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Foto voorpagina : “De Duif”

De Olympiade is achter de rug. De afwezigen
hebben terug hun ongelijk gehaald. Men
kan gerust stellen dat het één van de succesvolste Olympiades was van de laatste jaren.
Zonder de vele vrijwilligers en mandatarissen zou dit niet gelukt zijn daarom nogmaals
mijn grote dank voor allen die meegewerkt
hebben aan dit succes. Dat er zeer veel interesse was van de buitenlandse liefhebbers zijn we gewoon. Voor
de buitenlandse duivenliefhebbers is België nog altijd de bakermat van de duivensport. De beurs met de vele standen, zowel uit
het binnen- als buitenland was dan ook een succes. Mijn dank aan
de vele Belgische en buitenlandse bedrijven die hieraan hebben
meegewerkt. Het ﬁnancieel plaatje zal er dan ook positief uitzien.
Ondertussen zijn we geplaagd door het fameuze vogelgriepvirus waardoor het FAVV (Federaal Voedselagentschap) de nodige
maatregelen heeft moeten treﬀen. Gelukkig is dit virus niet uitgebroken bij de professionele pluimveehouder maar enkel bij
hobbyisten zodanig dat de maatregelen nog beperkt bleven.
Hier zien we terug dat een aantal duivenliefhebbers de regels
die het FAVV uitvaardigt aan hun laars lappen, hetgeen ik bijzonder betreur. Hopelijk komt er geen haard bij en zoals de situatie nu is denk ik niet dat het seizoen in het gedrang zal komen.
De doping is nog steeds een onderwerp van discussie, niettegenstaande dat de KBDB een persconferentie heeft gegeven over dit
onderwerp. Het is dan ook met spijt in het hart dat ik keer op keer
de verkeerde informatie lees in de verschillende media. Dat dit
een moeilijk onderwerp is, begrijp ik volkomen. Daarom nogmaals
de info. Bij de verschillende stalen waren 8 A-stalen waarin een
bepaald product werd gevonden. Eén liefhebber wenste geen
tegen expertise van het B-staal te laten uitvoeren. Het betrof hier
een product dat exogeen (extern) was toegediend en waarvoor er
een nultolerantie geldt. Bij twee liefhebbers was het B-staal negatief. Het reglement is duidelijk : B-staal negatief = vrijspraak. Bij
twee liefhebbers was het B-staal positief en na advies van de WAC
positief bevonden. Het betrof hier eveneens producten die exogeen (extern) waren toegediend en waarvoor er een nultolerantie
geldt. Deze liefhebbers zijn dan ook gestraft geweest conform het
dopingreglement. Bij drie liefhebbers waren de B-stalen eveneens positief. Na advies van WAC werd door de bestuursraad beslist
om geen veroordeling uit te spreken, aangezien het WAC niet met
zekerheid kon zeggen of het via een contaminatie in het lichaam van
de duif was gekomen of niet. Tevens werkt men hier met levels en de
stalen zaten onder het level dat is vastgelegd door het WAC (uiteraard worden deze levels niet bekend gemaakt om fraude zoals in het
cortisonetijdperk te voorkomen). Na vele discussies omtrent het aantal dopinggevallen heeft de KBDB beslist om een deurwaarder aan te
stellen en alle dopingdossiers te laten controleren en vastleggen. Na
controle kwam de Heer deurwaarder tot de vaststelling dat er inderdaad 8 doping dossiers waren en geen 9 zoals in de wandelgangen van Limburg ten onrechte gemeld werd. Hopelijk is dit nu voor
iedereen duidelijk.
Ik wens dan ook alle liefhebbers een sportief seizoen toe.
Van Bockstaele Stefaan.
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NATIONALE ALGEMENE VERGADERINGEN 22.02.2017
EERSTE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

STATUTEN

• De notulen van de statutaire en buitengewone nationale algemene vergaderingen van 26.10.2016 worden goedgekeurd.

Art. 14 – inlassing van een §9 (voorstel PE Limburg)
Een vereniging die van lokaal verandert, dient zich te beperken
tot de fusiegemeente waar ze initieel gevestigd is. Verhuizen naar
een andere fusiegemeente kan alleen mits goedkeuring van het
comité van de PE/SPE waartoe ze initieel behoort.
De goedkeuring van de verhuis van een vereniging behoort tot de
bevoegdheid van de PE/SPE.

• De rekeningen 2015-2016 worden goedgekeurd.
• De begroting 2016-2017 wordt goedgekeurd.
• Vaststelling van de BIJDRAGEN 2018 :
€ 25,00 voor de liefhebbers
Een associatie van meerdere liefhebbers betaalt 25 EURO
voor het eerste lid en 10 EURO voor elk bijkomend lid.
€ 25,00 voor de aansluitingsbijdragen voorzien door art.9 van de Statuten
€ 100,00 voor de vergezellers
€ 50,00 voor de hulpvergezellers
€ 200,00 voor de vervoerﬁrma’s die geen vergezellersagentschap zijn
€ 250,00 voor de vergezellersagentschappen rechtgevend op een
eerste kaart (wordt als agentschap beschouwd de vergezeller
of vergezellers die duiven meenemen van een ganse streek)
€ 50,00 voor de vrachtvervoerders (degenen die duiven in opdracht
van de vergezellers ophalen en naar een centraal punt vervoeren en geen vergezellersvergunning bezitten)
€ 25,00 voor de regelaars niet-liefhebbers
€ 25,00 voor de secretarissen niet-liefhebbers
€ 70,00 zonder uitzondering, voor de lokaalhouders duivenliefhebbers
€ 70,00 zonder uitzondering, voor de lokaalhouders niet-duivenliefhebbers
€ 120,00 voor de oproepers en voor de opstellers
van de prijzenlijsten voor openbare duivenverkopingen
(vermeerderd met € 25,00 per openbare verkoping)
€ 100,00 voor de aansluitingsbijdrage van de verenigingen en de rangschikkers
€ 100,00 voor de privé-lokalen en de rangschikkers
€ 100,00 voor de provinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht
€ 120,00 voor de interprovinciale organisatoren, per aangevraagde
vlucht
€ 500,00 voor de nationale organisatoren, per aangevraagde vlucht
€ 600,00 voor de internationale organisatoren, per aangevraagde
vlucht
• Vaststelling van de borgtochten en de forfaitaire bedragen voor de
procedurekosten bij de KBDB-Kamers :
Borgtochten
€ 100 voor de kamer van eerste aanleg
€ 200 voor de kamer van beroep I
€ 400 voor de kamer van cassatie
Gelieve te noteren dat de gestorte borgtochten, ingeval van 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. De PE en SPE’s worden erop gewezen dat er
niet kan afgeweken worden van artikel 11§2 van het Nationaal Sportreglement. De wedstrijden voor jonge duiven zijn toegelaten vanaf het
weekend van 15 mei of bij gebrek vanaf het weekend erop volgend (opleervluchten vanaf 1 mei).
• WIJZIGINGEN aan de KBDB-reglementen:

Art. 15 – wijziging §4
De KBDB erkent het bestaan van volgende hokken
a. Publicitair (hokken die, vooral door de publicatie van hun benaming op de uitslagen, worden in stand gehouden met een commerciële of publicitaire bedoeling.)
- toebehorend aan een fysisch persoon
- toebehorend aan een rechtspersoon
Worden van rechtswege beschouwd als publicitaire hokken,
de aangeslotenen die onze vzw verzoeken facturen op te stellen voor hun boekhouding.
Art. 23 – wijziging punt 10
10. Vaststelling van :
a. de borgtochten en de forfaitaire bedragen voor de procedurekosten
bij de KBDB-Kamers;
b. de borgtocht zoals voorzien bij artikel 51 van het DLW.
HUISHOUDELIJKREGLEMENT
Art. 16 – wijzigingen in het vet
De lijsten van de kandidaten voor de verkiezingen in een Franstalige
PE/SPE, zullen worden gepubliceerd in de “Bulletin National” en/of op
de KBDB-website” en deze van de kandidaten in een Nederlandstalige
PE/SPE worden gepubliceerd in het “bondsblad en/of op de KBDBwebsite” en dit ten laatste op 1 september.
Deze lijsten zullen vooraf worden opgesteld door de nationale raad
van beheer en bestuur op basis van de gegevens vermeld in artikel 6
van onderhavig reglement. De nationale raad van beheer en bestuur
zal, na het sluiten van de termijn voor indiening van de kandidaturen
zo spoedig mogelijk samenkomen.
Opdat alle toekomstig verkozen mandatarissen hun ganse PE zouden
vertegenwoordigen en niet bij voorrang hun eigen arrondissement en
opdat alle arrondissementen, in verhouding tot het aantal aangesloten
leden zouden vertegenwoordigd zijn, zullen alle aangesloten kiezers
van een PE gelijktijdig kunnen kiezen voor één, naargelang het aantal
te begeven zetels, voor meerdere kandidaten, vertegenwoordigers van
de verschillende arrondissementen in de schoot van hun PE.
In ieder geval zullen de leden in regel met hun aansluiting op 30 juni
van het jaar van de verkiezing hun persoonlijke stem uitbrengen aan
de hand van voor hun PE speciﬁeke stembrief. Deze stembrief zal via
de post worden toegestuurd door de nationale zetel van de KBDB ten
laatste op 30 september.
Benevens de stembrief, gemerkt met een speciaal teken om de onschendbaarheid te verzekeren, zal de zending ook een omslag bevatten, door het aangesloten lid te gebruiken om zijn verzegelde keuze, ten
laatste op 15 oktober (poststempel telt), terug te sturen naar de door
de nationale raad van beheer en bestuur aangeduide gerechtsdeurwaarder (ipv de nationale zetel van de KBDB).
Op straﬀe van ongeldig verklaring van de stem, dient uitsluitend de
vooraf met het adres van de door de nationale raad van beheer en
bestuur aangeduide gerechtsdeurwaarder (ipv de nationale zetel
van de KBDB) bedrukte omslag gebruikt. Deze omslag zal eveneens
gemerkt zijn met een speciaal teken om de onschendbaarheid te verzekeren.
De aldus teruggestuurde en gesloten omslagen zullen door de gerechtsdeurwaarder (ipv het administratief personeel van de KBDB)
per PE worden gesorteerd, geteld en bewaard op zijn kantoor (ipv
gesorteerd en bewaard op de nationale zetel in een verzegelde urne
om eind oktober te worden vervoerd naar de voor de algemene vergadering voorbehouden zaal).
De agenda van de derde (ipv deze) algemene vergadering heeft verplicht als eerste punt de goedkeuring van het PV van de kiesverrich-
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tingen, opgesteld door de nationale raad van beheer en bestuur overeenkomstig artikel 34 van de statuten (schrappen: en het vastleggen
van de procedure waarmee de kiesomslagen worden geteld. De telling zal plaatsvinden in de aanpalende zalen van de zaal waar de
algemene vergadering wordt gehouden. Zij zal geschieden onder
toezicht van twee (op de algemene vergadering aanwezige) nationale mandatarissen, afkomstig uit een andere PE/SPE dan deze die
wordt geteld. Zij zullen worden bijgestaan door een personeelslid
van de KBDB. )
Stembrieven toegestuurd in niet gesloten omslagen of aan § 6 (i.p.v.
§3) niet conforme omslagen evenals stemmen uitgebracht op niet oﬃciële stembrieven worden automatisch en verplichtend als ongeldig
verklaard.
De door de nationale raad van beheer en bestuur aangeduide gerechtsdeurwaarder zal (ipv De personen (mandatarissen + lid van
personeel) bevoegd om tot de telling over te gaan, zullen) een PV van
sluiting van de stemming opstellen waarbij de resultaten van de stemming zullen worden opgenomen vertrekkend van de identiteit van de
verkozen kandidaten.
Deze PV’s zullen worden ondertekend door de gerechtsdeurwaarder
(ipv: tellers) en worden overhandigd (ipv overgemaakt) aan het presidium op de dag van de nationale algemene vergadering.
Ieder bezwaar zal het voorwerp uitmaken van PV van beweringen en
zwarigheden, opgesteld en ondertekend door de gerechtsdeurwaarder (ipv dat eveneens zal worden ondertekend). Dit procesverbaal zal eveneens worden overhandigd door de gerechtsdeurwaarder aan het presidium op de dag van de derde nationale
algemene vergadering. (ipv In dat geval, zal het tellen van de stemmen van de betreﬀende PE worden opgeschort en het PV van beweringen en zwarigheden zal onmiddellijk aan het presidium van de algemene vergadering worden overgemaakt.)
Wanneer het geheel van PV’s van sluiting van de stemming en de eventuele PV’s van beweringen en zwarigheden van alle PE aan het presidium van de algemene vergadering zullen overhandigd zijn (schrappen:
en alle mandatarissen opnieuw de vergaderzaal zullen hebben
vervoegd), zal de nationale voorzitter, bijgestaan door de leden van
het presidium, lezing geven van de eventuele PV’s van beweringen en
zwarigheden teneinde een beslissing te treﬀen aangaande de betwiste
punten. De beslissing(en) zullen bij gewone meerderheid van de leden
van de algemene vergadering worden getroﬀen met uitzondering van
de leden van de betrokken PE.
Deze stemming zal op een soevereine manier een einde stellen aan de
gerezen bezwaren, zonder dat ze nog kan worden betwist door ieder
persoon die zich benadeeld zou voelen door de getroﬀen beslissing.
Na beslissing over de eventuele vastgestelde bezwaren, zal de nationale
voorzitter (schrappen: opnieuw) de schorsing van de algemene vergadering bevelen zodat de aangestelde gerechtsdeurwaarder (ipv personen) de telling van de stemmen, opgeschort door het PV van beweringen en zwarigheden, kan (ipv kunnen) hervatten. Na het beëindigen
van deze stemtelling, zal hij/zij (ipv:zullen zij) het PV van sluiting van
de stemming ondertekenen en persoonlijk overhandigen (ipv overmaken) aan het bureau dat de nationale algemene vergadering voorzit.
Pas nadat de voorzitter zich ervan heeft vergewist dat alle PV’s van sluiting van stemming in zijn bezit zijn (schrappen: en dat alle mandatarissen opnieuw de vergaderzaal hebben vervoegd), zal hij overgaan
tot de bekendmaking van de resultaten van de verkiezingen van het
geheel van de betrokken PE.
De kandidaten voor de verkiezing die geen deel uitmaken van de algemene vergadering, zullen op dat ogenblik als toeschouwer de zaal
mogen betreden om de bekendmaking te aanhoren.
Het resultaat van de verschillende verkiezingen en de naam van de verkozen kandidaten binnen de verschillende PE zullen in het PV van de
nationale algemene vergadering worden opgenomen om uiterlijk binnen de 30 dagen te worden betekend aan de comités van de PE/SPE en
aan de bij de verkiezing betrokken kandidaten.
De stembrieven worden, verzegeld, per PE bewaard, voor gebruik in
geval van eventuele betwisting(en).
De personen die een rechtstreeks belang hebben bij de verkiezing in
hun PE/SPE kunnen in voorkomend geval de geldigheid van de uitslagen betwisten bij middel van een aangetekend schrijven gericht aan
de nationale voorzitter van de KBDB en dit binnen de 15 dagen na de
betekening van de uitslagen.
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Deze laatste heeft de plicht de eerstvolgende nationale raad van beheer en bestuur te informeren van het (de) beroep(en) zodat deze het
punt kan toevoegen op de dagorde van de volgende algemene vergadering van januari of februari.
Deze algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid met ontzegging van stemrecht aan de mandatarissen van de betrokken PE.
Haar beslissing is soeverein en deﬁnitief vanaf de betekening aan het
betrokken comité van de PE/SPE of aan de personen die het bezwaar
hebben ondertekend.
NATIONAAL SPORTREGLEMENT
Art. 65 – 2de § schrappen
Wat het binnenbrengen van de apparaten betreft, zullen de liefhebbers er over waken de richtlijnen, uitgevaardigd door de inrichters en/
of de inkorvingsburelen, na te leven.
In elk geval dient het bestuur van het inkorvingslokaal ervoor te zorgen, dat elke liefhebber zijn klok ter afslag kan aanbieden, van zodra
hij heeft bestatigd.
Het bestatigingstoestel moet verplichtend worden binnengebracht
dezelfde dag als de sluitingsdag van de hoofdwedvlucht.
Art. 98 § 1 & 2 – wijziging in vet
Alle elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan een internationale of een nationale wedvlucht zullen verplicht één gummiring
dragen met uitzondering van de Nederlandse duiven op internationale wedvluchten alwaar de gummi’s worden afgeschaft voor
die duiven waarvoor het WCS-controlesysteem wordt toegepast.
De duiven die deelnemen aan deze vluchten en mechanisch ingekorfd
worden zullen twee gummi’s dragen. De twee gummiringen mogen
niet aan dezelfde poot worden aangebracht.
Voor deze die deelnemen aan interprovinciale of provinciale wedvluchten moeten de richtlijnen van de inrichter dienaangaande worden gevolgd.
De eerst aangekomen duif van iedere liefhebber in elke categorie zal
verplicht worden geconstateerd en gecontroleerd. Bij gebrek, zal ze
één seconde nà de eerste controle worden geklasseerd. Indien deze
nalatigheid meerdere duiven betreft, zullen deze, na de eerste controle, geklasseerd worden, van seconde tot seconde, in volgorde van
bestatiging. Indien geen enkele controle werd uitgevoerd zullen alle
bestatigingen worden geannuleerd. De verplichting tot controle vervalt voor de gehandicapte liefhebber die een ondertekend attest
van de dokter, waarin deze laatste bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door de KBDB opgelegde controle
niet kan uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal
en de KBDB en door deze beiden werd aanvaard en goedgekeurd.
Art. 101 – wijziging in het vet en schrapping van § 5
Voor de nationale wedvluchten vanaf Limoges, zullen de aankomsten
van al de duiven, zonder uitzondering, binnen de 15 minuten vanaf
het oﬃciële uur van bestatiging (in u, min, sec) worden aangemeld
via
- een communicatiemiddel aan hun respectievelijke inkorvingsburelen worden gemeld Deze meldingen zullen het juiste nummer
van de gummiring, het uur van klokken, het uur van aanmelden,
het eventueel tegenmerk en de naam van de liefhebber omvatten.
- KBDB-online, oﬃcieel aanmeldingssyteem van de KBDB.
Voor de nationale wedvluchten beneden Limoges dient enkel de eerst
geklokte duif per categorie op voormelde wijze te worden aangemeld.
Alle andere duiven dienen, per categorie, verplichtend te worden
gemeld binnen de 30 minuten vanaf het oﬃciële uur van bestatiging (in u, min, sec) via de in § 1 vermelde communicatiemiddelen
of via KBDB-online en dit tot sluiting van de wedvlucht.
Wanneer de respectievelijke termijnen (i.p.v. termijn) van 15 minuten
(voor alle duiven vanaf Limoges en voor de eerste duif per categorie beneden Limoges) of 30 minuten voor alle andere duiven,
per categorie, beneden Limoges is overschreden, zal de duif worden
geklasseerd op het uur van aanmelding van deze duif. Indien geen
enkele aanmelding wordt gedaan zullen alle bestatigingen van deze
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liefhebber, in dezelfde categorie (en in haar dubbelingen), worden geannuleerd.
De verplichting tot aanmelding vervalt voor de gehandicapte liefhebber die een ondertekend attest van de dokter, waarin deze
laatste bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de
door de KBDB opgelegde aanmelding niet kan uitvoeren, heeft
overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de KBDB en door deze
beiden werd aanvaard en goedgekeurd.
Een tweede melding volgt dan van zodra de liefhebber éénderde
van het aantal ingekorfde duiven per categorie heeft geklokt; een
eenvoudige opgave van het aantal aankomsten volstaat bij deze
tweede aanmelding.
Al de inkorvingsburelen zullen verplichtend en onmiddellijk de eerste aanmelding telefonisch mededelen aan de nationale inrichter. Het
eerste blad van de aanmeldingen (conform aan het model van de inrichter), zal onmiddellijk per fax worden overgemaakt aan de inrichter.
Deze verplichting geldt niet indien het oﬃcieel KBDB-aanmeldingssysteem, KBDB-online, wordt gebruikt. De deelnemers zullen
de voorschriften die door de nationale inrichters werden uitgevaardigd, stipt naleven op straf van het verbeurd verklaren van hun inzetten, ten voordele van de wedvlucht.
De formaliteiten van aanmelden en controleren zijn niet meer verplicht
vanaf de 3de dag van bestatiging.
Art. 112 – inlassing van een nieuwe § 6
Elke liefhebber, eigenaar van een duif, wordt sterk aangeraden het eigendomsbewijs voor te leggen teneinde de overschrijving, zo snel mogelijk, op zijn naam uit te voeren. Om de overdracht te laten doen zal
hij zich wenden tot zijn PE/SPE (bij de administratieve diensten van de
KBDB). Hij zal daaraan – voor inzage – het eigendomsbewijs van de duif
toevoegen en de hiervoor voorziene som betalen. De mutatie wordt
pas eﬀectief na betaling.
De KBDB zal uitsluitend overschrijvingen van reisduiven uitvoeren indien ze beschikt over de volledige gegevens van de nieuwe eigenaar
(naam, voornaam, adres en lidnummer van aansluiting bij de KBDB of
bij een federatie aangesloten bij het FCI).
Bij verlies van het eigendomsbewijs kan een duplicaat worden aangevraagd door de eigenaar van de duif of door degene die het verkregen
heeft op voorwaarde dat hij een attest voorlegt waarin de afstand door
de oude eigenaar wordt bevestigd. In deze hypothese heeft de wettigheid van het duplicaat-eigendomsbewijs voorrang op deze van het
originele eigendomsbewijs.
Zo de duif afkomstig is van een andere entiteit zullen de diensten van
de KBDB het nodige doen opdat de aanmelding rechtstreeks aan de
nieuwe eigenaar zou kunnen geschieden, indien bedoelde duif zou komen te verdwalen.

Iedere duivenliefhebber die, ten persoonlijke titel, een duif schenkt
of verkoopt aan een derde kan eveneens de overschrijving van deze
duif vragen. Hij zendt hiervoor aan de KBDB het eigendomsbewijs, wat
hij niet aan de koper van de duif heeft afgegeven, evenals het bedrag
voor de kosten van overschrijving. De KBDB zal na het uitvoeren van
de overschrijving het eigendomsbewijs overmaken aan de nieuwe
bezitter.
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 na de vaststelling van het ontbreken van het eigendomsbewijs, het bewijs van eigendom moeten kunnen leveren en dit op
straﬀe van declassering van bewuste duif op de bewuste wedvlucht.
Een buitenlandse liefhebber, waarvan reeds duiven op zijn naam ingeschreven staan bij zijn eigen federatie, zal, als hij zich aansluit bij
de KBDB deze duiven via het systeem van overschrijving op zijn naam
moeten laten inschrijven.
Indien een lid bij een associatie wordt toegevoegd of wegvalt dienen
de duiven niet te worden overgeschreven op voorwaarde dat voor het
overige alle gegevens (licentienummer, adres van het hok, ringnummers,…) dezelfde blijven.
DUIVENLIEFHEBBERSWETBOEK
Art. 99 – wijziging in het vet
De straﬀen welke de Kamers cumulatief kunnen opleggen zijn:
1. waarschuwing;
2. blaam;
3. oplegging van geldboeten van € 25,- tot € 5.000 (i.p.v. € 500,-);
4. ontzetting uit functie;
5. schorsing van één tot tien jaar;
6. voorstel tot uitsluiting.
Met die straﬀen gaan eventueel gepaard: de schadevergoeding toegekend aan de burgerlijke partijen, de volledige of gedeeltelijke betaling
van de gedingkosten en de andere maatregelen welke de Kamer wegens de bijzondere omstandigheden van de zaak oordeelt te moeten
treﬀen tegen de overtreders.
De uitspraak met betrekking tot de kosten is altijd uitvoerbaar bij voorraad.
Een schorsing houdt in dat de liefhebber niet mag deelnemen aan
opleervluchten, wedvluchten en wedstrijden, evenals aan elke andere
activiteit die met de duivensport verband houdt zoals deze voorzien
in artikel 127 van het nationaal sportreglement (kampioenschappen/
feestvieringen, enz..).
DOPINGREGLEMENT

Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere
KBDB-activiteiten met duiven, drager van ringen van een buitenlandse
federatie, die bij de KBDB niet zijn overgeschreven op naam van de
deelnemende liefhebber. Bij vaststelling van inbreuk tegen dit beginsel zal de duif uit de klassering worden genomen en de gewonnen prijs
verbeurd verklaard worden ten voordele van de vlucht of de activiteit
(met strikte naleving van de termijnen voorzien bij art. 89 van huidig
reglement).
Belgische duiven die aan NATIONALE wedvluchten deelnemen
zonder ingeschreven te zijn op naam van de deelnemende liefhebber zullen automatisch op deze laatste worden overgeschreven door de KBDB. De aan deze overschrijving verbonden kosten
zullen achteraf aan betrokkene worden aangerekend. Bij betwisting over het eigendomsrecht zal de persoon, in het bezit van het
desbetreﬀende eigendomsbewijs, eigenaar zijn van de bewuste
duif. De duif zal alsdan, op zijn verzoek en na voorlegging van het
eigendomsbewijs, opnieuw op zijn naam worden overgeschreven.
Deze bepalingen doen geen afbreuk aan de bepalingen voorzien
in artikel 87 van het NSR.

Artikel 10 § 2 – inlassing van vetgedrukte tekst
Deze commissie is samengesteld uit, behalve de KBDB dopingverantwoordelijke die uitsluitend zetelt als secretaris-verslaggever, minimum
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.
Het volledige dopingreglement en de rode lijst, van toepassing voor
2017, bevinden zich op de website van de KBDB : www.kbdb.be.
• Organisatie van het komend vluchtseizoen en vaststelling criteria nationale kampioenschappen.
1°/ Kalender van de nationale en internationale wedvluchten 2017
Zie pagina 16 van dit Bondsblad.
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BESLISSINGEN ALGEMENE VERGADERING
INFO LOSSINGEN 2017
2°/ Inleg voor kosten (inter)nationale wedvluchten 2017

3°/ Maximum aantal duiven per maand voor de (inter)nationale wedvluchten 2017 :

INDI

AGEN (Bordeaux)

3,20 EURO

Lossingsplaats

ARGENTON

1,75 EURO

GROTE FOND

BARCELONE - prijs op resultaat 2,50 €

5,00 EURO

AGEN (Bordeaux)

18

BRIVE

2,00 EURO

BARCELONA

16

MARSEILLE

18

CAHORS

2,50 EURO

NARBONNE

18

CHATEAUROUX

1,75 EURO

PAU

18

GUERET

1,75 EURO

JARNAC

2,00 EURO

FOND

LA SOUTERRAINE

1,75 EURO

BRIVE

18

LIBOURNE

2,50 EURO

CAHORS

18

JARNAC

18

LIMOGES

2,00 EURO

LIBOURNE

18

MARSEILLE

3,35 EURO

LIMOGES

18

8.

MONTAUBAN

2,50 EURO

MONTAUBAN

18

9.

MONTELIMAR

18

MONTELIMAR

2,50 EURO

TULLE

18

MONTLUCON

1,75 EURO

VALENCE

18

NARBONNE

3,35 EURO

GROTE HALVE-FOND

PAU

5,00 EURO

PERPIGNAN

Maximum aantal duiven in de manden

PERPIGNAN (Elne)

18

ST. VINCENT

18

ARGENTON

WIE
Mog
SPE o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10.

22

BOURGES

22

11.

3,45 EURO

CHATEAUROUX

22

12.

ST.VINCENT (St.Jean de Marsacq)

3,35 EURO

GUERET

22

TULLE

2,00 EURO

ISSOUDUN

22

LA SOUTERRAINE

22

VALENCE

2,50 EURO

MONTLUCON

22

INFO LOSSINGEN 2017
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
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WIE
Alle m
hebb
dien

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 .
Verschijning
De duivenliefhebbersinfo zal verschijnen :
elke zaterdag
van 11.03.2017 tot 28.10.2017
elke zondag
van 12.03.2017 tot 29.10.2017
op feestdagen
maandag
01 mei
Dag van de arbeid
donderdag
25 mei
O.H.Hemelvaart
maandag
05 juni
Pinksteren
vrijdag
21 juli
Nationale Feestdag
dinsdag
15 augustus
O.L.V. Hemelvaart
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

13.
14.
15.
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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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2017… HET JAAR VAN DE VERKIEZINGEN

2017… HET JAAR VAN DE VERKIEZINGEN
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INDIENING VAN DE KANDIDATUREN

➔ Art. 16 HR

WIE MAG zijn kandidatuur indienen:
Alle meerderjarige aangeslotenen die op 01/01/2017 de leeftijd van 69 jaar NIET
hebben bereikt en in het bezit zijn van een duivenliefhebberslidkaart 2017. Zij
dienen regelmatig aan prijskampen deel te nemen.

STEMMINGEN

WIE MAG zijn kandidatuur NIET STELLEN:
Mogen geen kandidaat zijn bij de verkiezingen, noch deel uitmaken van een PE/
SPE of van nationale comités van de KBDB:
1. elke aangeslotene die het voorwerp is geweest of uitmaakt van een schorsing
2. de vergunninghoudende liefhebber die een totale verkoop van zijn duiven
heeft gehouden of doen houden, voor een periode van drie jaar te rekenen
vanaf de dag van de verkoop, ongeacht de plaats waar hij is gevestigd;
3. de lokaalhouders;
4. elke vergunninghoudende rangschikker;
5. begeleiders en bezoldigde verzenders van reisduiven;
6. de fabrikanten van duivensportartikelen;
7. elke beheerder, directeur, vertegenwoordiger of kaderlid in de schoot van
een ﬁrma die zich bezighoudt met de fabricatie van of de handel in duivensportartikelen;
8. de bezoldigden en loontrekkenden van de KBDB of van een interprovinciaal, provinciaal, regionaal of plaatselijk orgaan;
9. iedere duivensportjournalist, in hoedanigheid van kroniekschrijver, uitgever, directeur of beheerder van een duivensportblad en/of krant;
10. - ieder aangeslotene die samenwoont met een persoon zoals vermeld onder punt 1 tot 9;
- alle personen die een bezoldigde bezigheid hebben in rechtstreeks verband met de duivenliefhebberij. Vallen niet onder dergelijke bezigheden
deze waarvoor een forfaitaire vergoeding en/of onkostenvergoeding
wordt uitgekeerd;
11. ieder aangeslotene die in associatie speelt met een persoon zoals vermeld
onder punt 1 tot 9;
12. alle aangeslotenen die de leeftijd van 69 jaar bereikt hebben in het jaar van
de verkiezingen;
13. alle minderjarige aangeslotenen;
14. elk lid van een associatie waarvan de partner een mandaat vervult in één
of ander comité;
15. elke aangeslotene die deel heeft uitgemaakt van het KBDB-personeel.
De bloed- en aanverwanten tot en met de 4de graad mogen zich kandidaat stellen maar indien beiden verkozen, zal slechts de kandidaat-mandataris worden
weerhouden met het hoogst behaalde percentage.
➔ Art. 26 KBDB-Statuten
HOE en WANNEER zijn kandidatuur indienen?
Iedere kandidaat voor een arrondissementeel mandaat in de schoot van de
KBDB zal zijn kandidatuur, via een duivenliefhebbersvereniging, die dient te bevestigen dat de kandidaat regelmatig aan prijskampen deelneemt, indienen ten
bondszetel ten laatste de tweede vrijdag van de maand mei die de verkiezingen
voorgaat, met name 12/05/2017 (poststempel telt) of vóór 12/05/2017 om 12
uur ’s middags (per fax, per mail, afgeven op de zetel van de KBDB).
Een kopie van de identiteitskaart van de kandidaat evenals een exemplaar van
de plichtenleer van de KBDB, gedagtekend en ondertekend door de kandidaat
na aanbrenging van de vermelding “gelezen en goedgekeurd”, dient bij de kandidatuur te worden gevoegd. Een exemplaar van de plichtenleer kan bekomen
worden op de nationale zetel van de KBDB.
De aanvaarding van de kandidatuur zal na advies van de betrokken entiteit,
voorgelegd worden aan de nationale raad van beheer en bestuur
Bij de hernieuwing van de mandaten, dienen de leden van een associatie onder
mekaar uit te maken wie gebeurlijk zijn kandidatuur zal stellen als mandataris van de KBDB; bedoelde overeenkomst zal schriftelijk ter kennis worden gebracht van de Bondszetel, ook ten laatste de tweede vrijdag van de maand mei
die de verkiezingen voorgaat, met name 12/05/2017 (poststempel telt) of vóór
12/05/2017 om 12 uur ’s middags (per fax, per mail, afgeven op de zetel van de
KBDB), met uitzondering evenwel indien het tweede tandemlid minderjarig is.
De kandidatuur die niet vergezeld is van de vereiste documenten zal onontvankelijk worden verklaard.
➔ Art. 9 HR

STEMBRIEVEN en OMSLAG PORT BETAALD DOOR BESTEMMELING
Aan de leden duivenliefhebbers, in regel met hun aansluiting op 30 juni 2017,
zal samen met het Bondsblad van medio september een stembrief, evenals een
omslag “port betaald door bestemmeling” worden meegestuurd teneinde hun
persoonlijke stem uit te brengen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement, zoals opgenomen op pagina 7.
De voorstelling van de uittredende en herkiesbare kandidaten zal geschieden
door deze te klasseren per arrondissement volgens het aantal stemmen behaald op de vorige stemming, te beginnen met de kandidaat die het grootste
aantal stemmen heeft behaald.
Hun namen zullen gevolgd worden door de vermelding “uittredend en herkiesbaar lid”. De nieuwe kandidaten zullen vervolgens geklasseerd worden per alfabetische volgorde.
➔ Art. 9 HR
Stembrieven worden in de hiervoor speciaal bijgevoegde omslag rechtstreeks verzonden aan de Gerechtsdeurwaarder (adres vermeld op de omslag) tegen uiterlijk 15 oktober 2017 (poststempel telt). Op deze omslag dient
geen postzegel te worden gekleefd. Gelieve te noteren dat ENKEL de stembrieven, die in deze hiervoor speciaal voorziene omslag worden teruggestuurd,
zullen worden aanvaard.
GERECHTSDEURWAARDER
Alle verrichtingen in verband met de telling van de uitgebrachte stemmen gebeurt door een gerechtsdeurwaarder. Deze gerechtsdeurwaarder zal zijn P-V
van sluiting van de stemming overhandigen aan de nationale algemene vergadering van oktober 2017 (zie art. 16 HR op pagina 7).
De KBDB-statuten evenals het huishoudelijk reglement zijn beschikbaar op
onze website.

Laboratoire COLMAN PVBA
CONDITIE PREPARATEN VOOR DUIVEN
GEGARANDEERD ZONDER CAFEINE

Gevitamineerde souvereine pillen COLMAN
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.

TE BEKLEDEN MANDATEN

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

OP HET VLAK VAN DE PE’S/SPE’S
Opdat alle toekomstig verkozen mandatarissen hun ganse PE zouden vertegenwoordigen en niet bij voorrang hun eigen arrondissement en opdat alle arrondissementen, in verhouding tot het aantal aangesloten leden zouden vertegenwoordigd zijn, zullen alle aangesloten kiezers van een PE gelijktijdig kunnen kiezen voor
één, naargelang het aantal te begeven zetels, voor meerdere kandidaten, vertegenwoordigers van de verschillende arrondissementen in de schoot van hun PE.

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

Laboratoire COLMAN - Duiven specialiteiten 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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SCHORSINGEN
ROOSTER VAN DE BOETES 2017
SANCTIES OPGELEGD DOOR NATIONALE RAAD VAN BEHEER EN BESTUUR

N

- Claeskens Jo, Heindonksesteenweg 152, 2830 Willebroek
Schorsing van 36 maanden vanaf 07/01/2017
- Vermeulen Rudi, Omstraat 14, 3620 Veldwezelt
Schorsing van 36 maanden vanaf 31/12/2016
- Poussart Olivier, Rue Neufs Maisons 4, 6462 Vaulx-lez-Chimay
Schorsing van 36 maanden vanaf 31/12/2016, waarvan 24 maand voorwaardelijk

ROOSTER VAN DE BOETES OPGELEGD DOOR
DE NATIONALE RAAD VAN BEHEER EN BESTUUR 2017
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.”
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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 2017

CRITERIA
NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017
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 8 nationale wedvluchten)
2 wedvluchten JAARLINGEN, GROTE FOND of FOND (naar keuze uit de 6 nationale wedvluchten)
2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND OUDE (naar keuze uit 6 nationale wedvluchten)
2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (naar keuze uit 6 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.

CHATEAUROUX (jaarlingen) van 10/6, ARGENTON (jaarlingen) van 24/6, CHATEAUROUX (jaarlingen)
van 8/7, ARGENTON (jaarlingen) van 22/7, BOURGES (jaarlingen) van 5/08 en CHATEAUROUX
(jaarlingen) van 12/08/2017. Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de
NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse
SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.

Voor de nationale wedvluchten in dit kampioenschap komen de NATIONALE, de ZONALE of de
uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor de 2 Waalse SPE’s) in aanmerking. 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 KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2017)
zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf 10 juni 2017 tot en
met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht, klassement per 5-tal (volledige prijzen),
op 5 wedvluchten te kiezen uit de in bijlage (Tabel I) opgenomen vluchten met een totale afstand
van minimum1.250 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 kampioenschap GROTE FOND OUDE (drager van ring 2015 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 23/6, AGEN (oude) van
30/6, BARCELONA van 7/7, ST.VINCENT van 15/7, MARSEILLE van 21/7, NARBONNE (oude) van 28/7
en PERPIGNAN van 4/8/2017. Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
• Het nationaal kampioenschap GROTE FOND en FOND JAARLINGEN (drager van ring 2016) zal
worden betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen),
op 4 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten : AGEN (jaarlingen) van 30/6,
LIMOGES (jaarlingen) van 8/7, JARNAC (jaarlingen) van 15/7, LIBOURNE (jaarlingen) van 22/7, NARBONNE
(jaarlingen) van 28/7 en TULLE (jaarlingen) van 29/7/2017 Voor de GROTE FONDwedvluchten komen
enkel NATIONALE uitslagen in aanmerking. Voor de FONDwedvluchten kan de liefhebber vrij
kiezen tussen de NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor
de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
• Het nationaal FONDkampioenschap OUDE (drager van ring 2015 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 3/6, VALENCE
van 10/6, BRIVE van 17/6, CAHORS van 24/6, LIMOGES (oude) van 8/7, JARNAC (oude) van 15/7,
LIBOURNE (oude) van 22/7 en TULLE (oude) van 29/7/2017. Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan
de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE (voor de 5
Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één
uitslag mag worden gekozen.
• Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2015 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
27/5, CHATEAUROUX (oude) van 10/6, ARGENTON (oude) van 24/6, CHATEAUROUX (oude) van 8/7,
ARGENTON (oude) van 22/7, BOURGES (oude) van 5/8 en CHATEAUROUX (oude) van 12/08/2017.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE
of de uitslag van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf
dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
• Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2016) 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 27/5,

• Het nationaal kampioenschap voor JONGE DUIVEN (drager ring 2017) 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 5/8, CHATEAUROUX (jonge) van 12/8, ARGENTON (jonge) van 26/8 en CHATEAUROUX
(jonge) van 9/9/2017. Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de
NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse
SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
In elk van deze 6 kampioenschappen zullen 15 laureaten worden geklasseerd.
• Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND OUDE & JAARLINGEN zal worden betwist
met de eerste twee afgegeven oude duiven of jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige
prijzen), met keuze uit de in bijlage (Tabel I) opgenomen vluchten. Dit kampioenschap geldt voor
oude duiven en jaarlingen, over 5 wedvluchten met een totale afstand van minimum1.250 km
gedurende de periode van 6 mei 2017 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 SNELHEIDSkampioenschap OUDE & JAARLINGEN zal worden betwist met de
eerste twee afgegeven oude duiven of jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen),
met keuze uit de in bijlage (Tabel II) opgenomen vluchten. Dit kampioenschap zal worden betwist
met oude duiven en jaarlingen op 6 wedvluchten met een totale afstand van minimum 400 km
gedurende de periode van 18 maart 2017 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
• Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap voor JONGE DUIVEN (drager van ring 2017) zal worden
betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf 20 mei 2017 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 de in bijlage (Tabel II) opgenomen vluchten.
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 01/04/2017) 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 6 mei 2017 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.
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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 2015 of ouder), 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 de in bijlage (Tabel II) opgenomen vluchten 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 18 maart 2017 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 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 de in bijlage (Tabel II) opgenomen vluchten 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 18 maart 2017 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 2017), 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 de in bijlage (Tabel II) opgenomen vluchten 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 20 mei 2017 tot en met het weekend vóór de
laatste nationale wedvlucht.
• in KLEINE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2015 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 de in bijlage (Tabel I) opgenomen 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 6 mei 2017 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 2016), 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 de in bijlage (Tabel I) opgenomen 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 6 mei 2017 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 2017) 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 de in bijlage (Tabel I) opgenomen 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 10 juni 2017 tot en met het weekend
vóór de laatste nationale wedvlucht.
• in GROTE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2015 of ouder), de 4 beste NATIONALE,
ZONALE of uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde
duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale
wedvluchten : BOURGES (oude) van 27/5, CHATEAUROUX (oude) van 10/6, ARGENTON (oude) van
24/6, CHATEAUROUX (oude) van 8/7, ARGENTON (oude) van 22/7, BOURGES (oude) van 5/8 en
CHATEAUROUX (oude) van 12/08/2017. Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij
kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/
SPE(voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag
worden gekozen.
• in GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2016), de 4 beste NATIONALE, ZONALE of
uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement
per 10 (volledige prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
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BOURGES (jaarlingen) van 27/5, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 10/6, ARGENTON (jaarlingen) van
24/6, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 8/7, ARGENTON (jaarlingen) van 22/7, BOURGES (jaarlingen)
van 5/08 en CHATEAUROUX (jaarlingen) van 12/08/2017. Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de
liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE(voor de 5
Vlaamse PE’s)/SPE(voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één
uitslag mag worden gekozen.
• in GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2017), de 3 beste NATIONALE,
ZONALE of uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde
duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op 3 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale
wedvluchten : BOURGES (jonge) van 5/8, CHATEAUROUX (jonge) van 12/8, ARGENTON (jonge) van
26/8 en CHATEAUROUX (jonge) van 9/9/2017. Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber
vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/
SPE(voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag
worden gekozen.
• in FOND OUDE(drager van ring 2015 of ouder), de 3 beste NATIONALE, ZONALE of uitslagen
van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement per 10
(volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit: LIMOGES van 3/6, VALENCE van 10/6, BRIVE van
17/6, CAHORS van 24/6, LIMOGES (oude) van 8/7, JARNAC (oude) van 15/7, LIBOURNE (oude) van
22/7 en TULLE (oude) van 29/7/2017. Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen
tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor de
2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
• in GROTE FOND & FOND JAARLINGEN (drager van ring 2016), de 2 beste uitslagen met
dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit: AGEN
(jaarlingen) van 30/6, LIMOGES (jaarlingen) van 8/7, JARNAC (jaarlingen) van 15/7, LIBOURNE
(jaarlingen) van 22/7, NARBONNE (jaarlingen) van 28/7en TULLE (jaarlingen) van 29/7/2017. Voor
de GROTE FONDwedvluchten komen enkel NATIONALE uitslagen in aanmerking. Voor de
FONDwedvluchten kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, ZONALE of uitslagen
van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per
wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
• in GROTE FOND OUDE (drager van ring 2015 of ouder), de 2 beste NATIONALE uitslagen, met
dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit: PAU van
23/6, AGEN (oude) van 30/6, BARCELONA van 7/7, ST.VINCENT van 15/7, MARSEILLE van 21/7,
NARBONNE (oude) van 28/7 en PERPIGNAN van 4/8/2017. Enkel de NATIONALE uitslagen komen
in aanmerking.
• AS-DUIF ALL ROUND zal worden betwist met dezelfde duif op 5 wedvluchten, klassement per 10
(volledige prijzen), naar keuze OUDE of JAARLINGEN hetzij
1 wedvlucht GROTE FOND (naar keuze uit de 7 internationale wedstrijden voor OUDE DUIVEN of de 2
internationale wedstrijden voor JAARLINGEN)) Enkel NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
2 wedvluchten FOND (naar keuze uit de 8 wedstrijden voor OUDE DUIVEN of de 4 wedstrijden
voor jaarlingen) Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de
NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor de 2
Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND (naar keuze OUDE of JAARLINGEN tussen de 6 wedstrijden voor
oude duiven of de 6 wedstrijden voor jaarlingen gedurende de periode vanaf Bourges I van 27/5/2017
tot en met Bourges II van 5/8/2017.) Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen
tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor de
2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
20 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie SNELHEID
15 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie KLEINE HALVE-FOND,
GROTE HALVE-FOND, FOND & JAARLINGEN GROTE FOND & FOND
10 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie GROTE FOND & ALL ROUND.
WEDVLUCHTEN SNELHEID EN KLEINE HALVE-FOND PER PE/SPE
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TABEL I – KLEINE HALVE-FOND
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CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017

TABEL II – SNELHEID
VLAAMS-BRABANT
WEST-VLAANDEREN
OOST-VLAANDEREN
LIMBURG
ANTWERPEN
HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG

Fleurus, Momignies, Soissons(Margival), Nanteuil,
Laon (Samoussy), Quiévrain, Noyon (Morlincourt)
Arras, Clermont, Pontoise, Compiègne
Arras, Quiévrain, Péronne, Noyon (Morlincourt),
Ecouen, Pont Ste Maxence, Clermont
Mettet, Chimay, Vervins, Laon (Samoussy), La Ferté s
/Jouarre, Momignies, Soissons (Margival)
Quiévrain, Noyon (Morlincourt), Momignies,
Soissons (Margival), Pont Ste Maxence
Momignies, Vervins, Laon (Samoussy), Soissons
(Margival), Nanteuil, Jouy-le-Châtel, La Ferté
s/ Jouarre, Saint Soupplets, Melun (Andrezel),
Quiévrain, Péronne, Noyon (Morlincourt), Pont
Ste Maxence, Ecouen
Sector I LUIK
Bouillon, Gedinne, Mettet, Chimay, Dizy-le-Gros,
Trélou s/Marne, La Ferté s/Jouarre
Sector II NAMEN
Momignies, Dizy-le-Gros, Trélou s/Marne, La
Ferté s/Jouarre, Sens, Sourdun
Sector 3 LUXEMBURG
Châlons-en-Champagne, St Dizier, Troyes, Arcis

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

, met
U van
21/7,
omen

• 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 (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)). 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.

per 10

• Voor alle kampioenschappen waarvan de deelnemingsafstanden elkaar zouden overlappen, kan
eenzelfde resultaat slechts in aanmerking worden genomen voor EEN ENKEL KAMPIOENSCHAP.
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• De liefhebber draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie vermeld op zijn
deelnemingsformulier. Verkeerde vermeldingen op zijn deelnemingsformulier kunnen na
15/09/2017 – 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.

Algemeen

Minimum
aantal prijzen

Maximum aantal
te behalen prijzen

12

17

1ste en 2de getekende
Grote fond oude

4

6

Grote fond en fond jaarlingen

6

8

Fond oude

6

8

Grote halve-fond oude

7

10
10

Grote halve-fond jaarlingen

7

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

Snelheid oude

4

6

Snelheid jaarlingen

4

6

Snelheid jonge

4

6

As-duiven

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

Grote fond oude

2

2

Grote fond en fond jaarlingen

2

3

All Round

4

5

V. REGLEMENTERING
1. Rappel van
a. artikel 89 van het Nationaal Sportreglement.
De aandacht van de liefhebbers wordt gevestigd op het feit dat artikel 89 van het nationaal
sportreglement van toepassing is en dat de termijn, zoals vermeld op de betrokken uitslag,
verplichtend dient gerespecteerd te worden om een eventueel verkeerd gedrukt ringnummer op
de uitslag te laten wijzigen.
b. Artikel 91 laatste § van het Nationaal Sportreglement
Enkel uitslagen van wedstrijden of dubbelingen waarop inleg voorkomt, die door minimum
één liefhebber werd gezet, kunnen dienen tot staving van ingediende palmaressen voor
kampioenschappen.
2. Overschijvingen
Artikel 112 van het Nationaal Sportreglement is van toepassing op alle kampioenschappen.
3. Het Nationaal Sportreglement is integraal van toepassing.
VI. TERMIJNEN
Inzending van het DEELNEMINGSFORMULIER EN VOLLEDIGE UITSLAGEN (conform art. 91
laatste § van het NSR) 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: 15 SEPTEMBER 2017 – postdatum telt.
- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:
15 SEPTEMBER 2017 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 2017.
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 (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse
SPE’s) hoeven niet toegestuurd te worden.
Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD & AS-DUIVEN (kleine
halve-fond en snelheid) dienen de uitslagen samen met het deelnemingsformulier te worden
toegestuurd.
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

15

BONDSBLAD - 1/2017

KALENDER VAN DE (INTER)NATIONALE WEDVLUCHTEN 2017
KALENDER VAN DE INTERNATIONALE WEDVLUCHTEN 2017
GROTE HALVEFOND
27/05/17

FOND

Bourges I (Oude + Jaarlingen)

03/06/17
10/06/17

GROTE FOND

BU
Limoges I (Oude)

Châteauroux I (Oude + Jaarlingen)

KBDB

17/06/17

Valence (Oude)

BV
CFW

Brive (Oude)

BV

Cahors (Oude)

CC

23/06/17
24/06/17

Pau (Oude)
Argenton I (Oude + Jaarlingen)

OVV

30/06/17

Agen (Oude + Jaarlingen)

CJ

Télévie

1) SN
10 p
te w
end
de p

01/07/17
07/07/17
08/07/17

Châteauroux II (Oude + Jaarlingen)

KBDB

Limoges II (Oude + Jaarlingen)

BV

Jarnac (Oude + Jaarlingen)

DH

Barcelona (Oude)

CC

St Vincent (Oude)

BV

Marseille (Oude)

CFW

14/07/17
15/07/17
21/07/17
22/07/17

Argenton II (Oude + Jaarlingen)

DH

Libourne (Oude + Jaarlingen)

Indép.

Tulle (Oude + Jaarlingen)

Télévie

28/07/17

Narbonne (Oude + Jaarlingen)

29/07/17
04/08/17

Perpignan (Oude)

05/08/17

Bourges II (Oude + Jaarlingen + Jonge)

12/08/17

Châteauroux III (Oude + Jaarlingen + Jonge)

KBDB

Argenton III (Oude/Jaarlingen + Jonge)

OVV

Châteauroux IV (Oude/Jaarlingen + Jonge)

KBDB

02/09/17
09/09/17

VERZEKER JE DUIVEN
t USBOTQPSUFOUFOUPPOTUFMMJOHFO
t CSBOE WFSTUJLLJOH
t BBOUPPOCBSFBBOWBMEPPSSPPGWPHFMT LBUUFO

VERZEKERINGEN@VANSNICK.BE
VERZEKERINGSMAKELAARS
K I R S T E N & PA R T N E R S
COURTIERS EN ASSURANCES

R. DANSAERTLAAN 184 A 1702 GROOT-BIJGAARDEN |    
FSMA . A | RPR OR ..
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19/08/17
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WEST-VLAANDEREN
CRITERIA KAMPIOENSCHAPPEN
PROVINCIALE GESUBSIDIEERDE KAMPIOENSCHAPPEN 2017
AFDELING WESTVLAANDEREN
ASDUIVEN

CJ

Télévie

CC

BV

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 1e weekend van april tot en met het 2e weekend van september

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 05/08/2017

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 14 mei tot en met 2e weekend van september

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 14/05 tot en met 09/09/2017

CFW

Indép.

BV

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, Châteaudun , Orleans en Brionne in de periode van 06/05
tot en met 09/09.
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, Orleans en Brionne in de periode van 10/06
tot en met 09/09.
5) GROTE HALVE-FOND OUDE DUIVEN:
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op
wedvluchten uit : Tours 13/5/2017, Tours 20/05/2017, Bourges 27/05/2017,
Tours 03/06/2017, Châteauroux 10/6/2017, Châteauroux 17/6/2017, Argenton
24/6/2017, Saumur 01/07/2017, Châteauroux 08/07/2017, Tours 15/07/2017,
Blois 22/07/2017, Tours 29/07/2017, Bourges 05/08/2017.
6) GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN :
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op
wedvluchten uit : Tours 13/5/2017, Tours 20/05/2017, Bourges 27/05/2017,
Tours 03/06/2017, Châteauroux 10/6/2017, Châteauroux 17/6/2017, Argenton
24/6/2017, Saumur 01/07/2017, Châteauroux 08/07/2017, Tours 15/07/2017,
Blois 22/07/2017, Tours 29/07/2017, Bourges 05/08/2017.
7) FOND OUDE DUIVEN:
5 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de drie -3- beste resultaten behaalde op wedvluchten uit het Nationale fond programma, de internationale vluchten uitgezonderd.
8) FOND JAARLINGEN:
5 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de twee-2- beste resultaten behaalde op wedvluchten uit het Nationale fond programma, de internationale vluchten inclusief.
9) FOND JONGE DUIVEN:
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier -4- beste resultaten behaalde op
wedvluchten uit : Tours 15/07/2017, Blois 22/07/2017, Tours 29/07/2017,
Bourges 06/08/2017, Châteauroux 12/08/2017, Saumur 19/08/2017, Argenton
26/08/2017, Blois 26/08/2017, Tours 02/09/2017.
10) ZWARE FOND OUDE DUIVEN:
5 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de twee -2- beste resultaten behaalde op alle
internationale vluchten.

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 21/09/2017 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 2017 – Afdeling West-Vlaanderen.
De prijzen moeten behaald zijn minstens per 4-tal (zonder breuken)
Enkel de prijzen behaald op regionale, provinciale dubbelingen, zonale uitslagen en of de hoofdwedvlucht komen in aanmerking ; nationale en internationale uitslagen komen niet in aanmerking en slechts één klassement per W.E.
De prijzen dienen behaald te worden in eigen categorie : oude bij oude, jaarlingen bij jaarlingen, jongen bij jongen, uitgezonderd voor de snelheid en kleine
halve fond, waar de uitslagen mogen gebruikt worden van de oude duiven,
jaarse en oude en jaarse samen.
De uitreiking van de prijzen aan de winnaars zal plaats hebben tijdens de PROVINCIALE DAG te Hooglede op 05/11/2017
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 2017
EN KAMPIOENSCHAP OOST-VLAAMSE JEUGDCLUB
ASDUIF SNELHEID – oude & jaarlingen. - 12 prijzen
Klassement per duif.
6 prijzen gewonnen tussen 1/4 en 31/8/17 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 31/8/17 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 20/5 en 31/8/17 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 9/6 en 31/8/17 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 05/8/17, Chateauroux 12/8/17,
Argenton 26/8/17 en Chateauroux 9/9/17
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 31/8/2017.
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 31/8/2017.
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 20/5 en 31/8/2017.
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
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Parijs tot Chateauroux (Chateauroux dus NIET inbegrepen), dit tussen 7/6 en 31/8/2017.
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.
FONDKAMPIOENSCHAP – jonge duiven - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven jonge duif op de vluchten Bourges 05/8/17,
Chateauroux 12/8/17, Argenton 26/8/17 en Chateauroux 9/9/17 (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 2017. - 3 prijzen
De liefhebber die zich het best rangschikt binnen de eerste vijf gerangschikte 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 1/4/17 tot en met
31/8/17 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 KBDB- lidkaart
2017 – 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 29 september 2017 (poststempel
telt !!!) (desgevallend snelheid opgeven)
De inschrijvingsformulieren en uitslagen kunnen binnengebracht worden op de
zitdag te Zwijnaarde op 18/9/2017 en 25/09/2017, of dienen opgestuurd te worden
aan de KBDB Oost-Vlaanderen, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te
1500 Halle (poststempel telt !!!)
INDIEN DE UITSLAGEN NIET IN ONS BEZIT ZIJN OP 29 SEPTEMBER 2017 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
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ANTWERPEN
CRITERIA KAMPIOENSCHAPPEN
ANTWERPEN
PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017
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Snelheid oude duiven(15 geklasseerden)
Voor dit snelheidskampioenschap komen alle wedvluchten uit Quiévrain/Momignies, Soissons
en Noyon in aanmerking verspeeld in de periode van 18 maart tot en met 30 juli.
7 wedvluchten met 1e en 2e getekende (oude en/of jaarse duiven) komen in aanmerking.
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Kleine halve fond oude duiven(10 geklasseerden)
Komen in aanmerking, alle wedvluchten verder dan Parijs tot en met Gien
in de periode van 6 mei tot en met 2 september
6 wedvluchten met 1e en 2 getekende (oude en/of jaarse duiven) komen in aanmerking.
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Grote halve fond oude duiven(10 geklasseerden)
Komen in aanmerking, alle wedvluchten vanaf Blois tot Limoges(niet inbegrepen)
vanaf 13 mei tot en met 12 augustus.
5 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 3 juni (Limoges) tot
en met 29 juli (Tulle).
3 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen)
Marathon kampioenschap(5 geklasseerden)
Alle marathonwedvluchten komen in aanmerking
2 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen)
Snelheid jonge duiven(15 geklasseerden)
Voor dit snelheidskampioenschap komen alle wedvluchten met jonge duiven uit Quiévrain/
Momignies, Soissons en Noyon in aanmerking in de periode van 13 mei tot en met 3 september.
5 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking.
Kleine Halve fond jonge duiven(10 geklasseerden)
Komen in aanmerking : alle wedvluchten verder dan Parijs tot en met Gien in de periode van
10 juni tot en met 2 september.
3 wedvluchten met de 1e en 2e getekende komen in aanmerking.
Grote Halve 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 15 juli (Blois) tot en met 9 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 2017 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
7 uitslagen in de periode van 18/03/17 t.e.m. 30/07/17
2. Asduif kleine hafo oude/jaars duiven
6 uitslagen in de periode van 06/05/17 t.e.m. 02/09/17
3. Asduif grote hafo oude/jaarse duiven
5 uitslagen in de periode van 13/05/17 t.e.m. 12/08/17
4. Asduif fond oude/jaarse duiven
3 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap
5. Asduif marathon
2 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap
6. Asduif snelheid jonge duiven
5 uitslagen in de periode van 13/05/17 t.e.m. 03/09/17
7. Asduif kleine halve fond jonge duiven
3 uitslagen in de periode van 10/06/17 t.e.m. 02/09/17
8. Asduif grote halve 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 2017 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.
- Onvolledige(minder punten dan vooropgesteld) formulieren komen niet 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.
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 : 29 september 2017 (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 2017
Deze heeft plaats op zaterdag 9 december 2017 in de zaal D’Artagnan van het Aldhem
Hotel te Grobbendonk.
KAMPIOENSCHAP BEGINNELINGEN
Voor de liefhebbers die lid zijn vanaf 2015. 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 31.12.1987)
2. Beginnelingen boven de 30 jaar (geboren voor 1.1.1988)
Het kampioenschap wordt enkel verspeeld op de wedvluchten met JONGE DUIVEN, ingericht
tussen 13 mei en 3 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
29 september 2017 (poststempel) toekomen te Halle, gestaafd met de uitslagen.

DE DEELNEMINGSFORMULIEREN MOETEN UITERLIJK
TOEKOMEN OP 29 SEPTEMBER 2017 !!!
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PROVINCIALE GESUBSIDIEERDE KAMPIOENSCHAPPEN 2017
AFDELING LIMBURG
Met betrekking tot deze kampioenschappen verzoeken wij de geïnteresseerden
om met de algemene voorwaarden en beschikkingen rekening te houden bij
het invullen van het deelnameformulier.
1. Snelheid oude duiven (12 geklasseerden)
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten (uitslag
oude duiven, oude en jaarduiven samen) voor afstanden tot en met La Ferté in
de periode van 1 april tot en met 10 september. Punten kunnen enkel behaald
worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2015 of ouder.
2. Snelheid jaarduiven (12 geklasseerden)
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten (uitslag
jaarduiven, oude, oude en jaarduiven samen) voor afstanden tot en met La
Ferté in de periode van 1 april tot en met 10 september. Punten kunnen enkel
behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2016.
3. Snelheid jonge duiven (12 geklasseerden)
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten (uitslag
jonge duiven) voor afstanden tot en met Laon in de periode van 20 mei tot en
met 10 september.
4. Kleine halve fond oude duiven (10 geklasseerden)
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten
(uitslag oude duiven, oude en jaarduiven samen) voor afstanden vanaf Jouyle-Châtel tot en met Gien/Fay-au-Loges in de periode 6 mei tot en met 2
september. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een
ring van het jaartal 2015 of ouder.
5. Kleine halve fond jaarduiven (10 geklasseerden)
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten
(uitslag jaarduiven, oude, oude en jaarduiven samen) voor afstanden vanaf
Jouy-le-Châtel tot en met Gien/Fay-au-Loges in de periode 6 mei tot en met 2
september. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een
ring van het jaartal 2016.
6. Grote halve fond oude duiven (10 geklasseerden)
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten
(uitslag oude, oude en jaarduiven samen) voor afstanden verder dan Gien/
Fay-au-Loges tot en met Argenton in de periode 20 mei tot en met 9
september. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een
ring van het jaartal 2015 of ouder.
7. Grote halve fond jaarduiven (10 geklasseerden)
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten
(uitslag jaarduiven, oude, oude en jaarduiven samen) voor afstanden verder
dan Gien/Fay-au-Loges tot en met Argenton in de periode 20 mei tot en met
9 september. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van
een ring van het jaartal 2016.
8. Halve fond jonge duiven (10 geklasseerden)
4 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten
(uitslag jonge duiven) voor afstanden vanaf Jouy-le-Châtel tot en met Gien/
Fay-au-Loges in de periode 1 juli tot en met 2 september.
9. Fondkampioenschap oude duiven (10 geklasseerden)
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende uit de wedstrijden (uitslag oude duiven,
oude en jaarduiven samen) voor afstanden vanaf Tulle/Limoges tot en met
Libourne in de periode 3 juni t.e.m. 12 augustus. Punten kunnen enkel behaald
worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2015 of ouder.
10. Fondkampioenschap jaarduiven (10 geklasseerden)
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende uit de wedstrijden (uitslag jaarduiven,
oude, oude en jaarduiven samen) voor afstanden vanaf Tulle/Limoges in de
periode 3 juni t.e.m. 12 augustus. Punten kunnen alleen behaald worden door
duiven drager van een ring van het jaartal 2016.
11. Fondkampioenschap jonge duiven (10 geklasseerden)
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit volgende wedstrijden:
Bourges 5/8, Châteauroux 12/08, Nevers 19/08 , Argenton 26/8, Châteauroux
9/09 (uitslag jonge duiven).
12. Zware Fondkampioenschap oude duiven (10 geklasseerden)
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende uit wedstrijden vanaf de afstand Agen.
Punten kunnen enkel behaald worden met duiven drager van een ring van het
jaartal 2015 of ouder.
13. Algemeen kampioen (10 geklasseerden)
Er worden 10 liefhebbers geklasseerd. Er is een trofee voorzien voor de eerste
drie geklasseerden, een medaille voor de anderen. De liefhebber met het grootst
aantal vermeldingen in de 12 voornoemde kampioenschappen is algemeen
kampioen. Bij gelijkheid van vermeldingen zullen de klassementsplaatsen in de
verschillende kampioenschappen bij elkaar geteld worden. Het laagste totaal
zal dan winnen. Bij gelijkheid van totaal zal de coëﬃciënt bepalend zijn.
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14. Asduif Snelheid oude duiven (3 geklasseerden)
De 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten
tot maximum de afstand La Ferté, gedurende de periode 1 april tot en met 10
september. Minimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2015 of ouder. Trofee voor de eerst
geklasseerde, medaille voor de anderen.
15. Asduif Snelheid jaarduiven (3 geklasseerden)
De 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten
tot maximum de afstand La Ferté, gedurende de periode 1 april tot en met
10 september. Minimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen
worden. Duiven drager van een ring van het jaartal 2016. Trofee voor de eerst
geklasseerde, medaille voor de anderen.
16. Asduif Snelheid jonge duiven (3 geklasseerden)
De 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten
tot maximum de afstand Laon, gedurende de periode 20 mei tot en met
10 september. Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
Minimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden. Trofee voor
de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
17. Asduif Kleine Halve Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit
wedvluchten vanaf de afstand Jouy-le-Châtel tot en met de Gien/Fay-auLoges, gedurende de periode van 6 mei tot en met 10 september . Minimum 4
uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden. Duiven drager van een
ring van het jaartal 2015 of ouder. Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille
voor de anderen.
18. Asduif Kleine Halve Fond jaarduiven (3 geklasseerden)
De 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten
vanaf de afstand Jouy-le-Châtel tot en met de Gien/Fay-au-Loges, gedurende
de periode van 6 mei tot en met 10 september. Minimum 4 uitslagen indienen
om geklasseerd te kunnen worden. Duiven drager van een ring van het jaartal
2016. Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
19. Asduif Grote Halve Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten
vanaf de afstand verder dan Gien/Fay-au-Loges tot en met Argenton,
gedurende de periode van 20 mei tot en met 9 september. Minimum 4 uitslagen
indienen om geklasseerd te kunnen worden. Duiven drager van een ring van
het jaartal 2015 of ouder. Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor
de anderen.
20. Asduif Grote Halve Fond jaarduiven (3 geklasseerden)
De 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten
vanaf de afstand verder dan Gien/Fay-au-Loges tot en met Argenton,
gedurende de periode van 20 mei tot en met 9 september. Minimum 4 uitslagen
indienen om geklasseerd te kunnen worden. Duiven drager van een ring van
het jaartal 2016. Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
21. Asduif Halve Fond jonge duiven (3 geklasseerden)
De 3 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten
vanaf de afstand Jouy-le-Châtel tot en met Gien/Fay-au-Loges, gedurende
de periode van 1 juli tot en met 10 september. Minimum 3 uitslagen indienen
om geklasseerd te kunnen worden. Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille
voor de anderen.
22. Asduif Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 3 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit op wedvluchten
vanaf de afstand Tulle/Limoges tot en met Libourne in de periode 3 juni
t.e.m. 12 augustus). Minimum 3 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen
worden. Duiven drager van een ring van het jaartal 2015 of ouder. Trofee voor
de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
23. Asduif Fond jaarduiven (3 geklasseerden)
De 2 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, en dit op
wedvluchten vanaf de afstand Tulle/Limoges in de periode 3 juni t.e.m. 12
augustus. Minimum 2 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn. Duiven drager
van een ring van het jaartal 2016. Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille
voor de anderen.
24. Asduif Fond jonge duiven (3 geklasseerden)
De 3 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, voor de 3
gekozen wedvluchten en dit te kiezen uit volgende wedstrijden Bourges 5/8,
Châteauroux 12/08, Nevers 19/08 Argenton 26/8, Châteauroux 9/09 (uitslag
jonge duiven). Minimum 3 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn. Trofee
voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
25. Asduif Zware Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 2 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, uit te kiezen uit de
wedvluchten vanaf de afstand Agen. Punten kunnen enkel behaald worden
met duiven drager van een ring van het jaartal 2015 of ouder. Trofee voor de
eerst geklasseerde, medaille voor de anderen
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26. Jeugd (10 geklasseerden)
Uitsluitend voorbehouden aan liefhebbers van 12 jaar tot 25 jaar ( referentiedatum 01/04/2017 – 12 j en nog geen 26 j op 1-4-17 ) 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 1 april 2017 tot en met het weekend van de laatste nationale wedvlucht.
Slechts één enkele wedvlucht per weekend, met een minimum deelname van
50 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht zal in aanmerking worden genomen.
Prijs per 4-tal. (100 duiven in wedstrijd = 25 prijzen)
Rangschikking
In elk kampioenschap kan de liefhebber de voor hem meest gunstige uitslag
laten gelden met dien verstande dat uitsluitend de wedvluchten en dubbelingen
die voorkomen op de door de afdeling goedgekeurde programma’s mogen in
aanmerking genomen worden.
Voor elk van de eerste 12 competities :
- wordt de rangschikking opgemaakt aan de hand van het grootst aantal prijzen
behaald met de 1ste en 2de getekende duiven.
- Enkel de prijzen per 4-tal komen in aanmerking.
Bij éénzelfde aantal prijzen heeft de kleinste coëﬃciënt de voorrang in de
rangschikking. Dit coëﬃciënt wordt berekend door de behaalde prijs te delen
door het aantal duiven en te vermenigvuldigen met 100.
Om te kunnen indienen voor de kampioenschappen met eerste en tweede
getekende dient de liefhebber minstens de helft van de te behalen punten
gescoord te hebben.

Belangrijk – Attest aangaande deelname snelheidsvluchten
Om te voorkomen dat de liefhebber die in een speelkring van meer dan één
vereniging woont voordeel heeft, is beslist dat voor de snelheidsvluchten de
uitslagen behaald in de vereniging waar men zijn hoklijst heeft ingediend,
worden aanvaard.
De liefhebber die wenst mee te dingen aan de provinciale gesubsidieerde
kampioenschappen snelheid in een andere vereniging dan deze waarbij hij
zijn hoklijst heeft ingediend, moet uiterlijk 20 april 2017 een ondertekende
verklaring laten toekomen op de provinciale afdeling waarin hij te kennen geeft
van welke vereniging hij de uitslagen wenst te gebruiken voor zijn opgave van
het snelheidskampioenschap.
Vanaf de halve fondvluchten is dit attest niet meer van toepassing. Men
kan dan kiezen tussen de hoofdwedstrijd of een dubbeling ongeacht
waar men zijn hoklijst heeft ingediend. (Opgelet voor de liefhebbers die
inkorven in een Limburgse vereniging die een ander programma speelt
dan dit van Limburg – zie hieronder!)
Om deel te nemen aan de provinciale kampioenschappen van afdeling Limburg
dienen uitslagen gebruikt van duiven die werden ingekorfd in een Limburgse
vereniging.
Liefhebbers die inkorven in Limburgse verenigingen die een ander
programma spelen dan het Limburgs programma dienen met het volgende
rekening te houden indien zij aan de provinciale kampioenschappen
wensen deel te nemen :

Algemene voorwaarden
De deelneming is kosteloos voor alle liefhebbers, regelmatig aangesloten
bij de KBDB, welke een lidkaart 2017 bezitten en waarvan het hok gelegen
is in de provincie Limburg. Uitslagen kunnen maar in aanmerking komen
vanaf het tijdstip waarop het lid is aangesloten in 2017.
De duiven moeten ingekorfd zijn in een Limburgse vereniging.
Wedvluchten op feestdagen en weekdagvluchten komen niet in aanmerking,
voor zover het geen uitgestelde lossing betreft.
De prijzen die men wil doen gelden, moeten voorkomen op één en dezelfde
uitslag. Men kan zowel de hoofdwedstrijd, alsook eventuele door de KBDB
afdeling Limburg goedgekeurde dubbelingen laten gelden.
Alleen uitslagen met minimum 50 duiven en minimum 10 deelnemende
liefhebbers komen in aanmerking voor snelheid, kleine halve fond,.grote halve
fond, fond en zware fond.
Per kampioenschap kan per week-end slechts één uitslag in aanmerking komen.
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle (26) kampioenschappen.

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

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

- op de halve fond (kleine en grote)
De liefhebber dient uiterlijk 20 april 2017 te kennen te geven indien hij de
vluchten van een ander programma dan het Limburgs wenst in aanmerking te
nemen voor de provinciale kampioenschappen. Hij dient dit schriftelijk te doen
door een ondertekend schrijven te richten met naam en adres en vermelding
van het programma dat gekozen wordt, bijvoorbeeld Brabant, Antwerpen, Luik
Dit geldt zowel voor de kampioenschappen met 1 en 2 getekende alsook voor
de asduiven

Uitvoeringsvoorschriften
Voor de opgave dient het formulier (of een copie ervan) gebruikt te worden dat
in het Bondsblad en op de kbdb-website (www.kbdb.be) zal verschijnen.
Indien een bepaalde uitslag nog niet werd verzonden aan de liefhebbers, kan
men op het formulier de beste uitslag vermelden die men in bezit heeft en
doet men in bijlage een verzoek waarin men formuleert welke uitslag dient
nagekeken door de secretaris en vermeldt men de meters die door de duif (of
duiven) gemaakt werd(en) (vb Châteauroux 9/9 zonaal, 1ste get. 1234,56 m/min,
2de get. 1234,78 m/min)
Het opgaveformulier dient UITERLIJK 29 SEPTEMBER 2017 toe te komen op
volgend adres : KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE of afgegeven
tijdens de provinciale zitdag van de afdeling die 1 oktober voorafgaat. Uitslagen
die op dat moment worden mee afgeven, worden niet direct nagezien.
Voor zendingen per post wordt poststempel 28.09.17 als uiterste datum
aanvaard.
De prijs dient persoonlijk te worden afgehaald tijdens de provinciale
kampioenenviering, zoniet verliest de winnaar alle recht op deze prijs.
Uitzonderlijke gevallen zullen nadien worden onderzocht door de Raad
van Bestuur, na schriftelijk verzoek vanwege de liefhebber binnen de 8
dagen na de uitreiking.
Foutieve opgaven zullen worden geschrapt en kunnen na 29.09.2017 niet
worden vervangen door een gecorrigeerde versie.
Na bekendmaking van de voorlopige uitslag op de website van de KBDB
(www.kbdb.be), kan tegen de voorlopige uitslag schriftelijk klacht
ingediend worden voor zover het geen schrappingen van foutieve
opgaven betreft.
De liefhebber is verplicht, indien hij hierom verzocht wordt, zijn uitslagen
(verbeterde indien van toepassing) ter controle te bezorgen aan de provinciale
afdeling, alwaar zij na controle kunnen worden afgehaald of worden
meegegeven aan een afgevaardigde van de vereniging bij het afhalen van de
ringen eind december.

Wij verzoeken de secretarissen van de verenigingen om hun liefhebbers
hiervan tijdig op de hoogte te stellen.
Overeenkomstig het provinciaal reglement geldt :
Bij afgelasting van één wedstrijd, ingevolge slechte weersomstandigheden,
komen al de gelijkaardige wedstrijden van de dag uit het modelprogramma
niet in aanmerking voor de provinciale gesubsidieerde kampioenschappen.
Bij uitwijking naar een andere lossingsplaats blijft de wedstrijd gelden voor
zijn oorspronkelijke categorie voor zover een snelheidsvlucht wordt vervangen
door een snelheidsvlucht, een halve fondvlucht door een halve fondvlucht en
een fondvlucht door een fondvlucht uit het oﬃcieel programma. We zullen de
desbetreﬀende data vermelden op de website van de KBDB
Tombola Provinciale kampioeneviering PE Limburg 11-3-17  Houders van een
winnend lot dienen de provinciale secretaris te contacteren uiterlijk 15 april 2017.
Mail : dubois.e@kbdb.be – Tel. 0475 709842
1.

Tablet

234

7.

Vleesgrill

770

2.

Microgolf

818

8.

DVD speler

462

3.

Broodoven

628

9.

Mixer

154

4.

Hiﬁ microketen

572

10.

Wafelijzer

360

5.

Externe harde schijf 1T

327

11.

MP3-speler

953

6.

Roomijsmachine

459

12.

GSM

380
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VLAAMS BRABANT
CRITERIA KAMPIOENSCHAPPEN
HET PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP VLAAMS BRABANT 2017
I. ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN
Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP
De liefhebber met het meeste aantal vermeldingen in de verschillende
categorieën met 1+2 behaald en het minst aantal punten indien een gelijk
aantal vermeldingen. (de punten verdeling is als volgt: 1e plaats = 1 punt, 2e
plaats = 2 punten, ….)
Het kampioenschap GROTE FOND OUDE DUIVEN
zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2),
klassement per 4-tal, op 3 wedvluchten naar keuze tussen de volgende
nationale wedvluchten : AGEN, PAU, BARCELONA, ST.VINCENT, MARSEILLE,
NARBONNE en PERPIGNAN
Het kampioenschap FOND OUDE DUIVEN
zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2),
klassement per 4-tal, op 3 wedvluchten naar keuze tussen de volgende
wedvluchten : LIMOGES I, VALENCE, BRIVE, CAHORS, LIMOGES II, JARNAC,
LIBOURNE EN TULLE.
Het kampioenschap GROTE FOND & FOND JAARSE DUIVEN
zal betwist worden met de eerste twee getekende duiven (1+2),
klassement per 4-tal en dit op 3 wedvluchten: LIMOGES II, , JARNAC,
LIBOURNE,NARBONNE, TULLE.
Voor HET KAMPIOENSCHAP en ASDUIFKAMPIOENSCHAP FOND EN GROTE
FOND kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE & ZONALE, DE
PROVINCIALE OF DE UITSLAG BRABANTSE UNIE. Er mag echter maar één
uitslag gebruikt worden per wedstrijd.
Het kampioenschap GROTE HALVE FOND
zal worden betwist met de eerste twee getekende duiven (1+2), klassement
per 4-tal, op alle wedvluchten verder dan MONTARGIS TOT LIMOGES
(niet inbegrepen).
Dit kampioenschap wordt betwist in 2 aparte categorieën zowel oude
als jaarse duiven (geen gedubbelde jaarlingen), over 5 wedvluchten
gedurende de periode van 13 mei tot en met 12 augustus 2017.
Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden
genomen met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers
per wedvlucht.
Voor HET KAMPIOENSCHAP GROTE HALVE FOND, kan de liefhebber vrij
kiezen tussen UITSLAGEN BEHAALD, ZOWEL BINNEN ALS BUITEN VLAAMSBRABANT en voor zover ze erkend zijn door het provinciaal comité. Er mag
echter maar één uitslag gebruikt worden per wedstrijd.
Het kampioenschap GROTE HALVE FOND jonge duiven
zal worden betwist met de eerste twee getekende duiven (1+2), klassement
per 4-tal, op alle wedvluchten verder dan MONTARGIS . Dit kampioenschap
geldt enkel JONGE duiven over 4 wedvluchten gedurende de periode van
15 juli tot en met 09 september 2017. Er zal slechts één enkele wedvlucht
per weekend in aanmerking worden genomen met een minimum deelname
van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.
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Het kampioenschap KLEINE HALVE FOND
zal worden betwist met de eerste twee getekende duiven (1+2), klassement
per 3-tal, op de wedvluchten MELUN, CHEVRAINVILLIERS, MONTARGIS.
Dit kampioenschap wordt betwist in 3 aparte categorieën zowel oude &
jaarse als jonge duiven over 6 wedvluchten gedurende de periode van 6
mei tot en met 09 september 2017, met uitzondering van het weekend
van Bourges II nationaal. Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in
aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 100 duiven
en 10 liefhebbers per wedvlucht.
Het kampioenschap GROTE SNELHEID
zal worden betwist met de eerste twee getekende duiven (1+2), klassement
per 3-tal, op de wedvluchten Noyon & Soissons & Nanteuil & Laon. Dit
kampioenschap wordt betwist in 3 aparte categorieën zowel oude & jaarse
als jonge duiven over 6 wedvluchten gedurende de periode van 1 april tot
en met 27 augustus 2017. Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend
in aanmerking worden genomen (geen wedvluchten gehouden tijdens de
week of ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum
deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers per wedvlucht.
Het kampioenschap KLEINE SNELHEID
Zal worden betwist met de eerste twee getekende duiven (1+2), klassement
per 3-tal, op de wedvluchten Fleurus, Quievrain & Momignies. Dit
kampioenschap wordt betwist in 3 aparte categorieën zowel oude & jaarse
als jonge duiven over 6 wedvluchten gedurende de periode van 11 maart
tot en met 27 augustus 2017. Er zal slechts één enkele wedvlucht per
weekend in aanmerking worden genomen (geen wedvluchten gehouden
tijdens de week of ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een
minimum deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers per wedvlucht.

9

9

9

9

9
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III. A

II. KAMPIOENSCHAPPEN AS-DUIF

De d
alle
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Het kampioenschap AS-DUIF zal rekening houdend met het ringnummer,
worden betwist in alle categorieën
Drie prijzen per categorie + eervolle vermelding : Oude & Jaarse &
Jonge.

De w
werd

9
1° KLEINE SNELHEID, de 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement
per 3, op de wedvluchten Fleurus, Quievrain & Momignies met een
minimum deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers per wedvlucht.
Dit kampioenschap wordt betwist met oude & jaarse en jonge duiven,
gedurende de periode van 11 maart tot en met 27 augustus 2017.
9
2° GROTE SNELHEID, de 7 beste uitslagen met dezelfde duif,
klassement per 3, op de wedvluchten Noyon & Soissons & Nanteuil &
Laon . met een deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers per wedvlucht.
Dit kampioenschap wordt betwist met oude & jaarse en jonge duiven
gedurende de periode van 1 april tot en met 27 augustus 2017.
9
3° KLEINE HALVE FOND, de 5 beste uitslagen met dezelfde duif,
klassement per 3, op de wedvluchten MELUN, CHEVRAINVILLIERS,
MONTARGIS met een deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per
wedvlucht. Dit kampioenschap zal worden betwist met oude & jaarse
en jonge duiven, gedurende de periode van 6 mei tot en met 09
september 2017.
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9
4° GROTE HALVE FOND JONGE DUIVEN, de 4 beste uitslagen met
dezelfde duif, klassement per 4, op alle wedvluchten verder dan
MONTARGIS met een deelname van 100 duiven en 10 deelnemende
liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap zal enkel worden
betwist met JONGE duiven gedurende de periode van 15 juli tot en
met 09 september 2017.
9
5° GROTE HALVE FOND OUDE/JAARSE DUIVEN, de 4 beste uitslagen
met dezelfde duif, klassement per 4, op alle wedvluchten verder dan
MONTARGIS tot LIMOGES (niet inbegrepen) met een deelname
van 100 duiven en 10 deelnemende liefhebbers per wedvlucht. Dit
kampioenschap zal enkel worden betwist met oude & jaarse duiven
gedurende de periode van 13 mei tot en met 09 september 2017.
9
6° FOND OUDE DUIVEN de 3 beste uitslagen met dezelfde oude duif
klassement per 4, op de wedvluchten uit LIMOGES I, VALENCE, BRIVE,
CAHORS, LIMOGES II, JARNAC, LIBOURNE EN TULLE.
9
7° GROTE FOND & FOND JAARSE DUIVEN de 3 beste uitslagen met
dezelfde duif klassement per 4, op de wedvluchten uit LIMOGES II, ,
JARNAC, LIBOURNE, NARBONNE, TULLE.
9
8° GROTE FOND, de 2 beste uitslagen, met dezelfde oude duif,
klassement per 4, op de internationale wedvluchten uit AGEN, PAU,
BARCELONA, ST.VINCENT, MARSEILLE, NARBONNE en PERPIGNAN
9
9° ALL-ROUND ASDUIF, 3 laureaten per categorie (oude/jaarse/
jonge), de 6 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 4-tal,
waarvan er 3 dienen behaald te worden op de kleine/grote snelheid
en/of KHF en 3 op de KHF en/of de GHF en/of Fond
III. ALGEMENE BESCHIKKINGEN
De deelname aan de provinciale kampioenschappen is voorbehouden aan
alle liefhebbers uit Vlaams Brabant die houder zijn van de K.B.D.B lidkaart
2017 en waarvan het hok gevestigd is in Vlaams-Brabant.
De wedvluchten waarvan de lossing wegens de weersomstandigheden
werden verdaagd blijven geldig.
Voor de kleine, grote snelheid en de kleine halve fond komen enkel de
uitslagen in aanmerking, waarvan de duiven in hun eigen categorie
vliegen en die volgens de richtlijnen van Vlaams Brabant gelost worden.

IV. REGLEMENTERING
Rappel van artikel 89 van het Nationaal Sportreglement.
De aandacht van de liefhebbers wordt gevestigd op het feit dat artikel 89
van het nationaal sportreglement van toepassing is en dat de tijdspanne om
een eventueel verkeerd gedrukte ring, die op de uitslag voorkomt, te laten
wijzigen, deze is die vermeld staat op de betrokken uitslag.
V. TERMIJNEN
Inzending van de palmaressen ten Bondszetel van de KBDB –
Gaasbeeksesteenweg 52 - 1500 Halle
Uiterste datum : 29 september 2017 (poststempel).
Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, fax, taxi-post,
e-mail, enz.
Alle palmaressen die ten Bondszetel na die datum toekomen zullen als
laattijdig worden beschouwd en dus niet in aanmerking worden genomen.
VI. VOORLOPIGE RANGSCHIKKINGEN
De voorlopige rangschikking zal verschijnen op KBDB-website.
Per reeks worden er 5 laureaten geklasseerd
De 3 titels van de algemene kampioenschappen zal pas gepubliceerd
worden na de vermelde reclamatietijd.
Per reeks worden er 3 asduiven geklasseerd, slechts 1 per liefhebber.
De laureaten ontvangen een medaille, de overige zijn eervolle
vermeldingen.
VII. BETWISTINGEN
De betwistingen, klachten en vragen van informatie betreﬀende
de voorlopige rangschikkingen moeten verplicht toekomen ten
Bondszetel van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52 - 1500 Halle vóór
de gepubliceerde klachtendatum. Deze limiet geldt eveneens voor
verzendingen per bode, fax, taxi-post, e-mail. Alle documenten die
ten Bondszetel KBDB Vlaams Brabant toekomen na de gestelde limiet
zullen niet in aanmerking worden genomen.
IIX. GESCHILLEN
Alle gevallen die niet voorzien worden door dit reglement en de
kwesties van interpretatie vallen onder de uitsluitende en soevereine
bevoegdheid van HET PROVINCIAAL COMITE VAN VLAAMS-BRABANT.

Indien geen afzonderlijke wedstrijden (oude & jaarse) ingericht worden
de resultaten van de gemengde prijskampen eveneens aanvaard voor
de kampioenschappen met de oude duiven (niet voor jaarlingen).

IX. PROVINCIALE KAMPIOENENDAG

De rangschikking wordt opgesteld op basis van de som van de coëﬃciënten
(behaalde prijs maal honderd gedeeld door het aantal duiven. Bij gelijkheid
worden betreﬀende duiven gerangschikt tot op 4 cijfers na de komma.

Alle geklasseerde liefhebbers dienen verplicht aanwezig te zijn op de
prijsuitreiking van de afdeling om recht te hebben op hun trofee.
Liefhebbers die zich meermaals klasseren ontvangen een trofee voor de
gezamenlijke waarde.

De uitslagen van alle vermelde prijzen zullen voor nazicht worden opgevraagd
voor de duiven die in de kampioenschappen worden gerangschikt.
Prijzen waarvoor geen uitslag wordt voorgelegd, vervallen.

Uitslag tombola Provinciale Dag Vlaams-Brabant
Hoofdprijs : Flat-screen TV

De uitslagen van interregio wedvluchten met buitenlandse groeperingen
WORDEN NIET in aanmerking genomen en alsook wedvluchten
georganiseerd door organisaties die niet erkend zijn door de KBDB.

1.
2.
3.
4.
5.

20801 Reserve 20463
20018
20534
20389
20667

De liefhebber draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de
informatie vermeld op zijn deelnemingsformulier.

Prijzen af te halen op de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 50-52 – 1500 Halle.
Gelieve voorafgaandelijk contact op te nemen met Van Bockstaele Tina op
vanbockstaele.t@kbdb.be
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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

BUYCK M - WIT (€60)

HF

GRONDELAERS J.

F

CATTRYSSE

HF

HOREMANS

F

DELBAR

HF

HOUBEN J.

F

DE SMET-MATTHYS

HF/F

AELBRECHT (DE RAUW-SABLON)

F

SION

HF/F

HUYSKENS-VAN RIEL

F

SION - ISABEL (€60)

HF/F

KOOPMAN (€60)

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)

