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Na maanden van regen, begint eindelijk de
lente. De eerste ronde jongen vliegt al uit,
de weduwenaars worden klaargestoomd
voor de eerste snelheidsvluchten. Na
18 maanden van bellen en zoeken is de
KBDB er uiteindelijk in geslaagd om de
echte verantwoordelijken te vinden voor het probleem van
de berm te Quiévrain, waar de duiven het laatste jaar bij de
lossingen toch de nodige heksentoeren moesten uithalen
om de vele struiken en bomen te omzeilen bij hun vertrek.
Bij de start van het seizoen, zal alles in orde zijn. Tevens
wordt de lossingsplaats zelf ook onder handen genomen
zodanig dat er in perfecte omstandigheden te Quiévrain kan
worden gelost. Bij de laatste algemene vergadering is de WAC
(Wetenschappelijke Adviescommissie) officieel goedgekeurd
en werden er al onmiddellijk een aantal verbeteringen aan
het dopingreglement aangebracht en goedgekeurd (zie
pagina 16-17 in dit bondsblad). De strijd tegen de doping
gaat onverminderd verder. Een aantal firma’s volgt reeds deze
zienswijze en brengt dopingvrije producten op de markt. Voor
de modale liefhebber is het zeer belangrijk dat enkel in België
geregistreerde geneesmiddelen mogen worden gegeven aan
de duiven. Wie bij zijn dierenarts te rade gaat loopt geen enkel
risico om de verkeerde producten aan zijn duiven te geven. Laat
dat duidelijk zijn. Uiteraard is er geen enkele garantie voor wat
betreft de producten die men aankoopt via andere kanalen
zoals het internet, enz … In de loop van de volgende maanden
zal de KBDB de omzetting van de 6 de staatshervorming
doorspreken met zijn mandatarissen . Laat ons duidelijk zijn :
diegenen die dromen van een onafhankelijke federatie van de
KBDB, wens ik veel succes. De staatshervorming gaat vooral om
dierenwelzijn en niet om het zelf organiseren of inrichten van
duivenvluchten zoals onlangs klaar en duidelijk werd gezegd
naar aanleiding van een vergadering die doorging met de
verantwoordelijken van dierenwelzijn van de regio Wallonië.
Bij deze wens ik iedereen een succesvol seizoen 2016 !
Stefaan VAN BOCKSTAELE.
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Olympiade 2017
SQUARE BRUSSELS MEETING CENTRE
27, 28 & 29.01.2017
Nationale Dagen 2016
De uitreiking van de prijzen aan de nationale kampioenen 2016
zal plaatsvinden op donderdagavond 26.01.2017
en vrijdagavond 27.01.2017
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RECHTZETTING
Nationaal Kampioenschap As-Duif Kleine Halve-Fond Jaarlingen 2013.
Ingevolge het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Waals-Brabant dd. 05.01.2016,
in de zaak Sauvage Julien t/KBDB, vindt u hierna de gecorrigeerde uitslag van dit nationaal
kampioenschap as-duif kleine halve-fond jaarlingen 2013:
1.
SAUVAGE-DURAN – Bornival
0,9303
2.
HERBOTS Jo & Raf – Halle-Booienhoven
1,1911
3.
NUYTS – STEURS – Geel
1,3753
4.
VANOPPEN-LUYTEN – Herk-de-Stad
1,4517
5.
BRUGMANS Sabrina – Halen
1,7006
6.
THIBAUT-BOONS – Sombreffe
1,7776
7.
HERBOTS Jo & Raf – Halle-Booienhoven
2,0523
8.
VAN DYCK Dirk – Zandhoven
2,5103
9.
AGEMAN Alois – Gierle
2,5701
10.
RONDAGS Gert – Grote Spouwen
2,8124
11.
VERBEKE André – Waasmunster
2,8577
12.
BUVENS Roger – Loksbergen
3,0049
13.
SAMSON-BOYE – Mechelen
3,5914
14.
LUYTEN William – Herselt
3,7791
15.
VAN AEL Peter – Zoersel
3,8620
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NATIONALE ALGEMENE VERGADERINGEN 24.02.2016
EERSTE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING
• De notulen van de statutaire en buitengewone nationale algemene
vergaderingen van 28.10.2015 worden goedgekeurd.
• De rekeningen 2014-2015 worden goedgekeurd.
• De begroting 2015-2016 wordt goedgekeurd.
• Vaststelling van de BIJDRAGEN 2017 :
€ 25,00
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voor de liefhebbers
Een associatie van meerdere liefhebbers betaalt 25 EURO voor het
eerste lid en 10 EURO voor elk bijkomend lid.
voor de aansluitingsbijdragen voorzien door art.9 van de Statuten
voor de vergezellers
voor de hulpvergezellers
voor de vervoerfirma’s die geen vergezellersagentschap zijn
voor de vergezellersagentschappen rechtgevend op een eerste
kaart (wordt als agentschap beschouwd de vergezeller of vergezellers
die duiven meenemen van een ganse streek)
voor de vrachtvervoerders (degenen die duiven in opdracht van de
vergezellers ophalen en naar een centraal punt vervoeren en geen
vergezellersvergunning bezitten)
voor de rangschikkers (enkel rangschikker in eigen vereniging)
voor de rangschikkers van méér dan 1 vereniging of voor de
gespecialiseerde firma’s
voor de regelaars niet-liefhebbers
voor de secretarissen niet-liefhebbers
zonder uitzondering, voor de lokaalhouders duivenliefhebbers
zonder uitzondering, voor de lokaalhouders niet-duivenliefhebbers
voor de oproepers en voor de opstellers
van de prijzenlijsten voor openbare duivenverkopingen
(vermeerderd met € 25,00 per openbare verkoping)
voor de aansluitingsbijdrage van de verenigingen
voor de privé-lokalen
voor de provinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht
voor de interprovinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht
voor de nationale organisatoren, per aangevraagde vlucht
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 intrekking 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 financieel
verslag en het verslag van de censoren worden goedgekeurd.
• De beslissingen genomen door de algemene vergaderingen van de PE/
SPE worden goedgekeurd.
• WIJZIGINGEN aan de KBDB-reglementen:
NATIONAAL SPORTREGLEMENT
Art. 8 - § 5 splitsen in een § 5 en § 6 en wijziging in vet
Wedstrijden of dubbelingen kunnen enkel doorgaan zo er minstens 2
deelnemers zijn, met verschillende lidnummers.

In een wedvlucht worden slechts afzonderlijke wedstrijden ingericht in de
categorieën:
- oude duiven, jaarlingen en jonge duiven
OF
- oude duiven/jaarlingen samen en jonge duiven
OF
- oude duiven/jaarlingen/jonge duiven samen.
Onder dubbelingen dient te worden verstaan:
- enerzijds, de dubbelingen in een andere categorie (horizontale
dubbeling).
- anderzijds, de dubbelingen op een ander niveau: Bvb. nationaal,
interprovinciaal, provinciaal, lokaal (verticale dubbeling).
De dubbelingen bij de duivinnen zijn niet meer toegelaten met
uitzondering voor de internationale vluchten.
Op de nationale wedvluchten zijn dubbelingen in een andere categorie
steeds verboden.
Op alle wedvluchten volgen de verticale dubbelingen volgen steeds
de categorieën van de hoofdvlucht. De duiven moeten verplicht worden
ingeschreven in hun categorie (oude, jaarlingen, oude/jaarlingen, jonge) in
functie van hun ringnummer.
Het dubbelen van jonge duiven in de andere categorie wordt toegelaten
vanaf de eerste zaterdag van september 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 declassering en sanctie.
Het niet naleven van de beschikkingen voorzien in huidig artikel brengt
automatisch de declassering van de duif met zich mede en er zal vervolging
worden ingesteld ten overstaan van de desbetreffende inrichter.
Art. 11 – wijziging in vet
Het duivenwedvluchtseizoen begint en eindigt op:
Kleine snelheid:
vanaf het 2e weekend van maart tot en met het
laatste weekend van oktober vanaf het weekend
van 15 maart of bij gebrek vanaf het weekend er
op volgend tot het weekend van 15 oktober of bij
gebrek tot het weekend dat 15 oktober voorafgaat
(opleervluchten 1 week voor de 1ste wedvlucht)
Grote snelheid:
vanaf de 1e zaterdag van april tot de laatste zondag
van september.
Kleine halve-fond: vanaf de 1e zaterdag van mei tot en met het weekend
dat de laatste nationale vlucht voorafgaat.
De wedstrijden voor jonge duiven zijn toegelaten vanaf het weekend van
15 mei of bij gebrek vanaf het weekend eropvolgend (opleervluchten
vanaf 1 mei).
De aanvangsdatum kan echter door een beslissing van de algemene
vergadering van de PE/SPE naar een later tijdstip worden verschoven.
Geen enkele wedstrijd voor jonge duiven mag de 550 km overschrijden
(vanaf het hoofdlokaal van de inrichter).
De wedvluchten met benaming “Ronde van België” mogen uitsluitend
worden ingericht tijdens de laatste 2 weekends van september en de
eerste twee weekends van oktober tijdens de laatste 4 weekends van
het seizoen.
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Alle kampioenschappen, zowel nationaal, interprovinciaal, provinciaal
als lokaal, zullen eindigen op het weekend van de laatste nationale
wedvlucht. Daarnaast kan vanaf 1 september een herfstkampioenschap
worden ingericht, met dien verstande nochtans dat dit kampioenschap
onder geen enkel voorwendsel bij het algemeen kampioenschap mag
worden gevoegd.
Alle duiven, afkomstig van hokken waar One Loft Races worden
georganiseerd, mogen in geen enkel geval deelnemen aan officiële
wedstrijden, ingericht door de KBDB aangesloten verenigingen. Het
inmanden van dergelijke duiven in verenigingen is niet toegelaten, zelfs
niet voor leervluchten.
Art. 91 § 3 – wijziging in vet
Enkel uitslagen van wedstrijden of dubbelingen waarop inleg voorkomt,
die door minimum één liefhebber de liefhebber werd gezet, kunnen
dienen tot staving van ingediende palmaressen voor kampioenschappen.
Art. 110 § 4 – wijziging in vet
Tijdens maar ook na een gedeeltelijke verkoping mag geen enkele
toegewezen duif – onder welk voorwendsel ook – opnieuw eigendom
worden van de verkoper. Nochtans zal de verkoper bij een dergelijke
verkoping, het recht hebben om de verkoop stop te zetten van de duiven
waarvoor geen opbod werd gedaan. Indien hij dit doet heeft hij de
verplichting aan de KBDB de nummers en jaartallen van de ringen te laten
kennen van de duiven die hij behoudt.
Art. 112 § 7 – wijziging in vet
Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere
KBDB-activiteiten alsook aan de KBDB-kampioenschappen met duiven
waarvoor zij niet over het eigendomsbewijs beschikken.
Bij ontstentenis van het eigendomsbewijs zal de liefhebber binnen de
5 werkdagen het bewijs van eigendom moeten kunnen leveren en dit
op straffe van declassering van bewuste duif op de bewuste wedvlucht.
Art. 127 – wijziging in vet – cfr Art. 142 bis DLW
DEELNAME AAN DE KAMPIOENSCHAPPEN EN FESTIVITEITEN GEORGANISEERD
DOOR AL DE KBDB-INSTANTIES
a. De leden die het voorwerp uitmaken van een schorsing opgelegd door
de KBDB mogen niet meer deelnemen aan de gratis of betalende kampioenschappen op alle niveau’s en kunnen geen enkel voordeel genieten en
dit in de meest uitgebreide zin van het woord.
b. Vallen eveneens onder de toepassing van deze beschikking: de liefhebbers die een opschorting opheffing van een schorsing bekwamen wegens een beroepsindiening of een voorziening in cassatie ingediend bij de
scheidskamers van de KBDB Dit geldt eveneens voor de liefhebbers die een
verzoek hebben ingediend voor de burgerlijke rechtbanken. De beschikking
blijft van kracht zolang alle rechtsmiddelen niet zijn uitgeput.
c. Vallen eveneens onder toepassing van deze beschikking, de liefhebbers die
aan de KBDB/FCI schade berokkenen of hebben berokkend.
Opschorting van de artikels aangaande de verkoop van duiven maar
de administratieve verplichtingen blijven behouden (Art. 105 – 111) –
vetgedrukte tekst opnemen tussen de titel “VERKOOP VAN DUIVEN”
en Art. 105
Opschorting van de artikels 105 t.e.m. 111 voor wat betreft
de verplichting tot het betalen van de 3%. De administratieve
verplichtingen, zoals vermeld in art. 105 t.e.m. 111 NSR, blijven
evenwel behouden. Deze opschorting geldt voor de verkopingen
(datum van verkoop) vanaf 01.01.2016 t.e.m. 31.10.2016.
DUIVENLIEFHEBBERSWETBOEK
Art. 6 – Kamer van Eerste Aanleg - wijziging in vet
De Kamers van eerste aanleg bestaan uit vijf gewone leden en uit vijf
plaatsvervangende leden. De gewone en plaatsvervangende leden worden
door van de nationale raad van beheer en bestuur benoemd, op voorstel
van de nationale juridische raadgever, voor een termijn van zes
jaar. De kandidaturen dienen ingediend te worden op de juridische
administratie van de KBDB, onder toezicht van de nationale juridische
raadgever en voor advies overgemaakt aan de betrokken PE/SPE. De
PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen van de
comités van de PE/SPE, voor een termijn van zes jaar.

8

Al de leden zullen nochtans de uitoefening van hun functie blijven waarnemen
tot op de dag dat in hun vervanging, door benoeming, is voorzien.
De nationale raad van beheer en bestuur wijst de voorzitter aan alsook de
ondervoorzitter, die de voorzitter vervangt bij verhindering of afwezigheid.
Voor elk geschil wijzen de rechters uit hun midden een lid als
secretarisverslaggever aan, tenzij een vast secretarisverslaggever, evenwel
zonder stemrecht, door de nationale raad van beheer en bestuur buiten hun
midden mocht aangewezen zijn en voor zover deze secretarisverslaggever
noch verhinderd, noch afwezig is.
Bij afwezigheid of verhindering van een gewoon lid, wordt dit lid door een
plaatsvervangend lid vervangen.
Art. 8 § 1 – Openbaar Ministerie bij de Kamer van Eerste Aanleg –
wijziging in vet
Het Openbaar Ministerie en zijn plaatsvervanger bij de Kamer van eerste
aanleg worden benoemd door de nationale raad van beheer en bestuur
op voorstel van de comités van de PE/SPE, voor een termijn van zes
jaar. van de nationale juridische raadgever, voor een termijn van zes
jaar uit de KBDB-leden die niet vallen onder de toepassing van artikel
26 van de statuten. De kandidaturen dienen ingediend te worden
op de juridische administratie van de KBDB, onder toezicht van de
nationale juridische raadgever en voor advies overgemaakt aan
de betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een
kandidatuur indienen.
Art. 11 – Kamers van Beroep – wijziging in vet
De Kamers van beroep bestaan uit vijf gewone en uit vijf plaatsvervangende
leden. De gewone en plaatsvervangende leden worden door de nationale
raad van beheer en bestuur benoemd, op voorstel van de nationale
juridische raadgever, voor een termijn van zes jaar. De kandidaturen
dienen ingediend te worden op de juridische administratie van de
KBDB, onder toezicht van de nationale juridische raadgever en voor
advies overgemaakt aan de betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op
dezelfde manier een kandidatuur indienen van de comités van de PE/
SPE, voor een termijn van zes jaar.
Al de leden zullen nochtans de uitoefening van hun functie blijven waarnemen
tot op de dag dat in hun vervanging, door benoeming, is voorzien.
De nationale raad van beheer en bestuur wijst de voorzitter aan alsook de
ondervoorzitter, die de voorzitter vervangt bij verhindering of afwezigheid.
Bij afwezigheid of verhindering van een gewoon lid wordt dit lid door een
plaatsvervangend lid vervangen.
Voor elk geschil wijzen de rechters uit hun midden een lid als
secretarisverslaggever aan, tenzij een vast secretarisverslaggever zonder
stemrecht, door de nationale raad van beheer en bestuur buiten hun
midden mocht aangewezen zijn en voor zover deze secretarisverslaggever
noch verhinderd, noch afwezig is.
Art. 13 § 1 – Openbaar Ministerie bij de Kamers van beroep –
wijziging in vet
Het Openbaar Ministerie en zijn plaatsvervanger bij de Kamer van
beroep worden benoemd door de nationale raad van beheer en bestuur
op voorstel van de comités van de PE/SPE, voor een termijn van zes
jaar. van de nationale juridische raadgever, voor een termijn van zes
jaar uit de KBDB-leden die niet vallen onder de toepassing van artikel
26 van de statuten. De kandidaturen dienen ingediend te worden
op de juridische administratie van de KBDB, onder toezicht van de
nationale juridische raadgever en voor advies overgemaakt aan
de betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een
kandidatuur indienen.
Art. 15 – Kamer van Cassatie – wijziging in vet
De Kamer van cassatie bestaat uit zeven gewone leden en uit een gelijk
aantal plaatsvervangende leden.
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De gewone en de plaatsvervangende leden worden door de nationale
raad van beheer en bestuur benoemd, op voordracht van de nationale
juridische raadgever, voor een termijn van zes jaar. De kandidaturen
dienen ingediend te worden op de juridische administratie van de
KBDB, onder toezicht van de nationale juridische raadgever en voor
advies overgemaakt aan de betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op
dezelfde manier een kandidatuur indienen van de comités van de PE/
SPE, voor een termijn van zes jaar.
Al de leden zullen nochtans de uitoefening van hun functie blijven waarnemen
tot op de dag dat in hun vervanging, door benoeming, is voorzien.
De nationale raad van beheer en bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter
en een ondervoorzitter, die de voorzitter vervangt bij verhindering
of afwezigheid.
Bij afwezigheid of verhindering van een gewoon lid, wordt dit lid door een
plaatsvervangend lid vervangen.
Voor elk geschil wijzen de cassatierechters uit hun midden een lid als
secretarisverslaggever aan, tenzij een secretarisverslaggever, zonder
stemrecht, door de nationale raad van beheer en bestuur buiten hun
midden mocht aangewezen zijn en voor zover deze secretarisverslaggever
noch verhinderd, noch afwezig is.
Art. 16 – Openbaar Ministerie bij de Kamer van Cassatie –
wijziging in vet
Het Openbaar Ministerie en zijn plaatsvervanger bij de Kamer van
cassatie worden benoemd door de nationale raad van beheer en bestuur
op voorstel van de comités van de PE/SPE, voor een termijn van zes
jaar. van de nationale juridische raadgever, voor een termijn van zes
jaar uit de KBDB-leden die niet vallen onder de toepassing van artikel
26 van de statuten. De kandidaturen dienen ingediend te worden
op de juridische administratie van de KBDB, onder toezicht van de
nationale juridische raadgever en voor advies overgemaakt aan
de betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een
kandidatuur indienen.
Art. 142 bis – wijziging in vet – cfr. Art. 127 NSR
De leden die het voorwerp uitmaken van een schorsing opgelegd
door de KBDB mogen niet meer deelnemen aan de gratis of betalende
kampioenschappen op alle niveaus en kunnen geen enkel voordeel
genieten en dit in de meeste uitgebreide zin van het woord.
Vallen eveneens onder de toepassing van deze beschikking: de liefhebbers
die een opschorting opheffing van een schorsing bekwamen wegens
een beroepsindiening of een voorziening in cassatie ingediend bij de
scheidskamers van de KBDB Dit geldt eveneens voor de liefhebbers
die een verzoek hebben ingediend voor de burgerlijke rechtbanken. De
beschikking blijft van kracht zolang alle rechtsmiddelen niet zijn uitgeput.
Vallen eveneens onder toepassing van deze beschikking, de liefhebbers
die aan de KBDB schade berokkenen of hebben berokkend.
Iedere overtreding op huidige beschikkingen kan voor de overtreder(s)
vervolging uitmaken voor de KBDB-kamers met straffen voorzien in art. 99
en 100 van huidig reglement.

1°/ Kalender van de nationale en internationale wedvluchten 2016
Zie pagina 10 van dit Bondsblad.
2°/ Inleg voor kosten (inter)nationale wedvluchten 2016
AGEN (Bordeaux)
ARGENTON
BARCELONE - Prijs op resultaat 2,50 EURO
BOURGES
BRIVE
CAHORS
CHATEAUROUX
GUERET
JARNAC
LA SOUTERRAINE
LIBOURNE
LIMOGES
MARSEILLE
MONTAUBAN
MONTELIMAR
MONTLUCON
NARBONNE
PAU - Prijs op resultaat 4,00 EURO
PERPIGNAN
ST.VINCENT (St.Jean de Marsacq)
TULLE
VALENCE

3,20 EURO
1,75 EURO
5,00 EURO
1,75 EURO
2,00 EURO
2,50 EURO
1,75 EURO
1,75 EURO
2,00 EURO
1,75 EURO
2,50 EURO
2,00 EURO
3,35 EURO
2,50 EURO
2,50 EURO
1,75 EURO
3,35 EURO
7,50 EURO
3,45 EURO
3,35 EURO
2,00 EURO
2,50 EURO

3°/ Maximum aantal duiven per maand voor de (inter)nationale
wedvluchten 2016 :
Lossingsplaats
GROTE FOND
AGEN (Bordeaux)
BARCELONA
MARSEILLE
NARBONNE
PAU
PERPIGNAN (Elne)
ST. VINCENT
FOND
BRIVE
CAHORS
JARNAC
LIBOURNE
LIMOGES
MONTAUBAN
MONTELIMAR
TULLE
VALENCE
GROTE HALVE FOND
ARGENTON
BOURGES
CHATEAUROUX
GUERET
ISSOUDUN
LA SOUTERRAINE
MONTLUCON

Maximum aantal duiven in de manden
18
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
22
22

4°/ Minimum afstanden voor de internationale wedvluchten 2016 :
Pau
Agen
Barcelona
St Vincent
Marseille
Narbonne
Perpignan

tussen 730 en 1.200 km
België volledig
700 km minimum voor de andere deelnemende landen
890 km minimum
710 km minimum
675 km minimum
700 km minimum
725 km minimum

DOPINGREGLEMENT
Het volledige dopingreglement bevindt zich op pagina 16 & 17 van dit
Bondsblad.
• Organisatie van het komend vluchtseizoen en vaststelling criteria
nationale kampioenschappen.

BERICHT AAN DE LIEFHEBBERS EN AAN DE VERENIGINGEN
De kostprijs van een mutatie bedraagt voortaan € 2,00 (met
uitzondering van mutaties aangevraagd door een aangesloten
vereniging in functie van een bonverkoop in een vereniging).
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KALENDER VAN DE (INTER)NATIONALE WEDVLUCHTEN 2016
INFO LOSSINGEN 2016
KALENDER VAN DE INTERNATIONALE WEDVLUCHTEN 2016
Grote halve-fond
27/05/16
28/05/16
03/06/16
04/06/16
10/06/16
11/06/16
17/06/16
18/06/16
24/06/16
25/06/16
01/07/16
02/07/16
08/07/16
09/07/16
15/07/16
16/07/16
22/07/16
23/07/16
29/07/16
30/07/16
05/08/16
06/08/16
12/08/16
13/08/16
19/08/16
20/08/16
26/08/16
27/08/16
02/09/16
03/09/16
09/09/16
10/09/16

Fond

Grote Fond

Bourges I (oude+jaarlingen)

BU

Limoges I (oude)

EB

Châteauroux I (oude+jaarlingen)

KBDB

Valence (oude)

CFW

Gueret (oude+jaarlingen)

KBDB

Cahors (oude)

CC

Montluçon (oude+jaarlingen)

KBDB

Montauban (oude)

EB

Argenton I (oude+jaarlingen)

OVV

Montélimar (oude + jaarlingen)

CFW

La Souterraine I (oude+jaarlingen)

DH

Libourne (oude+jaarlingen)

Indép

Châteauroux II (oude+jaarlingen)

OVV

Limoges II (oude+jaarlingen)

EB

Jarnac (oude+jaarlingen)

DH

Brive (oude+jaarlingen)

EB

Tulle (oude+jaarlingen)

Télévie

Bourges II (oude + jaarlingen + jonge)

EB

Argenton II (oude + jaarlingen + jonge)

CC

La Souterraine II (oude/jaarlingen + jonge)

OVV

Châteauroux III (oude/jaarlingen + jonge)

KBDB

Pau (oude)

CJ

Agen (oude+jaarlingen)

Télévie

Barcelona (oude)

CC

St Vincent (oude)

EB

Marseille (oude)

CFW

Narbonne (oude+jaarlingen)

Indép

Perpignan (oude)

EB

INFO LOSSINGEN 2016
De informaties kunnen door de liefhebbers, de verantwoordelijken voor de
lossingsbeslissingen en de vergezellers worden bekomen via :
1.
2.
3.
4.

Teletekst van VIER (pagina’s 800 tot 813)
Website van de KBDB: www.kbdb.be onder de rubriek “TTinfo”
Het nummer 070/222.077
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 (6u00, 7u00 …).
Daarenboven zullen deze pagina’s, ingevolge de mededelingen van de
vergezellers ter plaatse, eveneens info vermelden over de plaatselijke
weersgesteldheid.
Gelieve te noteren dat het hier gaat om een menselijke interpretatie
(en niet een wetenschappelijke) van de weersomstandigheden op een
welbepaalde lossingsplaats.
Het is dus mogelijk dat de informaties op pagina’s 804-809 en op pagina’s
810-813 verschillend zijn aangezien 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 teletekst hernemen.

10

Verschijning
De duivenliefhebbersinfo zal verschijnen :
elke zaterdag
van 12.03.2016 tot 30.10.2016
elke zondag
van 13.03.2016 tot 31.10.2016
op feestdagen
donderdag
05 mei
O.H.Hemelvaart
maandag
16 mei
Pinksteren
donderdag
21 juli
Nationale Feestdag
maandag
15 augustus
O.L.V. Hemelvaart
(Wereldkampioenschap Nevele +
Belgian Master)
Mededeling op teletekst (van zodra lossingsuur is gekend en uiterlijk 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 gesteld zijn
of tot de aankondiging van het uitstel van de lossingen, zonder nochtans 16u00
te overschrijden voor de zaterdagen, zon- en feestdagen. Voor de uitgestelde
lossingen, wordt 14u00 als uiterste uur van uitzending vastgesteld.
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HET JURIDISCH HOEKJE
ROOSTER VAN DE BOETES
Het juridisch hoekje
Het ligt in de bedoeling van de KBDB om in dit item zijn liefhebbers
te informeren over de vonnissen en arresten die werden uitgesproken
door de burgerlijke rechtbank in zaken die tegen de KBDB werden
ingespannen. Gelieve te noteren dat in bepaalde zaken deze vonnissen/
arresten NIET DEFINITIEF zijn om reden van het feit dat de zaak nog ten
gronde moet worden beslecht of omdat beroep en/of eventueel cassatie werd ingediend.
- PANZA Roberto – Ans – Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel,
zetelend in Kort Geding, 28.08.2015 – vordering onontvankelijk en kosten ten laste van
de tegenpartij.
- VERVLOESEM René & Patrick – Bonheiden – Nederlandstalige Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel – 02.12.2015 – vordering ontvankelijk doch ongegrond en kosten ten
laste van de tegenpartij.
- SAUVAGE Julien – Nivelles – Rechtbank van Eerste Aanleg Waals-Brabant 05.01.2016 –
vordering ontvankelijk en gegrond – kosten ten laste van de KBDB.

Pluimveehandel BUYL – VAN DEN BROECK BVBA – E.J. FOODS BVBA
Begijnenmeers 39 – 1770 Liedekerke
Tel. 053/681610 – e-mail : info@buylvandenbroeck.be
Wij slachten uw zelfgekweekte dieren (waaronder duiven) voor
eigen gebruik. Wij kopen alle uitgeselecteerde duiven voor
slachting. Verwerking voor diervoeding.
Neem gerust contact op om uw duiven bij ons binnen te
brengen of voor een verzamelpunt in jouw buurt.

ROOSTER VAN DE BOETES OPGELEGD DOOR
DE NATIONALE RAAD VAN BEHEER EN BESTUUR 2016
Aard van de inbreuk
Gebruik van niet goedgekeurde voertuigen
Overlading
Laattijdige aankomst op de lossingsplaats of
Laattijdige voorbereiding lossing
Onbewaakte duiven op de lossingsplaats
Niet eerbiedigen van het NSR., Sportreglement van de PE/SPE of beslissingen NAV
Voertuig zonder traliewerk met hangslot
Geen verluchting aan de duiven (gesloten voertuig)
Lossingen zonder aanwezigheid van een bij de KBDB aangesloten vergezeller
Onvoldoende personeel voor de lossing
Lossingen zonder vergunning of clandestien
Onbewaakte duiven in inkorvingslokaal
Korven in slechte staat of niet onderhouden
Teveel duiven in de manden
Etiketten niet in orde
Niet loden van manden
Niet drenken van de duiven
Niet naleven van de lossingsuren en/of lossingsinstructies
Afwezigheid van een verzorger in het voertuig (vergezeller of hulpvergezeller andere dan de chauffeur) bij
ladingen boven de 100 korven.
Niet aflassen van een vlucht
Contingenten van éénzelfde verbond werden gescheiden bij de lossing
Niet geloste duif, teruggevonden in een mand in het lokaal van de vereniging
Info over de lossingen : gebrek aan informaties
Andere inbreuken met betrekking tot het welzijn van de reisduiven
Ontbreken van attest PARAMYXO
Ontbreken van goedkeuringsfiche in het voertuig
Laattijdig overmaken van gebruikte lossingsvergunningen
Vervoeren van duiven die niet werden ingekorfd in een door de KBDB erkend inkorvingslokaal

N.B.
(1) RAPPEL van de inhoud van art.43 §3 van het NSR
“De betrokken vereniging zal worden beboet door de nationale raad van
beheer en bestuur, behalve wanneer is bewezen dat de tekortkoming
een gevolg is van het vervoer van de duiven. In dit geval zal de betrokken
vergezeller ervoor kunnen verantwoordelijk worden gesteld.”

Liefhebber

Vergezeller
250 €
100 € / mand

Vereniging

250 €
250 €
250 €
250 €
250 €
250 €
250 €
250 €
100 €/mand

100 €/mand
100 €/mand
100 €/mand
50 €/mand
100 €/mand

250 €
250 €
400 €
200 €
200 €
250 €
500 €
Te bepalen door de nationale raad
van beheer en bestuur in functie
van het belang van de inbreuk.
250 €/formulier
100 €
200 €
1000 €
100 €/mand

Niettemin, zal de vereniging kunnen worden vrijgesteld van de
verantwoordelijkheden voorzien bij § 1 tot 4 van art.43 van het NSR 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 in dit rooster, zal de
nationale raad van beheer en bestuur de boete bepalen die er betrekking
op heeft.
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CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2016

CRITERIA
NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2016
I. ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN
• Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP zal worden betwist met de eerste afgegeven duif,
op 17 wedvluchten, klassement per 5-tal (volledige prijzen), hetzij
2 wedvluchten GROTE FOND OUDE (naar keuze uit de 7 internationale wedvluchten)
3 wedvluchten FOND OUDE (naar keuze uit de 10 nationale wedvluchten)
2 wedvluchten JAARLINGEN, GROTE FOND of FOND (naar keuze uit de 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 nationale wedvluchten)
2 wedvluchten JONGE DUIVEN (naar keuze uit 4 nationale wedvluchten)
1 wedvlucht SNELHEID (naar keuze oude of jaarlingen)
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
1 wedvlucht KLEINE HALVE-FOND (naar keuze oude of jaarlingen)
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
1 wedvlucht KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (naar keuze)
1 wedvlucht SNELHEID JONGE DUIVEN (naar keuze)
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 ring 2014 of ouder)
zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal
(volledige prijzen), op 3 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten:
PAU van 17/6, AGEN (oude) van 24/6, BARCELONA van 1/7, ST.VINCENT van 8/7, MARSEILLE van 15/7,
NARBONNE (oude) van 22/7 en PERPIGNAN van 29/7/2016.
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
• Het nationaal kampioenschap GROTE FOND JAARLINGEN (drager van ring 2015)
zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal
(volledige prijzen), op 2 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten:
AGEN (jaarlingen) van 24/6, LIBOURNE (jaarlingen) van 2/7 en NARBONNE (jaarlingen) van
22/7/2016. Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
• Het nationaal FONDkampioenschap OUDE (drager van ring 2014 of ouder) zal
worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal
(volledige prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten:
LIMOGES van 28/5, VALENCE van 4/6, CAHORS van 11/6, MONTAUBAN van 18/6, MONTELIMAR
(oude) van 25/6, LIBOURNE (oude) van 2/7, LIMOGES (oude) van 9/7 , JARNAC (oude) van 16/7, BRIVE
(oude) van 23/7 en TULLE (oude) van 30/7/2016. 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.
• Het nationaal FONDkampioenschap JAARLINGEN (drager van ring 2015) zal
worden betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal
(volledige prijzen), op 3 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten:
MONTELIMAR (jaarlingen) van 25/6, LIMOGES (jaarlingen) van 9/7, JARNAC (jaarlingen) van 16/7,
BRIVE (jaarlingen) van 23/7 en TULLE (jaarlingen) van 30/7/2016. 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.
• Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2014 of ouder) zal
worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige
prijzen), op 5 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten: BOURGES (oude)
van 28/5, CHATEAUROUX (oude) van 4/6, GUERET (oude) van 11/6, MONTLUCON (oude) van 18/6,
ARGENTON (oude) van 25/6, LA SOUTERRAINE (oude) van 2/7, CHATEAUROUX (oude) van 9/7 en
BOURGES (oude) van 30/7/2016. 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.
• Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2015) zal
worden betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige
prijzen), op 5 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten: BOURGES (jaarlingen)
van 28/5, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 4/6, GUERET (jaarlingen) van 11/6, MONTLUCON
(jaarlingen) van 18/6, ARGENTON (jaarlingen) van 25/6, LA SOUTERRAINE (jaarlingen) van 2/7,
CHATEAUROUX (jaarlingen) van 9/7 en BOURGES (jaarlingen) van 30/7/2016. 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.
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• Het nationaal kampioenschap voor JONGE DUIVEN (drager ring 2016) op nationale
wedvluchten, zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), klassement per
5-tal (volledige prijzen), op 3 wedvluchten naar keuze uit volgende nationale wedvluchten: BOURGES
(jonge) van 30/7, ARGENTON (jonge) van 13/8, LA SOUTERRAINE (jonge) van 27/8 en CHATEAUROUX
(jonge) van 10/9/2016. 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.
In elk van deze 7 kampioenschappen zullen 15 laureaten worden geklasseerd.
• Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND OUDE & JAARLINGEN zal worden betwist
met de eerste twee afgegeven oude duiven of jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige
prijzen), met keuze uit volgende vluchten:
Vlaams-Brabant
oostenlijn: Sens en Melun
middenlijn: Souppes-sur-Loing
West-Vlaanderen
Fontenay, Chateaudun, Tours , Brionne en Saumur
Oost-Vlaanderen
Fontenay, Orléans, Souppes-sur-Loing,
Villemandeur en Chateaudun
Limburg
Sézanne, Sens, Gien en Orléans
Antwerpen
Souppes-sur-Loing, Melun, Gien en Orléans
Henegouwen/Waals-Brabant
Bourges, Nevers, Vierzon +
voor Luxemburg eveneens: Auxerre, Moulins, Vichy
Luik/Namen/Luxemburg
MAAR GEEN NATIONALE VLUCHTEN
Dit kampioenschap geldt voor oude duiven en jaarlingen, over 5 wedvluchten met een totale afstand
van minimum1.250 km gedurende de periode van 7 mei 2016 tot en met het weekend vóór 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 10 liefhebbers per wedvlucht.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
• Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2016)
zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf 11 juni 2016 tot en
met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht, klassement per 5-tal (volledige prijzen),
op 5 wedvluchten te kiezen uit volgende vluchten:
Vlaams-Brabant
oostenlijn: Sens en Melun
middenlijn: Souppes-sur-Loing
West-Vlaanderen
Fontenay, Chateaudun, Tours , Brionne en Saumur
Oost-Vlaanderen
Fontenay, Orléans, Souppes-sur-Loing,
Villemandeur en Chateaudun
Limburg
Sézanne, Sens, Gien en Orléans
Antwerpen
Souppes-sur-Loing, Melun, Gien en Orléans
Henegouwen/Waals-Brabant
Bourges, Nevers, Vierzon +
voor Luxemburg eveneens: Auxerre, Moulins, Vichy
Luik/Namen/Luxemburg
MAAR GEEN NATIONALE VLUCHTEN
met een totale afstand van minimum 1.250 km. Eén enkele wedvlucht per weekend met een minimum
deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen
• Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap OUDE & JAARLINGEN zal worden betwist met de
eerste twee afgegeven oude duiven of jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen),
met keuze uit volgende vluchten:
Vlaams-Brabant
oostenlijn: Momignies, Soissons en Nanteuil
middenlijn: Quiévrain, Noyon en St Quentin
West-Vlaanderen
Arras, Clermont, Pontoise en Compiègne
Oost-Vlaanderen
Arras, Quiévrain, Péronne, Noyon, Pont en Clermont
Limburg
Mettet, Chimay, Vervins en Laon
Antwerpen
Quiévrain, Noyon, Momignies, Soissons en Pont
Henegouwen/Waals-Brabant
tot en met Ecouen (Middenlijn)
tot en met Melun (Oostenlijn)
Luik/Namen/Luxemburg
Luik: tot en met Meaux
Namen: tot en met Melun
Luxemburg: tot en met Troyes
Dit kampioenschap zal worden betwist met oude duiven en jaarlingen op 6 wedvluchten met een
totale afstand van minimum 400 km gedurende de periode van 19 maart 2016 tot en met het
weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II. Enkel de weekendvluchten en slechts
één vlucht per weekend, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per
wedvlucht, zullen in aanmerking worden genomen.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
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• Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap voor JONGE DUIVEN (drager van ring 2016) zal
worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf 14 mei 2016 tot en met
het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht, klassement per 5-tal (volledige prijzen), op
6 wedvluchten, met een totale afstand van minimum 400 km met keuze uit volgende vluchten:
Vlaams-Brabant
oostenlijn: Momignies, Soissons en Nanteuil
middenlijn: Quiévrain, Noyon en St Quentin
West-Vlaanderen
Arras, Clermont, Pontoise en Compiègne
Oost-Vlaanderen
Arras, Quiévrain, Péronne, Noyon, Pont en Clermont
Limburg
Mettet, Chimay, Vervins en Laon
Antwerpen
Quiévrain, Noyon, Momignies, Soissons en Pont
Henegouwen/Waals-Brabant
tot en met Ecouen (Middenlijn)
tot en met Melun (Oostenlijn)
Luik/Namen/Luxemburg
Luik: tot en met Meaux
Namen: tot en met Melun
Luxemburg: tot en met Troyes
Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend, met een minimum deelname van 100
duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zullen in aanmerking worden genomen.
• Het nationaal kampioenschap voor de JEUGD : uitsluitend voorbehouden aan liefhebbers van
12 jaar tot 25 jaar (referentiedatum 01/04/2016) die kunnen bewijzen dat ze de duivensport
op VOLLEDIG ZELFSTANDIGE basis beoefenen en het geen bestaand hok betreft dat door
hen werd overgenomen. Te winnen met de 1ste afgegeven duif op 5 wedvluchten, naar keuze van
de liefhebber, met een totale afstand van minimum 500 km, op wedvluchten ingericht tijdens de
periode van 7 mei 2016 tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht. Slechts
één enkele wedvlucht per weekend, met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers
per wedvlucht zal in aanmerking worden genomen.
In elk van deze 5 kampioenschappen zullen 25 laureaten worden geklasseerd.
II. KAMPIOENSCHAPPEN AS-DUIF
Het nationaal kampioenschap AS-DUIF zal, rekening houdend met het ringnummer, worden
betwist in 13 categorieën :
• in SNELHEID OUDE (drager van ring 2014 of ouder), de 6 beste uitslagen met dezelfde duif,
klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum400 km afgelegd voor de
6 gekozen wedvluchten met keuze uit volgende vluchten:
Vlaams-Brabant
oostenlijn: Momignies, Soissons en Nanteuil
middenlijn: Quiévrain, Noyon en St Quentin
West-Vlaanderen
Arras, Clermont, Pontois en Compiègne
Oost-Vlaanderen
Arras, Quiévrain, Péronne, Noyon, Pont en Clermont
Limburg
Mettet, Chimay, Vervins en Laon
Antwerpen
Quiévrain, Noyon, Momignies, Soissons en Pont
Henegouwen/Waals-Brabant
tot en met Ecouen (Middenlijn)
tot en met Melun (Oostenlijn)
Luik/Namen/Luxemburg
Luik: tot en met Meaux
Namen: tot en met Melun
Luxemburg: tot en met Troyes
met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Enkel de
weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in aanmerking worden genomen. Dit
kampioenschap zal enkel worden betwist met oude duiven, gedurende de periode van 19 maart
2016 tot en met het weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
• in SNELHEID JAARLINGEN (drager van ring 2015), de 6 beste uitslagen met dezelfde duif,
klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 400 km afgelegd voor
de 6 gekozen wedvluchten met keuze uit volgende vluchten
Vlaams-Brabant
oostenlijn: Momignies, Soissons en Nanteuil
middenlijn: Quiévrain, Noyon en St Quentin
West-Vlaanderen
Arras, Clermont, Pontoise en Compiègne
Oost-Vlaanderen
Arras, Quiévrain, Péronne, Noyon, Pont en Clermont
Limburg
Mettet, Chimay, Vervins en Laon
Antwerpen
Quiévrain, Noyon, Momignies, Soissons en Pont
Henegouwen/Waals-Brabant
tot en met Ecouen (Middenlijn)
tot en met Melun (Oostenlijn)
Luik/Namen/Luxemburg
Luik: tot en met Meaux
Namen: tot en met Melun
Luxemburg: tot en met Troyes
met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Enkel de
weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in aanmerking worden genomen. Dit
kampioenschap zal enkel worden betwist met jaarlingen, gedurende de periode van 19 maart 2016
tot en met het weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
• in SNELHEID JONGE DUIVEN (drager van ring 2016), de 6 beste uitslagen met dezelfde duif,
klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 400 km afgelegd voor
de 6 gekozen wedvluchten met keuze uit volgende vluchten:
Vlaams-Brabant
oostenlijn: Momignies, Soissons en Nanteuil
middenlijn: Quiévrain, Noyon en St Quentin
West-Vlaanderen
Arras, Clermont, Pontoise en Compiègne
Oost-Vlaanderen
Arras, Quiévrain, Péronne, Noyon, Pont en Clermont
Limburg
Mettet, Chimay, Vervins en Laon
Antwerpen
Quiévrain, Noyon, Momignies, Soissons en Pont
Henegouwen/Waals-Brabant
tot en met Ecouen (Middenlijn)
tot en met Melun (Oostenlijn)

Luik/Namen/Luxemburg

Luik: tot en met Meaux
Namen: tot en met Melun
Luxemburg: tot en met Troyes
met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Enkel de
weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in aanmerking worden genomen. Dit
kampioenschap zal enkel worden betwist met jonge duiven gedurende de periode van 14 mei 2016
tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht.
• in KLEINE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2014 of ouder), de 5 beste uitslagen met
dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum1.250 km
afgelegd voor de 5 gekozen wedvluchten, met keuze uit volgende vluchten:
Vlaams-Brabant
oostenlijn: Sens en Melun
middenlijn: Souppes-sur-Loing
West-Vlaanderen
Fontenay, Chateaudun, Tours , Brionne en Saumur
Oost-Vlaanderen
Fontenay, Orléans, Souppes-sur-Loing,
Villemandeur en Chateaudun
Limburg
Sézanne, Sens, Gien en Orléans
Antwerpen
Souppes-sur-Loing, Melun, Gien en Orléans
Henegouwen/Waals-Brabant
Bourges, Nevers, Vierzon +
voor Luxemburg eveneens: Auxerre, Moulins, Vichy
Luik/Namen/Luxemburg
MAAR GEEN NATIONALE VLUCHTEN
met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap
zal enkel worden betwist met oude duiven, gedurende de periode van 7 mei 2016 tot en met het
weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
• in KLEINE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2015), de 5 beste uitslagen met dezelfde
duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum1.250 km afgelegd
voor de 5 gekozen wedvluchten met keuze uit volgende vluchten:
Vlaams-Brabant
oostenlijn: Sens en Melun
middenlijn: Souppes-sur-Loing
West-Vlaanderen
Fontenay, Chateaudun, Tours , Brionne en Saumur
Oost-Vlaanderen
Fontenay, Orléans, Souppes-sur-Loing,
Villemandeur en Chateaudun
Limburg
Sézanne, Sens, Gien en Orléans
Antwerpen
Souppes-sur-Loing, Melun, Gien en Orléans
Henegouwen/Waals-Brabant
Bourges, Nevers, Vierzon +
voor Luxemburg eveneens: Auxerre, Moulins, Vichy
Luik/Namen/Luxemburg
MAAR GEEN NATIONALE VLUCHTEN
met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap
zal enkel worden betwist met jaarlingen, gedurende de periode van 7 mei 2016 tot en met het
weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
• in KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2016) de 4 beste uitslagen met
dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum1.000 km
afgelegd voor de 4 gekozen wedvluchten, met keuze uit volgende vluchten:
Vlaams-Brabant
oostenlijn: Sens en Melun
middenlijn: Souppes-sur-Loing
West-Vlaanderen
Fontenay, Chateaudun, Tours , Brionne en Saumur
Oost-Vlaanderen
Fontenay, Orléans, Souppes-sur-Loing,
Villemandeur en Chateaudun
Limburg
Sézanne, Sens, Gien en Orléans
Antwerpen
Souppes-sur-Loing, Melun, Gien en Orléans
Henegouwen/Waals-Brabant
Bourges, Nevers, Vierzon +
voor Luxemburg eveneens: Auxerre, Moulins, Vichy
Luik/Namen/Luxemburg
MAAR GEEN NATIONALE VLUCHTEN
met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap
zal enkel worden betwist met jonge duiven gedurende de periode van 11 juni 2016 tot en met het
weekend vóór de laatste nationale wedvlucht.
• in GROTE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2014 of ouder), de 4 beste NATIONALE, ZONALE
of uitslagen van de PE/SPE met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op 4 wedvluchten
naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten: BOURGES (oude) van 28/5, CHATEAUROUX (oude)
van 4/6, GUERET (oude) van 11/6, MONTLUCON (oude) van 18/6, ARGENTON (oude) van 25/6, LA
SOUTERRAINE (oude) van 2/7, CHATEAUROUX (oude) van 9/7 en BOURGES (oude) van 30/7/2016.
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.
• in GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2015), de 4 beste NATIONALE, ZONALE of
uitslagen van de PE/SPE met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op 4 wedvluchten
naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten: BOURGES (jaarlingen) van 28/5, CHATEAUROUX
(jaarlingen) van 4/6, GUERET (jaarlingen) van 11/6, MONTLUCON (jaarlingen) van 18/6, ARGENTON
(jaarlingen) van 25/6, LA SOUTERRAINE (jaarlingen) van 2/7, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 9/7 en
BOURGES (jaarlingen) van 30/7/2016. 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.
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• in GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2016), de 3 beste NATIONALE, ZONALE
of uitslagen van de PE/SPE met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op 3 wedvluchten
naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten: BOURGES (jonge) van 30/7, ARGENTON (jonge)
van 13/8, LA SOUTERRAINE (jonge) van 27/8 en CHATEAUROUX (jonge) van 10/9/2016. 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.

As-duiven

• in FOND OUDE(drager van ring 2014 of ouder), de 3 beste NATIONALE, ZONALE of uitslagen van
de PE/SPE met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit:
LIMOGES van 28/5, VALENCE van 4/6, CAHORS van 11/6, MONTAUBAN van 18/6, MONTELIMAR
(oude) van 25/6, LIBOURNE (oude) van 2/7, LIMOGES (oude) van 9/7 , JARNAC (oude) van 16/7, BRIVE
(oude) van 23/7 en TULLE (oude) van 30/7/2016. 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.
• in FOND JAARLINGEN (drager van ring 2015), de 2 beste NATIONALE, ZONALE of uitslagen van
de PE/SPE met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit:
MONTELIMAR (jaarlingen) van 25/6, LIMOGES (jaarlingen) van 9/7, JARNAC (jaarlingen) van 16/7,
BRIVE (jaarlingen) van 23/7 en TULLE (jaarlingen) van 30/7/2016. 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.
• in GROTE FOND OUDE (drager van ring 2014 of ouder), de 2 beste NATIONALE uitslagen, met
dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit: PAU van 17/6, AGEN
(oude) van 24/6, BARCELONA van 1/7, ST.VINCENT van 8/7, MARSEILLE van 15/7, NARBONNE (oude) van
22/7 en PERPIGNAN van 29/7/2016. Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
• in GROTE FOND JAARLINGEN (drager van ring 2015), de 2 beste NATIONALE uitslagen, met
dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit:
AGEN (jaarlingen) van 24/6, LIBOURNE (jaarlingen) van 2/7 en NARBONNE (jaarlingen) van 22/7/2016
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 betreffende de verschillende kampioenschappen.
Voor de nationale kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD en AS-DUIF (snelheid
en kleine halve-fond), dienen de vermelde prijzen worden gestaafd door de voorzitters, secretarissen
en penningmeesters van de betrokken duivenliefhebbersverenigingen.
IV. ALGEMENE BEPALINGEN
• Voor de nationale wedvluchten in deze kampioenschappen komen de NATIONALE, de ZONALE
of de uitslagen van de PE/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 georganiseerd in de schoot van de KBDB
(nationaal of PE/SPE). Enkel de liefhebbers die de reglementen van de KBDB onderschreven
hebben en die onder de toepassing vallen van het dopingreglement van de KBDB kunnen
deelnemen aan de nationale kampioenschappen.
• 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 informatie vermeld op zijn
deelnemingsformulier. Verkeerde vermeldingen op zijn deelnemingsformulier kunnen na
16/09/2016 – 12u00 niet meer worden rechtgezet.
• Alleen GOEDGEKEURDE wedvluchten komen in aanmerking .
• Enkel de formulieren, gepubliceerd op de KBDB-website of verschenen in het Bondsblad,
evenals kopieën of een identieke lay-out ervan, worden als geldig aanvaard voor de
inzending van de nationale kampioenschappen. De liefhebber is verplicht om zijn
behaalde plaatsen in de uitslag op te geven
• De wedvluchten vermeld in de verschillende categorieën kunnen, in geval van overmacht,
worden gewijzigd door de nationale raad van beheer en bestuur.
• VOLLEDIGE palmaressen alsook palmaressen met een minimum aan behaalde prijzen,
overeenkomstig onderstaand schema, komen in aanmerking.
Minimum
aantal prijzen

Maximum aantal
te behalen prijzen

Algemeen

12

17

1ste en 2de getekende

14

Grote fond oude

4

6

Grote fond jaarlingen

3

4

Fond oude

6

8

Fond jaarlingen

4

6

Grote halve-fond oude

7

10

Grote halve-fond jaarlingen

7

10

Jonge duiven

4

6

Kleine halve-fond oude en jaarlingen

7

10

Kleine halve fond jonge

7

10

Snelheid oude en jaarlingen

8

12

Snelheid jonge duiven

8

12

Jeugd

4

5

Minimum
aantal prijzen

Maximum aantal
te behalen prijzen

Snelheid oude

4

6

Snelheid jaarlingen

4

6

Snelheid jonge

4

6

Kleine halve-fond oude

4

5

Kleine halve-fond jaarlingen

4

5

Kleine halve-fond jonge

3

4

Grote halve-fond oude

3

4

Grote halve-fond jaarlingen

3

4

Grote halve-fond jonge

2

3

Fond oude

2

3

Fond jaarlingen

2

2

Grote fond oude

2

2

Grote fond jaarlingen

2

2

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 vermeld 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 kampioenschappen.

3.

Het Nationaal Sportreglement is integraal van toepassing.

VI. TERMIJNEN
Inzending van het DEELNEMINGSFORMULIER EN UITSLAGEN naar de Bondszetel van de
KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE. De uitslagen dienen enkel te worden
toegestuurd voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD &
AS-DUIVEN (kleine halve-fond & snelheid).
Uiterste datum :
- Per post: 16 SEPTEMBER 2016 – postdatum telt.
- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:
16 SEPTEMBER 2016 om 12u00 ‘s middags uiterlijk.
Na deze datum worden geen opgaven, noch wijzigingen, noch verbeteringen meer aanvaard
(ook niet als een verkeerde uitslag, verkeerde vlucht, verkeerde snelheden, enz. werden
opgegeven).
VII. VOORLOPIGE RANGSCHIKKINGEN
De voorlopige rangschikkingen zullen verschijnen op de KBDB-website www.kbdb.be, begin
oktober 2016.
Alleen de voorlopige uitslag zal integraal worden gepubliceerd
De dag van de mededeling van de voorlopige rangschikking zal het overzicht 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, JEUGD & AS-DUIVEN (kleine
halve-fond en snelheid) dienen de uitslagen samen met het deelnemingsformulier te worden
toegestuurd.
IX. BETWISTINGEN
Betwistingen, klachten en vragen om informatie betreffende de voorlopige rangschikkingen
moeten verplicht toekomen ten Bondszetel van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500
HALLE binnen een termijn van 8 werkdagen na de publicatie op de KBDB-website.
Deze termijn geldt eveneens voor verzendingen per post, fax, e-mail, enz.
Alle documenten die op de KBDB (Halle) toekomen na deze termijn zullen niet in aanmerking
worden genomen.
X. GESCHILLEN
Alle gevallen die niet voorzien worden in dit reglement en interpretatieproblemen vallen
onder de uitsluitende en soevereine bevoegdheid van de NATIONALE RAAD VAN BEHEER en
BESTUUR.
XI. BEREKENING
Het berekenen van de coëfficiënt zal gebeuren tot 4 cijfers na de komma. Het vijfde cijfer
na de komma zal de afronding bepalen.
formule :

(plaats 1ste getekende + plaats 2de getekende) x 100
aantal deelnemende duiven

Laboratoire COLMAN PVBA
CONDITIE PREPARATEN VOOR DUIVEN
GEGARANDEERD ZONDER CAFEINE

Gevitamineerde souvereine pillen COLMAN
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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

CNK: 0130401 (100 pil.) voor een prijs van 9,50 €, CNK: 0081620 (500 pil.)
voor een prijs van 40 €, CNK: 0081638 (1000 pil.) voor een prijs van 70 €
Bevatten 6 vitaminen (B1, B2, B3, B6, B12, E) en soja-lecithine, noodzakelijk
voor een optimale stofwisseling en 6 spierversterkende planten.

Multi-gevitamineerde souvereine capsules + Ginseng COLMAN
CNK: 0370320 (100 caps.) voor een prijs van 10,50 €
Bevatten 10 vitaminen (B1, B2, B3, B5, B6, B12, A, D3, E, C) en ginseng
voor een betere levenskracht.

Antico X COLMAN (1/2 l)

CNK: 1429927 voor een prijs van 10 €
Aangewezen tegen platte mest. Geef terug levendigheid en eetlust.

Succes COLMAN (125 ml)

CNK: 3086444 voor een prijs van 20 €
Bevat Ijzer, Iodium, minerale elementen voor een groter uithoudingsvermogen.
Mugmo X COLMAN (30 ml) - neusdruppels CNK: 1429935 voor een prijs van 9,50 €
Reinigt de neus, de bek en de keel. Vermijd de slijmen en de besmetting.
Zwartoogwater (10 ml) - oogdruppels CNK: 0099671 voor een prijs van 9,50 €
Zorg van de ogen, bekstoten en waterachtige ogen.

Bad Souvereine COLMAN (200 g)

CNK: 0027904 voor een prijs van 3 €
Voor een zuivere duif, een ontsmettend bad met uittreksel pijnboomnaalden.

Specialiteiten alleen verkrijgbaar in apotheek.
Geef het nationaal kodenummer (CNK) aan uw apotheker.

Onze producten in detail op onze website : www.laboratoire-colman.be

Laboratoire COLMAN - Duiven specialiteiten -

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

Rue de La Grande Louvière, 68-70 - 7100 La Louvière
Tel: 064/22.49.07 - Fax: 064/26.00.20 - lab.colman@skynet.be
H.R. Mons: 61.598 - BTW: BE 401.753.610
Financiele rekening: bpost: IBAN: BE20 0000 0260 5256 BIC: BPOTBEB1
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REGLEMENTERING TER BETEUGELING VAN HET GEBRUIK
VAN VERBODEN STOFFEN BIJ SPORTDUIVEN
ARTIKEL 1
Het toedienen of laten toedienen van stoffen met het doel het beïnvloeden van
de prestaties van de reisduif die deelneemt of wordt voorbereid op deelname
aan de sportcompetitie of aan een leervlucht, wordt als dopingpraktijk
beschouwd en is verboden en zal beteugeld worden conform art.11 van
onderhavig reglement. Het toevoegen of laten toevoegen van stoffen aan
het drinkwater van de duiven met het doel het beïnvloeden van de prestaties
van de reisduif die deelneemt of wordt voorbereid op deelname aan de
sportcompetitie of aan een leervlucht wordt als dopingpraktijk beschouwd en
zal eveneens beteugeld worden conform art.11 van onderhavig reglement. Het
deelnemen aan wedstrijden en leervluchten met duiven waaraan dergelijke
stoffen werden toegediend is eveneens verboden en zal beteugeld worden
conform art.11 van onderhavig reglement. Het weigeren en/of onmogelijk
maken van een monsterneming door de eigenaar of diens aangestelde zal
eveneens beschouwd worden als een overtreding van onderhavig reglement
en zal beteugeld worden conform art.11 van onderhavig reglement. Daders en
medeplichtigen zullen beiden worden gestraft conform art.11 van onderhavig
reglement.
ARTIKEL 2
De toediening van de hierna vermelde stoffen is verboden :
A. SUBSTANTIES
1. corticosteroïden
2. bronchodilatoren met inbegrip van β-agonisten
3. anabole steroïden
4. niet-steroïdale ontstekingsremmers
5. narcotische analgetica
6. analgetica
7. middelen die het zenuwstelsel beïnvloeden met inbegrip van cafeïne
8. synthetische hormonen en groeibevorderaars
Aan huidig reglement wordt een NIET-LIMITATIEVE lijst gevoegd met stoffen
waarvan de toediening een overtreding van huidig reglement inhoudt. Deze
lijst wordt louter verstrekt ten titel van inlichting.
B. MANIPULATIE
De producten die in staat zijn de endogene of exogene concentratie van
substanties in mest/veer/bloed te wijzigen met als doel de integriteit van het
monster te wijzigen ( o.a., maar niet limitatief, diuretica.)
ARTIKEL 3
De bevoegde KBDB.-instanties zijn gemachtigd op elk ogenblik en op iedere
plaats monsters van onder meer uitwerpselen en/of een veer en/of bloed van
de sportduiven van haar leden te laten nemen, met het oog op de opsporing
van verboden stoffen. Hiervoor dienen voor alle wedvluchten al de geklasseerde
duiven op het hok van de liefhebber ter beschikking te blijven, voor controle
door de KBDB of door de organisator gedurende minstens 5 werkdagen na de
sluiting van de wedvlucht.
Tevens kunnen stalen genomen worden van het drinkwater dat aan de duiven
verstrekt wordt. Deze monsterneming zal geschieden door bevoegde personen
aangeduid door de KBDB.
Met oog op een eventuele monsterneming in afwezigheid van de eigenaar, of in
geval van verhindering zijnentwege, zal de eigenaar op zijn hoklijst de gegevens
(incl. telefoonnummer) vermelden van de te contacteren persoon, wonende in
dezelfde gemeente of een aanpalende fusiegemeente (zoals voorzien op de
hoklijst).
ARTIKEL 4
De bevoegde KBDB -instanties kunnen eveneens, naar de duivenliefhebbersverenigingen toe, alle maatregelen treffen met het oog op het
inhouden – ten bewarende titel – van de prijzen van de liefhebbers wiens duiven
het voorwerp uitmaken van een controle op verboden stoffen.
ARTIKEL 5
De monsterneming gebeurt in aanwezigheid van de persoon op wiens naam
de hoklijst staat of van zijn aangestelde. Hiervan wordt uitdrukkelijk melding
gemaakt op het verslag van monsterneming. Ieder gecollecteerd monster
moet over twee recipiënten worden verdeeld. Recipiënt A voor de eerste
analyse, recipiënt B voor de eventuele tegenanalyse. Beide recipiënten worden
op een onschendbare en herkenbare manier gesloten in aanwezigheid van het
aangesloten lid of zijn aangestelde. Het onschendbaar en herkenbaar gesloten
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recipiënt B, bestemd voor tegenonderzoek, wordt door dit laboratorium ter
beschikking gehouden tot na de periode voorzien voor de aanvraag van een
tegenonderzoek. Voor de verzending van de stalen naar Zuid-Afrika zal een
beroep gedaan worden op een gespecialiseerde firma.
ARTIKEL 6
De analyse van genomen monsters zal geschieden door “The National
Horseracing Authority – Turfclub Road -Turffontein 2140 – South Africa”. Voor
het tegenonderzoek kan enkel een beroep gedaan worden op het erkende
laboratorium waar de positieve analyse werd vastgesteld.
ARTIKEL 7
I. De uitslag van het labo-onderzoek wordt confidentieel overgemaakt aan de
dopingverantwoordelijke van de KBDB. De KBDB brengt de eigenaar of zijn
aangestelde hiervan op de hoogte. Ingeval van een positief resultaat dient dit
per aangetekend schrijven te worden verzonden.
II. De eigenaar of zijn aangestelde kan binnen de 10 werkdagen (voorgeschreven
op straffe van nietigheid) na verzending van de betekening, per aangetekend
schrijven een tegenonderzoek aanvragen aan de dopingverantwoordelijke
van de KBDB. De aanvrager van het tegenonderzoek betaalt het daartoe
verschuldigde bedrag aan de KBDB.
Wanneer de eigenaar of zijn aangestelde binnen de termijn van 10 dagen
geen verzoek tot tegenonderzoek heeft ingediend, wordt het resultaat
van het eerste onderzoek als definitief beschouwd. De uitslag van het
tegenonderzoek wordt bij middel van een verslag aan de eigenaar of zijn
aangestelde per aangetekend schrijven mede gedeeld. Kopie hiervan wordt
door het labo aan de dopingverantwoordelijke van de KBDB bezorgd. De
KBDB zal, in geval van positief tegenonderzoek, de procedure respecteren
voorzien in art 7.I.
III. Vanaf de kennisgeving van een positief resultaat zoals voorzien in art
7.I. mag de betrokken liefhebber op geen enkele wijze een overdracht
doen van alle of een deel van zijn duiven, al dan niet gratis. Vanaf
de kennisgeving van een positief resultaat zal elke klassering in een
kampioenschap en de uitbetaling van de daarbij horende prijzen
in hoofde van betrokken liefhebber opgeschort worden. Indien de
tegenexpertise negatief is, zal dit verbod van rechtswege ophouden
te bestaan.
ARTIKEL 8
Ingeval van een definitief positief resultaat worden alle kosten met inbegrip
van de kostprijs van het eerste onderzoek ten last gelegd van de overtreder.
Ingeval de tegenexpertise negatief is, vallen deze kosten ten laste van de KBDB.
De aangeslotene kan echter geen aanspraak maken op om het even welke
schadevergoeding. Ingeval van weigering of wanneer de controle onmogelijk
gemaakt wordt, zullen de gemaakte kosten van de controle ten laste gelegd
worden van de overtreder.
ARTIKEL 9
Medische behandeling van het duivenbestand of een deel ervan moet vóór
aanvang van de controle gemeld worden aan de controleurs en vóór de controle
gestaafd worden door een medisch attest van de behandelende dierenarts,
dat aan het P.V. van monsterneming dient te worden gehecht. Een medische
behandeling met stoffen zoals bepaald in art.2 mag niet worden toegediend
aan duiven die deelnemen aan wedvluchten en/of leervluchten en dit kan
niet als reden worden opgegeven voor een positief resultaat. De liefhebber is
persoonlijk verantwoordelijk voor de aan zijn duiven toegediende producten.
De duiven onder behandeling mogen zich niet op de speelhokken bevinden.
ARTIKEL 10
In geval van een positieve analyse zal het dossier – anoniem – door de KBDBdoping verantwoordelijke overgemaakt worden aan een wetenschappelijke
adviserende commissie (afgekort WAC) opgericht binnen de KBDB.
Deze commissie is samengesteld uit, behalve de KBDB dopingverantwoordelijke
die uitsluitend zetelt als secretaris-verslaggever, 4 leden die veearts zijn en/of
houders van een hoger diploma in de diergeneeskunde. Deze leden worden
benoemd door de nationale raad van beheer en bestuur voor een periode van
2 jaar en telkens stilzwijgend verlengd voor 2 jaar. Er is een onverenigbaarheid
tussen het lidmaatschap van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur van de
KBDB en de WAC.
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REGLEMENTERING TER BETEUGELING VAN HET GEBRUIK
VAN VERBODEN STOFFEN BIJ SPORTDUIVEN
Teneinde een gegevensbank op te richten, dienstig ter verbetering van
de dopingcontroles binnen de KBDB, zal de WAC eveneens anoniem de
analyserapporten van de negatieve dopingcontroles, opgesteld door het
laboratorium aangesteld door de KBDB, onderzoeken.
De WAC kan eveneens aan de nationale raad van beheer en bestuur
aanbevelingen en voorstellen doen tot aanpassing van het huidige
dopingreglement. De nationale raad van beheer en bestuur zal deze
aanbevelingen en voorstellen onderzoeken en deze voorleggen aan de
nationale algemene vergadering van oktober.
De nationale raad van beheer en bestuur kan aan de WAC alle mogelijke
opdrachten toevertrouwen tot verbetering van de strijd tegen het
dopinggebruik bij reisduiven.
De WAC vergadert in alle onafhankelijkheid teneinde de positieve
analyserapporten te bestuderen en teneinde aan de nationale raad van beheer en
bestuur een wetenschappelijke evaluatie van de analyse resultaten te verstrekken.
Deze wetenschappelijke evaluatie dient steeds in unanimiteit worden uitgebracht
door de aanwezige of in conferentie zijnde leden van de WAC (minimum 3).
Deze wetenschappelijke evaluatie van de WAC zal toegevoegd worden aan het
betreffende dossier en kan als dusdanig ingekeken worden door alle betrokken
partijen.
De wetenschappelijke evaluatie van de WAC bindt de Nationale Raad van Beheer
en Bestuur niet. Enkel de Nationale Raad van Beheer en Bestuur beslist derhalve
of een definitief positief resultaat een overtreding van het Reglement inhoudt.
Het/de betreffende lid/leden van de KBDB wordt/worden¸ bij een definitieve
positieve analyse¸ alsdan opgeroepen door de nationale raad van beheer en
bestuur van de KBDB, teneinde zijn/hun verweermiddelen voor te dragen. De
betrokken liefhebber/liefhebbers dient/dienen persoonlijk aanwezig te zijn
en kan/kunnen zich eventueel laten bijstaan door een advocaat of raadgever
(aangesloten bij de KBDB).

Deze geldboete kan enkel worden opgelegd bij een unanieme beslissing van
minimum vier aanwezige leden van de nationale raad van beheer en bestuur.
C. SCHRAPPING
Elke veroordeling op basis van onderhavig reglement heeft, in hoofde van
betrokken liefhebber, van rechtswege schrapping tot gevolg uit alle uitslagen
en uit alle kampioenschappen die de betrokken geschorste liefhebber heeft
behaald tijdens het seizoen waarin de overtreding werd vastgesteld.
Deze tuchtsancties gaan de jure gepaard met een verbod tot deelname aan alle
evenementen - in de ruimste zin van het woord - ingericht door de KBDB.
D. EXPERTISE KOSTEN
De nationale raad van beheer en bestuur veroordeelt elke liefhebber dewelke
schuldig wordt bevonden van de overtreding van onderhavig reglement tot
betaling van alle onderzoeks- en verzendingskosten die betrekking hebben op
de positieve analyse.
De schorsing zoals vermeld in 1. en 2. kan geen einde nemen zolang de
beslissing van de nationale raad van beheer en bestuur niet integraal is
uitgevoerd aangaande de betaling van de expertisekosten en de eventuele
betaling van de opgelegde geldboete.
ARTIKEL 12
Voor alle betwistingen betreffende een uitgesproken tuchtsanctie op basis van
onderhavig reglement, ook deze in kort geding, zijn enkel de rechtbanken van
Brussel bevoegd.
De niet-limitatieve lijst, waarvan sprake in art. 2
van huidig reglement, kan worden geconsulteerd op
de website van de KBDB (www.kbdb.be).

De nationale raad van beheer en bestuur maakt zijn gemotiveerde
beslissing zo spoedig mogelijk over aan de betrokken liefhebber(s).
Bij afwezigheid ter zitting van het/de betrokken lid/leden wordt er een
uitspraak gedaan bij verstek.
Deze beslissing van de nationale raad van beheer en bestuur is soeverein
en uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk verhaal en zonder
borgstelling en met verbod van kantonnement.
ARTIKEL 11 : TUCHTSANCTIES
A. SCHORSING – UITSLUITING
1. Bij een eerste overtreding van onderhavig reglement wordt het betrokken
lid gesanctioneerd met een schorsing van 36 maanden.
Deze schorsing kan enkel en alleen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk
worden verleend bij unanieme beslissing van minimum vier aanwezige
leden van de nationale raad van beheer en bestuur.
Deze schorsing kan enkel en alleen minder dan 36 maanden bedragen bij
een unanieme beslissing van minimum vier aanwezige leden van de nationale raad van beheer en bestuur.

PE Limburg - Algemeen Kampioenschap 1e plaats Van Hertem - Schuurmans

2. Bij iedere herhaling in hoofde van de betrokken liefhebber wordt aan het
betrokken lid een schorsing opgelegd van minimum 60 maanden tot volledige uitsluiting.
De schorsing uitgesproken tegen een liefhebber heeft niet alleen gevolgen
voor zijn persoon maar ook voor zijn duiven, zijn hok en de plaatsen die hij
in gebruik heeft.
De schorsingsmaatregel houdt automatisch voor alle personen het verbod
in om reisduiven te houden in enige plaats waar de geschorste het gebruik
zou hebben.
De schorsingen vermeld onder 1 en 2 gaan in de eerste zaterdag volgend
op de betekening.
B. BOETE
Elke veroordeling op basis van onderhavig reglement kan gepaard gaan
met de veroordeling tot het betalen van een geldboete variërend tussen
2.500 € en 250.000 €.

PE Limburg - prijs van de gouverneur met de 1e jonge duif Bourges 1-08-2015 Brugmans Sabrina
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HET KWEEKSTATION
BIEDT
AAN:
ANTWERPEN - CRITERIA
KAMPIOENSCHAPPEN
€32015
0 of €60
APRIL - MEI JONGEN 2016
per jonge
duif

NIEUW
HOK VITESSE: Terug naar de basis van de

Verder werden er een 10-tal toppers gekocht

duivensport, het snelheidsspel… het spel van

bij ANTOINE DEGRAEVE, WAARSCHOOT. Bij

de kleine man en het snelle werk. Hiervoor

deze sympathieke vitesser, garant voor 50 jaar

werden duiven gehaald bij DE RIDDER & ZOON,

spervuuruitslagen, vindt men vooral het oeroude

EDEGEM. De basis werd gelegd met Geerinckx, Leo

soort van de Gebr. Debaere, Nokere, terug.

Heremans, Karel Boeckx, Julien Van Camp en Frans
Rodens. Dit resulteerde in 82 eerste prijzen van
2011 tot en met 2015.

KO VAN DOMMELEN: Ook voor onze klanten
die het zware werk niet schuwen werd een forse
investering gemaakt. Liefst 70 Ko Van Dommelen-

Van ROLAND JANSSENS, BEVEREN-WAAS (120 eerste

duiven werden aangekocht via Pedro Ruigrok,

prijzen de afgelopen 10 jaar) werden er kinderen

Wellerlooi, waaronder kleinkinderen “Paarsborst”,

gekocht van “Johnny Boy”, 10 x 1., “Jonge Kevin”, 6

“Rochelaar”, “Narbonne”, “Ultieme”, … een garantie

x 1., … Het beste uit de Waaslandse duivensport.

voor het zware fondwerk!

Om de levering van de jonge duiven te bespoedigen, verzoeken wij U het verschuldigde bedrag bij de
verzending van de bestelbon te storten op: Postchequerekening Nr. IBAN : BE63 0000 0427 8508 - BIC:
BPOTBEB1 van Natural Granen-De Scheemaecker te 2900 Schoten. De klant heeft het recht zijn bestelling
te annuleren zolang deze niet verzonden is. Het gestorte bedrag wordt dan binnen de 10 werkdagen
terugbetaald.

BESTELBON
JONGE DUIVEN 2016
€30 of €60 (met stamboom) per jonge
duif. De verzendingskosten bedragen
€17,5 per bestelling.
Totaal aantal gewenste jonge duiven:
duiver(s)

duivin(nen)

(het geslacht kan bij zeer jonge duiven niet
worden gewaarborgd)
LEVERING VANAF:
april

mei

juni

Indien u de keuze aan ons overlaat, duid
dan aan op welke afstand u speelt:
vitesse (V)
halve fond (HF)

DUIVER / DUIVIN

DUIVER / DUIVIN

V

HOK VITESSE (60 €)

HF/F

DE SCHEEMAECKER

V/HF

JANSSEN GEBR

HF/F

DE SCHEEMAECKER - MARMER (60 €)

V/HF

LEUS

HF/F

VANDENABEELE

V/HF

MARCELIS

HF/F

THONE J.

V/HF

GEERINCKX (SOONTJENS)

HF/F

VAN LOON

V/HF

TOURNIER

F

AARDEN J.

V/HF

VAN DYCK

F

AARDEN - MET KUIF (60 €)

V/HF

WUYTS-COMINES - WIT

F

BRICOUX

HF

ENGELS J. & J.

F

CATTRYSSE

HF

GRONDELAERS J.

F

DELBAR

HF

HOREMANS

F

DE SMET-MATTHYS

HF

HOUBEN J.

F

SION

HF/F

AELBRECHT (DE RAUW-SABLON)

F

SION - ISABEL (60 €)

HF/F

HUYSKENS-VAN RIEL

F

STICHELBAUT

HF/F

MEULEMANS K.

F

VANBRUAENE

HF/F

MEULEMANS K. - CHOCO (60 €)

F

VAN WANROY

HF/F

ROOSENS

F

KO VAN DOMMELEN AARDEN (€ 60) (vanaf mei)

fond (F)

Mijn KBDB lidnummer ................................................................................................................................................................................................................................................
Naam en adres

(in hoofdletters).....................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email ....................................................................................................................................................................... Tel .....................................................................................................
Datum ........................................................................... Handtekening

Onder omslag zenden naar: KWEEKSTATION NATURAL
R. Delbekestraat 165 - 2980 St. Antonius-Zoersel - België
Tel: +32 3 383 08 31 - Fax: +32 3 383 08 22 - Email: info@breedingstation.com
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KBDB

BEZOEK ONS
www.natural-elite-pigeons.be
www.naturalkweekstation.be
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WEST-VLAANDEREN
CRITERIA KAMPIOENSCHAPPEN
AFDELING WESTVLAANDEREN
PROVINCIALE GESUBSIDIEERDE KAMPIOENSCHAPPEN 2016
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 of
vervangingsvlucht in de periode van het 1e weekend van april tot en met het
2e 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 of vervangingsvlucht in de
periode van 15 mei tot en met 2e 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 Châteaudun in de periode van 30/04 tot en met 10/09.
4) KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier - 4 - beste resultaten behaalde op
wedvluchten uit Fontenay, Châteaudun en Brionne in de periode van 18/06
tot en met 10/09.
5) GROTE HALVE-FOND OUDE DUIVEN
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier - 4 - beste resultaten behaalde
op wedvluchten uit Blois 07/05/2016, Tours 14/05/2016, Tours 21/05/2016,
Bourges 28/05/2016, Châteauroux 04/06/2016, Gueret 11/06/2016, Montluçon
18/06/2016, Argenton 25/06/2016,La Souterraine 2/07/2016, Châteauroux
09/07/2016, Tours 16/07/2016, Tours 23/07/2016, Bourges 30/07/2016, Saumur
06/08/2016.
6) GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN :
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier - 4 - beste resultaten behaalde
op wedvluchten uit Blois 07/05/2016, Tours 14/05/2016, Tours 21/05/2016,
Bourges 28/05/2016, Châteauroux 04/06/2016,Gueret 11/06/2016, Montluçon
18/06/2016, Argenton 25/06/2016, La Souterraine 2/07/2016, Châteauroux
09/07/2016, Tours 16/07/2016, Tours 23/07/2016, Bourges 30/07/2016, Saumur
06/08/2016.
7) FOND OUDE DUIVEN
5 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de drie - 3 - beste resultaten behaalde op
wedvluchten uit Tulle en verder, de internationale vluchten uitgezonderd, in
de periode van 28/05 tot en met 30/07.
8) FOND JAARLINGEN
5 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de drie - 3 - beste resultaten behaalde op
wedvluchten uit Tulle en verder, de internationale vluchten uitgezonderd, in
de periode van 28/05 tot en met 30/07.
9) FOND JONGE DUIVEN
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier - 4 - beste resultaten behaalde op
wedvluchten uit Tours 16/7/2016, Tours 23/7/2016, Bourges 30/07/2016,Saumur
06/08/2016, Argenton 13/08/2016, Saumur 20/08/2016, La Souterraine
27/08/2016, Saumur 03/09/2016, 10/09/2016 Châteauroux.
10) ZWARE FOND OUDE DUIVEN:
5 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de twee - 2 - beste resultaten behaalde op alle
internationale vluchten.

11) ALLROUND DUIF OUDE EN JAARSE
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de zes - 6 - beste resultaten behaalde op
minimum 2 wedvluchten beneden en minimum 2 vluchten boven Parijs.
In de periode van 1e weekend van april tot en met 06/08/2016.
12) ALLROUND DUIF JONGEN
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de zes - 6 - beste resultaten behaalde op
minimum 2 wedvluchten beneden en minimum 2 vluchten boven Parijs.
In de periode van 15/05 tot en met 10/09/2016.
ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN
wordt tot algemeen provinciaal kampioen West-Vlaanderen uitgeroepen, de
liefhebber die zich best klasseerde in de 12 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
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 22/09/2016 vóór 12u00.
Voor de gevallen waar op de gestelde datum, de provinciale of hoofduitslag
nog ontbreekt, 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 2016 – 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 hoofdwedvlucht komen in aanmerking; nationale uitslagen komen niet
in aanmerking en slechts één klassement per weekend.
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, jaarse en oude en jaarse samen.
De uitreiking van de prijzen aan de winnaars zal plaats hebben tijdens
de PROVINCIALE DAG te Hooglede op 06/11/2016.
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 reglementen 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
inbegrepen) 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 verschillend 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 Provinciaal Comité West-Vlaanderen
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OOST-VLAANDEREN
CRITERIA KAMPIOENSCHAPPEN
PROVINCIALE GESUBSIDIEERDE KAMPIOENSCHAPPEN 2016
EN KAMPIOENSCHAP OOST-VLAAMSE JEUGDCLUB
ASDUIF SNELHEID – oude & jaarlingen. - 12 prijzen
Klassement per duif.
6 prijzen gewonnen tussen 1/4 en 31/8/16 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.
ASDUIF HALVE-FOND – oude & jaarlingen. - 12 prijzen
Klassement per duif.
5 prijzen gewonnen tussen 1/5 en 31/8/16 op vluchten met lossing verder dan Parijs tot
Tulle - Limoges. (Tulle - Limoges dus NIET inbegrepen)
Enkel de duiven met 5 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.
ASDUIF FOND – oude & jaarlingen - 12 prijzen
Klassement per duif.
3 prijzen op de nationale en internationale vluchten vanaf Tulle - Limoges
(Tulle – 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.
ASDUIF SNELHEID – jonge duiven. - 12 prijzen
Klassement per duif.
6 prijzen gewonnen tussen 14/5 en 31/8/16 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.
ASDUIF HALVE-FOND – jonge duiven. - 12 prijzen
Klassement per duif.
4 prijzen gewonnen tussen 7/6 en 31/8/16 op vluchten met lossing verder dan Parijs tot
Chateauroux (Chateauroux dus NIET inbegrepen)
Enkel de duiven met 4 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.
ASDUIF FOND – jonge duiven - 12 prijzen
Klassement per duif.
3 prijzen gewonnen op de vluchten Bourges 30/7/16, Argenton 13/8/16, La Souterraine
27/8/16 en Chateauroux 10/9/16
Voor dit kampioenschap wordt enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen in
aanmerking genomen.
Enkel de duiven met 3 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.
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 31/8/2016.
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
gerangschikt worden.
HALVE-FOND KAMPIOENSCHAP – oude & jaarlingen. - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op 5 vluchten met lossing verder dan
Parijs tot Tulle - Limoges. (Tulle - Limoges dus NIET inbegrepen), dit tussen 1/5 en 31/8/2016.
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
gerangschikt worden.
FONDKAMPIOENSCHAP – oude & jaarlingen - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op 3 vluchten op de nationale en
internationale vluchten vanaf Tulle - Limoges (Tulle - 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
gerangschikt worden.
SNELHEIDSKAMPIOENSCHAP – jonge duiven. - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op 5 vluchten vanaf Quiévrain /
Moeskroen tot Parijs, dit tussen 14/5 en 31/8/2016.
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
gerangschikt worden.
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 31/8/2016.
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.
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FONDKAMPIOENSCHAP – jonge duiven - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven jonge duif op de vluchten Bourges
30/7/16, Argenton 13/8/16, La Souterraine 27/8/16 en Chateauroux 10/9/16 (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 2016. - 3 prijzen
De liefhebber die zich het best rangschikt binnen de eerste vijf gerangschikten van 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 1/4/16 tot en met
31/8/16 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 coëfficiënt.
Per weekend kan slechts één vlucht in aanmerking 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 KBDBlidkaart 2016 – 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
deelname van 80 duiven en minstens 10 deelnemende liefhebbers per wedvlucht
(uitgezonderd voor grote fondprijs 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 BETREFFENDE UITSLAGEN is 30 september 2016 (poststempel telt !!!)
(desgevallend snelheid opgeven)
- De inschrijvingsformulieren en uitslagen kunnen binnengebracht worden op
de zitdag te Zwijnaarde op 19/9/2016 en 26/09/2016, 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 30 SEPTEMBER 2016 ZAL DE
INZENDING NIET WEERHOUDEN WORDEN !!!!!!!
- Na deze datum worden geen opgaven, noch wijzigingen, noch verbeteringen meer
aanvaard (ook niet als een verkeerde uitslag, verkeerde vlucht, enz. wordt opgegeven).

HET COMITÉ OOST-VLAANDEREN

BONDSBLAD - 1/2016

ANTWERPEN
CRITERIA KAMPIOENSCHAPPEN
ANTWERPEN
PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2016
Snelheid oude duiven (20 geklasseerden)
Voor dit snelheidskampioenschap komen alle wedvluchten uit Quiévrain/Momignies, Soissons
en Noyon in aanmerking verspeeld in de periode van 19 maart tot en met 21 augustus.
7 wedvluchten met 1e en 2e getekende (oude en/of jaarse duiven) komen in aanmerking.
Kleine halve fond oude duiven (12 geklasseerden)
Komen in aanmerking, alle wedvluchten verder dan Parijs tot en met Gien in de periode
van 7 mei tot en met 20 augustus
5 wedvluchten met 1e en 2 getekende (oude en/of jaarse duiven) komen in aanmerking.
Grote halve fond oude duiven (10 geklasseerden)
Komen in aanmerking, alle wedvluchten vanaf Salbris tot Limoges (niet inbegrepen)
vanaf 14 mei tot en met 20 augustus.
4 wedvluchten met 1e en 2 e getekende (oude en/of jaarse) komen in aanmerking.
Fond oude duiven (8 geklasseerden)
Komen in aanmerking : alle nationale fond wedvluchten in de periode van 28 mei
(Limoges) tot en met 30 juli (Tulle).
3 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen)
Marathon kampioenschap (5 geklasseerden)
Alle marathonwedvluchten komen in aanmerking (lossing op vrijdag) 2 wedvluchten met
1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen)
Snelheid jonge duiven (20 geklasseerden)
Voor dit snelheidskampioenschap komen alle wedvluchten met jonge duiven uit
Quiévrain/Momignies, Soissons en Noyon in aanmerking in de periode van 14 mei tot en
met 4 september.
5 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking.
Halve fond jonge duiven (12 geklasseerden)
Komen in aanmerking : alle wedvluchten verder dan Parijs tot en met Gien in de periode
van 11 juni tot en met 27 augustus.
3 wedvluchten met de 1e en 2e getekende komen in aanmerking.
Fond jonge duiven (8 geklasseerden)
Dit kampioenschap wordt betwist met de 3 wedvluchten met 1e en 2e getekende, te
kiezen uit alle nationale en/of provinciale wedvluchten vanaf 23 juli (Bourges) tot en met
10 september (Chateauroux)
Algemeen kampioenschap (3 geklasseerden)
De liefhebber met de meeste vermeldingen in de bovenvermelde 8 reeksen wordt
algemeen kampioen. Bij gelijkheid, toepassing van coëfficiëntberekening (tot 4 cijfers
na de komma) Coëfficiëntberekening: Per kampioenschap wordt de behaalde plaats
gedeeld door het aantal geklasseerde, de optelling van deze coëfficiënten geeft ons de
Algemeen Kampioen PE Antwerpen. Er worden drie algemene kampioenen gehuldigd.
KAMPIOENSCHAP 2016 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 19/03/16 t.e.m. 21/8/16
2. Asduif kleine hafo oude/jaars duiven
5 uitslagen in de periode van 07/05/16 t.e.m. 20/08/16
3. Asduif grote hafo oude/jaarse duiven
4 uitslagen in de periode van 14/05/16 t.e.m. 20/08/16
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 14/05/16 t.e.m. 04/09/16
7. Asduif halve fond jonge duiven
4 uitslagen in de periode van 11/06/16 t.e.m. 27/08/16
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 2016 bezitten en waarvan het hok gelegen is in de provincie
Antwerpen.
- Enkel de uitslagen die werden behaald in éénzelfde inkorflokaal en/of verbond 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, komen 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 coëfficiëntberekening tot 4 cijfers na de komma (optelling der prijzen)
Hoe deelnemen ?
- De liefhebbers dienen persoonlijk hun deelnemingsfiche in te vullen en op te zenden.
Zijzelf zijn verantwoordelijk. Deze fiches verschijnen in het Bondsblad (Vlaamse
afdelingen) en op de website KBDB.
- Uiterste datum van inzending der deelnemingsfiches : 16 september 2016
(poststempel).
- De winnaars ontvangen allen een trofee, dus geen geldprijzen. Aan liefhebbers die zich
meermaals klasseren wordt één trofee van gezamenlijke waarde toegekend.
Belangrijk
Alle prijskampuitslagen dienen ter staving dienen voorgelegd te worden binnen de
gevraagde termijn.
Provinciale Kampioenendag 2016
Deze heeft plaats op zaterdag 10 december 2016 in de zaal D’Artagnan van het
Aldhem Hotel te Grobbendonk.
KAMPIOENSCHAP BEGINNELINGEN
Voor de liefhebbers die lid zijn vanaf 2014. 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 31.12.1986)
2. Beginnelingen boven de 30 jaar (geboren voor 1.1.1987)
Het kampioenschap wordt enkel verspeeld op de wedvluchten met JONGE DUIVEN,
ingericht tussen 14 mei en 4 september.
De 5 beste resultaten met de eerstgetekende komen in aanmerking.
Er is geen beperking qua deelnemende duiven, noch qua afstand: alle weekendwedvluchten vanaf Quiévrain/Momignies komen in aanmerking.
Hoe deelnemen ?
De deelnemingsformulieren worden op de website gepubliceerd. Zij moeten uiterlijk
vóór 16 september 2016 (poststempel) toekomen te Halle, gestaafd met de uitslagen.

DE DEELNEMINGSFORMULIEREN MOETEN UITERLIJK
TOEKOMEN OP 16 SEPTEMBER 2016 !!!
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SPONSORVLUCHTEN PE ANTWERPEN 2016
CRITERIUM FOND JONGE DUIVEN met eerstgetekende

CRITERIUM SNELHEID JONGE DUIVEN met eerstgetekende

16/07/16
GIEN JONGE DUIVEN (provinciale uitslag)
30/07/16
BOURGES JONGE DUIVEN (provinciale dubbeling)
27/08/16
LA SOUTERRAINE JONGE DUIVEN ( provinciale dubbeling)
Per vlucht te winnen
1e prijs
125 €
2e prijs
100 €
3e prijs
75 €
10 x 50 =
500 €
800 € x 3 vluchten = 2.400 €

2 vluchten uit Quiévrain(middenlijn) op 5/6/16 en 3/7/16 per arrondissement
& Momignies (oostenlijn) op 4/6/16 en 2/7/16

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 coëfficiënt op één van de
3 vluchten wint eveneens een Rodaniahorloge.

Rodaniahorloges : te winnen door de liefhebbers met de laagste coëfficiënt per
arrondissement/oostenlijn over de 2 vluchten. De winnaar met de allerlaagste coëfficiënt
over de 2 vluchten ontvangt bovendien een waardebon van 25 €.
(Reservevluchten : Quiévrain 17/7/16 - Momignies 16/7/16)

Met 1ste getekende over deze twee vluchten te winnen :
1 x 125 =
125 €
1 x 100 =
100 €
1 x 75 =
75 €
4 x 50 =
200 €
500 € x 4 arrondissementen= 2.000 €

De gewonnen prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden op de provinciale kampioenendag van Antwerpen
in het Aldhem Hotel te Grobbendonk op 10 december 2016

Deelnemingsformulier sponsorvluchten PE Antwerpen snelheid 2016
binnen te sturen vóór 15 augustus 2016 naar KBDB – PE Antwerpen p/a Gaasbeeksesteenweg 52/54 – 1500 Halle
Naam en voornaam :
Adres :
Postcode:
KBDB-Lidnummer :
Datum

Woonplaats :

Vereniging / samenspel

Tel :

Aantal duiven

“ Niet de beste
omdat we de oudste zijn,
maar de oudste
omdat we de beste zijn!”
9 Het enige Vlaamse duivensportblad
dat iedere week verschijnt.
9 Objectief en onafhankelijk.
9 De beste kroniekschrijvers.
9 Gouden Duif met competitie en viering.
9 Toonaangevend op het gebied
van publieke veilingen.

NV Uitgeverij De Duif
Langestraat 95/3
2240 Zandhoven
www.deduif.be
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Behaalde prijs
1e getekende

Voorbehouden
KBDB
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2 Wedstrijden -1Dag

+

J.H.P.

FCI World
Championship
Bourges (F) - Nevele (B)

Finale vlucht

Belgian Master
Tours (F) - Nevele (B)

Toulet-Van Bael

Nieuwe
verpakking

Start
Junior
Champion
Superstar
Mutine
Gerry

De Plus I.C. + Black Label mengelingen
bevatten de bijzondere zwarte maïs
die uitzonderlijk rijk is aan antioxidanten.
Deze antioxidanten zorgen voor
een goede spierbescherming,
minder spiercelbeschadiging
en dus mogelijkheid om langer te vliegen.
Daarnaast hebben de antioxidanten ook
een antimicrobiële werking
die de duiven meer weerstand bezorgt
en hen beschermd tegen ziekten.

