering voor de internationale vluchten.

Op de nationale wedvluchten zijn dubbelingen in een andere 
categorie steeds verboden.
Buiten de nationale wedvluchten alwaar dubbelingen steeds ver-
boden zijn, is het spelen en/of dubbelen van jonge duiven in an-
dere categorieën slechts toegelaten vanaf de eerste zaterdag van 
september.

De duiven moeten verplicht worden ingeschreven in hun catego-
rie (oude, jaarlingen, jongen) in functie van hun ringnummer. 
De oude duiven en de jaarlingen dienen VERPLICHTEND aan de 
wedvluchten deel te nemen:
- in hun eigen categorie, met een aparte uitslag, t.e.m. het 

weekend van de nationale wedvlucht vanuit Bourges II
- oude duiven en jaarlingen samen, met één uitslag, na het 

weekend van de nationale wedvlucht vanuit Bourges II
en dit ZONDER mogelijkheid tot het dubbelen van de jaarlin-
gen bij de oude duiven. 

Het dubbelen van jonge duiven in de andere categorie (oude 
en jaarlingen samen) wordt toegelaten vanaf de eerste zater-
dag van september zonder dat evenwel de verplichting tot 
dubbelen aan de deelnemer kan worden opgelegd. 

Nevens deze wedstrijden mogen dubbelingen in andere catego-
rieën worden ingericht, zonder dat evenwel de verplichting tot 
dubbelen aan de deelnemer kan worden opgelegd.
De deelname van jaarduiven aan provinciale, interprovinciale, 
nationale en internationale wedvluchten, die uitsluitend worden 
georganiseerd voor oude duiven, is verboden op straf van declas-
sering en sanctie.

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 desbetref-
fende inrichter.

Artikel 37 – toevoeging van een § 8
De liefhebber kan per wedvlucht en per categorie slechts één 
elektronisch constatatiesysteem gebruiken.
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Art. 65 – toevoeging van een laatste § 
Het bestatigingstoestel moet verplichtend worden binnenge-
bracht dezelfde dag als de sluitingsdag van de wedvlucht.

Art. 66 - Laatste paragraaf  wijzigen
Enkel de gegevens vermeld op de bestatigingslijst, uitgeprint 
door de master, van en in de club waar het elektronisch toestel 
werd geregeld voor de betreff ende wedvlucht, kunnen worden 
gebruikt voor de klassering van de duiven (de gegevens, vermeld 
op een overzichtslijst, kunnen niet in aanmerking genomen wor-
den voor klassering).

Art. 70 - 1e zin van § 3 wijzigen 
Alle klokken, ook de elektronische systemen, uitgegeven voor 
de bepaalde wedvlucht, dienen binnen de bepaalde tijd bin-
nengebracht te worden in de betreff ende vereniging.

Art. 74 - § bijvoegen 
Indien een geldige registratie op 2 elektronische toestellen van 
hetzelfde constatatiesysteem geschiedde, dan zal de voor de 
liefhebber meest voordelige tijdopname in aanmerking geno-
men worden.

Art. 75 - bijvoegen 
Dit geldt evenwel niet voor elektronische toestellen. 

Art. 98 §5 
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 vanaf het uur van bestatiging (in u, min, sec) 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). 

Art. 101 § 1 
Voor de nationale wedvluchten vanaf Limoges, zullen de aankom-
sten van al de duiven, zonder uitzondering, via een communica-
tiemiddel aan hun respectievelijke inkorvingsburelen worden ge-
meld binnen de 10 minuten vanaf het uur van bestatiging (in u, 
min, sec). Deze meldingen zullen het juiste nummer van de gum-
miring, het uur van klokken, het uur van aanmelden, het eventu-
eel tegenmerk en de naam van de liefhebber omvatten.

Voor de nationale wedvluchten beneden Limoges dient enkel de 
eerst geklokte duif per categorie op voormelde wijze te worden 
aangemeld.
Wanneer de termijn van 10 minuten is overschreden, zal, ingevol-
ge een gegronde klacht, ingediend door iemand die er belang bij 
heeft, de duif worden geklasseerd op het uur van aanmelding van 
deze duif. Indien geen enkele aanmelding wordt gedaan zullen 
alle bestatigingen van deze liefhebber, in dezelfde categorie (en 
in haar dubbelingen), worden geannuleerd.

Een tweede melding volgt dan van zodra de liefhebber éénderde 
van het aantal ingekorfde duiven per categorie heeft geklokt; een 
eenvoudige opgave van het aantal aankomsten volstaat bij deze 
tweede aanmelding. 

Art. 103 (Beroepsprocedure art. 83 specifi ek voorzien in art. 
103)
Voor nationale wedvluchten wordt elke beslissing om een duif 
of een liefhebber te declasseren genomen door de inrichter van 
de wedvlucht. dient de inrichter voor ieder voorstel om een duif 
of een liefhebber te declasseren, Deze laatste dient de nationale 
ondervoorzitter, bevoegd voor de sportieve aangelegenheden, te 
verwittigen. Die zal handelen overeenkomstig de beschikkingen 
voorzien door art. 83.
Binnen de veertien dagen nadat de beslissing van de inrichter 
aan de betrokken liefhebber werd betekend, kan bij de natio-
nale ondervoorzitter, bevoegd voor de sportieve aangelegen-
heden, beroep tegen deze beslissing worden aangetekend 
door de niet gerangschikte liefhebber.
Dit beroep zal worden onderworpen aan het oordeel van een 
beperkte commissie, samengesteld door de voornoemde on-
dervoorzitter, bestaande uit drie leden die geen afgevaardigde 
mogen zijn van de PE/SPE waartoe de niet gerangschikte lief-
hebber behoort.

Deze commissie zal zich binnen een tijdsverloop van twee 
maanden uitspreken. Haar beslissing is defi nitief en uitvoer-
baar en wordt aan alle partijen betekend.
Wanneer de commissie een sportief dossier onderzoekt en vast-
stelt dat een tuchtrechtelijke overtreding kan worden aange-
toond, zal de bevoegde nationale ondervoorzitter het dossier, 
voor verder gevolg, overmaken aan de tuchtrechtelijke kamers.

REGLEMENT PARAMYXOVIROSE

Art. 5 § 1 & § 2 
Elke inbreuk op het huidig reglement, dient door de inkorvende 
vereniging, binnen de kortst mogelijke tijd, gemeld te worden 
aan de raad van bestuur van de PE/SPE die de duivenliefhebber 
in kwestie een verbod oplegt om nog duiven in te korven. Dit ver-
bod wordt opgeheven 21 dagen nadat een attest van inenting 
werd ondertekend. Bewuste duif dient, bij beslissing van de in-
richter van de betrokken wedvlucht, verplichtend uit de uitslag 
te worden genomen.

Ingeval van aanhoudende weigering zich te onderwerpen aan 
het KB van 28.11.1994 en de richtlijn van de Europese Gemeen-
schap van 14.07.1992 zal de nationale raad van beheer en bestuur, 
na onderzoek van het dossier, een boete opleggen aan zowel de 
liefhebber als aan de betrokken vereniging. De beschikking 
voorzien in §1 van huidig artikel blijft onverwijld van toepassing
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• Organisatie van het komend vluchtseizoen en vaststelling criteria nationale kampioenschappen.

A/ Kleine halve-fondwedvluchten

Verboden te lossen

Toegelaten te lossen

• Nieuwe lossingsplaats Souppes-sur-Loing 
Coördinaten: 48.11.04/02.43.14 
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CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2014

I. ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN

•  Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP zal worden betwist met de eerste afgege-
ven duif, op 17 wedvluchten, klassement per 5-tal, 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 8 

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

wedvluchten)
 2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (naar keuze uit 8 natio-

nale wedvluchten)
 2 wedvluchten JONGE DUIVEN (naar keuze uit 6 nationale wedvluchten)
 1 wedvlucht SNELHEID (naar keuze oude of jaarlingen).
 1 wedvlucht KLEINE HALVE-FOND OUDE of JAARLINGEN - (naar keuze)
 1 wedvlucht KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (naar keuze)
 1 wedvlucht SNELHEID JONGE DUIVEN (naar keuze)
 Begin- en einddatum: zie respectievelijke kampioenschappen.
Voor de nationale wedvluchten in dit kampioenschap komen de NATIONALE, 
de ZONALE of de uitslagen van de PE/SPE in aanmerking.
Er zullen 10 laureaten worden geklasseerd. 
Voor de Grote Fond OUDE en de Grote Fond JAARLINGEN komen enkel de 
NATIONALE uitslagen in aanmerking.

•  Het nationaal kampioenschap GROTE FOND OUDE (drager van een ring 
2012 of ouder) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude dui-
ven (1+2), klassement per 5-tal, op 3 wedvluchten naar keuze uit de volgende 
nationale wedvluchten : PAU van 20/6, AGEN (oude) van 27/6, BARCELONA 
van 4/7, ST.VINCENT van 11/7, MARSEILLE van 18/7, NARBONNE (oude) van 
25/7 en PERPIGNAN van 1/8/2014. Enkel de NATIONALE uitslagen komen 
in aanmerking.

•  Het nationaal kampioenschap GROTE FOND JAARLINGEN zal worden be-
twist met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal, 
op 2 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten : AGEN 
(jaarlingen) van 27/6, ST.VINCENT van 4/7 en NARBONNE (jaarlingen) van 
25/7/2014. Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.

•  Het nationaal FONDkampioenschap OUDE (drager van ring 2012 of ouder) 
zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klas-
sement per 5-tal, op 4 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale 
wedvluchten : LIMOGES van 31/05, VALENCE van 07/06, CAHORS van 14/06, 
MONTAUBAN van 21/06, MONTELIMAR van 28/06, LIMOGES (oude) van 
05/07, LIBOURNE (oude) van 12/7, BRIVE (oude) van 19/07, JARNAC (oude) 
van 26/7 en TULLE (oude) van 02/08/2014.

•  Het nationaal FONDkampioenschap JAARLINGEN zal worden betwist 
met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal, op 3 
wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten : LIMOGES 
(jaarlingen) van 5/07, LIBOURNE (jaarlingen) van 12/7 , BRIVE (jaarlingen) van 
19/07, JARNAC (jaarlingen) van 26/7 en TULLE (jaarlingen) van 02/08/2014.

•  Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 
2012 of ouder) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude dui-
ven (1+2), klassement per 5-tal, op 5 wedvluchten naar keuze uit de volgende 
nationale wedvluchten : BOURGES van 31/05, CHATEAUROUX van 7/06, POI-
TIERS van 14/06, MONTLUCON van 21/06, GUERET van 28/06, ARGENTON van 
5/07, LA SOUTERRAINE van 12/07 en BOURGES van 2/08/2014.

•  Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN zal wor-

den betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2), klassement per 
5-tal, op 5 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten : 
BOURGES van 31/05, CHATEAUROUX van 7/06, POITIERS van 14/06, MONTLU-
CON van 21/06, GUERET van 28/06, ARGENTON van 5/07, LA SOUTERRAINE 
van 12/07 en BOURGES van 2/08/2014.

•  Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 
2012 of ouder) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude dui-
ven (1+2), klassement per 5-tal, op alle wedvluchten vanaf 250,01 km tot en 
met GIEN/CHATEAUDUN voor de Nederlandstalige PE  
SALBRIS voor de Franstalige SPE (behalve voor Luxemburg : BOURGES/NE-
VERS/AUXERRE, maar geen nationale vluchten).  
Dit kampioenschap geldt enkel voor oude duiven, over 5 wedvluchten met 
een minimum afstand van 1.250 km gedurende de periode van 3 mei 2014 
tot en met het weekend van de nationale wedvlucht vanuit Bourges II. Er zal 
slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen 
met een minimum deelname van 150 duiven en 15 liefhebbers per wedvlucht. 

•  Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND JAARLINGEN zal wor-
den betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2), klassement per 
5-tal, op alle wedvluchten vanaf 250,01 km tot en met GIEN/CHATEAUDUN 
voor de Nederlandstalige PE  
SALBRIS voor de Franstalige SPE (behalve voor Luxemburg : BOURGES/NE-
VERS/AUXERRE, maar geen nationale vluchten).  
Dit kampioenschap geldt enkel voor jaarlingen, over 5 wedvluchten met 
een minimum afstand van 1.250 km gedurende de periode van 3 mei 2014 
tot en met het weekend van de nationale wedvlucht vanuit Bourges II. 
Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden 
genomen met een minimum deelname van 150 duiven en 15 liefhebbers 
per wedvlucht. 

•  Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN zal 
worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf 
14 juni 2014 tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht, 
klassement per 5-tal, op 5 wedvluchten vanaf 250,01 km tot en met GIEN/
CHATEAUDUN voor de Nederlandstalige PE  
SALBRIS voor de Franstalige SPE (behalve voor Luxemburg :BOURGES/NE-
VERS/AUXERRE, maar geen nationale vluchten). 
met een minimum afstand van 1.250 km. Eén enkele wedvlucht per week-
end (geen wedvluchten gehouden tijdens de week ter gelegenheid van een 
feestdag of kermis) met een minimum deelname van 200 duiven en 15 lief-
hebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen

•  Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap OUDE (drager van ring 2012 of 
ouder), zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), 
klassement per 5-tal, op alle wedvluchten tot 250,00 km. Dit kampioenschap 
zal worden betwist met oude duiven op 6 wedvluchten met een minimum 
afstand van 400 km gedurende de periode van 5 april 2014 tot en met het 
weekend van de nationale wedvlucht vanuit Bourges II. Eén enkele wed-
vlucht per weekend (geen wedvluchten gehouden tijdens de week ter gele-
genheid van een feestdag of kermis) met een minimum deelname van 100 
duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen.

•  Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap JAARLINGEN zal worden betwist 
met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal, op alle 
wedvluchten tot 250,00 km. Dit kampioenschap zal worden betwist met 
jaarlingen op 6 wedvluchten met een minimum afstand van 400 km gedu-
rende de periode van 5 april 2014 tot en met het weekend van de nationale 
wedvlucht vanuit Bourges voor II. Eén enkele wedvlucht per weekend (geen 
wedvluchten gehouden tijdens de week ter gelegenheid van een feestdag of 
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kermis) met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per 
wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen.

•  Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap voor JONGE DUIVEN zal worden 
betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf 17 mei 2014 
tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht, klassement 
per 5-tal, op 6 wedvluchten tot maximum 250,00 km, met een minimum af-
stand van 400 km. Eén enkele wedvlucht per weekend (geen wedvluchten 
gehouden tijdens de week ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met 
een minimum deelname van 200 duiven en 15 liefhebbers per wedvlucht, zal 
in aanmerking worden genomen.

•  Het nationaal kampioenschap voor JONGE DUIVEN op nationale wedvluch-
ten, zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), 
klassement per 5-tal, op 4 wedvluchten naar keuze uit volgende nationale 
wedvluchten : BOURGES van 2/08, CHATEAUROUX van 9/08, ARGENTON van 
16/08, CHATELLERAULT van 23/08, LA SOUTERRAINE van 30/08 en GUERET 
van 6/09/2014. Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen 
tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE/SPE. Het spreekt 
vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen. Voor de 
nationale wedvluchten uit LA SOUTERRAINE 30/08 en GUERET 6/09 dient 
de liefhebber zijn minuutsnelheid te vermelden. De KBDB zal dan de be-
haalde coëffi  ciënten van de desbetreff ende uitslagen vergelijken en de 
meest gunstige klassering in aanmerking nemen. DIT GELDT ENKEL VOOR 
LA SOUTERRAINE 30/08/2014 en GUERET 6/09/2014.

•  Het nationaal kampioenschap voor de JEUGD : uitsluitend voorbehouden 
aan liefhebbers van 12 jaar tot 25 jaar (referentiedatum 01/04/2014) die 
kunnen bewijzen dat ze de duivensport op VOLLEDIG ZELFSTANDIGE basis 
beoefenen en het geen bestaand hok betreft dat door hen werd overge-
nomen. Te winnen met de 1ste afgegeven duif op 5 wedvluchten, naar keuze 
van de liefhebber, met een totale afstand van minstens 500 km, op wedvluch-
ten ingericht tijdens de periode van 3 mei tot en met het weekend vóór de 
laatste nationale wedvlucht. Slechts één enkele wedvlucht per weekend, 
met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wed-
vlucht (geen wedvluchten gehouden tijdens de week ter gelegenheid van 
een feestdag of kermis) zal in aanmerking worden genomen.

In ieder van deze 14 kampioenschappen zullen 15 laureaten 
worden geklasseerd.

II. KAMPIOENSCHAPPEN AS-DUIF

Het nationaal kampioenschap AS-DUIF zal, rekening houdend met het ring-
nummer, worden betwist in 13 categorieën :

•  in SNELHEID OUDE (drager van ring 2012 of ouder), de beste 6 uitslagen 
met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 400 km 
afgelegd voor de 6 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten tot maxi-
mum 250,00 km, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefheb-
bers per wedvlucht. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude 
duiven, gedurende de periode van 5 april 2014 tot en met het weekend van 
de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.

•  in SNELHEID JAARLINGEN, de beste 6 uitslagen met dezelfde duif, klasse-
ment per 10, met een minimum totaal van 400 km afgelegd voor de 6 geko-
zen wedvluchten en dit uit wedvluchten tot maximum 250,00 km, met een 
minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Dit 
kampioenschap zal enkel worden betwist met jaarlingen, gedurende de pe-
riode van 5 april 2014 tot en met het weekend van de nationale wedvlucht 
vanuit Bourges II.

•  in SNELHEID JONGE DUIVEN, de beste 6 uitslagen met dezelfde duif, klas-
sement per 10, met een minimum totaal van 400 km afgelegd voor de 6 ge-
kozen wedvluchten en dit uit wedvluchten tot maximum 250,00 km, met 
een minimum deelname van 200 duiven en 15 liefhebbers per wedvlucht. 

Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jonge duiven gedurende 
de periode van 17 mei tot en met het weekend vóór de laatste nationale 
wedvlucht.

•  in KLEINE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2012 of ouder) , de beste 5 
uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 
1.250 km afgelegd voor de 5 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten 
vanaf 250,01 km tot en met GIEN/CHATEAUDUN voor de Nederlandstalige PE 
SALBRIS voor de Franstalige SPE (behalve voor Luxemburg : BOURGES/NE-
VERS/AUXERRE, maar geen nationale vluchten). 
met een minimum deelname van 200 duiven en 15 liefhebbers per wed-
vlucht. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude duiven, gedu-
rende de periode van 3 mei 2014 tot en met het weekend van de nationale 
wedvlucht vanuit Bourges II.

•  in KLEINE HALVE-FOND JAARLINGEN, de beste 5 uitslagen met dezelfde duif, 
klassement per 10, met een minimum totaal van 1.250 km afgelegd voor de 
5 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten vanaf 250,01 km tot en met 
GIEN/CHATEAUDUN voor de Nederlandstalige PE  
SALBRIS voor de Franstalige SPE (behalve voor Luxemburg : BOURGES/NE-
VERS/AUXERRE, maar geen nationale vluchten). 
met een minimum deelname van 200 duiven en 15 liefhebbers per wed-
vlucht. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jaarlingen, gedu-
rende de periode van 3 mei 2014 tot en met het weekend van de nationale 
wedvlucht vanuit Bourges II.

•  in KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN de beste 4 uitslagen met dezelfde 
duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 1.000 km afgelegd 
voor de 4 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten vanaf 250,01 km tot 
en met GIEN/CHATEAUDUN voor de Nederlandstalige PE  
SALBRIS voor de Franstalige SPE (behalve voor Luxemburg : BOURGES/NE-
VERS/AUXERRE, maar geen nationale vluchten). 
met een minimum deelname van 200 duiven en 15 liefhebbers per wed-
vlucht. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jonge duiven gedu-
rende de periode van 14 juni 2014 tot en met het weekend vóór de laatste 
nationale wedvlucht.

•  in GROTE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2012 of ouder), de beste 4 
NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de PE/SPE met dezelfde duif, klasse-
ment per 10, op 4 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wed-
vluchten : BOURGES van 31/05, CHATEAUROUX van 7/06, POITIERS van 14/06, 
MONTLUCON van 21/06, GUERET van 28/06, ARGENTON van 5/07, LA SOU-
TERRAINE van 12/07 en BOURGES van 2/08/2014.

•  in GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN, de beste 4 NATIONALE, ZONALE of uit-
slagen van de PE/SPE met dezelfde duif, klassement per 10, op 4 wedvluch-
ten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten : BOURGES van 31/05, 
CHATEAUROUX van 7/06, POITIERS van 14/06, MONTLUCON van 21/06, 
GUERET van 28/06, ARGENTON van 5/07, LA SOUTERRAINE van 12/07 en 
BOURGES van 2/08/2014.

•  in GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN, de beste 4 NATIONALE, ZONALE of 
uitslagen van de PE/SPE met dezelfde duif, klassement per 10, op 4 wedvluch-
ten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten : BOURGES van 2/08, 
CHATEAUROUX van 9/08, ARGENTON van 16/08, CHATELLERAULT van 23/08, 
LA SOUTERRAINE van 30/08 en GUERET van 06/09/2014.

•  in FOND OUDE(drager van ring 2012 of ouder), de beste 3 NATIONALE, 
ZONALE of uitslagen van de PE/SPE (naar keuze van de liefhebber) met de-
zelfde duif, klassement per 10, op de nationale wedvluchten uit: LIMOGES 
van 31/05, VALENCE van 07/06, CAHORS van 14/06, MONTAUBAN van 21/06, 
MONTELIMAR van 28/06, LIMOGES (oude) van 05/07, LIBOURNE (oude) van 
12/7, BRIVE (oude) van 19/07, JARNAC (oude) van 26/7 en TULLE (oude) 
van 02/08/2014.

•  in FOND JAARLINGEN, de beste 2 NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de 
PE/SPE (naar keuze van de liefhebber) met dezelfde duif, klassement per 10, 
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op de nationale wedvluchten uit: LIMOGES (jaarlingen) van 5/07, LIBOURNE 
(jaarlingen) van 12/7, BRIVE (jaarlingen) van 19/07, JARNAC (jaarlingen) van 
26/7 en TULLE (jaarlingen) van 02/08/2014.

•  in GROTE FOND OUDE (drager van ring 2012 of ouder), de beste 2 NATI-
ONALE uitslagen, met dezelfde duif, klassement per 10, op de nationale 
wedvluchten uit: PAU van 20/6, AGEN (oude) van 27/6, BARCELONA van 4/7, 
ST.VINCENT van 11/7, MARSEILLE van 18/7, NARBONNE (oude) van 25/7 en 
PERPIGNAN van 1/8/2014.  
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.

•  in GROTE FOND JAARLINGEN, de beste 2 NATIONALE uitslagen, met dezelfde 
duif, klassement per 10, op de nationale wedvluchten uit: AGEN (jaarlingen) 
van 27/6, ST.VINCENT van 4/7 en NARBONNE (jaarlingen) van 25/7/2014.  
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking. 

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

GROTE HALVE-FOND en FOND.
- 10 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie GROTE FOND

III. SPECIALE BESCHIKKING betreff ende de verschillende kampioen-
schappen.

Voor de nationale kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD 
en AS-DUIF (snelheid en kleine halve-fond), dienen de vermelde prijzen wor-
den gestaafd door de voorzitters, secretarissen of penningmeesters van de be-
trokken duivenliefhebbersverenigingen

IV. ALGEMENE BEPALINGEN

•  Voor de nationale wedvluchten in deze kampioenschappen komen de 
NATIONALE, de ZONALE of de uitslagen van de PE/SPE 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 kampioenschappen georgani-
seerd in de schoot van de KBDB (nationaal of PE/SPE).

•  Voor alle kampioenschappen waarvan de deelnemingsafstanden elkaar 
zouden overlappen, kan eenzelfde resultaat slechts in aanmerking worden 
genomen voor EEN ENKEL KAMPIOENSCHAP.

•  De liefhebber draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de informa-
tie vermeld op zijn deelnemingsformulier. Verkeerde vermeldingen op zijn 
deelnemingsformulier kunnen na indiening niet meer worden rechtgezet 
en de liefhebber zal worden gedeclasseerd. Alleen VOLLEDIGE palma-
ressen zullen in aanmerking worden genomen. 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 be-
haalde plaatsen in de uitslag op te geven – uitgezonderd voor LA SOUTER-
RAINE 30/08/2014 en GUERET 6/09/2014. (zie criteria nationaal kampioen-
schap jonge duiven)

V. REGLEMENTERING

1. Rappel van 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 ver-
meld op de betrokken uitslag, verplichtend dient gerespecteerd te worden om 
een eventueel verkeerd gedrukt ringnummer op de uitslag te laten wijzigen.

2. Overschijvingen
Artikel 112 van het Nationaal Sportreglement is van toepassing op alle kam-
pioenschappen.

VI. TERMIJNEN

Inzending van het DEELNEMINGSFORMULIER EN UITSLAGEN naar de Bonds-
zetel van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE. De uitslagen 
dienen enkel te worden toegestuurd voor de kampioenschappen KLEINE 
HALVE-FOND, SNELHEID & JEUGD.

Uiterste datum : 
Per post: 12 SEPTEMBER 2014 – postdatum telt.
Per fax / Per mail / Afgifte op de KBDB-zetel te Halle: 12 SEPTEMBER 2014 om 
12u00‚ s middags uiterlijk.

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

VII. VOORLOPIGE RANGSCHIKKINGEN

De voorlopige rangschikkingen zullen verschijnen op de KBDB-website 
www.kbdb.be, begin oktober.

Alleen de voorlopige uitslag zal integraal worden gepubliceerd
De dag van de mededeling van de voorlopige rangschikking zal het over-
zicht waarbij, per kampioenschap, alle behaalde prijzen per geklasseerde 
worden vermeld, worden gepubliceerd.

VIII. OPSTUREN VAN DE UITSLAGEN TER STAVING

NATIONALE, ZONALE en uitslagen van de PE/SPE hoeven niet toegestuurd 
te worden.

Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID en JEUGD die-
nen de uitslagen samen met het deelnemingsformulier te worden toege-
stuurd.

IX. BETWISTINGEN

Betwistingen, klachten en vragen om informatie betreff ende de voorlopige 
rangschikkingen moeten verplicht toekomen ten Bondszetel van de KBDB 
– Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE binnen een termijn van 8 werk-
dagen 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 nà deze termijn zullen 
niet in aanmerking worden genomen.

X. GESCHILLEN

Alle gevallen die niet voorzien worden in dit reglement en interpretatiepro-
blemen vallen onder de uitsluitende en soevereine bevoegdheid van de NA-
TIONALE RAAD VAN BEHEER en BESTUUR.

XI. BEREKENING

Het berekenen van de coëffi  ciënt zal gebeuren tot 4 cijfers nà de komma. 
Het vijfde cijfer na de komma zal de afronding bepalen.

Formule:

(plaats 1ste getekende + plaats 2de getekende) x 100
aantal deelnemende duiven
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ROOSTER VAN DE BOETES

ROOSTER VAN DE BOETES OPGELEGD DOOR 
DE NATIONALE RAAD VAN BEHEER EN BESTUUR 2014

Aard van de inbreuk Liefhebber Vergezeller Vereniging

Gebruik van niet goedgekeurde voertuigen 250 €

Overlading 100 € / mand

Laattijdige aankomst op de loslatingsplaats of Laattijdige voorbereiding lossing 250 €

Onbewaakte duiven op de lossingsplaats 250 €

Niet eerbiedigen van het NSR., Sportreglement van de PE/SPE of beslissingen NAV 250 €

Voertuig zonder traliewerk met hangslot 250 €

Geen verluchting aan de duiven (gesloten voertuig) 250 €

Lossingen zonder aanwezigheid van een bij de KBDB. aangesloten vergezeller 250 €

Onvoldoende personeel voor de lossing 250 €

Lossingen zonder vergunning of clandestien 250 €

Onbewaakte duiven in inkorvingslokaal 100 €/mand

Korven in slechte staat of niet onderhouden 100 €/mand

Teveel duiven in de manden 100 €/mand

Etiketten niet in orde 50 €/mand

Niet loden van manden 100 €/mand

Niet drenken van de duiven 250 €

Niet naleven van de lossingsuren en/of lossingsinstructies 250 €

Afwezigheid van een verzorger in het voertuig (vergezeller of hulpvergezeller andere dan de chauff eur) 
bij ladingen boven de 100 korven.

400 €

Niet afl assen van een vlucht 200 € 200 €

Contingenten van éénzelfde verbond werden gescheiden bij de lossing 250 €

Niet geloste duif, teruggevonden in een mand in het lokaal van de vereniging 500 €

Info over de lossingen: gebrek aan informaties Te bepalen door de nationale raad 
van beheer en bestuur in functie 
van het belang van de inbreuk.Andere inbreuken met betrekking tot het welzijn van de reisduiven

Ontbreken van attest PARAMYXO 250 €/formulier 100 €

Ontbreken van goedkeuringsfi che in het voertuig 200 €

 Laattijdig overmaken van gebruikte lossingsvergunningen 1000 €

Vervoeren van duiven die niet werden ingekorfd in een door de KBDB erkend inkorvingslokaal 100 €/mand

N.B.
(1) RAPPEL van de inhoud van art.43 §3 van het Nationaal 
Sportreglement
“De betrokken vereniging zal worden beboet door de natio-
nale 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.” 

Niettemin, zal de vereniging kunnen worden vrijgesteld van 
de verantwoordelijkheden voorzien bij § 1 tot 4 van art.43 
van het N.S.R. en dit door middel van een document dat 
door de begeleider gedateerd en ondertekend wordt bij het 
afhalen van de duiven. 
(2) Voor alle bijzondere gevallen, niet voorzien op dit rooster, 
zal de nationale raad van beheer en bestuur de boete bepa-
len die er betrekking op heeft.
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VOGELAANVARINGEN IN DE LUCHTVAART

Aanvaringen met sportduiven hebben reeds geleid tot het verlies van meerdere 
luchtvaartuigen. In de buurt van Milaan Linate crashte zelfs een zakenvliegtuig ten 
gevolge van een aanvaring met sportduiven, waarbij alle inzittenden het leven lieten.

Ook op Belgische luchthavens werden reeds ringen van duiven teruggevonden na 
luchtvaartincidenten. Dergelijke situaties vallen absoluut te vermijden. Naast het 
luchtvaartincident valt de dood van een sportduif te betreuren, en daarenboven 
loopt de eigenaar van de duif het risico aansprakelijk gesteld te worden voor de 
schade aan het vliegtuig. Die loopt mogelijk letterlijk in de miljoenen.

De aanwezigheid van allerlei vogels op en rond de Belgische luchthavens behoort 
tot de grootste risico’s voor de luchtvaart. Zo heeft een aanvaring met een toren-
valk op 25 mei 2008 bijgedragen tot de crash van een Boeing 747 op Brussels Air-
port. Een spectaculair voorbeeld uit het buitenland betreft de noodlanding op 15 
januari 2009 van een Airbus 320 op de Hudson rivier (USA) na een botsing met een 
zwerm ganzen. En vergeten we ook niet het ongeval met een Belgische C130 Her-
cules in Eindhoven waarbij 34 mensen omkwamen. Dat ongeval was het directe 
gevolg van de aanvaring met een zwerm spreeuwen en kieviten.

Duiven zijn een vogelsoort die een relatief hoog risico betekenen voor de lucht-
vaart, en dit om verschillende redenen: 

·  Ten eerste zijn duiven relatief zware vogels. Ze zijn voldoende groot om bij een 
aanvaring ernstige schade te berokkenen.

·  Ten tweede vliegen duiven vaak in groep, bijvoorbeeld tijdens duivenwedstrij-
den. Aanvaringen met verschillende vogels verhogen uiteraard het risico van een 
ongeval aanzienlijk.

·  Daarenboven zijn wedstrijdduiven geringd. Moderne vliegtuigen hebben meest-
al twee of meerdere jetmotoren met een grote diameter. Als vogels worden op-
gezogen door de motor kan dit tot het falen van de motor leiden, zeker indien de 
vogels geringd zijn, wat een extra risico met zich meebrengt.

·  Duiven vliegen aan relatief hoge snelheden. In combinatie met de hoge snelhe-
den van vliegtuigen hebben zowel vogels als piloot onvoldoende tijd om een 
aanvaring te vermijden.

·  Duiven vliegen op relatief lage hoogtes, waardoor aanvaringen met vliegtuigen 
meestal gebeuren in een kritische fase van de vlucht, namelijk op het moment 
dat een vliegtuig aan het landen of opstijgen is.

·  Daarenboven reageren duiven vaak erg onvoorspelbaar op de verjagingstechnie-
ken die gebruikt worden op de luchthavens. Hun gedrag valt moeilijk in kaart te 
brengen, waardoor de risico’s op aanvaringen groter worden.

Om die reden beslisten de KBDB en het comité ter preventie van aanvaringen 
met dieren in de luchtvaart (BAWiHaC – Belgian Aviation Wildlife Hazard Commit-
tee) om een aantal concrete acties op te zetten om het risico op aanvaringen met 
sportduiven in de toekomst zoveel mogelijk te verminderen. De volgende actie-
punten werden uitgewerkt : 

1.  Lossingsplaatsen die te dicht bij luchthavens gelegen zijn en die een te groot ge-
vaar voor de luchthavens betekenen, zullen gerelocaliseerd worden, in overleg 
met het nationaal bestuur van de KBDB.

2.  Alle leden van de KBDB zullen geïnformeerd worden over de gevaren van dui-
ven voor de luchtvaart, onder andere via dit artikel. Naast de lossingen voor 
wedstrijden, laten duivenmelkers hun duiven regelmatig los voor trainingen, 
wat ook nefaste gevolgen met zich kan meebrengen. Daarom wil het BAWiHaC 
u ook aanspreken op uw persoonlijke verantwoordelijkheid, en u vragen om:

 -  lossingen in een straal van 8km rond een luchthaven indien mogelijk te vermij-
den of voorafgaand aan de lossing de luchthaven te verwittigen.

 -  voor persoonlijke lossingsplaatsen in een straal van 13km rond een luchthaven 
contact op te nemen met de luchthaven in kwestie om te bekijken of uw locatie 
mogelijks een probleem vormt. [kaart in bijlage]

3.  De duivenbonden van andere landen (in de eerste plaats Nederland en Duits-
land) zullen gecontacteerd worden, om hen ook te sensibiliseren over de geva-
ren die veroorzaakt worden door het lossen van duiven op ongeschikte plaatsen 
in België.

Het BAWiHaC en de KBDB hebben met deze acties een zelfde doel voor ogen: het 
vermijden van aanvaringen tussen sportduiven en vliegtuigen, die onvermijdelijk 
leiden tot het verlies van de sportduiven, en in het slechtste geval ook een fataal 
luchtvaartongeval kunnen veroorzaken. Luchthavens zijn op basis van interna-
tionale normen verplicht om de nodige maatregelen te nemen om het risico op 
vogelaanvaringen zo laag mogelijk te houden. Dit gebeurt onder meer door de 
luchthavens zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor vogels. Zo worden nest- en 
voedingsplaatsen zoveel mogelijk vermeden door het gras kort te houden en door 
bomen en struiken te vermijden, mogelijke zitplaatsen uit te rusten met pinnetjes, 
open waterpartijen te bedekken met plastic bollen, enz. Daarnaast worden vogels 
ook actief verjaagd met knalpatronen en elektronisch gegenereerde angstkre-
ten van vogels. Waar geen alternatieven mogelijk zijn worden sommige niet be-
schermde vogelsoorten ook geëlimineerd. De statistieken van de incidentrappor-
ten die naar het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) worden verzonden geven 
echter aan dat het bestaande beheer van vogels op en rond luchthavens een 
bijkomende aandacht verdient: het aantal aanvaringen met vogels blijft stijgen, 
en stijgt meer dan proportioneel met het aantal vliegtuigbewegingen. Om deze 
reden werd door het veiligheidscomité van het DGLV beslist om de problematiek 
rond vogelaanvaringen prioritair te behandelen. Wanneer een vogel eff ectief een 
gevaar betekent voor een vliegtuig, moet de luchthavenuitbater soms overgaan 
tot afschot om een ongeval te voorkomen. De luchthavens zetten zich daarom da-
gelijks in om deze spijtige situaties te vermijden en vragen hiervoor ook uw mede-
werking. Daarom zijn de verschillende luchthavens graag voor u beschikbaar om 
te antwoorden op uw vragen over dit onderwerp, en uw individuele situatie. U kan 
de luchthaven in uw buurt als volgt contacteren:

- Luchthaven Antwerpen / Deurne (03/285 65 32 / antwerpairport@vlaanderen.be)
- Luchthaven Brussel / Zaventem (02/753 69 28 / bcu@brusselsairport.be)
- Luchthaven Charleroi / Gosselies (071/25 12 12 / inspection-ebci@spw.wallonie.be)
- Luchthaven Kortrijk / Wevelgem (056/36 20 43 / airport.kortrijk@skynet.be)
- Luchthaven Luik / Bierset (04/234 84 29 / inspection-eblg@spw.wallonie.be)
- Luchthaven Oostende / Middelkerke (059/55 12 00 / operations@ost.aero)
-  Militaire vliegvelden Bevekom, Brustem, Chièvres, Florennes, Kleine Brogel en 

Koksijde (010/68 24 77/bcs@mil.be)

Over het BAWiHaC:
In België zijn er zes luchthavens die gecertifi ceerd worden volgens de internati-
onale normen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO). De cer-
tifi catie van deze luchthavens gebeurt door het Directoraat-generaal Luchtvaart 
(DGLV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Naast de zes gecertifi ceerde burgerlucht-
havens (Antwerpen, Brussel, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende) zijn er ook vijf 
militaire luchthavens (Bevekom, Chièvres, Florennes, Kleine Brogel en Koksijde).

Om beter te kunnen inspelen op de risico’s die verbonden zijn met vogelaanva-
ringen, werd het Belgian Aviation Wildlife Hazard Committee (BAWiHaC) opge-
richt, met vertegenwoordigers van de zes Belgische internationale luchthavens, 
het DGLV en het Aviation Safety Department van Defensie. De vergaderingen 
van het comité hebben intussen geleid tot een nationaal actieplan met onder-
werpen die een bijkomende aandacht verdienen teneinde de wildlife hazard 
problematiek effi  ciënter te kunnen aanpakken. Meer info over het DGLV op: 
http://www.mobilit.belgium.be/

VOGELAANVARINGEN 
IN DE LUCHTVAART
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VOGELAANVARINGEN IN DE LUCHTVAART

Het systeem van informatie omtrent de weersgesteldheid en de lossin-
gen blijft behouden zoals in 2013.
Deze informaties kunnen door de liefhebbers, de verantwoordelijken 
voor de lossingsbeslissingen en de vergezellers worden bekomen via:
 1. Teletekst van VTM (pagina’s 800 tot 813)
 2. Het nummer 070/222.077
 3. De KBDB-website (link naar de website van VTM)
 4. SMS (N spatie en locatie naar 3261)

De teletekst zal DRIE duidelijke onderdelen bevatten.
➙ 1.  De weersgesteldheid op de vluchtlijnen in Frankrijk en in België 

(pagina’s 804 tot 809)
➙ 2.  Info omtrent de lossingen (pagina’s 810 tot 813)  

De vergezellers op de lossingsplaatsen moeten contact opnemen 
met de KBDB om alle info omtrent de lossingen mede te delen. De 
toestand zal om het uur worden aangepast. Om de oude gewoon-
ten te behouden en om het raadplegen te vergemakkelijken, zul-
len we trachten de gegevens stipt om het uur (6u00, 7u00...) aan 
te passen. Daarenboven zullen deze pagina’s, ingevolge de mede-
delingen van de vergezellers ter plaatse, eveneens info vermelden 
over de plaatselijke weersgesteldheid. We vestigen er nu reeds uw 
aandacht op dat het hier gaat om een menselijke interpretatie (en 
niet een wetenschappelijke) van de weersomstandigheden op 
een welbepaalde plaats. Het is dus mogelijk dat de informaties op 
pagina’s 804-809 en op pagina 810-813 verschillend zijn aange-
zien de vaststellingen op twee verschillende manieren en op twee 
verschillende plaatsen werden gedaan.

➙ 3.  Algemene mededelingen (pagina’s 802 en 803) De KBDB kan 
hierdoor haar leden onmiddellijk bereiken en dringende en/of 
belangrijke algemene informatie inzake de duivenliefhebberij 
mededelen. 

Maak er dus een gewoonte van om regelmatig deze pagina’s te 
raadplegen. 
De website zal op zijn beurt het geheel van de informatie van te-
letekst hernemen.

Ook de algemene werking blijft ongewijzigd:

Verschijning
De duivenliefhebbersinfo zal verschijnen:
elke zaterdag van 15.03.2014 tot 11.10.2014
elke zondag van 16.03.2014 tot 12.10.2014
op feestdagen donderdag  1 mei Feest van de arbeid
  donderdag 29 mei O.H.Hemelvaart
  maandag  9 juni Pinksteren
  maandag  21 juli Nationale Feestdag
  vrijdag  15 augustus O.L.V. Hemelvaart

Enige mededeling op teletekst (van zodra lossingsuur is gekend en ui-
terlijk om 12u00) voor ALLE internationale wedvluchten met lossing 
op vrijdag 

Uurrooster
vanaf 8u00 in MAART, APRIL, SEPTEMBER en OKTOBER
vanaf 7u00 in MEI en AUGUSTUS
vanaf 6u00 in JUNI en JULI

De dienst zal functioneren tot wanneer de duiven in vrijheid zullen ge-
steld zijn of tot de aankondiging van het uitstel van de lossingen, zonder 
nochtans 16u00 te overschrijden voor de zaterdagen, zon- en feestda-
gen. Voor de uitgestelde lossingen, wordt 14u00 als uiterste uur van uit-
zending vastgesteld.

INFO LOSSINGEN 2014
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HET JURIDISCH HOEKJE 
DOPING - SCHORSING

SCHORSING UITGESPROKEN DOOR DE KAMER VAN EERSTE AANLEG  VAN DE KBDB DD. 22.11.2013

VAN MIEGHEM Jozef - Haasdonk
Eff ectieve schorsing van 1 jaar vanaf 21.02.2014

Ontzetting uit zijn functie van rangschikker

DOPING
Volgende liefhebbers liepen een schorsing op van 36 maanden wegens inbreuk op de dopingreglementering :
DIRIX LEON – Engelmanshovendorp 112 – 3800 Groot-Gelmen   met ingang van 21/10/2013
MORISSE JEROME – IJzerwegstraat 36 -  8940 Wervik   met ingang van 21/10/2013
Wwe PLEVOETS WALTER – Terwouwenstraat 32 – 3800 Zepperen   met ingang van 27/01/2014
PLEVOETS JO – Terwouwenstraat 32 – 3800 Zepperen   met ingang van 27/01/2014

DOPINGREGLEMENT
Wij informeren u dat het REGLEMENT TER BETEUGELING VAN HET GEBRUIK VAN VERBODEN STOFFEN BIJ SPORTDUIVEN, van toepas-
sing voor 2014, zal worden gepubliceerd op de website van de KBDB :  www.kbdb.be

Het juridisch hoekje
Dossier MOORS Jos – Peer t/ KBDB

Onderwerp van het geschil 
- Toepassing Dopingreglement (art. 3)
-  Dhr Moors diende klacht in, bij de burgerlijke rechtbanken, tegenover de KBDB wegens zijn veroordeling voor het niet 

ter beschikking houden van de duiven gedurende de termijn, voorzien in het Dopingreglement, voor het uitvoeren 
van een dopingcontrole.

Vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 27.11.2013:
-  Vordering van dhr Moors is ONONTVANKELIJK aangezien deze er enkel toe strekt hem vrij te spreken van de ten laste 

gelegde feiten 
-  De Rechtbank mag enkel de beslissing van een vereniging beoordelen op haar interne en externe legaliteit en kan de 

inhoudelijke beoordeling ervan niet overdoen.
-  Veroordeelt dhr Moors tot de kosten van het geding en de betaling van de rechtsplegingsvergoeding.
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Europees gekeurd met  
CE labelFolie 50 cm breed  -  

130 Watt l/m   Afzonderlijk te 

 Bodemverwarming & Verwarmingsfolie 
Verwarmingsplaten 4 modellen  
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watt 

1600 
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BIWBIW  

3 jaar 
waarborg 

Spoutniks om snel en zeker electronisch te constateren. 
 ZYCLON POWER 

Sneller 
kan 
NIET 

 
Ringen, manden, baden,  

nestbakken, eet– en drinkbakken, 
roosters enz. 

ALLES voor de MODERNE 
 DUIVENSPORT 

 

Duivenhokken en 
Volieren in  

Aluminium en  
Galvanisé in alle 
maten en prijzen 

 

Met GRATIS 2de FILTER 
5 jaar WAARBORG 

Voliere+Spoutnik  

Industrielaan, 32 - 8810 LICHTERVELDE 
Tel. 051/72.21.11 - Fax 051/72.53.94 

Info@demster.be 
www.demster.be 

De NATIONALE DAGEN 2014 gaan door op vrijdag 
14 en zaterdag 15 november 2014. 
Als nieuwe locatie werd gekozen voor STUURBOORD 
HANGAR 26 op de Rijnkaai in Antwerpen. 
Er zal opnieuw een beurs worden ingericht met 
publicitaire standen en een “champions league”. 
Meer info vindt u in een volgend nummer van 
het Bondsblad.

NATIONALE DAGEN 2014
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I. ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN
• HET ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP
De liefhebber met het meeste aantal punten in de categorieën met de eerste twee getekende 
duiven (1+2). Per reeks worden er 5 laureaten geklasseerd.
• Het kampioenschap GROTE FOND OUDE DUIVEN 
zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2), klassement per 4-tal, op 
3 wedvluchten naar keuze tussen de volgende nationale wedvluchten : PAU, AGEN , BARCELONA 
, ST.VINCENT , MARSEILLE, NARBONNE en PERPIGNAN.
• Het kampioenschap FOND OUDE DUIVEN 
zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2), klassement per 4-tal, 
op 3 wedvluchten naar keuze tussen de volgende wedvluchten : LIMOGES, VALENCE, CAHORS, 
MONTAUBAN, MONTELIMAR,LIBOURNE, BRIVE, JARNAC EN TULLE.
• Het kampioenschap FOND JAARSE DUIVEN
zal betwist worden met de eerste twee getekende jaarse duiven (1+2), klassement per 4-tal en 
dit op 2 wedvluchten naar keuze tussen de volgende wedvluchten: LIMOGES, AGEN, ST.VINCENT, 
LIBOURNE,BRIVE, JARNAC,NARBONNE en TULLE.
Voor HET KAMPIOENSCHAP en ASDUIFKAMPIOENSCHAP FOND EN GROTE FOND kan de liefheb-
ber vrij kiezen tussen de NATIONALE & ZONALE, DE PROVINCIALE OF DE UITSLAG BRABANTSE 
UNIE, er mag echter maar één uitslag gebruikt worden per wedstrijd.
• Het kampioenschap GROTE HALVE FOND
Zal worden betwist met de eerste twee getekende duiven (1+2), klassement per 4-tal, op alle 
wedvluchten verder dan GIEN TOT LIMOGES(niet inbegrepen). Dit kampioenschap wordt 
betwist in 2 aparte categorieën zowel oude als jaarse duiven (geen gedubbelde jaarlingen), 
over 5 wedvluchten gedurende de periode van 17 mei tot en met 16 augustus 2014. Er zal 
slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen met een minimum 
deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.
Voor HET KAMPIOENSCHAP GROTE HALVE FOND, kan de liefhebber vrij kiezen tussen UITSLAGEN 
BEHAALD, ZOWEL BINNEN ALS BUITEN VLAAMS BRABANT en voor zover ze erkend zijn door het 
provinciaal comité. Er mag echter maar één uitslag gebruikt worden per wedstrijd.
• Het kampioenschap GROTE HALVE FOND JONGE DUIVEN
Zal worden betwist met de eerste twee getekende duiven (1+2), klassement per 4-tal, op alle wed-
vluchten verder dan GIEN . Dit kampioenschap geldt enkel JONGE duiven over 4 wedvluchten ge-
durende de periode van 19 juli tot en met 6 september 2014. Er zal slechts één enkele wedvlucht 
per weekend in aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 100 duiven en 10 
liefhebbers per wedvlucht.
• Het kampioenschap KLEINE HALVE FOND
Zal worden betwist met de eerste twee getekende duiven (1+2), klassement per 4-tal, op de 
wedvluchten SOURDUN – SOUPPES-SUR-LOING - LORRIS & GIEN
Dit kampioenschap wordt betwist in 3 aparte categorieën zowel oude & jaarse als jonge dui-
ven over 6 wedvluchten gedurende de periode van 3 mei tot en met 30 augustus 2014, met 
uitzondering van het weekend van Bourges II nationaal. Er zal slechts één enkele wedvlucht per 
weekend in aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 100 duiven en 10 
liefhebbers per wedvlucht.
• Het kampioenschap GROTE SNELHEID
Zal worden betwist met de eerste twee getekende duiven (1+2), klassement per 3-tal, op de wed-
vluchten Noyon & Soissons
Dit kampioenschap wordt betwist in 3 aparte categorieën zowel oude & jaarse als jonge dui-
ven over 6 wedvluchten gedurende de periode van 5 april tot en met 31 augustus 2014. Er zal 
slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen (geen wedvluchten 
gehouden tijdens de week of ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum 
deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.
• Het kampioenschap KLEINE SNELHEID
Zal worden betwist met de eerste twee getekende duiven (1+2), klassement per 3-tal, op de 
wedvluchten Fleurus, Quievrain & Momignies 
Dit kampioenschap wordt betwist in 3 aparte categorieën zowel oude & jaarse als jonge duiven 
over 6 wedvluchten gedurende de periode van 15maart tot en met 31 augustus 2014. Er zal 
slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen (geen wedvluchten 
gehouden tijdens de week of ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum 
deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.
II. KAMPIOENSCHAPPEN AS-DUIF (enkel prijzen per 5-tal)
Het kampioenschap AS-DUIF zal rekening houdend met het ringnummer, worden betwist in 
alle categorieën 3 prijzen per categorie : Oude & Jaarse & Jonge.
1° KLEINE SNELHEID
de 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 5, op de wedvluchten Fleurus, Quievrain 
& Momignies met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Dit 
kampioenschap wordt betwist met oude & jaarse en jonge duiven (geen gedubbelde jaarlingen), 
gedurende de periode van 15 maart tot en met 31 augustus 2014.
2° GROTE SNELHEID
de 7 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 5, op de wedvluchten Noyon & Sois-
sons . met een deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap 
wordt betwist met oude & jaarse en jonge duiven gedurende de periode van 5 april tot en met 
31 augustus 2014.

3° KLEINE HALVE FOND
de 5 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 5, op de wedvluchten SOURDUN – 
SOUPPES-SUR-LOING - LORRIS & GIEN met een deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per 
wedvlucht. Dit kampioenschap zal worden betwist met oude & jaarse en jonge duiven, gedu-
rende de periode van 3 mei tot en met 31 augustus 2014.
4° GROTE HALVE FOND JONGE DUIVEN
de 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 5, op alle wedvluchten verder dan 
GIEN met een deelname van 100 duiven en 10 deelnemende liefhebbers per wedvlucht. 
Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met JONGE duiven gedurende de periode van 19 juli 
tot en met 6 september 2014.
5° GROTE HALVE FOND OUDE/JAARSE DUIVEN
de 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 5, op alle wedvluchten verder dan GIEN 
tot LIMOGES (niet inbegrepen) met een deelname van 100 duiven en 10 deelnemende liefheb-
bers per wedvlucht. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude & jaarse duiven ge-
durende de periode van 17 mei tot en met 6 september 2014.
6° FOND OUDE DUIVEN
de 3 beste uitslagen met dezelfde oude duif klassement per 5, op de wedvluchten uit LIMOGES, 
VALENCE, CAHORS, MONTAUBAN,MONTELIMAR, LIBOURNE, BRIVE, JARNAC EN TULLE.
7° FOND JAARSE DUIVEN
de 2 beste uitslagen met dezelfde duif klassement per 5, op de wedvluchten uit LIBOURNE, 
AGEN, ST.VINCENT, LIMOGES, BRIVE, JARNAC, NARBONNE, & TULLE.
8° GROTE FOND
de 2 beste uitslagen, met dezelfde oude duif, klassement per 5, op de internationale wedvluch-
ten uit PAU, AGEN, BARCELONA , ST.VINCENT, MARSEILLE, NARBONNE & PERPIGNAN.
III. ALGEMENE BESCHIKKINGEN
De deelname aan de provinciale kampioenschappen is voorbehouden aan alle liefhebbers uit 
Vlaams Brabant die houder zijn van de KBDB lidkaart 2014. De wedvluchten waarvan de lossing 
wegens de weersomstandigheden werden verdaagd blijven geldig. Voor de kleine, grote snel-
heid en de kleine halve fond komen enkel de uitslagen in aanmerking, waarvan de duiven in 
hun eigen categorie vliegen en die volgens de richtlijnen van Vlaams Brabant gelost worden.
Indien geen afzonderlijke wedstrijden (oude & jaarse) ingericht (na Bourges 2), worden de 
resultaten van de gemengde prijskampen eveneens aanvaard voor de kampioenschappen 
met de oude duiven (niet voor jaarlingen).
De rangschikking wordt opgesteld op basis van de som van de coëffi  ciënten (behaalde prijs 
maal honderd gedeeld door het aantal duiven. Bij gelijkheid worden betreff ende duiven ge-
rangschikt tot op 4 cijfers na de komma. De uitslagen van alle vermelde prijzen zullen voor na-
zicht worden opgevraagd voor de duiven die in de kampioenschappen worden gerangschikt. 
Prijzen waarvoor geen uitslag wordt voorgelegd, vervallen. Alle kopieën van resultaten dienen 
ter rechtvaardiging, te worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurslid van de dui-
venliefhebbervereniging waar de duif werd ingekorfd. De uitslagen van interregio wedvluchten 
met buitenlandse groeperingen WORDEN NIET in aanmerking genomen voor kampioenschap-
pen georganiseerd in de schoot van de KBDB (nationaal of provinciaal). De liefhebber draagt de 
volledige verantwoordelijkheid voor de informaties vermeld op zijn deelnemingsformulier.
IV. REGLEMENTERING
Rappel van artikel 89 van het Nationaal Sportreglement.
De aandacht van de liefhebbers wordt gevestigd op het feit dat artikel 89 van het nationaal sport-
reglement van toepassing is en dat de tijdspanne om een eventueel verkeerd gedrukte ring, die 
op de uitslag voorkomt, te laten wijzigen, deze is die vermeld staat op de betrokken uitslag.
V. TERMIJNEN
Inzending van de palmaressen plus vergezeld van de uitslagen ten Bondszetel van de KBDB 
Gaasbeeksesteenweg 52 - 1500 Halle.
Uiterste datum : 1 Oktober 2014 (poststempel).
Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, fax, taxi-post, enz.
Alle palmaressen die ten Bondszetel na die datum toekomen zullen als laattijdig worden be-
schouwd en dus niet in aanmerking worden genomen.
VI. VOORLOPIGE RANGSCHIKKINGEN
De voorlopige rangschikking zal verschijnen op KBDB-website. Per reeks worden er 5 laureaten 
geklasseerd. De 3 titels van de algemene kampioenschappen zal pas gepubliceerd worden na 
de vermelde reclamatietijd. Per reeks worden er 3 asduiven geklasseerd. De laureaten ontvan-
gen een medaille.
VII. BETWISTINGEN
De betwistingen, klachten en vragen van informatie betreff ende de voorlopige rangschik-
kingen moeten verplicht toekomen ten Bondszetel van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52 
- 1500 Halle vóór de gepubliceerde klachtendatum. Deze limiet geldt eveneens voor verzen-
dingen per bode, fax, taxi-post. 
Alle documenten die ten Bondszetel KBDB Vlaams Brabant toekomen na de gestelde limiet 
zullen niet in aanmerking worden genomen.
VIII. GESCHILLEN
Alle gevallen die niet voorzien worden door dit reglement en de kwesties van interpretatie 
vallen onder de uitsluitende en soevereine bevoegdheid van HET PROVINCIAAL COMITE VAN 
VLAAMS-BRABANT.
IX. PROVINCIALE KAMPIOENENDAG
Alle geklasseerde liefhebbers dienen verplicht aanwezig te zijn op de prijsuitreiking van de 
afdeling om recht te hebben op hun trofee. Liefhebbers die zich meermaals klasseren ontvan-
gen een trofee voor de gezamenlijke waarde
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PROVINCIALE GESUBSIDIEERDE KAMPIOENSCHAPPEN 2014

ASDUIVEN 

1. SNELHEID OUDE EN JAARLINGEN:
10 prijzen 
te winnen met dezelfde duif, die de vijf -5- beste resultaten behaalde op weekend vluchten 
uit Arras, Clermont, Compiegne, Pontoise, Brionne of vervangingsvlucht in de periode van 
1e weekend van april tot en met eerste weekend van september.

2. SNELHEID JONGE DUIVEN:
15 prijzen 
te winnen met dezelfde duif die de vijf -5- beste resultaten behaalde op weekend vluchten 
uit Arras, Clermont,Compiegne, Pontoise, Brionne of vervangingsvlucht in de periode van 
17 mei tot en met 1e weekend van september.

3. KLEINE HALVE-FOND OUDE EN JAARLINGEN:
10 prijzen 
te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op wedvluchten uit 
Fontenay en Chateaudun in de periode van 3/05 tot en met 23/8.

4. KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN:
10 prijzen 
te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op wedvluchten uit 
Fontenay en Chateaudun in de periode van 14/06 tot en met 23/8.

5. GROTE HALVE-FOND OUDE DUIVEN:
10 prijzen 
te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op wedvluchten 
uit Blois 10/5/2014, Tours 17/5/2014, Bourges 24/05/2014, Bourges 31/05/2014, Cha-
teauroux 7/06/2014, Potiers 14/6/2014, Montlucon 21/6/2014, Gueret 28/6/2014, Argen-
ton 5/07/2014,La Souterraine 12/7/2014 , Tours 19/7/2014, Bourges 26/7/2014, Bourges 
2/8/2014, Chateauroux 9/8/2014.

6. GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN:
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op wedvluchten 
uit Blois 10/5/2014, Tours 17/5/2014, Bourges 24/05/2014, Bourges 31/05/2014, Chateau-
roux 7/06/2014, Potiers  14/6/2014, Montlucon 21/6/2014, Gueret  28/6/2014, Argenton 
5/07/2014,La Souterraine 12/7/2014 , Tours 19/7/2014, Bourges 26/7/2014, Bourges  
2/8/2014, Chateauroux  9/8/2014.

7. FOND OUDE DUIVEN:
5 prijzen 
te winnen met dezelfde duif die de drie -3- beste resultaten behaalde op wedvluchten uit 
Limoges en verder, de internationale vluchten uitgezonderd, in de periode van 17/5 tot 
en met 9/8.

8. FOND JAARLINGEN:
5 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de drie -3- beste resultaten behaalde op wedvluchten uit 
Limoges en verder in de periode van 17/05 tot en met 09/08.

9. FOND JONGE DUIVEN:
10 prijzen 
te winnen met dezelfde duif die de vier -4- beste resultaten behaalde op wedvluchten uit 
Blois 5/7/2014, Tours 12/7/2014, Tours 19/7/2014, Bourges 26/7/2014,Bourges 2/08/2014, 
Chateauroux 9/8/2014, Argenton 16/8/2014, Chatellerault 23/8/2014, La Souteraine 
30/8/2014, Gueret 6/9/2014.

10. ZWARE FOND OUDE DUIVEN:
5 prijzen 
te winnen met dezelfde duif die de twee -2- beste resultaten behaalde op alle internatio-
nale vluchten.

ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN 

wordt tot algemeen provinciaal kampioen West-Vlaanderen uitgeroepen, de liefhebber die 
zich best klasseerde in de 10 bovenvermelde categorieën.
Bij gelijkheid van prijzen komt
 - het totaal van de behaalde resultaten in het kampioenschap in aanmerking
 - het percentage van de behaalde resultaten in de wedstrijden in aanmerking

BEGINNELINGEN

a.  Oude en Jaarlingen: 5 prijzen - verdeeld als volgt:
 30 € + trofee – 2 x 20 € - verder prijzen van 10 €
b.  Jonge duiven: 10 prijzen - verdeeld als volgt:
 30 € + trofee – 2 x 20 € - verder prijzen van 10 €

De kampioenen titel wordt gewonnen door een beginnende liefhebber van max. 35-jaar 
oud en niet meer dan 5 jaar aangesloten lid KBDB, die met dezelfde duif de vijf -5- beste re-
sultaten behaalde op alle zaterdag-en zondagwedvluchten van uit Frankrijk in de periode 
van:  - categorie A) van 1e weekend van april tot en met 1e weekend van september 

- categorie B) van 17/5 tot en met 1e weekend van september

Het kampioenschap wordt ingericht in samenwerking met de WEST-VLAAMSE JEUGDBE-
WEGING, waardoor de inzending zowel aan de Afdeling als aan het secretariaat van de 
W.V.J.B. mag worden geadresseerd.

Er is ook een afzonderlijk kampioenschap van de West-Vlaamse Jeugdbeweging. 

VOOR ALLE CATEGORIEEN ( ALGEMEEN)

De opgave van de behaalde prijzen PER DUIF dienen te gebeuren volgens het voorbeeld dat 
in het bondsblad en op de KBDB-website zal verschijnen of op formulieren, verkrijgbaar op 
het secretariaat van de Provinciale Afdeling van de KBDB- Staatsbaan 23 te 8610 Kortemark.

Ze moeten aldaar toekomen uiterlijk op 25/09/2014 vóór 12u00.

Voor de gevallen waar op de gestelde datum, de provinciale of hoofduitslag nog ont-
breekt, volstaat het de snelheid van de duif te vermelden.

RANGSCHIKKING

De rangschikking geschiedt per percentberekening. 
De laagste percenten hebben voorrang.
Bij de berekening wordt gedeeld tot -2- cijfers na de komma.
In geval van gelijkheid tot meerdere cijfers na de komma.

VOORWAARDEN TOT DEELNAME

Dit kampioenschap is voorbehouden aan de liefhebbers in het bezit van de KBDB-lidkaart 
2014 Afdeling West-Vlaanderen.

De prijzen moeten behaald zijn minstens per 4-tal (zonder breuken)

Enkel de prijzen behaald op regionale en provinciale dubbelingen en of de hoofdwed-
vlucht komen in aanmerking; nationale uitslagen komen niet in aanmerking en slechts één 
klassement per W.E.

De prijzen dienen behaald te worden in eigen categorie:
oude bij oude, jaarlingen bij jaarlingen, jongen bij jongen, uitgezonderd voor de snelheid 
en kleine halve fond, waar de uitslagen mogen gebruikt worden van de oude duiven, jaar-
se en oude en jaarse samen.

De uitreiking van de prijzen aan de winnaars zal plaats hebben tijdens de PROVINCIALE DAG.

Iedere winnaar is ertoe gehouden PERSOONLIJK zijn prijs in ontvangst te nemen.

De deelname is totaal gratis voor alle West-Vlaamse liefhebbers, die in regel zijn met de re-
glementen van de KBDB en die ingekorfd hebben in een lokaal gelegen in West-Vlaanderen;

De verenigingen zijn verplicht het juiste aantal ingekorfde duiven (serie-duiven inbegre-
pen)en het aantal deelnemende liefhebbers bovenaan de uitslag te vermelden.

Het nationaal sportreglement blijft integraal van toepassing.

Voor elke liefhebber zal slechts één duif gerangschikt worden met een gratis prijs per ver-
schillend kampioenschap. Wel mag men per kampioenschap de prestaties opgeven van 
verschillende duiven, maar alléén de duif met de beste uitslagen zal in aanmerking komen 
voor een prijs; de andere duiven krijgen een eervolle vermelding.

Dezelfde uitslag kan per duif maar éénmaal in aanmerking komen.

 HET COMITÉ WESTVLAANDEREN.
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Naar aanleiding van de beslissing genomen door de nationale algemene vergadering van 26.2.14 
om verplicht jarige en oude duiven in aparte uitslagen te spelen tot het weekend van 2/8/14, be-
sliste het provinciaal comité van de norm aangaande het minimum aantal duiven – enkel voor 
2014 – te verlagen van 100 duiven naar 50 duiven voor de categorie snelheid en kleine halve 
fond. Wij raden de alleen spelende verenigingen of de kleinere samenspelen aan om voor 2015 
grotere samenspelen te vormen teneinde de norm van 100 duiven te halen Met betrekking tot 
deze kampioenschappen verzoeken wij de geïnteresseerden om met de algemene voorwaar-
den en beschikkingen rekening te houden bij het invullen van het deelnameformulier. 

1. Snelheid oude duiven (12 geklasseerden) 
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten voor oude duiven 
(uitslag oude duiven) voor afstanden tot en met Reims in de periode van 30 maart tot en 
met 31 augustus. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring 
van het jaartal 2012 of ouder. 

2. Snelheid jaarse (12 geklasseerden) 
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten voor jaarse (uitslag 
jaarse) voor afstanden tot en met Reims in de periode van 30 maart tot en met 31 augustus. 
Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2013. 

3. Snelheid jonge duiven (12 geklasseerden) 
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten voor jonge duiven 
(uitslag jonge duiven) voor afstanden tot en met Reims in de periode van 18 mei tot en met 
31 augustus.

4. Kleine halve fond oude duiven (10 geklasseerden) 
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten voor oude dui-
ven (uitslag oude duiven) voor afstanden vanaf Sourdun tot en met Gien in de periode 3 
mei tot en met 16 augustus. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van 
een ring van het jaartal 2012 of ouder.

5. Kleine halve fond jaarse (10 geklasseerden) 
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten voor jaarse 
(uitslag oude (na 3/8/14) of jaarse) voor afstanden vanaf Sourdun tot en met Gien in de 
periode 3 mei tot en met 16 augustus. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven 
drager van een ring van het jaartal 2013. 

6. Grote halve fond oude duiven (10 geklasseerden) 
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten voor oude duiven 
(uitslag oude duiven) voor afstanden vanaf Nevers tot en met Poitiers in de periode 31 mei 
tot en met 6 september. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een 
ring van het jaartal 2012 of ouder.

7. Grote halve fond jaarse (10 geklasseerden) 
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten voor oude of 
jaarse (uitslag oude (na 3/8/14) of jaarse) voor afstanden vanaf Bourges tot en met Poi-
tiers in de periode 31 mei tot en met 6 september. Punten kunnen enkel behaald worden 
door duiven drager van een ring van het jaartal 2013. 

8. Halve fond jonge duiven (10 geklasseerden) 
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten voor jonge dui-
ven (uitslag jonge duiven) voor afstanden vanaf Sourdun tot en met Gien in de periode 5 
juli tot en met 16 augustus.

9. Fondkampioenschap oude duiven (10 geklasseerden)
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende uit de wedstrijden voor oude duiven (uitslag oude 
duiven) voor afstanden vanaf Tulle tot en met de Montauban in de periode 31 mei t.e.m. 
2 augustus. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van 
het jaartal 2012 of ouder.

10. Fondkampioenschap jaarse (10 geklasseerden) 
2 uitslagen met 1ste en 2de getekende uit de wedstrijden voor jaarse (uitslag jaarse) voor af-
standen vanaf Tulle tot en met de Montauban in de periode 31 mei t.e.m. 2 augustus. Pun-
ten kunnen alleen behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2013.

11. Fondkampioenschap jonge duiven (10 geklasseerden) 
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit volgende wedstrijden Bourges 2/08, 
Châteauroux 9/08, Argenton 16/08, La Châtre 23/08, La Souterraine 30/08 en Guéret 06/09 
voor jonge duiven (uitslag jonge duiven).

12. Zware Fondkampioenschap oude duiven (10 geklasseerden) 
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende uit wedstrijden vanaf de afstand Agen (Bordeaux). 
Punten kunnen enkel behaald worden met duiven drager van een ring van het jaartal 2012 
of ouder.

13. Algemeen kampioen (10 geklasseerden)
Er worden 10 liefhebbers geklasseerd. Er is een trofee voorzien voor de eerste drie geklas-
seerden, een medaille voor de anderen. De liefhebber met het grootst aantal vermeldin-
gen in de 12 voornoemde kampioenschappen is algemeen kampioen. Bij gelijkheid van 
vermeldingen zullen de klassementsplaatsen in de verschillende kampioenschappen bij 
elkaar geteld worden. Het laagste totaal zal dan winnen. Bij gelijkheid van totaal zal de 
coëffi  ciënt bepalend zijn.

14. Asduif Snelheid oude duiven (3 geklasseerden) 
De 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten tot maxi-
mum de afstand Reims, gedurende de periode 30 maart tot en met 31 augustus. Mini-
mum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2012 of ouder.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

15. Asduif Snelheid jaarse (3 geklasseerden) 
De 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten tot maxi-
mum de afstand Reims, gedurende de periode 30 maart tot en met 31 augustus. Mini-
mum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2013.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

16. Asduif Snelheid jonge duiven (3 geklasseerden)
De 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten tot maxi-
mum de afstand Reims, gedurende de periode 18 mei tot en met 31 augustus. Minimum 
8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

17. Asduif Kleine Halve Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten vanaf 
de afstand Sourdun tot en met de Gien, gedurende de periode van 3 mei tot en met 16 
augustus. Minimum 4 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2012 of ouder.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

18. Asduif Kleine Halve Fond jaarse (3 geklasseerden)
De 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten vanaf 
de afstand Sourdun tot en met de Gien, gedurende de periode van 3 mei tot en met 16 
augustus. Minimum 4 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2013.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

19. Asduif Grote Halve Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten vanaf 
de afstand Bourges tot en met Poitiers, gedurende de periode van 31 mei tot en met 6 
september. Minimum 4 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2012 of ouder.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

20. Asduif Grote Halve Fond jaarse (3 geklasseerden)
De 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten vanaf 
de afstand Bourges tot en met Poitiers, gedurende de periode van 31 mei tot en met 6 
september. Minimum 4 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2013.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

21. Asduif Halve Fond jonge duiven (3 geklasseerden) 
De 3 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten vanaf de 
afstand Sourdun tot en met Gien, gedurende de periode van 5 juli tot en met 16 augustus. 
Minimum 3 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

22. Asduif Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 3 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit op wedvluchten vanaf de 
afstand Tulle tot en met Montauban in de periode 31 mei t.e.m. 2 augustus). Minimum 3 
uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2012 of ouder. 
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
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23. Asduif Fond jaarse (3 geklasseerden)
De 2 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, en dit op wedvluchten vanaf de 
afstand Tulle tot en met Montauban in de periode 31 mei t.e.m. 2 augustus. Minimum 2 
uitslagen indienen om geklasseerd te zijn. Duiven drager van een ring van het jaartal 2013.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

24. Asduif Fond jonge duiven (3 geklasseerden)
De  3 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, voor de 3 gekozen wedvluch-
ten en dit te kiezen uit volgende wedstrijden  Bourges 2/08, Châteauroux 9/08, Argenton  
16/08,  La Châtre  23/08, La Souterraine 30/08 en Guéret 06.09. Minimum 3 uitslagen indie-
nen om geklasseerd te zijn. Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

25. Asduif Zware Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 2 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, uit te kiezen uit de wedvluchten 
vanaf de afstand Agen (Bordeaux). Punten kunnen enkel behaald worden met duiven 
drager van een ring van het jaartal 2012 of ouder.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen

26. Beginnelingen 
5 uitslagen met de 1ste en 2de getekende, prijs per 4-tal, uit het programma van de jonge 
duiven (uitslag jonge duiven) van 22.5.2014 tot en met 31/08/2014.
Ze zijn slechts beginneling gedurende hun 5 (vijf ) eerste jaren van lidmaatschap (eerste 
aansluiting in 2010). Bij tandemvorming is de duur van het lidmaatschap van het langst 
aangesloten lid bepalend. De beginneling moet de persoon zijn die het duivenhok in stand 
houdt door regelmatig persoonlijk de duiven te verzorgen, in te korven en te bestatigen.
Op het pand waar de hokken zich bevinden, mogen geen andere hokken in gebruik door 
leden of ex-leden gevestigd zijn. Ze mogen evenmin samenwonen met een ander lid of 
ex-lid van de KBDB dat 3 jaar of langer lid is geweest van de KBDB. Het benutte pand mag 
gedurende de laatste 3 jaren niet door een ander lid of ex-lid KBDB gebruikt zijn geweest 
voor de duivensportbeoefening. Voorbehouden aan de liefhebbers die 5 (vijf ) jaar lidmaat-
schap KBDB met eerste aansluiting in 2010 niet overschreden hebben en aan onderstaan-
de ‘algemene voorwaarden’ en de punten onder ‘rangschikking’ voldoen. Wij verzoeken de 
beginnende liefhebbers om hun punten nauwkeurig bij te houden en ze via het inschrij-
vingsformulier dat in het bondsblad verschijnt, aan de afdeling kenbaar te maken.

Rangschikking
In elk kampioenschap kan de liefhebber de voor hem meest gunstige uitslag laten gelden 
met dien verstande dat uitsluitend de wedvluchten en dubbelingen die voorkomen op de 
door de afdeling goedgekeurde programma’s mogen in aanmerking genomen worden.
Voor elk van de eerste 12 competities :
-  wordt de rangschikking opgemaakt aan de hand van het grootst aantal prijzen behaald 

met de 1ste en 2de getekende duiven. 
- Enkel de prijzen per 4-tal komen in aanmerking.
Bij éénzelfde aantal prijzen heeft de kleinste coëffi  ciënt de voorrang in de rangschikking. 
Dit coëffi  ciënt wordt berekend door de behaalde prijs te delen door het aantal duiven en 
te vermenigvuldigen met 100.

Om te kunnen indienen voor de kampioenschappen met eerste en tweede getekende 
dient de liefhebber minstens de helft van de te behalen punten gescoord te hebben.

Algemene voorwaarden
De deelneming is kosteloos voor alle liefhebbers, regelmatig aangesloten bij de 
KBDB, welke een lidkaart 2014 bezitten en waarvan het hok gelegen is in de provin-
cie Limburg. Uitslagen kunnen maar in aanmerking komen vanaf het tijdstip waarop 
het lid is aan-gesloten in 2014. 
De duiven moeten ingekorfd zijn in een Limburgse vereniging.
Wedvluchten op feestdagen en weekdagvluchten komen niet in aanmerking, voor zover 
het geen uitgestelde lossing betreft. De prijzen die men wil doen gelden, moeten voor-
komen op één en dezelfde uitslag. Men kan zowel de hoofdwedstrijd, alsook eventuele 
door de KBDB goedgekeurde dubbelingen laten gelden. Alleen uitslagen met minimum 
50 duiven en minimum 10 deelnemende liefhebbers komen in aanmerking voor snelheid 
en kleine halve fond. Alleen uitslagen met minimum 100 duiven en minimum 10 deelne-
mende liefhebbers komen in aanmerking voor grote halve fond en fond. 
Per kampioenschap kan per week-end slechts één uitslag in aanmerking komen.
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle (26) kampioenschappen.

Verdeling van de prijzen
Het toegekend bedrag wordt geraamd op ongeveer 2.000 euro en wordt verdeeld in prij-
zen in natura. Voor personen die zich voor meerdere kampioenschappen weten te klasse-
ren, zullen de prijzen samengevoegd worden tot één prijs, tenzij de winnaar uitdrukkelijk 
verzoekt om elke prijs apart te ontvangen. Voor de asduifcompetitie geldt dit niet.

Uitvoeringsvoorschriften
Voor de opgave dient het formulier (of een copie ervan) gebruikt te worden dat in het 
Bondsblad en op de kbdb-website (www.kbdb.be) zal verschijnen. 

Indien een bepaalde uitslag nog niet werd verzonden aan de liefhebbers, kan men op het 
formulier de beste uitslag vermelden die men in bezit heeft en doet men in bijlage een 
verzoek waarin men formuleert welke uitslag dient nagekeken door de secretaris en ver-
meldt men de meters die door de duif (of duiven) gemaakt werd(en) (vb Guéret zonaal, 
1ste get. 1234,56 m/min, 2de get. 1234,78 m/min) 

Het opgaveformulier dient UITERLIJK 2 OKTOBER 2014 toe te komen op volgend adres : KBDB, 
Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE of afgegeven tijdens de provinciale zitdag van de 
afdeling. Uitslagen die op dat moment worden mee afgeven, worden niet direct nagezien.
Voor zendingen per post wordt poststempel 1.10.14 als uiterste datum aanvaard.
De prijs dient persoonlijk te worden afgehaald tijdens de provinciale kampioenenviering, 
zoniet verliest de winnaar alle recht op deze prijs.
Uitzonderlijke gevallen zullen nadien worden onderzocht door de Raad van Bestuur, na 
schriftelijk verzoek vanwege de liefhebber binnen de 8 dagen na de uitreiking. 

Foutieve opgaven zullen worden geschrapt en kunnen na 2.10.2014 niet worden ver-
vangen door een gecorrigeerde versie. Na bekendmaking van de voorlopige uitslag, 
kan tegen de voorlopige uitslag schriftelijk klacht ingediend worden voor zover het 
geen schrappingen van foutieve opgaven betreft.
De liefhebber is verplicht, indien hij hierom verzocht wordt, zijn uitslagen (verbeterde in-
dien van toepassing) ter controle te bezorgen aan de provinciale afdeling, alwaar zij na 
controle kunnen worden afgehaald of worden meegegeven aan een afgevaardigde van de 
vereniging bij het afhalen van de ringen eind december.

Belangrijk – Attest aangaande deelname snelheidsvluchten

Om te voorkomen dat de liefhebber die in een speelkring van meer dan één vereniging 
woont voordeel heeft, is beslist dat voor de snelheidsvluchten de uitslagen behaald in 
de vereniging waar men zijn hoklijst heeft ingediend, worden aanvaard. De liefhebber 
die wenst mee te dingen aan de provinciale gesubsidieerde kampioenschappen snelheid 
in een andere vereniging dan deze waarbij hij zijn hoklijst heeft ingediend, moet uiterlijk 
1 april 2014  een ondertekende verklaring laten toekomen op de provinciale afdeling 
waarin hij te kennen geeft van welke vereniging hij de uitslagen wenst te gebruiken voor 
zijn opgave van het snelheidskampioenschap. 

Vanaf de halve fondvluchten is dit attest niet meer van toepassing. Men kan dan kie-
zen tussen de hoofdwedstrijd of een dubbeling ongeacht waar men zijn hoklijst heeft 
ingediend.

Om deel te nemen aan de provinciale kampioenschappen van afdeling Limburg dienen 
uitslagen gebruikt van duiven die werden ingekorfd in een Limburgse vereniging.

Liefhebbers die inkorven in Limburgse verenigingen die een ander programma spelen 
dan het Limburgs programma dienen met het volgende rekening te houden indien zij 
aan de provinciale kampioenschappen wensen deel te nemen :

- op de snelheid
Enkel de vluchten die overeenstemmen met het Limburgs programma komen in aanmer-
king dwz wanneer bijvoorbeeld het Brabants programma Momignies en Soissons (beide 
snelheid) voorziet voor hetzelfde weekend, en het Limburgs programma voorziet slechts 
één snelheidsvlucht dat weekend, bijvoorbeeld Chimay, dan komt enkel Momignies in 
aanmerking voor het provinciaal kampioenschap snelheid. Wanneer de Limburgse ka-
lender Reims geprogrammeerd heeft kan voor de Brabantse kalender de daarmee over-
eenstemmende vlucht (bijvoorbeeld Soissons) of een andere korte Frankrijkvlucht die dan 
geprogrammeerd staat, gebruikt worden.
Dit geldt zowel voor de kampioenschappen met 1 en 2 getekende alsook voor de asduiven

- op de halve fond (kleine en grote)
De liefhebber dient uiterlijk 1 april 2014 te kennen te geven indien hij de vluchten van een 
ander programma dan het Limburgs wenst in aanmerking te nemen voor de provinciale 
kampioenschappen. Hij dient dit schriftelijk te doen door een ondertekend schrijven te 
richten met naam en adres en vermelding van het programma dat gekozen wordt, bijvoor-
beeld Brabant, Antwerpen, Luik 
Dit geldt zowel voor de kampioenschappen met 1 en 2 getekende alsook voor de asduiven

Wij verzoeken de secretarissen van de verenigingen om hun liefhebbers hiervan tijdig 
op de hoogte te stellen.

Overeenkomstig het provinciaal reglement geldt:
Bij afgelasting van één wedstrijd, ingevolge slechte weersomstandigheden, komen al de 
gelijkaardige wedstrijden van de dag uit het modelprogramma niet in aanmerking voor de 
provinciale gesubsidieerde kampioenschappen. Bij uitwijking naar een andere lossings-
plaats blijft de wedstrijd gelden voor zover een snelheidsvlucht wordt vervangen door een 
snelheidsvlucht, een halve fondvlucht door een halve fondvlucht en een fondvlucht door 
een fondvlucht uit het offi  cieel programma. We zullen de desbetreff ende data vermelden 
op de website van de KBDB
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PROVINCIALE GESUBSIDIEERDE KAMPIOENSCHAPPEN 2014
EN KAMPIOENSCHAP OOSTVLAAMSE JEUGDCLUB

1. SNELHEIDSKAMPIOENSCHAP – oude & jaarlingen. - 12 prijzen
Klassement per duif.
6 prijzen gewonnen tussen 1/4 en 31/8/14 op vluchten vanaf Quiévrain tot Parijs.
Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in aanmerking 
genomen worden.
Enkel de duiven met 6 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.

2. KAMPIOENSCHAP HALVE-FOND – oude & jaarlingen. - 12 prijzen
Klassement per duif.
5 prijzen gewonnen tussen 1/5 en 31/8/14 op vluchten met lossing verder dan Parijs 
tot Limoges. (Limoges dus NIET inbegrepen) 
Enkel de duiven met 5 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.

3. FONDKAMPIOENSCHAP – oude & jaarlingen - 12 prijzen
Klassement per duif.
3 prijzen op de nationale en internationale vluchten vanaf Limoges (Limoges dus WEL 
inbegrepen). Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen. 
Enkel de duiven met 3 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.

4. SNELHEIDSKAMPIOENSCHAP – jonge duiven. - 12 prijzen
Klassement per duif.
6 prijzen gewonnen tussen 17/5 en 31/8/14 op vluchten vanaf Quiévrain / Moeskroen tot 
Parijs. Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in aanmerking 
genomen worden.
Enkel de duiven met 6 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.

5. HALVE-FONDKAMPIOENSCHAP – jonge duiven. - 12 prijzen
Klassement per duif.
4 prijzen gewonnen tussen 7/6 en 31/8/14 op vluchten met lossing verder dan Parijs
tot Chateauroux (Chateauroux dus NIET inbegrepen)
Enkel de duiven met 4 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.

6. FONDKAMPIOENSCHAP – jonge duiven - 12 prijzen
Klassement per duif.
3 prijzen gewonnen op de vluchten Bourges 2/8/2014, Argenton 16/8/14, 
La Souterraine 30/8/14 en Guéret 6/9/14. Voor dit kampioenschap wordt enkel de provin-
ciale uitslag Oost-Vlaanderen in aanmerking genomen.
Enkel de duiven met 3 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.

7. SNELHEIDSKAMPIOENSCHAP – oude & jaarlingen. - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op 5 vluchten vanaf Quiévrain tot 
Parijs, dit tussen 1/4 en 31/8/2014. Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per 
weekend kan in aanmerking genomen worden.
Enkel de prestaties met 5 geldige punten met 1e en 2e afgegeven duif zullen kunnen ge-
rangschikt worden.

8. KAMPIOENSCHAP HALVE-FOND – oude & jaarlingen. - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op 5 vluchten met lossing verder dan 
Parijs tot Limoges (Limoges dus NIET inbegrepen), dit tussen 1/5 en 31/8/2014.
Per weekend kan slechts één vlucht in aanmerking genomen worden.
Enkel de prestaties met 5 geldige punten met 1e en 2e afgegeven duif zullen kunnen ge-
rangschikt worden.

9. FONDKAMPIOENSCHAP – oude & jaarlingen - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op 3 vluchten op de nationale en inter-
nationale vluchten vanaf van Limoges (Limoges dus WEL inbegrepen). Enkel de provinciale 
uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen. 
Enkel de prestaties met 3 geldige punten met 1e en 2e afgegeven duif zullen kunnen ge-
rangschikt worden.

10. SNELHEIDSKAMPIOENSCHAP – jonge duiven. - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op 5 vluchten vanaf Quiévrain / Moes-
kroen tot Parijs, dit tussen 17/5 en 31/8/2014. Enkel de weekendvluchten en slechts één 
vlucht per weekend kan in aanmerking genomen worden. 
Enkel de prestaties met 5 geldige punten met 1e en 2e afgegeven duif zullen kunnen ge-
rangschikt worden.

11. HALVE-FONDKAMPIOENSCHAP – jonge duiven. - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op 4 vluchten met lossing verder dan 
Parijs tot Chateauroux (Chateauroux dus NIET inbegrepen), dit tussen 7/6 en 31/8/2014.
Per weekend kan slechts één vlucht in aanmerking genomen worden. Enkel de prestaties 
met 4 geldige punten met 1e en 2e afgegeven duif zullen kunnen gerangschikt worden.

12. FONDKAMPIOENSCHAP – jonge duiven - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven jonge duif op de vluchten Bourges 2/8/14, 
Argenton 16/8/14, La Souterraine 30/8/14 en Guéret 6/9/14 (dus maximum 8 punten).
Voor dit kampioenschap wordt enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen 
in aanmerking genomen.
Enkel de prestaties met 4 geldige punten met 1e en 2e afgegeven duif zullen kunnen 
gerangschikt worden.

PROVINCIAAL KAMPIOEN 2014. - 3 prijzen
De liefhebber die zich het best rangschikt binnen de prijzen op de 12 hiervoor vermelde 
kampioenschappen. Bij gelijkheid van prijzen komen de behaalde plaatsen in aanmerking. 
(er is een 1e, 2e en 3e Algemeen Provinciaal Kampioen voorzien)

GROTE FONDPRIJS. - 3 prijzen
Klassement per duif.
2 prijzen op twee internationale vluchten. 
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen, minimum 
prijs per 10-tal.

GROTE VITESSEPRIJS. - 3 prijzen
Klassement per duif.
Zullen toegekend worden aan de eigenaars van de duiven die vanaf 1/4/14 tot en met 
31/8/14 op vluchten onder-Parijs en vanaf Quiévrain, met een minimum deelname van 80 
duiven, 8 prijzen per 10-tal winnen.
Bij gelijkheid van prijzen telt het coëffi  ciënt. Per weekend kan slechts één vlucht in aanmer-
king genomen worden.

KAMPIOENSCHAP OOST-VLAAMSE JEUGDCLUB
snelheid – halve-fond en fond – “all round” duif.

Voor nadere inlichtingen en gegevens in verband met deze kampioenschappen van de 
Oost-Vlaamse Jeugdclub, verwijzen wij naar het tijdschrift “Bouwstenen voor de Toekomst”.

ALGEMENE REGLEMENTERING – voornaamste punten.

Dit kampioenschap is voorbehouden aan de liefhebbers in het bezit van de KBDB- lidkaart 
2014 – Provinciale Entiteit Oost-Vlaanderen.

De prijzen moeten behaald zijn, minstens per viertal (zonder breuken) op wedvluchten 
ingericht door verenigingen erkend door de KBDB op voorwaarde van een minimum deel-
name van 80 duiven en minstens 10 deelnemende liefhebbers per wedvlucht (uitgezon-
derd voor grote fondprijs, grote marathonprijs en grote vitesseprijs)

De duiven moeten ingekorfd zijn in een Oost-Vlaamse vereniging.
Uitslagen van provinciegrens overlappende verbonden worden eveneens in aanmerking 
genomen, indien de duiven in een Oost-Vlaamse vereniging werden ingekorfd.

Dubbel gewonnen prijzen op dezelfde dag komen maar éénmaal in aanmerking; wel kan 
men de beste rangschikking nemen.

Bij de asduiven zal elke liefhebber slechts met één duif kunnen gerangschikt worden met 
een gratis prijs per verschillend kampioenschap. 

Bij de kampioenschappen met 1e en 2e afgegeven duif zal elke liefhebber per categorie 
slechts eenmaal kunnen gerangschikt worden.

De uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingsformulieren EN VAN DE BE-
TREFFENDE UITSLAGEN is 29 september 2014 (poststempel telt !!!) (desgevallend snel-
heid opgeven)

De inschrijvingsformulieren en uitslagen kunnen binnengebracht worden op de zitdag 
te Zwijnaarde op 22/9/2014 en 29/09/2014, of dienen opgestuurd te worden aan de 
KBDB Oost-Vlaanderen, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle (poststempel telt !!!)

INDIEN DE UITSLAGEN NIET IN ONS BEZIT ZIJN OP 29 SEPTEMBER 2014 ZAL DE INZEN-
DING NIET WEERHOUDEN WORDEN !!!!!!!

Na deze datum worden geen opgaven, noch wijzigingen, noch verbeteringen meer aan-
vaard. (ook niet als een verkeerde uitslag, verkeerde vlucht, enz… wordt opgegeven).

Speciale inschrijvingsformulieren, alsook de volledige reglementering, zullen ten gepaste 
tijde over-gemaakt worden aan de Oost-Vlaamse verenigingen, en zullen kunnen beko-
men worden op het Secretariaat van de Oost-Vlaamse Provinciale Entiteit van de KBDB 

 HET COMITÉ OOST-VLAANDEREN. 
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ANTWERPEN - CRITERIA KAMPIOENSCHAPPEN 2014

Reeksen :
Snelheid oude duiven
Voor dit snelheidskampioenschap komen alle wedvluchten uit Quiévrain/Momig-
nies, Soissons en Noyon in aanmerking verspeeld in de periode van 3 april tot en met 
24 augustus.
7 wedvluchten met 1e en 2e getekende (oude en/of jaarse duiven) komen 
in aanmerking.

Kleine halve fond oude duiven
Komen in aanmerking, alle wedvluchten verder dan Parijs tot en met Gien in de 
periode van 3 mei tot en met 16 augustus
5 wedvluchten met 1e en 2e getekende (oude en/of jaarse duiven) komen 
in aanmerking.

Grote halve fond oude duiven
Komen in aanmerking, alle wedvluchten vanaf Salbris tot Limoges (niet inbegrepen)
vanaf 17 mei tot en met 9 augustus.
4 wedvluchten met 1e en 2e getekende (oude en/of jaarse) komen in aanmerking.

Fond oude duiven
Komen in aanmerking : alle nationale fond wedvluchten in de periode van 
31 mei (Limoges) tot en met 2 augustus (Tulle). 
3 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen).

Marathon kampioenschap
Alle marathonwedvluchten komen in aanmerking (lossing op vrijdag) 
2 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen).

Snelheid jonge duiven
Komen in aanmerking : alle wedvluchten met jonge duiven in de periode van 17 mei 
tot en met 7 september.
5 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking.

Halve fond jonge duiven
Komen in aanmerking : alle wedvluchten verder dan Parijs tot en met Gien in de peri-
ode van 14 juni tot en met 23 augustus.
3 wedvluchten met de 1e en 2e getekende komen in aanmerking.

Fond jonge duiven 
Dit kampioenschap wordt betwist met de 3 wedvluchten met 1e en 2e getekende, 
te kiezen uit alle nationale en/of provinciale wedvluchten vanaf 19 juli (Salbris) tot en 
met 6 september (Gueret).

Algemeen kampioenschap
De liefhebber met de meeste vermeldingen in de bovenvermelde 8 reeksen wordt 
algemeen kampioen. Bij gelijkheid, toepassing van coëffi  ciëntberekening (tot 3 cijfers 
na de komma) van de behaalde plaatsen op het aantal prijzen die voorzien zijn in de 
betreff ende reeksen. Er worden drie algemene kampioenen gehuldigd.

KAMPIOENSCHAP 2014 ASDUIVEN : enkel prijzen per 10-tal komen in aanmerking
Er wordt een asduifkampioenschap ingericht voor elke reeks.
Per reeks worden er 5 liefhebbers geklasseerd waarvan de drie eerste een medaille 
ontvangen (goud-zilver-brons).
Voor snelheid en kleine hafo komen enkel de weekendvluchten in aanmerking.
1.  Asduif snelheid oude/jaarse duiven
 8 uitslagen in de periode van 5/4/14 t.e.m. 24/8/14
2.  Asduif kleine hafo oude/jaarse duiven
 5 uitslagen in de periode van 3/5/14 t.e.m. 16/8/14
3.  Asduif grote hafo oude/jaarse duiven
 4 uitslagen in de periode van 17/5/14 t.e.m. 16/8/14
4.  Asduif fond oude/jaarse duiven
 3 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap
5.  Asduif grote fond
 2 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap
6.  Asduif snelheid jonge duiven 
 6 uitslagen in de periode van 17/5/14 t.e.m. 7/9/14
7.  Asduif halve fond jonge duiven
 4 uitslagen in de periode van 14/6/14 t.e.m. 23/8/14
8.   Asduif fond jonge duiven 

3 uitslagen in de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

Deelnemingsvoorwaarden provinciale kampioenschappen :
-   de deelneming is kosteloos voor alle liefhebbers, regelmatig aangesloten bij 

de KBDB, welke een lidkaart 2014 bezitten en waarvan het hok gelegen is in de 
provincie Antwerpen;

-   enkel de uitslagen die werden behaald in éénzelfde inkorfl okaal en/of ver-
bond komen in aanmerking, en voor zover de duiven ingekorfd werden in 
een samenspel waarvan Antwerpse lokalen deel uitmaken;

-   Voor de snelheidswedvluchten komen alleen de bondsprijskampen ingericht 
op zondag(middenlijn) en zaterdag (oostenlijn) in aanmerking;

-  bij uitgestelde lossingen komen de volgende dagen in aanmerking;
-   voor de grote halve fond, de fond- en de marathonvluchten komen enkel 

de provinciale wedstrijduitslagen van Antwerpen in aanmerking;
-   bij uitgestelde lossingen op de fond / marathon komen de volgende dagen 

in aanmerking;
-   enkel de prijzen met 1e en 2e getekende, behaald in dezelfde wedvlucht, ko-

men in aanmerking;
-   voor de kampioenschappen oude duiven komen eveneens de jaarlingen 

in aanmerking;
-   iedere liefhebber mag mededingen in de 8 reeksen. Echter, per reeks komt er 

slechts één weekendwedvlucht in aanmerking, uitgezonderd op de fond en 
marathon, waar alle wedvluchten tellen;

-  prijskampen (dubbelingen) met late jongen komen niet in aanmerking;

Rangschikking
Deze geschiedt door coëffi  ciëntberekening tot 4 cijfers na de komma (optelling 
der prijzen).
Hoe deelnemen ?
-   De liefhebbers dienen persoonlijk hun deelnemingsfi che in te vullen en op te 

zenden. Zijzelf zijn verantwoordelijk. Deze fi ches verschijnen in het Bondsblad 
(Vlaamse afdelingen) en op de website KBDB.

-   Uiterste datum van inzending van de deelnemingsfi ches : 19 september 2014 
(poststempel). 

-   De winnaars ontvangen allen een trofee, dus geen geldprijzen. Aan liefhebbers 
die zich meermaals klasseren wordt één trofee van gezamenlijke waarde toege-
kend.

Belangrijk
Alle prijskampuitslagen dienen ter staving voorgelegd te worden binnen de gevraag-
de termijn.
Provinciale Kampioenendag 2014
Deze heeft plaats op zaterdag 6 december 2014 in de zaal D’Artagnan van het Ald-
hem Hotel te Grobbendonk.

KAMPIOENSCHAP BEGINNELINGEN
Voor de liefhebbers die lid zijn vanaf 2012. Liefhebbers die voordien ooit een hoklijst 
hebben binnengebracht komen niet meer in aanmerking.

Het kampioenschap wordt verspeeld in twee reeksen :
1. Beginnelingen t.e.m. de leeftijd van 30 jaar (geboren na 31.12.1984)
2. Beginnelingen boven de 30 jaar (geboren voor 1.1.1985)

Het kampioenschap wordt enkel verspeeld op de wedvluchten met JONGE DUIVEN, 
ingericht tussen 17 mei en 7 september.
De 5 beste resultaten met de eerstgetekende komen in aanmerking.
Er is geen beperking qua deelnemende duiven, noch qua afstand: alle weekendwed-
vluchten vanaf Quiévrain/Momignies komen in aanmerking.

Hoe deelnemen ?
De deelnemingsformulieren worden op de website gepubliceerd.
Zij moeten uiterlijk vóór 19 september 2014 (poststempel) toekomen te Halle, ge-
staafd met de uitslagen.

De deelnemingsformulieren moeten uiterlijk toekomen 
op 19 september 2014 !!!
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FLYING HOME - EEN FILM VAN DOMINIQUE DERUDDERESPONSORVLUCHTEN 2014 - NATIONALE DAGEN 2014
INFO LOSSINGEN 2014

CRITERIUM FOND JONGE DUIVEN met eerstgetekende 

19/07/14 GIEN JONGE DUIVEN (provinciale uitslag)
02/08/14 BOURGES JONGE DUIVEN (provinciale dubbeling)
23/08/14 CHÂTELLERAULT JONGE DUIVEN ( provinciale dubbeling)
Per vlucht te winnen
1e prijs  125 €
2e prijs 100 €
3e prijs 75 €
13 x 50 = 650 €
 950 € x 3 vluchten = 2.850 €

Rodaniahorloges : te winnen door de ereprijswinnaars op de 
provinciale vluchten (enkel jonge) De Superduif Beyers (asduif op 
de 3 bovenvermelde vluchten) wint eveneens een Rodaniahorloge 
+ een waardebon van 25 €.
De eerstgetekende jaarling of oude duif met de kleinste coëffi  ci-
ent op één van de 3 vluchten wint eveneens een Rodaniahorloge.

CRITERIUM SNELHEID JONGE DUIVEN 
met eerstgetekende

2 vluchten 
uit Quiévrain(middenlijn) op 1/6/14 en 6/7/14 per arrondissement 
& Momignies (oostenlijn) op 31/5/14 en 5/7/14
Per vlucht te winnen :
1 x 125 =  125 €
1 x 100 = 100 €
1 x 75 = 175 €
1 x 50 = 150 €
 350 € x 4 arrondissementen = 1.400 € x 2 vluchten = 2.800 €

Rodaniahorloges : te winnen door de liefhebbers met de laagste 
coëffi  ciënt per arrondissement/oostenlijn over de 2 vluchten. De 
winnaar met de allerlaagste coëffi  ciënt over de 2 vluchten ont-
vangt bovendien een waardebon van 25 €.
(Reservevluchten : Quiévrain 20/7/14 - Momignies 19/7/14)

De gewonnen prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden op de provinciale kampioenendag van Antwerpen 
in het Aldhem Hotel te Grobbendonk op 6 december 2014

SPONSORVLUCHTEN 2014

LEEF JE DROOM
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DE LABORATORIA 
VAN DOKTER VEEARTS DOMICENT

stellen de noodzakelijke aanvullende middelen voor de goede
gezondheid van uw duiven tegen redelijke prijzen voor

BESCHIKBAAR 
IN ALLE APOTHEKEN VAN BELGIE !

Uitstekend traditioneel versterkend middel dat de gezondheid 
en de goede vorm van uw duiven elke dag onderhoudt en 

verzekert. Een product dat sedert meer dan 40 jaar succesvol 
door alle grote kampioenen wordt gebruikt!

Wordt uitsluitend in apotheken verkocht.
Alle bijkomende inlichtingen zullen U worden toegestuurd 

op aanvraag bij de 
Laboratoria Domicent - rue d’Havré 130 - 7000 Bergen
E-mail : LABORATOIRES.DOMICENT@gmail.com
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FLYING HOME - EEN FILM VAN DOMINIQUE DERUDDERE

‘Flying Home’ is een romantisch drama waarin Colin, een jonge, bikkelharde Amerikaanse hedgefonds manager (Jamie Dornan), en 
Isabelle, een Vlaamse studente (Charlotte De Bruyne), centraal staan.
Een potentiële klant van Colin, een rijke Arabische sjeik (Ali Suliman), blijkt een gepassioneerde duivenliefhebber te zijn die tever-
geefs tracht de kampioenduif ‘Wittekop’ te kopen van de Vlaamse duivenmelker Jos Pauwels (Jan Decleir). In een poging om de sjeik 
als klant te binnen te halen, stelt Colin hem een deal voor: als hij Jos Pauwels kan overtuigen om de prijsduif te verkopen, dan zal de 
sjeik met het hedgefonds in zee gaan.

Colin vertrekt naar het kleine West-Vlaamse dorp Bunderzele en doet zich voor als een leraar op zoek naar het graf van zijn over-
grootvader die omkwam tijdens de Eerste Wereldoorlog. Colin ontmoet Isabelle, de kleindochter van Jos Pauwels, en gebruikt haar 
gewetenloos om zijn doel te bereiken. Maar Wittekop, de Vlaamse dorpelingen en vooral de mooie Isabelle confronteren hem met 
de grootste vraag: wat is écht belangrijk in het leven?

DE DUIF IN DE FILM

De duif heeft een grote mythische waarde in zowat alle culturen, het is tevens een dier dat vaak model staat voor trouw en liefde. 
De parallel tussen de tocht van de kampioensduif naar de geliefde, en de zoektocht van Colin naar zijn geluk, geven een onderlig-
gende, symbolische kracht aan het verhaal.
‘Flying Home’ is Dominique Deruddere’s negende langspeelfi lm na onder andere ‘Crazy Love’ (1987), ‘Wait Until Spring Bandini’ 
(1989), ‘Hombres Complicados’(1998) en ‘Firmin’ (2007). Vooral ‘Iedereen Beroemd’ (2001) zette Dominique internationaal op de 
kaart met een Oscarnominatie voor Beste Buitenlandse Film. 
‘Flying Home’ is een productie van Otomatic en Mauna Kea Films in co-productie met Twenty Four 9 Films , GL Films en Kanakna Pro-
ductions. De fi lm gaat in wereldpremière in Antwerpen op 27 maart 2014 en wordt door KFD in de zalen gereleaset op 2 april 2014. 

CAST

Colin Montgomery   Jamie Dornan
Isabelle Pauwels   Charlotte De Bruyne
Jos Pauwels   Jan Decleir
Martha   Viviane De Muynck
Priester   Josse De Pauw
Sjeik   Abdullah Nayed Ali Suliman
Vader Colin   Anthony Head
Moeder Colin   Sharon Maughan
Caféganger   Gène Bervoets

FLYING HOME
een fi lm van Dominique Deruddere

releasedatum 2 april 2014

Win een van de 25 duo-tickets aangeboden door Kinepolis Film Distribution 

Stuur uw antwoord op onderstaande vragen per post, fax of mail, tegen uiterlijk 
22.04.2014 naar KBDB – “Flying Home”
Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle
e-mail elleboog.i@kbdb.be – fax 02/5374134
met vermelding van uw KBDB-lidnummer (slechts één enkele deelname per adres).

1. Prijsvraag : Hoe heet de prijsduif van duivenmelker Jos Pauwels in de fi lm 
“Flying Home” ? 
A. Wittekop  B. Speed  C. D’Artagnan
2. Schiftingsvraag : Hoeveel correcte antwoorden zal de KBDB hebben ont-
vangen op 22.04.2014 (middernacht) ?
De winnaars worden persoonlijk verwittigd. Er is geen correspondentie mogelijk 
omtrent deze wedstrijd.




