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DAAR GAAN WE DAN MET 
HET VLUCHTJAAR 2019.
De seizoenen zijn onherkenbaar geworden.  Daarmee bedoel 
ik : het zijn geen winters meer zoals vroeger. De zomer die 
we kregen verleden jaar was buitengewoon heet.  Dat hoeft 
natuurlijk ook weer niet.  

De snelheidsspelers sleuren al met de korven naar de  
lokalen. Zij hebben ons seizoen op gang gebracht.
We zien nu wel hoe het verder verloopt.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om aan al de ver-
antwoordelijken van de verenigingen te zeggen dat ik ervan 
overtuigd ben dat zij alles in het werk stellen om daadwerkelijk 
alles volgens het boekje te laten verlopen bij de inkorvingen. 
We staan natuurlijk allemaal voor een (h)eerlijke duivensport.

De vrijwilligers die ik persoonlijk bezig zag op de vele kam-
pioenendagen deze winter, wil ik bedanken voor het goede 
werk. Zowel de snelheidsspelers als de fondspelers krijgen 
hier ook al de aandacht.

We zijn tenslotte één familie en ik wil er werk van maken  goede 
relaties te onderhouden met de duivenliefhebbers over  gans 
België.

De provinciale voorzitters dragen een grote verantwoordelijk-
heid in onze sport.  Ik plan een onderhoud met elk van hen 
om de violen gelijk te stemmen.

Laat de rust nu terugkeren en geniet van onze boeiende sport !

De nieuwe nationale raad van beheer 
en bestuur Gert-Jan, Wim, Denis, onze 
juristen en ikzelf wensen jullie een 
prachtig vluchtjaar. 

Tot later  !

Bodengien Pascal, 
nationaal voorzitter KBDB.

Foto voorpagina : Yoran Van Goethem, 
11 jaar en gebeten door de duivensport.

Sinds 2017 is het programma 'De Belgische Reis-
duif' een vaste waarde op PlattelandsTv. Ook in 
2019 kunnen duivenliefhebbers opnieuw terecht 
op de zender. De Belgische Reisduif start iedere 
2de zondag van de maand met een nieuwe afleve-
ring. Vanaf de 4de zondag van de maand volgt een 
herhaling. Doorheen de week wordt de aflevering 
herhaald volgens het klokvast uitzendschema. De 
afleveringen zijn bovendien ook te bekijken op de 
website van PlattelandsTv.

Sinds 2017 is het programma 'De Belgische Reisduif' een vaste waarde op Pla?elandsTv. Ook in 2019 kunnen duivenlieEebbers opnieuw 
terecht op de zender. De Belgische Reisduif start iedere 2de zondag van de maand met een nieuwe aflevering. Vanaf de 4de zondag van de 

maand volgt een herhaling. Doorheen de week wordt de aflevering herhaald volgens het klokvast uitzendschema. De afleveringen zijn 
bovendien ook te bekijken op de website van Pla?elandsTv.

Countrylife: De Belgische Reisduif - Seizoen 2

uur 06h30 08h00 08h30 10h00 11h00 11h30 12h30 13h00 14h30 15h30 16h00 18h30 19h00 20h30 22h00 23h30

zondag X X X

maandag X X X X

dinsdag X X

woensdag X X X X X

donderdag X X X

vrijdag X X

zaterdag X X X X X X X

Uitzenddata Afl. 

zondag, januari 13, 2019 4
zondag, januari 27, 2019
zondag, februari 10, 2019 5
zondag, februari 24, 2019
zondag, maart 10, 2019 6
zondag, maart 24, 2019
zondag, april 14, 2019 7
zondag, april 28, 2019
zondag, mei 12, 2019 8
zondag, mei 26, 2019
zondag, juni 09, 2019 9
zondag, juni 23, 2019
zondag, juli 14, 2019 10
zondag, juli 28, 2019
zondag, augustus 11, 2019 11
zondag, augustus 25, 2019
zondag, september 08, 2019 12
zondag, september 22, 2019
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zondag, 22 september 2019
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NATIONALE ALGEMENE VERGADERINGEN 22.02.2019

EERSTE NATIONALE BUITENGEWONE & STATUTAIRE ALGEMENE 
VERGADERING

● De notulen van de nationale buitengewone & statutaire algemene  
 vergadering van 26.10.2018 worden goedgekeurd.

● De rekeningen 2017-2018 worden goedgekeurd.

● De begroting 2018-2019 wordt goedgekeurd.

● 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

● Het verslag van de nationale raad van beheer en bestuur, het  
 financieel verslag en het verslag van de censoren worden goed- 
 gekeurd.

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

● WIJZIGINGEN aan de KBDB-reglementen:

STATUTEN

1. Publicitaire hokken 

Art. 15 & 5 

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 aange-
slotenen die onze vzw verzoeken facturen op te stellen voor hun boek-
houding en de leden die op hun hoklijst als eigenaar van de duiven 
een rechtspersoon hebben opgegeven

b) Promotioneel (hokken opgetrokken in homes, scholen, rusthuizen, 
ziekenhuizen of andere gelijkaardige instellingen, met sociale, educa-
tieve, recreatieve, culturele of promotionele doeleinden met betrek-
king tot de duivensport, met uitsluiting van elke winstgevende bezig-
heid)

2. Benoeming van het NSC door de NAV 

Art. 23 

De nationale algemene vergadering kan bevoegdheden aan de natio-
nale raad van beheer en bestuur overdragen. Volgende punten dienen 
evenwel verplichtend voor te komen op de dagorde van de:
Eerste algemene vergadering in januari of februari:
1. onderzoek van eventuele klachten over het verloop van de verkiezingen  
 gehouden in de schoot van de PE/SPE;
2. benoeming van de nationale mandatarissen, voorgesteld door de  
 PE/SPE;
3. verkiezing en benoeming van de leden van de nationale raad van  
 beheer en bestuur;
4. benoeming van de leden van het Nationaal Sportcomité, van de  
 nationale promotiecommissie en verkiezing van de voorzitters en de  
 leden van de nationale adviesraad voor mechanische klokken en van  
 de nationale adviesraad voor elektronische constatatiesystemen op  
 voorstel van de nationale raad van beheer en bestuur;

NATIONAAL SPORTREGLEMENT

1. wijziging terminologie “tegenmerk” door “vleugelmerk”

Art. 37 laatste § 

De verzendingskosten aangerekend voor “port”-“lap”- of leerduiven 
mogen nooit hoger liggen dan de inleg voor kosten aangerekend voor 
de duiven die aan de wedvlucht deelnemen.
Voor nationale, interprovinciale en provinciale wedvluchten worden 
geen “port-“, “lap-“ of leerduiven aangenomen.
Het comité behoudt zich het recht voor een tegenmerk vleugelmerk 
aan te brengen bij die duiven die het wenst te controleren.  Bij elk ver-
zoek dient de duif te worden getoond.
Voor wedvluchten ingericht door verbonden met meerdere inkorvings-
burelen, mag het hoofdbestuur doen overgaan tot controlemaatrege-
len, herringen of tegenmerken het aanbrengen van een vleugelmerk.

Art. 63 § 1 

Wanneer een duif zonder gummiring of chipring thuiskomt, komt ze 
niet in aanmerking voor klassering. Wanneer ze zonder gummiring of 
chipring thuiskomt maar een vleugelmerk werd aangebracht met in 
de vleugel een tegenmerk, dan zal de vermelding van dit tegenmerk 
vleugelmerk geklokt worden net als een gummiring en de duif wordt 
onmiddellijk aan een afgevaardigde van het inrichtend bestuur of van 
het inkorvingsbureel voor onderzoek bezorgd. 

Art. 101§ 2 

Deze meldingen zullen het juiste nummer van de gummiring (4 cijfers), 
het uur van klokken (in u, min, sec), het uur van aanmelden (in u, min, 
sec), het eventueel tegenmerk vleugelmerk en de naam van de lief-
hebber vermelden. Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in 
u, min, sec dan wordt de duif geklasseerd op het uur van bestatiging 
plus 1 minuut. Indien aan één of meerdere van de andere voorwaarden 
niet wordt voldaan, zal de duif worden gedeklasseerd.

2. opmeten coördinaten duivenhok

Art. 80 § 3 

Iedere liefhebber dient in het bezit te zijn van de erkende coördinaten 
(afgerond tot tienden van seconden)  van de ingang van zijn duiven-
hok.  Elk nieuw lid dient, bij de indiening van zijn hoklijst, een kopie 
te voegen van het document, afgeleverd door een beëdigde land-
meter, of een door de KBDB erkend orgaan of een in dienst zijnde 
KBDB-mandataris, houdende de vaststelling van de coördinaten van 
het hok.
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3. controleconstataties & aanmeldingen op (inter)nationale vluchten 

Art. 98 § 2 

Voor de nationale grote halve-fond wedvluchten evenals voor de  
nationale fondwedvluchten dienen volgende duiven verplicht te  
worden gecontroleerd in het hoofdtoestel of het controletoestel:
- de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie  
binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, 
min, sec)
- de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie  
binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, 
min, sec)
De gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per categorie moeten in 
de vereniging worden binnengebracht.
Voor de internationale wedvluchten dienen ALLE geklokte duiven 
verplichtend te worden gecontroleerd in het hoofdtoestel of het  
controletoestel:
- de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie  
binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, 
min, sec)
- vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke cate- 
gorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging 
(in u, min, sec)

De eerste twee geklokte duiven van iedere liefhebber in elke categorie 
zullen verplicht worden gecontroleerd 
- binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging  
(in u, min, sec) voor de eerste geklokte duif per categorie 
- binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging  
(in u, min, sec) voor de tweede geklokte duif per categorie 
in het hoofdtoestel of het controletoestel. Bij gebrek aan een  
controleconstatatie, zal de duif één seconde nà de eerstvolgende  
controlebestatiging worden geklasseerd. Indien deze nalatigheid 
meerdere duiven betreft, zullen deze, na de eerstvolgende controle-
bestatiging, geklasseerd worden, van seconde tot seconde, in volg-
orde van bestatiging. Indien geen enkele controle werd uitgevoerd 
zullen alle bestatigingen worden geannuleerd. De verplichte ter-
mijn voor controle vervalt voor de gehandicapte liefhebber die, een  
ondertekend en jaarlijks hernieuwbaar attest van de dokter, waarin 
deze laatste bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap 
de door de KBDB opgelegde controle niet kan uitvoeren, heeft overge-
maakt aan zijn inkorvingslokaal en de KBDB en door deze beiden werd 
aanvaard en goedgekeurd. De controle dient echter wel te geschieden 
binnen een termijn van 2 uren vanaf het officiële uur van bestatiging 
(in u, min, sec). 
De gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per categorie moeten in 
de vereniging worden binnengebracht.
 
Art. 101 § 1, 2 & 3 

Voor de nationale grote halve-fond wedvluchten evenals voor de na-
tionale fondwedvluchten dienen volgende duiven verplicht te wor-
den aangemeld via een communicatiemiddel aan zijn inkorvingslo-
kaal of via een door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform:
 
- de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen 
de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
- de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen 
de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)

Voor de internationale wedvluchten dienen ALLE geklokte duiven 
verplichtend te worden aangemeld via een communicatiemiddel 
aan zijn inkorvingslokaal of via een door de KBDB aanvaard aanmel-
dingsplatform:
- de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen 
de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
- vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie 
binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u,  
min, sec)

Voor ALLE nationale wedvluchten zal iedere liefhebber: 
- zijn eerste geklokte duif per categorie binnen de 15 minuten vanaf 
het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) 
- zijn tweede geklokte duif per categorie binnen de 30 minuten vanaf 
het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) 
aanmelden via een communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal of 
via een door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform. 

Deze meldingen zullen het juiste nummer van de gummiring (4 cijfers), 
het uur van klokken (in u, min, sec), het uur van aanmelden (in u, min, 
sec), het eventueel vleugelmerk tegenmerk en de naam van de lief-
hebber vermelden. Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld 
in u, min, sec dan wordt de duif geklasseerd op het juiste uur van be-
statiging (in u, min, sec) plus 1 minuut. Indien aan één of meerdere 
van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif worden 
gedeklasseerd.

Alle andere duiven dienen, per categorie, verplichtend te worden ge-
meld binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in 
u, min, sec) zonder vermelding van het nummer van de gummiring 
of het ringnummer van de duif en dit tot sluiting van de wedvlucht. 
Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan 
wordt de duif geklasseerd op het uur van bestatiging plus 1 minuut. 

4. gedeeltelijke verkopingen

Art. 110 laatste § 

Tijdens maar ook tot 2 jaar na de datum van een gedeeltelijke  
verkoping mag geen enkele toegewezen duif – onder welk voorwend-
sel ook – opnieuw eigendom worden van de verkoper.  Nochtans zal 
de verkoper bij een dergelijke verkoping, het recht hebben om de 
verkoop stop te zetten van de duiven waarvoor geen opbod werd  
gedaan.  Indien hij dit doet heeft hij de verplichting aan de KBDB de num-
mers en jaartallen van de ringen te laten kennen van de duiven die hij  
behoudt.

5. overschrijvingen

Art. 105 § 11 

Voor elke verkoping, ingericht in België of in het buitenland, is de ver-
koper verplicht: 
1. de administratieve kosten, verbonden aan de overschrijving van dui-
ven drager van ringen van een buitenlandse federatie en, onvermin-
derd de eventuele supplementaire onkosten te betalen.
…

Art. 112 § 1  

✓ Alle duiven met ringen 2019 en volgende jaren die op het hok aan-
wezig zijn, moeten verplicht bij de KBDB zijn ingeschreven op naam 
van het betreffende lid van de KBDB.
Bij overtreding van deze bepaling zal aan het betreffende lid van 
de KBDB een administratieve boete van 25 EURO/duif worden  
opgelegd. 
Het niet betalen van deze administratieve boete is tuchtrechtelijk  
beteugelbaar met volgende tuchtsancties:
- Administratieve boete van 375 EURO
- Effectieve schorsing van onbepaalde duur tot betaling van het  
 verschuldigde bedrag
- Een verbod, voor onbepaalde duur, tot deelname aan alle  
 kampioenschappen ingericht door of op enigerlei wijze verbonden  
 met de KBDB en/of FCI.
Deze straffen kunnen slechts worden opgeheven, door de nationale 
raad van beheer en bestuur nadat betrokkene een schriftelijk gemo-
tiveerd verzoek heeft ingediend. 
Enkel de Nationale Raad van Beheer en Bestuur is bevoegd om ken-
nis te nemen van mogelijke overtredingen van onderhavig artikel. 
Bij het vaststellen van een mogelijke overtreding van dit artikel zal 
het betrokken lid derhalve worden opgeroepen door de Nationale 
Raad van Beheer en Bestuur teneinde zijn verweermiddelen voor te 
dragen. 
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Het betrokken lid dient persoonlijk aanwezig te zijn maar kan zich 
laten bijstaan door een advocaat of raadgever aangesloten bij de 
KBDB. 
De Nationale Raad van Beheer en Bestuur betekent zo spoedig  
mogelijk haar gemotiveerde beslissing aan het betrokken lid. 
De beslissing van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur is van 
rechtswege uitvoerbaar bij voorraad. 
De beslissing van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur is niet 
vatbaar voor hoger beroep. 
Een verzetsprocedure is enkel en alleen ontvankelijk als het betrok-
ken lid ten genoege van recht kan aantonen dat zijn niet verschijnen 
op de zitting van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur te wijten 
is aan een overmachtssituatie. 
De invulling van de term “overmacht” behoort tot de soevereine  
bevoegdheid van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur.
Enkel de Rechtbanken te BRUSSEL zijn bevoegd om kennis te nemen 
van betwistingen betreffende een uitgesproken tuchtstraf op basis 
van onderhavig artikel. 

✓ Alle duiven waarmee aan sportieve activiteiten wordt deelgeno-
men moeten verplicht staan ingeschreven op naam van de betref-
fende liefhebber.
De overschrijving dient in het KBDB bestand te zijn uitgevoerd vóór 
de inkorving.

6. Dubbelingen

Art. 10 § 2 & § 3 
In geen enkel geval kan de inschrijving tot die dubbeling(en) aan de 
liefhebbers of inkorvende verenigingen worden opgelegd
met uitzondering van volgende dubbelingen:
Verplichte dubbelingen:
voor de internationale vluchten: de nationale dubbeling en de lokale 
dubbeling
voor de nationale vluchten: de zonale dubbeling en de lokale dubbe-
ling

7. Het terugbrengen van niet-geloste duiven  

Art. 52 

Een duivenlossing mag nooit, op straf van vernietiging van de wed-
vlucht, gebeuren vóór het uur in het lokaal van de vereniging bekend-
gemaakt bij de inkorving of vermeld op het programma of na het uiter-
ste uur van uitstel van de lossingen tot ‘s anderendaags.

Het terugbrengen van niet-geloste duiven om reden van ongunstige 
weersomstandigheden, mag nooit geschieden vóór 10 uur voor de 
halve-fond en vóór 12 uur voor de snelheid vóór 12 uur van de vol-
gende dag na de voorziene lossingsdatum. In dit geval worden enkel 
de inschrijvingsgelden en uitslagkosten terugbetaald.

Het terugbezorgen aan de deelnemers van de niet geloste duiven 
gebeurt overeenkomstig de door de betrokken inrichters verstrekte 
onderrichtingen.
  
De nationale ondervoorzitter bevoegd voor de sportieve aangelegen-
heden is bevoegd om over een algemeen afgelasten van de lossingen 
te beslissen, zo hij dit nodig acht. Hij mag eveneens, mits onderling ak-
koord met de nationale voorzitter, in buitengewone omstandigheden 
en teneinde het algemeen belang te dienen, alle beslissingen nemen 
die zich opdringen.

In geval de ongunstige weersomstandigheden (voorspellingen) aan-
houden tot de tweede dag na de voorziene lossingsdag (meestal 
maandag) mag de dag na de voorziene lossingsdag (meestal zondag) 
vanaf 12 uur ’s middags uitgeweken worden naar een andere erkende 
lossingsplaats in dezelfde categorie gelegen op dezelfde vluchtlijn 
(uit de tabel door de PE/SPE opgegeven en vervat in de criteria van 
de nationale kampioenschappen) en met een afstand die maximum 
30% minder bedraagt. Een snelheidsvlucht kan vervangen worden 
door een andere snelheidsvlucht, een kleine halve fond vlucht door 
een andere kleine halve fond vlucht, een grote halve fond vlucht door 

een andere grote halve fond vlucht, een fond vlucht door een andere 
fond vlucht, een grote fond vlucht door een andere grote fondvlucht.
De inrichter van een nationale of interprovinciale vlucht zal hierom-
trent altijd het advies inwinnen van voornoemde ondervoorzitter.  
De bevoegde Federale Overheidsdienst zal hiervan eveneens worden 
geïnformeerd. Indien aan één van deze bepalingen niet wordt voldaan 
zal dit automatisch de vernietiging van de wedvlucht tot gevolg hebben.

DOPINGREGLEMENT

Art. 6

De analyse van genomen monsters zal geschieden door “The National 
Horseracing Authority – Turfclub Road -Turffontein 2140 – South Africa” 
een door de KBDB erkend labo.
Voor het tegenonderzoek kan enkel een beroep gedaan worden op 
het erkende laboratorium waar de positieve analyse werd vastgesteld. 

Het volledige dopingreglement, van toepassing voor 2019, bevindt 
zich op onze website www.kbdb.be 

DUIVENLIEFHEBBERSWETBOEK

Art. 86 §1 en 2

De beslissingen in burgerlijke en strafzaken die in kracht van gewijsde 
zijn getreden, worden vertrouwelijk medegedeeld aan de aangesloten 
duivenliefhebbersverenigingen of aan de organen die bij hun uitvoe-
ring betrokken zijn.

Iedere onvoorwaardelijke beslissing tot schorsing die in kracht van ge-
wijsde is getreden, zal het voorwerp uitmaken van publicatie in het 
bondsblad en/of op de KBDB-website, officiële organen  van de KBDB
De kamers kunnen evenwel beslissen dat een gedeelte of het inte-
grale vonnis of arrest dient gepubliceerd te worden in de pers, het 
Bondsblad of de website van de KBDB Ingeval van beroep dient deze 
procedure te worden opgeschort.

STATUTEN VAN DE VERENIGINGEN

Art. 13
Kunnen uitsluitend sportief lid worden van de duivenliefhebbersver-
eniging: alle duivenliefhebbers aangesloten bij de KBDB op voorwaar-
de dat het hok in één van de omschreven lokale deelnemingszones 
is gelegen.

Art. 27 §2
Zij komt verplicht minstens eenmaal per jaar samen en dit tussen één 
en éénendertig december (i.p.v. vijftien november en de eenendertig-
ste december).
Mogen stemmen: de leden die hun hoklijst voor het volgende jaar heb-
ben ingediend vóór de dag van de algemene vergadering.”
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✓ Sportieve organisatie voor het seizoen 2019:
 
Kalender van de (inter)nationale wedvluchten 2019

Deze kalender bevindt zich op pagina 7.

Inleg voor kosten nationale en internationale wedvluchten:

GEEN verhoging van de inleg voor kosten voor het sportseizoen 2019. Rekening 
houdend met de nieuwe lossingsplaatsen, vermeld op de kalender van de (in-
ter)nationale wedvluchten 2019, werd de inleg voor kosten voor deze nieuwe 
wedvluchten bepaald aan de hand van de voor deze categorie voorziene inleg 
en rekening houdend met de afstand. De tabel met de inleg voor kosten 2019 
vindt u op pagina 7. 

Maximum aantal duiven in de manden voor de (inter)nationale wedvluchten 
2019:

Aan het maximum aantal duiven in de manden werd geen wijziging aangebracht 
t.o.v. 2018. Enkel de nieuwe lossingsplaatsen, vermeld op de kalender van de 
(inter)nationale wedvluchten 2019, werden aan de lijst toegevoegd (zie pagina 
8).
In navolging van 2018 worden ENKEL PLASTIEKEN manden toegelaten voor het 
vervoer van de NATIONALE wedvluchten 2019.

Controleconstatatie art. 98 NSR – voor ALLE NATIONALE en INTERNATIONALE 
WEDVLUCHTEN:

Voor de nationale grote halve-fond wedvluchten evenals voor de nationale 
fondwedvluchten dienen volgende duiven verplicht te worden gecontroleerd in 
het hoofdtoestel of het controletoestel:
- de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de  
 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
- de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de  
 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)

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

Voor de internationale wedvluchten dienen ALLE geklokte duiven verplichtend 
te worden gecontroleerd in het hoofdtoestel of het controletoestel:
- de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de  
 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
- vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen  
 de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)

SANCTIES:
- Bij gebrek aan een controleconstatatie, zal de duif één seconde nà de eerst-
volgende controlebestatiging worden geklasseerd.
- Indien deze nalatigheid meerdere duiven betreft, zullen deze, na de eerstvol-
gende controlebestatiging, geklasseerd worden, van seconde tot seconde, in 
volgorde van bestatiging. 
- Indien geen enkele controle werd uitgevoerd zullen alle bestatigingen worden 
geannuleerd.

Aanmeldingen art. 101 NSR – voor ALLE NATIONALE en INTERNATIONALE 
WEDVLUCHTEN

Voor de nationale grote halve-fond wedvluchten evenals voor de nationale 
fondwedvluchten dienen volgende duiven verplicht te worden aangemeld via 
een communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal of via een door de KBDB aan-
vaard aanmeldingsplatform:
- de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de  
 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
- de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de  
 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)

Voor de internationale wedvluchten dienen ALLE geklokte duiven verplichtend 
te worden aangemeld via een communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal of 
via een door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform:
- de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de  
 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
- vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen  
 de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)

Deze meldingen zullen het juiste nummer van de gummiring (4 cijfers), het uur 
van klokken (in u, min, sec), het uur van aanmelden (in u, min, sec), het eventueel 
vleugelmerk en de naam van de liefhebber vermelden. 

SANCTIES:
- Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de  
 duif geklasseerd op het juiste uur van bestatiging (in u, min, sec) plus 1 minuut. 
- Indien aan één of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan,  
 zal de duif worden gedeklasseerd.
- Wanneer de respectievelijke termijnen van 15 minuten (voor de eerste duif per  
 categorie) of 30 minuten (voor alle andere duiven) worden 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 lief- 
 hebber, in dezelfde categorie (en in haar dubbelingen), worden geannuleerd. 

Toepassing art. 98 & 101 NSR – controlebestatigingen en aanmeldingen –  
gehandicapte liefhebbers

- De verplichte termijnen voor controlebestatigingen en aanmeldingen, zoals  
 voorzien in art. 98 & 101 NSR, vervalt voor de gehandicapte liefhebber. Voor  
 deze laatste dient de controle en de aanmelding te gebeuren binnen een  
 termijn van 2 uren vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
- Van deze uitzonderingsmaatregel kan enkel gebruik worden gemaakt indien  
 een ondertekend doktersattest (waarin de arts bevestigt dat de betrokken  
 liefhebber wegens zijn handicap de door de KBDB opgelegde controle en aan- 
 melding niet kan uitvoeren), wordt ingediend bij het inkorvingslokaal en KBDB  
 nationaal. Dit attest moet door beiden (het inkorvingslokaal en KBDB  
 nationaal) worden aanvaard.
- Deze uitzonderingsmaatregel is slechts 1 JAAR GELDIG, zodat het dokters- 
 attest jaarlijks MOET HERNIEUWD WORDEN.

OVERSCHRIJVINGEN – art. 112 NSR

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

SANCTIE:
Bij overtreding van deze bepaling zal aan het betreffende lid van de KBDB een 
administratieve boete van 25 EURO/duif worden opgelegd. 
Het niet betalen van deze administratieve boete is tuchtrechtelijk beteugelbaar 
met volgende tuchtsancties:
- Administratieve boete van 375 EURO
- Effectieve schorsing van onbepaalde duur tot betaling van het verschuldigde  
 bedrag
- Een verbod, voor onbepaalde duur, tot deelname aan alle kampioenschappen  
 ingericht door of op enigerlei wijze verbonden met de KBDB en/of FCI.
Deze straffen kunnen slechts worden opgeheven, door de nationale raad van 
beheer en bestuur nadat betrokkene een schriftelijk gemotiveerd verzoek heeft 
ingediend. 
Enkel de Nationale Raad van beheer en bestuur is bevoegd om kennis te nemen 
van mogelijke overtredingen van onderhavig artikel. 
Bij het vaststellen van een mogelijke overtreding van dit artikel zal het betrokken 
lid derhalve worden opgeroepen door de Nationale Raad van beheer en Bestuur 
teneinde zijn verweermiddelen voor te dragen. 
Het betrokken lid dient persoonlijk aanwezig te zijn maar kan zich laten bijstaan 
door een advocaat of raadgever aangesloten bij de KBDB. 
De Nationale raad van beheer en bestuur betekent zo spoedig mogelijk haar 
gemotiveerde beslissing aan het betrokken lid. 
De beslissing van de Nationale Raad van beheer is van rechtswege uitvoerbaar 
bij voorraad. 
De beslissing van de Nationale raad van beheer en bestuur is niet vatbaar voor 
hoger beroep. 
Een verzetsprocedure is enkel en alleen ontvankelijk als het betrokken lid ten 
genoege van recht kan aantonen dat zijn niet verschijnen op de zitting van de 
Nationale raad van beheer en bestuur te wijten is aan een overmachtssituatie. 
De invulling van de term “overmacht” behoort tot de soevereine bevoegdheid 
van de Nationale raad van beheer en bestuur.
Enkel de Rechtbanken te BRUSSEL zijn bevoegd om kennis te nemen van be-
twistingen betreffende een uitgesproken tuchtstraf op basis van onderhavig 
artikel. 

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

SANCTIE:
Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-ac-
tiviteiten met duiven, die bij de KBDB niet zijn ingeschreven 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 ver-
klaard worden ten voordele van de vlucht of de activiteit (met strikte naleving 
van de termijnen voorzien bij art. 89 van huidig reglement).

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

SPORTIEVE ORGANISATIE 2019
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INLEG VOOR KOSTEN NATIONALE EN 
INTERNATIONALE WEDVLUCHTEN 
2019

KALENDER VAN DE (INTER)NATIONALE WEDVLUCHTEN 2019
Grote halve-fond Fond Grote Fond

18-5-2019 Vierzon (oude + jaarlingen) DH
25-5-2019 Bourges (oude + jaarlingen) BU

1-6-2019 Limoges (oude) BV
8-6-2019 Châteauroux (oude + jaarlingen) KBDB Valence (oude) CFW

15-6-2019 Cahors (oude) CC
21-6-2019 Pau (oude) CJ
22-6-2019 Tours (oude + jaarlingen) KBDB Montauban (oude) BV
28-6-2019 Agen (oude + jaarlingen) Télévie
29-6-2019 Montélimar (oude) CFW

5-7-2019 Barcelona (oude) CC
6-7-2019 Montluçon (oude + jaarlingen) OVV Limoges (oude + jaarlingen) BV

12-7-2019 St Vincent (oude) BV
13-7-2019 Aurillac (oude + jaarlingen) CC
19-7-2019 Marseille (oude) CFW
20-7-2019 Issoudun (oude + jaarlingen) KBDB Libourne (oude + jaarlingen) BU
26-7-2019 Narbonne (oude + jaarlingen) INDEP
27-7-2019 Souillac (oude + jaarlingen) DH
2-8-2019 Perpignan (oude) BV
3-8-2019 Bourges (oude + jaarlingen + jonge) BV Tulle (oude + jaarlingen) Télévie

10-8-2019 Châteauroux (oude + jaarlingen + jonge) KBDB
24-8-2019 Argenton (oude/jaarlingen + jonge) OVV
31-8-2019
7-9-2019 Châteauroux (oude/jaarlingen + jonge) KBDB

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

AGEN (Bordeaux) 3,20 EURO
ARGENTON 1,75 EURO
AURILLAC   2,25 EURO
BARCELONE 5,00 EURO
BOURGES 1,75 EURO
CAHORS 2,50 EURO
CHATEAUROUX 1,75 EURO
ISSOUDUN 1,75 EURO
LIBOURNE 2,50 EURO
LIMOGES 2,25 EURO
MARSEILLE 3,35 EURO
MONTAUBAN 2,50 EURO
MONTELIMAR 2,50 EURO
MONTLUCON 1,75 EURO
NARBONNE 3,35 EURO
PAU 5,00 EURO
PERPIGNAN 3,45 EURO
SOUILLAC 2,25 EURO
ST.VINCENT 3,35 EURO
TOURS 1,75 EURO
TULLE 2,25 EURO
VALENCE 2,50 EURO
VIERZON 1,75 EURO

NATIONALE & INTERNATIONALE VLUCHTEN

DE LABORATORIA 
VAN DOKTER VEEARTS DOMICENT

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

BESCHIKBAAR 
IN ALLE APOTHEKEN VAN BELGIE !

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

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

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

op aanvraag bij de 
Laboratoria Domicent - rue d’Havré 130 - 7000 Bergen
E-mail : LABORATOIRES.DOMICENT@gmail.com

AVIOL
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MAXIMUM AANTAL DUIVEN IN DE MANDEN 
(GEEN NATIONALE WEDVLUCHTEN)

NATIONALE & INTERNATIONALE VLUCHTEN 
MAXIMUM AANTAL DUIVEN PER MAND 2019

Lossingsplaats Plastiek
GROTE FOND 
AGEN (Bordeaux) 18
BARCELONA  16
MARSEILLE 18
NARBONNE 18
PAU 18
PERPIGNAN 18
ST. VINCENT 18
FOND
AURILLAC 18
CAHORS 18
LIBOURNE 18
LIMOGES 18
MONTAUBAN 18
MONTELIMAR 18
SOUILLAC 18
TULLE 18
VALENCE 18
GROTE HALVE-FOND
ARGENTON 22
BOURGES  22
CHATEAUROUX 22
ISSOUDUN 22
MONTLUCON 22
TOURS 22
VIERZON 22

ENKEL PLASTIEKEN MANDEN ZIJN TOEGELATEN 
OP DE NATIONALE VLUCHTEN 

1. Wedvluchten in België

riet   28 duiven 
plastiek  28 duiven 
aluminium 33 duiven

2. Wedvluchten in Frankrijk met 1 nacht korf

a/ Vluchten ten noorden van Parijs 
riet   28 duiven 
plastiek   28 duiven 
aluminium  33 duiven

b/ Vluchten ten zuiden van Parijs 
riet   25 duiven 
plastiek   25 duiven 
aluminium  30 duiven

3. Wedvluchten in Frankrijk met 2 nachten korf 

riet   22 duiven
plastiek   22 duiven
aluminium  26 duiven

INFO LOSSINGEN 2019
De LOSSINGSinformatie 
- zal worden gepubliceerd op onze website www.kbdb.be  
  onder de rubriek “TTinfo”

- kan worden bekomen op het nummer 02/896.54.54  
  (Nederlandstalig) of 02/896.54.55 (Franstalig).

Wanneer?

elke zaterdag  van 09.03.2019 tot 26.10.2019 
elke zondag van 10.03.2019 tot 27.10.2019 
op feestdagen 
 
 woensdag 01 mei  Dag van de Arbeid
 donderdag        30 mei  O.H. Hemelvaart
 maandag           10 juni  Pinkstermaandag
 donderdag 15 augustus O.L.V. Hemelvaart

Voor ALLE internationale wedvluchten 
- Mededeling op de website (van zodra lossingsuur is  
gekend en uiterlijk om 12u00) 

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

De dienst zal functioneren tot wanneer de duiven in 
vrijheid zullen gesteld zijn of tot de aankondiging van het 
uitstel van de lossingen, zonder nochtans 16u00 te over-
schrijden voor de zaterdagen, zon- en feestdagen. Voor de 
uitgestelde lossingen, wordt 14u00 als uiterste uur vastge-
steld.

INFO 2019
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RAAD VAN BEHEER EN BESTUUR 2019

Aard van de inbreuk  Liefhebber Vergezeller Vereniging

Gebruik van niet goedgekeurde voertuigen 250 €
Overlading 100 € / mand
Laattijdige aankomst op de lossingsplaats
of
Laattijdige voorbereiding lossing

250 €

Onbewaakte duiven op de lossingsplaats 250 €
Niet eerbiedigen van het NSR, Sportreglement van de PE/SPE 
of beslissingen NAV

250 €

Voertuig zonder traliewerk met hangslot 250 €
Geen verluchting aan de duiven (gesloten voertuig) 250 €
Lossingen zonder aanwezigheid van een bij de KBDB aangesloten vergezeller 250 €
Onvoldoende personeel voor de lossing 250 €
Lossingen zonder vergunning of clandestien 250 €
Onbewaakte duiven in inkorvingslokaal 250 €/mand
Korven in slechte staat of niet onderhouden/Gebruik van manden met 
scheidingswanden

100 €/mand 100 €/mand

Teveel duiven in de manden 100 €/mand
Etiketten niet in orde 50 €/mand
Niet loden van manden/Gebruik van niet conforme KBDB-loodjes 100 €/mand
Niet drenken van de duiven 250 € 250 €
Niet naleven van de lossingsuren en/of  lossingsinstructies 250 €

Afwezigheid van een verzorger in het voertuig (vergezeller of hulpvergezeller
andere dan de chauffeur) bij ladingen boven de 100 korven. 400 €

Niet aflassen van een vlucht 200 € 200 €
Contingenten van éénzelfde verbond werden gescheiden bij de lossing 250 €
Niet geloste duif, teruggevonden in een mand in het lokaal van de vereniging 500 €
Info over de lossingen : gebrek aan informaties Te bepalen door de NRBB in functie

van het belang van de inbreukAndere inbreuken met betrekking tot het welzijn van de reisduiven
Ontbreken van attest PARAMYXO                                                                               250 €/formulier 100 €
Ontbreken van goedkeuringsfiche in het voertuig 200 €
Laattijdig overmaken van gebruikte lossingsvergunningen 1000 €
Vervoeren van duiven die niet werden ingekorfd in een door de KBDB 
erkend inkorvingslokaal 100€/mand

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."
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.

    Laboratoire COLMAN
     Rue de la Grande Louvière, 68-70 - B7100 La Louvière 

                           Tel : 064/22.49.07                                         lab.colman@skynet.be 




            
  
Dankzij onze producten, is het een succes.                    Bezoek onze website:                                
Specialiteiten Colman verkrijgbaar in apotheek.              www.laboratoire-colman.be                                                             
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CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2019
I. ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN

● Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP zal worden betwist met de eerste afgegeven 
duif, op 
17 wedvluchten, klassement per 5-tal (volledige prijzen), hetzij 
2 wedvluchten GROTE FOND OUDE (naar keuze uit de 7 internationale wedvluchten)
3 wedvluchten FOND OUDE (naar keuze uit de 10 nationale wedvluchten)
2 wedvluchten JAARLINGEN, GROTE FOND of FOND 
(naar keuze uit de 7 nationale wedvluchten)  
2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND OUDE naar keuze uit de 8 nationale 
wedvluchten) 
2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN 
(naar keuze uit de 8 nationale wedvluchten)
2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN 
(naar  keuze uit de 4 nationale wedvluchten)
1 wedvlucht SNELHEID (naar keuze oude of jaarlingen)
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen

1 wedvlucht KLEINE HALVE-FOND (naar keuze oude of jaarlingen) 
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
1 wedvlucht KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (naar keuze)
1 wedvlucht SNELHEID JONGE DUIVEN (naar keuze)

Criteria, begin- en einddatum: zie respectievelijke kampioenschappen.

Voor de Grote Fond OUDE en de Grote Fond JAARLINGEN komen enkel de NATI-
ONALE uitslagen in aanmerking.

Voor de nationale wedvluchten in dit kampioenschap kan de liefhebber vrij kie-
zen tussen de NATIONALE, de ZONALE  of de uitslagen van de PE (voor de 5 
Vlaamse PE’s)/SPE(voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd 
slechts één uitslag mag worden gekozen.

Er zullen 10 laureaten worden geklasseerd.

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

Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.

Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.

● Het nationaal kampioenschap GROTE FOND en FOND JAARLINGEN (drager 
van ring 2018)  zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen  (1+2), 
klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 4 wedvluchten uit de volgende nationale 
wedvluchten : 
AGEN (jaarlingen) van 28/6,  LIMOGES (jaarlingen) van 6/7,  AURILLAC (jaarlingen) 
van 13/7, LIBOURNE (jaarlingen) van 20/7, NARBONNE (jaarlingen) van 26/7, SOUIL-
LAC (jaarlingen) van 27/7 en TULLE (jaarlingen) van  3/8/2019. 

Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.

Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de NATI-
ONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/
SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).

Zullen in aanmerking worden genomen:
- per weekend 1 uitslag
- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE 
   (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)

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

● Het nationaal FONDkampioenschap OUDE (drager van ring 2017 of ouder) zal 
worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 
5-tal (volledige prijzen), op 4 wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten : 
LIMOGES van 1/6,  VALENCE van 8/6, CAHORS van 15/6, MONTAUBAN van 22/6, 

MONTELIMAR van 29/6, LIMOGES (oude) van 6/7,   AURILLAC (oude)  van 13/7, 
LIBOURNE (oude) van 20/7,  SOUILLAC (oude) van 27/7 en TULLE (oude) van 
3/8/2019.

Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.

Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de  
NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse 
PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).

Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE (voor de 5 
Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)

●  Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND OUDE & JAARLINGEN zal 
worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven of jaarlingen (1+2), 
klassement per 5-tal (volledige prijzen). Dit kampioenschap geldt voor oude duiven 
en jaarlingen op 5 wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten : 
VIERZON van 18/5, BOURGES van 25/5, CHATEAUROUX van 8/6, TOURS van 
22/6, MONTLUCON van 6/7, ISSOUDUN van 20/7, BOURGES (oude of jaarlingen) 
van  3/8 en CHATEAUROUX (oude of jaarlingen) van 10/8/2019.

Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.

Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de  
NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse 
PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).

Zullen in aanmerking worden genomen:
- per weekend 1 uitslag
- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE (voor de 5 
Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)

● Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager 
ring 2019) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), 
klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 
3 wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten : 
BOURGES (jonge) van 3/8, CHATEAUROUX (jonge) van 10/8, ARGENTON (jonge) 
van 24/8 en CHATEAUROUX (jonge) van 7/9/2019. 

Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.

Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de NATI-
ONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/
SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).

Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE (voor de  
5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)

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

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

●  Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager 
van ring 2019) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven 
(1+2), vanaf 8 juni 2019 tot en met het weekend vóór de laatste nationale wed-
vlucht, klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 5 wedvluchten te kiezen uit de 
hierna in tabel I opgenomen vluchten met een totale afstand van minimum 1.250 
km (afstand hok liefhebber).  Er zal slechts één enkele uitslag per weekend met 
een minimum deelname van  150 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd, in aan-
merking worden genomen.

Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kunnen de 1ste en 2de  afgegeven 
JONGE duiven enkel in aanmerking worden genomen indien deze als 1ste  en 2de 
werden ingetekend.
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De vluchten georganiseerd in het weekend van Bourges II kunnen niet in aanmer-
king worden genomen voor dit kampioenschap.

TABEL I – KLEINE HALVE-FOND

 

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

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

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

TABEL II – SNELHEID

NOTA: De liefhebber kan enkel de vluchten gebruiken van die PE/SPE waarin zijn 
hok is gelegen. Voor de SPE LUIK/NAMEN/LUXEMBURG kan de liefhebber enkel 
de vluchten gebruiken van die sector waarin zijn hok is gelegen.
    
● Het nationaal kampioenschap voor de JEUGD : uitsluitend voorbehouden aan 
liefhebbers van 12 jaar tot 25 jaar (referentiedatum 01/04/2019) die kunnen bewij-
zen 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 lief-
hebber, met een totale afstand van minimum 500 km (afstand hok liefhebber), op 
wedvluchten ingericht tijdens de periode van 4 mei 2019 tot en met het weekend 
vóór de laatste nationale wedvlucht.
Enkel de weekendvluchten en slechts één enkele uitslag per weekend, met een 
minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd, zal in aanmer-
king worden genomen.

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

II.   KAMPIOENSCHAPPEN AS-DUIF

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

● in SNELHEID OUDE (drager van ring 2017 of ouder), de  6 beste uitslagen met 
dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van mi-
nimum 400 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 6 gekozen wedvluchten, 
met keuze uit de hierna in tabel II opgenomen vluchten met een minimum deelna-
me van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd. Enkel de weekendvluchten en 
slechts één uitslag per weekend zal in aanmerking worden genomen.  Dit kampi-
oenschap zal enkel worden betwist met oude duiven, gedurende de periode van 16 
maart 2019 tot en met het weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen

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

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

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

WEST-VLAANDEREN Chateaudun, Fontenay
OOST-VLAANDEREN Chateaudun, Chevrainvilliers, Fontenay, 

Orléans-Saran
LIMBURG Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges, Gien,   

Melun-Andrezel, Sens, Sourdun
ANTWERPEN Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges, Melun-And-

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

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT Dijon, Fay-aux-Loges, Gien, La Ferté  
St Aubin, Orléans-Saran, Toury + Bourges, 
Nevers & Vierzon (geen nationaals)

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG Sector I LUIK
Auxerre, Compiègne, Dijon, Fay-aux-Loges, 
La Ferté St Aubin, Melun-Andrezel + Bour-
ges, Nevers & Vierzon (geen nationaals)
Sector II NAMEN
Dijon, Fay aux Loges, Gien, La Ferté  
St Aubin, Sens + Bourges, Nevers & Vierzon 
(geen nationaals)
Sector III LUXEMBURG
Auxerre, Clermont-Ferrand, Izeure, La Ferté 
St Aubin, Macon + Bourges, Nevers &  
Vierzon (geen nationaals)

VLAAMS-BRABANT Fleurus (Brye), Momignies, Soissons(Margi-
val), Nanteuil, Laon (Samoussy), Quiévrain, 
Noyon (Morlincourt)

WEST-VLAANDEREN Arras, Clermont, Lens, Pontoise
OOST-VLAANDEREN Arras, Clermont, Ecouen, Lens, Maissemy, 

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

LIMBURG Chimay, Dizy-le-Gros, Laon (Samoussy), Met-
tet, Momignies, Soissons (Margival), Reims, 
Trélou-sur-Marne

ANTWERPEN Momignies, Noyon (Morlincourt), Quiévrain,  
Soissons (Margival)

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT Ecouen, Laon-Samoussy, Maissemy, 
Melun-Andrezel, Momignies Noyon-Morlin-
court, Nanteuil, Pont Ste Maxence, Sens, 
Soissons-Margival, St Soupplets, Vervins

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG Sector I LUIK
Chimay, Dizy-le-Gros, Epernay, Gedinne, 
Momignies, Rethel, Trélou s/Marne
Sector II NAMEN
Dizy-le-Gros, Momignies, Sézanne, Trélou s/
Marne, Vouziers
Sector III LUXEMBURG
Arcis-sur-Aube, Châlon en Champagne,  
St Dizier, Troyes
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TABEL II – SNELHEID

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

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

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

● in KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2019) de 4 beste uitsla-
gen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand 
van minimum 1.000 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 4 gekozen wed-
vluchten, met keuze uit de hierna in tabel I opgenomen vluchten met een minimum 
deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd.  Er zal slechts één uitslag 
per weekend in aanmerking worden genomen. Dit kampioenschap zal enkel wor-
den betwist met jonge duiven gedurende de periode van 8 juni 2019 tot en met het 
weekend vóór de laatste nationale wedvlucht.

De vluchten georganiseerd in het weekend van Bourges II kunnen niet in aanmerking 
worden genomen voor dit kampioenschap.

TABEL I – KLEINE HALVE-FOND

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

●  in GROTE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2017 of ouder), de 4 beste 
NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor 
de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op 4 
wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten : 
VIERZON (oude) van 18/5, BOURGES (oude) van 25/5, CHATEAUROUX (oude) van 
8/6, TOURS (oude) van 22/6, MONTLUCON (oude) van 6/7, ISSOUDUN (oude) van 
20/7, BOURGES (oude) van 3/8 en CHATEAUROUX (oude) van 10/8/2019.

Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.

Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de NATI-
ONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/
SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).

Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE(voor de 5 
Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)

●  in GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2018), de  4 beste NA-
TIONALE, 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 wed-
vluchten uit de volgende nationale wedvluchten : 
VIERZON (jaarlingen) van 18/5, BOURGES (jaarlingen) van 25/5, CHATEAUROUX 
(jaarlingen) van 8/6, TOURS (jaarlingen) van 22/6, MONTLUCON (jaarlingen) van 
6/7, ISSOUDUN (jaarlingen) van 20/7, BOURGES (jaarlingen) van 3/8 en CHATEAU-
ROUX (jaarlingen) van 10/8/2019.

Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.

Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de  
NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse 
PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).

Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE(voor de 5 
Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)

●  in GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2019), de 3 beste 
NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor 
de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op 3 
wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten : 
BOURGES (jonge) van 3/8, CHATEAUROUX (jonge) van 10/8, ARGENTON (jonge) 
van 24/8 en CHATEAUROUX (jonge) van 7/9/2019.

Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.

Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de 
 NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse 
PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).

Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE(voor de 5 
Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)

● in FOND OUDE (drager van ring 2017 of ouder), de 3 beste NATIONALE, ZONALE 
of  uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met 
dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit: 
LIMOGES van 1/6,  VALENCE van 8/6, CAHORS van 15/6, MONTAUBAN van 22/6, 
MONTELIMAR van 29/6, LIMOGES (oude) van 6/7,   AURILLAC (oude)  van 13/7, 
LIBOURNE (oude) van 20/7,  SOUILLAC (oude) van 27/7 en TULLE (oude) van 
3/8/2019.

VLAAMS-BRABANT Fleurus (Brye), Momignies, Soissons(Margi-
val), Nanteuil, Laon (Samoussy), Quiévrain, 
Noyon (Morlincourt)

WEST-VLAANDEREN Arras, Clermont, Lens, Pontoise
OOST-VLAANDEREN Arras, Clermont, Ecouen, Lens, Maissemy, 

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

LIMBURG Chimay, Dizy-le-Gros, Laon (Samoussy), Met-
tet, Momignies, Soissons (Margival), Reims, 
Trélou-sur-Marne

ANTWERPEN Momignies, Noyon (Morlincourt), Quiévrain,  
Soissons (Margival)

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT Ecouen, Laon-Samoussy, Maissemy, 
Melun-Andrezel, Momignies, Noyon-Mor-
lincourt, Nanteuil, Pont Ste Maxence, Sens, 
Soissons-Margival, St Soupplets, Vervins

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG Sector I LUIK
Chimay, Dizy-le-Gros, Epernay, Gedinne, 
Momignies, Rethel, Trélou s/Marne
Sector II NAMEN
Dizy-le-Gros, Momignies, Sézanne, Trélou s/
Marne, Vouziers
Sector III LUXEMBURG
Arcis-sur-Aube, Châlon en Champagne,  
St Dizier, Troyes

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT Dijon, Fay-aux-Loges, Gien, La Ferté  
St Aubin, Orléans-Saran, Toury + Bourges, 
Nevers & Vierzon (geen nationaals)

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG Sector I LUIK
Auxerre, Compiègne, Dijon, Fay-aux-Loges, 
La Ferté St Aubin, Melun-Andrezel + Bour-
ges, Nevers & Vierzon (geen nationaals)
Sector II NAMEN
Dijon, Fay aux Loges, Gien, La Ferté St 
Aubin, Sens + Bourges, Nevers & Vierzon 
(geen nationaals)
Sector III LUXEMBURG
Auxerre, Clermont-Ferrand, Izeure, La Ferté 
St Aubin, Macon + Bourges, Nevers & Vier-
zon (geen nationaals)

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

WEST-VLAANDEREN Chateaudun, Fontenay
OOST-VLAANDEREN Chateaudun, Chevrainvilliers, Fontenay, 

Orléans-Saran
LIMBURG Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges, Gien,  

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

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

CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2019
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Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.

Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de  
NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse 
PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).

Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE(voor de 5 
Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)

● in GROTE FOND & FOND JAARLINGEN (drager van ring 2018), de 2 beste uit-
slagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale 
wedvluchten uit:
AGEN (jaarlingen) van 28/6,  LIMOGES (jaarlingen) van 6/7,  AURILLAC (jaarlin-
gen) van 13/7, LIBOURNE (jaarlingen) van 20/7, NARBONNE (jaarlingen) van 26/7, 
SOUILLAC (jaarlingen) van 27/7 en TULLE (jaarlingen) van  3/8/2019. 

Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.

Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de NATI-
ONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/
SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).

Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE(voor de 5 
Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)

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

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

Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.

Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.

● ALL ROUND zal worden betwist met dezelfde duif op 5 wedvluchten, klassement 
per 10 (volledige prijzen), OUDE of JAARLINGEN hetzij

1 wedvlucht GROTE FOND 
  (uit de 7 internationale wedstrijden/wedvluchten voor OUDE DUIVEN of 
  de 2 internationale wedstrijden/wedvluchten  voor JAARLINGEN)
  
2 wedvluchten FOND 
  (uit de  10 wedstrijden/wedvluchten voor OUDE DUIVEN of de 5 
  wedstrijden/wedvluchten voor jaarlingen)

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

Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.

Voor de GROTE FOND wedvlucht komt enkel de NATIONALE uitslag in aanmerking.

Voor de FOND & GROTE HALVE-FOND wedvluchten zal het programma de beste 
coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE of-
wel de uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).

Zullen in aanmerking worden genomen:
- Voor de GROTE FOND
 • enkel de NATIONALE uitslag 
- Voor de FOND & GROTE HALVE-FOND wedvluchten: 
 • de beste coëfficiënt van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de  
 uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).
 • per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE (voor de  
 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)
 
        
20 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie SNELHEID

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

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

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

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

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

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

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

• Alleen GOEDGEKEURDE wedvluchten komen in aanmerking .

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

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

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

 

Maximum aantal
te behalen 
prijzen

Minimum
aantal prijzen

Algemeen 17 12
1ste en 2de getekende
Grote fond oude 6 4
Grote fond en fond jaarlingen 8 6
Fond oude 8 6
Grote halve-fond oude en jaarlingen 10 7
Grote Halve-Fond jonge duiven 6 4
Kleine halve-fond oude en jaarlingen 10 7
Kleine halve fond jonge 10 7
Snelheid oude en jaarlingen 12 8
Snelheid jonge duiven 12 8
Jeugd 5 4
As-duiven
Snelheid oude 6 4
Snelheid jaarlingen 6 4
Snelheid jonge 6 4
Kleine halve-fond oude 5 4
Kleine halve-fond jaarlingen 5 4
Kleine halve-fond jonge 4 3
Grote halve-fond oude 4 3
Grote halve-fond jaarlingen 4 3
Grote halve-fond jonge 3 2
Fond oude 3 2
Grote fond oude 2 2
Grote fond en fond jaarlingen 2 2
All Round 5 4
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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 kampioen-
schappen.

3. Het Nationaal Sportreglement is integraal van toepassing.

VI. TERMIJNEN

Uiterste datum van indiening : 
- Per post: 13 SEPTEMBER 2019 – postdatum telt.
- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle: 
   13 SEPTEMBER 2019 om 12u00 ‘s middags uiterlijk.

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

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

Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD & AS-DUI-
VEN (kleine halve-fond & snelheid) dient het DEELNEMINGSFORMULIER EN de 
VOLLEDIGE UITSLAGEN (conform art. 91 laatste § van het NSR) te worden gestuurd 
naar de Bondszetel van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE. 

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

VII. VOORLOPIGE RANGSCHIKKINGEN

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

VIII.OPSTUREN VAN DE UITSLAGEN TER STAVING

NATIONALE, ZONALE en uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor 
de 2 Waalse SPE’s) hoeven niet toegestuurd te  worden.
Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD & AS-DUI-
VEN (kleine halve-fond en snelheid) dienen de uitslagen samen met het deelne-
mingsformulier te worden toegestuurd.
Voor het ALGEMEEN kampioenschap dienen enkel de UITSLAGEN ter staving 
worden meegestuurd voor de gekozen wedstrijden in de categorieën KLEINE 
HALVE-FOND EN SNELHEID.

IX. BETWISTINGEN

Betwistingen, klachten en vragen om informatie betreffende de voorlopige rang-
schikkingen moeten verplicht toekomen ten Bondszetel van de KBDB – Gaas-
beeksesteenweg 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 interpretatieproble-
men 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

Mededeling vanwege de leden van de nationale raad van  
beheer en bestuur aangaande de deelname van: 

- buitenlandse liefhebbers aan de wedvluchten georganiseerd  
  door de Belgische verenigingen 

- Belgische liefhebbers aan de wedvluchten ingericht door 
  buitenlandse verenigingen

In toepassing van art. 2 § 2 van het NSR is het aan de KBDB-lief-
hebbers verboden, op straf van voorlopige schorsing door de nati-
onale  raad van beheer en bestuur, deel te nemen aan wedvluch-
ten of leervluchten, ingericht door een vereniging (in de zin van 
artikel 14 van de KBDB-statuten) die geen lid is van de KBDB, zoals 
het ook aan de KBDB- verenigingen verboden is liefhebbers die 
niet zijn aangesloten bij de KBDB aan hun wedvluchten of leer-
vluchten te laten deelnemen.

Een uitzondering werd, na samenspraak met de Franse Federatie, 
toegestaan voor de deelname aan de INTERNATIONALE  
WEDVLUCHTEN en meer bepaald dat:
- De Franse duivenliefhebbers mogen inkorven in Belgische  
grenslokalen op uitnodiging van het desbetreffende Belgisch in-
korvingslokaal en op voorwaarde dat de Franse liefhebber het ak-
koord heeft bekomen van zijn nationale federatie

- De Belgische duivenliefhebbers mogen inkorven in Franse 
grenslokalen op uitnodiging van het desbetreffende Franse inkor-
vingslokaal en op voorwaarde dat de Belgische liefhebber het ak-
koord heeft bekomen vanwege de KBDB.

Gelieve alsdan te noteren dat deze liefhebbers ENKEL kunnen  
geklasseerd worden in de INTERNATIONALE uitslag.

De PE’s/SPE’s werden dan ook verzocht zich ervan te vergewissen 
of de beschikkingen, voorzien door § 2 van art. 2 van het NSR, 
worden opgevolgd door zowel de Belgische liefhebbers als de Bel-
gische verenigingen.

MEDEDELING NATIONALE RAAD VAN BEHEER EN BESTUUR

CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2019 
MEDEDELING NRBB
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Verstuur deze bestelbon via mail of onder omslag / Gelieve te betalen via bankoverschrijving.

DESCHEEMAECKER PIGEON CENTER
Raymond Delbekestraat 165, 2980 Sint-Antonius-Zoersel, Belgium, 
Tel. +32 3 383 08 31 - info@pigeoncenter.be - ING Bank: IBAN: BE34 3630 1518 5590 / BIC: BBRUBEBB www.pigeoncenter.be

Bestel nu uw duiven online via

Bestel nu uw 
jonge duiven!

Descheemaecker Pigeon Center staat voor kwalitatieve jonge duiven die ook 
de prestaties van uw hok naar een hoger niveau kunnen brengen! 
De meeste rassen worden verkocht aan 
€ 30 (zonder volledige stamboom) of € 60 
(met volledige stamboom) per jonge duif. 
De rassen die we in het vet hebben aangeduid 
worden enkel met stamboom verkocht aan de 
vermelde prijs naast het ras. 
De verzendingskosten bedragen € 19 voor 
België en € 30 voor Nederland.

Na ontvangst van de bestelbon bekomt de klant binnen de 7 werkdagen een bevestiging van de bestelling (inschrijvingscertificaat) met de richtlijnen i.v.m. de betaling. 

Totaal aantal gewenste jonge duiven:

  Duivers   Duivinnen

  met stamboom (€60) 

  zonder stamboom (€30)

Het geslacht kan bij zeer jonge duiven niet worden gewaarborgd.

LEVERING 2019: 

Gewenste maand    

Indien u de keuze aan ons overlaat, 
duid dan aan op welke afstand u speelt:

  vitesse (V) 

  halve fond (HF) 

  fond (F)

V Hok Vitesse (€60)

V/HF Janssen gebr

V/HF Leus

V/HF Marcelis

V/HF Geerinckx (Soontjens)

V/HF Tournier

V/HF Van Dyck

V/HF Wuyts-Comines - wit

HF Engels J. & J.

HF Grondelaers J.

HF Horemans

HF Houben J.

HF/F Casaert M. (€60) NIEUW!

HF/F Aelbrecht (De Rauw-Sablon)

HF/F Huyskens-Van Riel

HF/F Koopman (€150)

HF/F Meulemans K.

HF/F Meulemans K. - choco (€60)

HF/F Roosens

HF/F Descheemaecker

HF/F Descheemaecker - marmer (€60)

HF/F Vandenabeele

HF/F Vandenabeele “Rudy” (€ 150)
dubbele achterkleinkinderen ‘Rudy’

HF/F Thone J.

HF/F Van Loon

F Aarden J.

F Aarden - met kuif (€60)

F Bricoux

F Buyck M - wit (€60)

F Cattrysse

F Delbar

F De Smet-Matthys

F Sion

F Sion - Isabel (€60)

F Stichelbaut

F Vanbruaene

F Van Wanroy

F Ko Van Dommelen  (€75)

DUIVER DUIVERDUIVIN DUIVIN

Lidnummer K.B.D.B. (enkel voor Belgische liefhebbers)   ..............................................................................................................................................

Naam en adres (in hoofdletters)   ............................................................................................................................................................................................

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

Email ......................................................................@................................................................................................. Tel.  ...............................................................

Datum ........................................................................... Handtekening

Zowel voor onze normale duiven als voor de ELITE-duiven zijn jaarse kweekduiven 2018 
het hele jaar beschikbaar. Geef uw bestelling online op of vraag er naar.

Onze ELITE-duiven
Bestel eenvoudig uw duif op www.pigeoncenter.be of 
vul deze bestelbon in. Op onze website kan u tevens de 
volledige pedigrees vinden.
LEEFTIJD DUIVEN: 

  1 maand    3 maanden    6 maanden    ouder    jaarlingen

Gaston Van De Wouwer (€ 350)

Gebroeders Janssen (€ 250)

Dirk Van Dyck (€ 250)

Olympic Belg-familie (€ 250)

Co en Piet Verbree (€ 250) vanaf 2019

Ad Schaerlaeckens (€ 300) vanaf 2019

Freddy en Jacques Vandenheede (€ 350) vanaf 2019

Etienne Meirlaen (€ 350)

Uit de kweekboxen (zie pigeoncenter.be)

DUIVER DUIVIN

DPC027-Bestelbon-Combinatie-2019-BE-NL.indd   1 4/03/19   17:33
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VLAAMS-BRABANT PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2019

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. Enkel de palmaressen met een volledige 
vermelding kunnen in aanmerking komen (de punten verdeling is als 
volgt: 1e plaats = 1 punt, 2e plaats = 2 punten, ….)   

• Het kampioenschap GROTE  FOND OUDE DUIVEN (5 geklasseerden) 

Zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2), 
klassement per 4-tal, op 2 wedvluchten naar keuze tussen de interna-
tionale wedvluchten opgenomen op de kalender van de internationa-
le wedstrijden Grote Fond. Enkel de provinciale uitslag kan hiervoor  
gebruikt worden.

• Het kampioenschap FOND OUDE DUIVEN (5 geklasseerden)

Zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven 
(1+2), klassement per 4-tal, op 3 wedvluchten naar keuze tussen de 
wedvluchten weerhouden voor het nationaal kampioenschap FOND 
OUDE. Enkel de provinciale uitslag kan hiervoor gebruikt worden.

• Het kampioenschap GROTE FOND & FOND JAARSE DUIVEN  
(5 geklasseerden)

Zal worden betwist met de eerste twee getekende JAARSE duiven 
(1+2), klassement per 4-tal, op 2 wedvluchten, weerhouden als (inter) 
nationale vlucht met dubbeling jaarduiven op de nationale vluchtkalen-
der Fond en/of Grote Fond. Enkel de provinciale uitslag kan hiervoor 
gebruikt worden.

• Het kampioenschap GROTE HALVE FOND OUDE & JAARSE DUIVEN. 
(5 geklasseerden per categorie)

Zal worden betwist met de eerste twee getekende duiven (1+2),  
klassement per 4-tal, op alle provinciale (ingericht door de BU) en de 
nationale GHF wedvluchten.

Dit kampioenschap wordt betwist in 2 aparte categorieën voor zowel 
oude als jaarse duiven (geen gedubbelde jaarlingen), over 5 wed-
vluchten gedurende de periode van 11 mei tot en met 10 augustus 
2019. Enkel de provinciale uitslag kan hiervoor gebruikt worden. 

• Het kampioenschap GROTE HALVE FOND  jonge duiven 
(10 geklasseerden)     

Zal worden betwist met de eerste twee getekende jonge duiven (1+2), 
klassement per 4-tal, op alle provinciale (ingericht door de BU) en de 
nationale GHF wedvluchten. Dit kampioenschap geldt enkel voor JONGE 
duiven over 3 wedvluchten gedurende de periode van 20 juli tot en 
met 07 september 2019. Enkel de provinciale uitslag kan hiervoor ge-
bruikt worden!

• Het kampioenschap KLEINE HALVE FOND OUDE + JAARSE SAMEN 
(12 geklasseerden)

Zal worden betwist met de eerste twee getekende oude of jaarse dui-
ven (1+2), klassement per 4-tal, op de wedvluchten Chevrainvilliers, 
Fay au Loges en Savigny sur Clairis. Dit kampioenschap wordt betwist 
over 6 wedvluchten gedurende de periode van 04 mei tot en met  31 
augustus  2019, met uitzondering van het weekend van Bourges II nati-
onaal. Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking 
worden genomen met een minimum deelname van 100 duiven en 10 
liefhebbers per wedvlucht.

• Het kampioenschap KLEINE HALVE FOND JONGEN 
(12 geklasseerden)

Zal worden betwist met de eerste twee getekende jonge duiven (1+2), 
klassement per 4-tal, op de wedvluchten Chevrainvilliers, Fay au  
Loges en Savigny sur Clairis. Dit kampioenschap wordt betwist over    

4 wedvluchten gedurende de periode van 15 juni tot en met   31  
augustus  2019, met uitzondering van het weekend van Bourges II na-
tionaal. Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmer-
king worden genomen met een minimum deelname van 100 duiven en  
10 liefhebbers per wedvlucht.

• Het  kampioenschap SNELHEID  OUDE + JAARSE SAMEN 
(15 geklasseerden)

Zal worden betwist met de eerste twee getekende   oude of jaarse  
duiven (1+2), klassement per 4-tal, op de   wedvluchten   Quiévrain,  
Momignies, Noyon, Laon, Soissons & Nanteuil. Dit kampioenschap 
wordt betwist voor de oude & jaarse over 6 wedvluchten gedurende 
de periode van 13 april tot en met de laatste zondag van augustus 
2019.  Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking 
worden genomen (geen wedvluchten gehouden tijdens de week of ter 
gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum deelname 
van 100 duiven en 10  liefhebbers per wedvlucht. 

• Het  kampioenschap SNELHEID JONGEN (15 geklasseerden)

Zal worden betwist met de eerste twee getekende   jonge duiven 
(1+2), klassement per 4-tal, op de  wedvluchten Quiévrain, Momignies, 
Noyon, Laon, Soissons & Nanteuil. Dit kampioenschap wordt betwist 
voor de jonge duiven over 6 wedvluchten gedurende de periode van 
18 mei tot en met de laatste zondag van augustus 2019.  Er zal slechts 
één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen 
(geen wedvluchten gehouden tijdens de week of ter gelegenheid van 
een feestdag of kermis) met een minimum deelname van 100 duiven 
en 10 liefhebbers per wedvlucht.
 
II. KAMPIOENSCHAPPEN AS-DUIF 
Het kampioenschap AS-DUIF zal rekening houdend met het ringnum-
mer, worden betwist in alle categorieën. Jonge duiven zijn duiven met 
als jaartal in het ringnummer het huidig sportseizoen (2019). Jaarse 
zijn duiven met als jaartal in het ringnummer het vorig sportseizoen 
(2018). Oude zijn duiven met als jaartal in het ringnummer, een jaartal 
2 jaar of ouder dan het huidig sportseizoen (2017 of eerder)

• 1° SNELHEID OUDE + JAARLINGEN SAMEN (15 geklasseerden)
De 8 beste uitslagen met dezelfde oude of jaarse duif, klassement per 
4, op de wedvluchten Fleurus, Quiévrain, Momignies, Laon, Soissons & 
Nanteuil met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers 
per wedvlucht.  Dit kampioenschap wordt betwist met de oude & jaar-
se, gedurende de periode van 17 maart tot en met de laatste zondag 
van augustus 2019.

• 2° SNELHEID JONGEN (15 geklasseerden)
De 8 beste uitslagen met dezelfde jonge duif, klassement per 4, op 
de wedvluchten Fleurus, Quiévrain, Momignies, Laon, Soissons & Nan-
teuil met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per 
wedvlucht.  Dit kampioenschap wordt betwist met de jongen geduren-
de de periode van 18 mei tot en met de laatste zondag van augustus 
2019.

• 3° KLEINE HALVE FOND OUDE + JAARSE SAMEN (12 geklasseerden)
De 6 beste uitslagen met dezelfde oude of jaarse duif, klassement 
per 4, op de wedvluchten Chevrainvilliers, Fay au Loges en Savigny 
sur Clairis. met een deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per 
wedvlucht.  Dit kampioenschap zal worden betwist met oude & jaarse, 
gedurende de periode van 4 mei tot en met 31 augustus 2019.

• 4° KLEINE HALVE FOND JONGEN (12 geklasseerden)
De 4 beste uitslagen met dezelfde jonge duif, klassement per 4, op de 
wedvluchten Chevrainvilliers, Fay au Loges en Savigny sur Clairis. met 
een deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.   Dit 
kampioenschap zal worden betwist met jonge duiven, gedurende de 
periode van 15 juni  tot en met 31 augustus 2019.
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• 5° GROTE HALVE FOND JONGE DUIVEN (10 geklasseerden)
De 3 beste provinciale uitslagen met dezelfde duif, klassement per 
4, op alle provinciale wedvluchten (ingericht door de BU) en de natio-
nale GHF wedvluchten. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist 
met JONGE duiven gedurende de periode van  20 juli tot en met 07 
september 2019.

• 6° GROTE HALVE FOND OUDE/JAARSE DUIVEN 
(5 geklasseerden per categorie)
De 5 beste provinciale uitslagen met dezelfde duif, klassement per 
4, op alle provinciale wedvluchten (ingericht door de BU) en de nati-
onale GHF. Wordt betwist in 2 aparte categorieën  voor zowel oude 
als jaarse duiven. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met 
oude & jaarse duiven gedurende de periode van 11 mei tot en met 10 
augustus 2019. 
 
• 7° FOND OUDE DUIVEN (5 geklasseerden)
De 3 beste  provinciale uitslagen met dezelfde oude duif  klassement 
per 4, op de wedvluchten weerhouden voor het nationaal kampioen-
schap FOND OUDE.

• 8° GROTE FOND & FOND JAARSE DUIVEN (5 geklasseerden)
De 2 beste provinciale uitslagen met dezelfde duif klassement per 4, 
op de wedvluchten weerhouden als (inter) nationale vlucht met dubbe-
ling jaarduiven op de nationale vluchtkalender Fond en/of grote Fond. 

• 9° GROTE FOND OUDE DUIVEN (5 geklasseerden)
De 2 beste provinciale uitslagen, met dezelfde oude duif, klassement 
per 4, op de internationale wedvluchten opgenomen op de kalender 
van de internationale wedstrijden Grote Fond 

• 10° ALL-ROUND ASDUIF OUDE, JAARSE & JONGE 
(5 geklasseerden per categorie)
De 6 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 4-tal, waarvan 
er minstens 2 dienen behaald te worden Onder Parijs en minstens 2 
Boven Parijs. Wordt betwist in 3 aparte categorieën  voor zowel oude, 
jaarse als jonge duiven. Voor de GHF, Fond en Grote Fond geldt enkel 
de provinciale uitslag!
 
III. ALGEMENE BESCHIKKINGEN
 
De deelname aan de provinciale kampioenschappen is voorbehou-
den aan alle liefhebbers uit Vlaams-Brabant die houder zijn van de 
KBDB-lidkaart 2019, waarvan het hok gevestigd is in de provinciale 
entiteit PE Vlaams-Brabant EN de duiven in een maatschappij van de 
PE Vlaams-Brabant, werden ingekorfd.

De wedvluchten waarvan de lossing wegens de weersomstandighe-
den werden verdaagd blijven geldig.

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).

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

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

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

Voor HET KAMPIOENSCHAP en ASDUIFKAMPIOENSCHAP GHF, 
FOND EN GROTE FOND oude en jaarlingen,  kan enkel de provinciale 
uitslag (PE Vlaams Brabant) gebruikt worden!

Voor HET KAMPIOENSCHAP   en ASDUIFKAMPIOENSCHAP GRO-
TE HALVE FOND Jonge duiven, kan enkel de provinciale uitslag (PE 
Vlaams Brabant) gebruikt worden!

De liefhebber draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de infor-
matie vermeld op zijn deelnemingsformulier.

IV REGLEMENTERING

Rappel van artikel 89 van het Nationaal Sportreglement.
De aandacht van de liefhebbers wordt gevestigd op het feit dat artikel 
89 van het nationaal sportreglement van toepassing is en dat de tijd-
spanne 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 52-54 - 1500 Halle. 
Uiterste datum: 04 oktober 2019 (postzegel). 
Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, 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 de KBDB-website.      
De 3 titels van de algemene kampioenschappen zullen pas gepubli-
ceerd worden na de vermelde reclamatietijd.
Slechts 1 asduif per discipline, per categorie, per liefhebber. 
De 3 eerste laureaten per discipline, per categorie, ontvangen een me-
daille/trofee. De overige zijn eervolle vermeldingen.
 
VII BETWISTINGEN

De betwistingen, klachten en vragen van informatie betreffende de 
voorlopige rangschikkingen  moeten verplicht toekomen ten Bondsze-
tel van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 -  1500 Halle, 14 dagen 
na de publicatie op de website (dag van publicatie + 14).
Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, taxi-post, 
e-mail.
Alle documenten die ten Bondszetel KBDB Vlaams-Brabant toekomen 
na de gestelde limiet zullen niet in aanmerking worden genomen.
 
VIII GESCHILLEN

Alle gevallen die niet voorzien worden door dit reglement en de kwes-
ties van interpretatie vallen onder de uitsluitende en soevereine be-
voegdheid van HET PROVINCIAAL COMITE VAN VLAAMS-BRABANT.
  
IX  PROVINCIALE KAMPIOENENDAG

Alle geklasseerde liefhebbers dienen verplicht aanwezig te zijn op de 
prijsuitreiking van de afdeling om recht te hebben op hun trofee.
Liefhebbers die zich meermaals klasseren ontvangen een trofee voor 
de gezamenlijke waarde.
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PROVINCIALE GESUBSIDIEERDE KAMPIOENSCHAPPEN 2019

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 Trélou in de 
periode van 16 maart tot en met 8 september. Punten kunnen enkel behaald wor-
den door duiven drager van een ring van het jaartal 2017 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 Trélou in 
de periode van 16 maart tot en met 8 september. Punten kunnen enkel behaald 
worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2018.  

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 Trélou in de periode van 18 mei  tot en 
met 8 september.

4. Kleine halve fond oude duiven (10 geklasseerden) 
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten (uit-
slag oude duiven, oude en jaarduiven samen) voor afstanden vanaf  Sourdun tot 
en met Gien/Fay-aux-Loges in de periode 4 mei tot en met 31 augustus. Punten 
kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 
2017 of ouder.

5. Kleine halve fond jaarduiven (10 geklasseerden) 
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten (uit-
slag jaarduiven, oude, oude en jaarduiven samen)  voor afstanden vanaf  Sourdun  
tot en met Gien/Fay-aux-Loges in de periode 4 mei tot en met 31 augustus. Punten 
kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 
2018. 

6. Grote halve fond oude duiven (10 geklasseerden) 
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten (uit-
slag oude, oude en jaarduiven samen) voor afstanden verder dan Gien/Fay-aux-
Loges tot en met Argenton  in de periode 18 mei  tot en met 7 september. Punten 
kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 
2017 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-aux-Loges  tot en met Argenton in de periode 18 mei tot en met 7 sep-
tember. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring 
van het jaartal 2018. 

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  Sourdun  tot en met Gien/Fay- 
aux-Loges in de periode 29 juni tot en met 31 augustus.

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  
Montauban  in de periode  1 juni  t.e.m. 10 augustus. Punten kunnen enkel behaald 
worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2017 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 1 juni t.e.m. 10 augustus. Punten kunnen alleen behaald worden door  
duiven drager van een ring van het jaartal 2018.

11. Fondkampioenschap jonge duiven (10 geklasseerden) 
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit volgende wedstrijden:  
Bourges 3/8,  Châteauroux  10/08,  Argenton 24/8, Châteauroux 7/09 (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 2017 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.

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 Trélou, gedurende de periode 16 maart tot en met 8 sep-
tember. Minimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2017 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 Trélou, gedurende de periode 16 maart tot en met 8 sep-
tember. Minimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2018.
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 Trélou, gedurende de periode 18 mei  tot en met 8 sep-
tember. Minimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

17. Asduif Kleine Halve Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten 
vanaf de afstand Sourdun tot en met de Gien/Fay-aux-Loges, gedurende de peri-
ode van 4 mei tot en met 31 augustus . Minimum 4 uitslagen indienen om geklas-
seerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2017 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 Sourdun tot en met de Gien/Fay-aux-Loges, gedurende de pe-
riode van 4 mei tot en met 31 augustus. Minimum 4 uitslagen indienen om geklas-
seerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2018.
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-aux-Loges tot en met Argenton, geduren-
de de periode van 18 mei tot en met 7 september. Minimum 4 uitslagen indienen 
om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2017 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-aux-Loges tot en met  Argenton, geduren-
de de periode van 18 mei tot en met 7 september. Minimum 4 uitslagen indienen 
om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2018.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

21. Asduif Halve Fond jonge duiven (3 geklasseerden)  
De 3 beste  uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten 
vanaf de afstand Sourdun tot en met Gien/Fay-aux-Loges, gedurende de periode 
van 29  juni tot en met 31 augustus. Minimum 3 uitslagen indienen om geklasseerd 
te kunnen worden.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

22. Asduif Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 3 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit op wedvluchten 
vanaf de afstand Tulle/Limoges tot en met Montauban in de periode 1 juni  t.e.m. 
10 augustus. Minimum 3 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2017 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 1 juni t.e.m. 10  augustus. Minimum 
2 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn. Duiven drager van een ring van het 
jaartal 2018.
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 3/8,  Châteauroux  
10/08, Argenton 24/8,  Châteauroux 7/09 (uitslag jonge duiven).
Minimum 3 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn. Trofee voor de eerst geklas-
seerde, medaille voor de anderen.

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. 
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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 2017 of ouder.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen

26. Jeugd (10 geklasseerden)
Uitsluitend voorbehouden aan liefhebbers van 12 jaar tot 25 jaar ( referentiedatum 
01/04/2019 – 12 j en nog geen 26 j op 1-4-19 ) die kunnen bewijzen dat ze de dui-
vensport 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 lief-
hebber, met een totale afstand van minimum 500 km, op wedvluchten ingericht 
tijdens de periode van 16 maart 2019 tot en met het weekend van de laatste nati-
onale 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 aan-
merking 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 rang-
schikking. 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 gete-
kende dient de liefhebber minstens de helft van de te behalen punten gescoord 
te hebben.

Algemene voorwaarden
De deelneming is kosteloos voor alle liefhebbers, regelmatig aangesloten bij de 
KBDB, welke een lidkaart 2019 bezitten en waarvan het hok gelegen is in de pro-
vincie Limburg. Uitslagen kunnen maar in aanmerking komen vanaf het tijdstip 
waarop het lid is aangesloten in 2019. 
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 uit-
slag. 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 liefheb-
bers 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.

Verdeling van de prijzen
Het toegekend bedrag wordt geraamd op ongeveer 2.000 euro en wordt  ver-
deeld 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 uitdruk-
kelijk verzoekt om elke prijs apart te ontvangen. Voor de asduifcompetitie en het 
kampioenschap Jeugd geldt dit niet.

Uitvoeringsvoorschriften
Voor de opgave dient het formulier (of een copie ervan) gebruikt te worden dat in 
het Bondsblad en op de kbdb-website (www.kbdb.be)  zal verschijnen. 
Indien een bepaalde uitslag nog niet werd verzonden aan de liefhebbers, kan men 
op het formulier de beste uitslag vermelden die men in bezit heeft en doet men 
in bijlage een verzoek waarin men formuleert welke uitslag dient nagekeken door 
de secretaris en vermeldt men de meters die door de duif (of duiven) gemaakt 
werd(en) (vb Châteauroux 7/9 zonaal, 1ste get. 1234,56 m/min, 2de get. 1234,78 
m/min) 

Het opgaveformulier dient UITERLIJK 27 SEPTEMBER 2019 toe te komen op vol-
gend adres : KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE of afgegeven tij-
dens 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  26.09.19 als uiterste datum aanvaard.
De prijs dient persoonlijk te worden afgehaald tijdens de provinciale kampioenen-
viering, zo niet verliest de winnaar alle recht op deze prijs.
Uitzonderlijke gevallen zullen nadien worden onderzocht door de Raad van Be-
stuur, na schriftelijk verzoek vanwege de liefhebber binnen de 8 dagen na de 
uitreiking. 

Foutieve opgaven zullen worden geschrapt en kunnen na 27.09.2019 niet wor-
den 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 (verbe-
terde 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.

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 uit-
slagen behaald in de vereniging waar men zijn hoklijst heeft ingediend, worden 
aanvaard.
De liefhebber die wenst mee te dingen aan de provinciale gesubsidieerde kampi-
oenschappen snelheid in een andere vereniging dan deze waarbij hij zijn hoklijst 
heeft ingediend, moet uiterlijk 23 april 2019 een ondertekende verklaring laten 
toekomen op de provinciale afdeling waarin hij te kennen geeft van welke vereni-
ging hij de uitslagen wenst te gebruiken voor zijn opgave van het snelheidskam-
pioenschap. 
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 Lim-
burgse 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 ver-
eniging.

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

- 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 Trélou geprogrammeerd heeft, kan voor de Bra-
bantse kalender de daarmee overeenstemmende vlucht (bijvoorbeeld Soissons) 
of een andere korte Frankrijkvlucht die dan geprogrammeerd staat, gebruikt wor-
den.
Dit geldt zowel voor de kampioenschappen met 1 en 2 getekende alsook voor de 
asduiven

- op de halve fond (kleine en grote)
De liefhebber dient uiterlijk 23 april 2018 te kennen te geven indien hij de vluch-
ten 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 pro-
gramma dat gekozen wordt, bijvoorbeeld Brabant, Antwerpen, Luik 
Dit geldt zowel voor de kampioenschappen met 1 en 2 getekende alsook voor de 
asduiven

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

Overeenkomstig het provinciaal reglement geldt  :
Bij afgelasting van één wedstrijd, ingevolge slechte weersomstandigheden, ko-
men 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 fond-
vlucht door een fondvlucht uit het officieel programma. We zullen de desbetreffen-
de data vermelden op de website van de KBDB



20

BONDSBLAD 
1 / 2019 ANTWERPEN

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2019

Reeksen:

Snelheid oude duiven(15 geklasseerden)
Voor dit snelheidskampioenschap komen alle wedvluchten uit Quiévrain, Momig-
nies, Soissons en Noyon in aanmerking verspeeld in de periode van 16 maart tot 
en met 29 juli.
7 wedvluchten met 1e en 2e getekende (oude en/of jaarse duiven) komen in aan-
merking.

Kleine halve fond oude duiven(10 geklasseerden)
Komen in aanmerking : alle wedvluchten van PE Antwerpen  in de periode van 4 
mei tot en met 1 september
6 wedvluchten met 1e en 2 getekende (oude en/of jaarse duiven) komen in aan-
merking.

Grote halve fond oude duiven(10 geklasseerden)
Komen in aanmerking : alle wedvluchten vanaf  18 mei tot en met 8 september.
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 1 juni 
tot en met 4 augustus. 
3 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen).

Grote fond oude duiven(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 18 mei 
tot en met 2 september.
5 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking.

Kleine Halve fond jonge duiven(10 geklasseerden)
Komen in aanmerking : alle wedvluchten van PE Antwerpen  in de periode van 22 
juni tot en met 1 september
4 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 provinciale wedvluchten vanaf  27 juli  tot en met 8 
september.

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 ge-
huldigd.

KAMPIOENSCHAP 2019 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 me-
daille 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 16 maart t/m 29 juli
2. Asduif kleine hafo oude/jaars duiven
6 uitslagen in de periode van 4 mei t/m 1 september
3. Asduif grote hafo oude/jaarse duiven
5 uitslagen in de periode van 18 mei t/m 8 september
4. Asduif fond oude/jaarse duiven
3 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap
5. Asduif grote fond
2 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap
6. Asduif snelheid jonge duiven 
5 uitslagen in de periode van 18 mei t/m 2 september
7. Asduif kleine halve fond jonge duiven
3 uitslagen in de periode van 22 juni t/m 1 september
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, aangesloten bij de KBDB,  
 welke een lidkaart 2019 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 samen- 
 spel waarvan Antwerpse lokalen deel uitmaken.
- Enkel prijzen per 3-tal komen in aanmerking.
- 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 in aanmer- 
 king indien er onvoldoende geklasseerde zijn met het maximum aantal punten.

- 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.
- 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 voorgelegd te worden binnen de  
gevraagde termijn.

Provinciale Kampioenendag 2019
Deze heeft plaats op zaterdag  7 december 2019 in de zaal  
D’Artagnan van het Aldhem Hotel te Grobbendonk.

KAMPIOENSCHAP BEGINNELINGEN
Voor de liefhebbers die lid zijn vanaf 2017.  Liefhebbers die voordien ooit een hok-
lijst 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 31.12.1989)
2. Beginnelingen boven de 30 jaar (geboren voor 1.1.1990)

Het kampioenschap wordt enkel verspeeld op de wedvluchten met JONGE  
DUIVEN, ingericht tussen 18 mei en 2 september
De 5 beste resultaten met de eerstgetekende komen in aanmerking.
Er is geen beperking qua deelnemende duiven, noch qua afstand: alle weekend-
wedvluchten vanaf Quiévrain/Momignies komen in aanmerking.

Hoe deelnemen ?
De deelnemingsformulieren worden op de 
website gepubliceerd.

De deelnemingsformulieren moeten uiterlijk 
op 27 september 2019
(poststempel 26 september)toekomen te Halle, 
gestaafd met de uitslagen.
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ASDUIVEN

1) SNELHEID OUDE EN JAARLINGEN:
10prijzen                                                                                                                                               
te winnen met dezelfde duif, die de vijf -5- beste resultaten behaalde op weekend 
vluchten uit Lens, Arras, Clermont, Pontoise of vervangingsvlucht in de periode 
van 06/04/2019 tot en met 07/09/2019. 

2) SNELHEID JONGE DUIVEN:
20 prijzen                                                                                                                                                        
te winnen met dezelfde duif die de vijf -5- beste resultaten behaalde op weekend 
vluchten uit Lens, Arras, Clermont, Pontoise  of vervangingsvlucht in de periode 
van 18/05/2019 tot en met 07/09/2019. 

3) KLEINE HALVE-FOND OUDE EN JAARLINGEN:
10 prijzen                                                                                                                                                       
te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op wed-
vluchten uit Fontenay of Châteaudun in de periode van 04/05/2019 tot en met 
24/08/2019.

 4) KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN:
10 prijzen                                                                                                                                                        
te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op wed-
vluchten uit Fontenay of Châteaudun in de periode van 22/06/2019 tot en met 
24/08/2019.

5) GROTE HALVE-FOND OUDE DUIVEN:
10 prijzen                                                                                                                                             
te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op wed-
vluchten uit : Tours 11/05/2019, Vierzon 18/05/2019, Bourges 25/05/2019, Tours 
01/06/2019, Châteauroux 08/06/2019, Poitiers 15/06/2019, Tours 22/06/2019, 
Tours 29/06/2019, Montluçon 06/07/2019, Tours 13/07/2019, Issoudun 20/07/2019, 
Tours 27/07/2019, Bourges 03/08/2019, Châteauroux 10/08/2019.

6) GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN :
10 prijzen                                                                                                                                                
te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op wed-
vluchten uit : Tours 11/05/2019, Vierzon 18/05/2019, Bourges 25/05/2019, Tours 
01/06/2019, Châteauroux 08/06/2019, Poitiers 15/06/2019, Tours 22/06/2019, 
Tours 29/06/2019, Montluçon 06/07/2019, Tours 13/07/2019, Issoudun 20/07/2019, 
Tours 27/07/2019, Bourges 03/08/2019 , Châteauroux 10/08/2019.
 
7) FOND OUDE DUIVEN:
5 prijzen                                                                                                                                                  
te winnen met dezelfde duif die de drie -3- beste resultaten behaalde op wed-
vluchten uit het Nationale fond programma, de internationale vluchten uitgezon-
derd.
Limoges 01/06/2019,Valence 08/06/2019, Cahors 15/06/2019, Montauban 
22/06/2019, Montelimar 29/06/2019, Limoges 06/07/2019, Aurillac 13/07/2019, 
Libourne 20/07/2019, Souillac 27/07/2019, Tulle 03/08/2019.

8) FOND JAARLINGEN:
5 prijzen                                                                                                                                                          
te winnen met dezelfde duif die de twee-2- beste resultaten behaalde op wed-
vluchten uit het Nationale fond programma, de internationale vluchten uitgezon-
derd.
Agen 28/06/2019, Limoges 06/07/2019, Aurillac 13/07/2019, Libourne 20/07/2019, 
Narbonne 26/07/2019,Souillac 27/07/2019, Tulle 03/08/2019.

9) FOND JONGE DUIVEN:
10 prijzen                                                                                                                                              
te winnen met dezelfde duif die de vier -4- beste resultaten behaalde op wed-
vluchten uit :
Issoudun 20/07/2019, Tours 27/07/2019, Bourges 03/08/2019, Châteauroux 
10/08/2019, Saumur 17/08/2019, Argenton 24/08/2019, Poitiers 31/08/2019, 
Châteauroux  07/09/2019.

10) ZWARE FOND OUDE DUIVEN:
5 prijzen                                                                                                                                                            
te winnen met dezelfde duif die de twee -2- beste resultaten behaalde op alle 
internationale vluchten.
Pau 21/06/2019, Agen 28/06/2019, Barcelona 05/07/2019, St Vincent 12/07/2019, 
Marseille 19/07/2019, Narbonne 26/07/2019, Perpignan 02/08/2019.

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 Parijs en minimum 2 vluchten boven Parijs waarvan min-
stens 1 vlucht meer dan 400 km.
In de periode van 06/04/2019 tot en met 07/09/2019. 

12) ALLROUND DUIF JONGEN:
10 prijzen                                                                                                                                                           
te winnen met dezelfde duif die de zes- 6- beste resultaten behaalde op mini-
mum 2 wedvluchten beneden Parijs en minimum 2 vluchten boven Parijs waarvan 
minstens 1 vlucht meer dan  400 km. In de periode van 18/05/2019 tot en met 
07/09/2019.

ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN
wordt tot algemeen provinciaal kampioen West-Vlaanderen uitgeroepen, de lief-
hebber 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 vrijdag 20/09/2019 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 heb-
ben 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 2019, 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 uit-
slagen komen niet in aanmerking en slechts één klassement per weekend. De 
provinciale uitslagen van de provinciale vluchten van WVV kunnen niet gebruikt 
worden voor de provinciale kampioenschappen. De zonale uitslagen van de WVV 
vluchten echter wel.

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 PROVIN-
CIALE DAG te Hooglede op 03/11/2019.

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 ver-
melden.

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 ver-
melding. Dezelfde uitslag kan per duif maar éénmaal in aanmerking komen.

Alle zonale uitslagen van de provinciale vluchten van WVV, kunnen gebruikt wor-
den voor de provinciale kampioenschappen voor zover er enige inleg is geweest 
in de betreffende uitslag.

Het Provinciaal Comité West-Vlaanderen
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PROVINCIALE GESUBSIDIEERDE KAMPIOENSCHAPPEN 2019
EN  KAMPIOENSCHAP OOST-VLAAMSE JEUGDCLUB

1. ASDUIF SNELHEID OUDE DUIVEN - 5 prijzen  
Klassement per duif.
6 gewonnen prijzen vanaf 6/4 tem 11/8 op vluchten met lossing voor Parijs.                                                         
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in aanmerking.
Enkel de duiven met 6 prijzen worden gerangschikt.

2. ASDUIF SNELHEID JAARSE DUIVEN - 5 prijzen  
Klassement per duif.
6 gewonnen prijzen vanaf 6/4 tem 11/8 op vluchten met lossing voor Parijs.                                                         
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in aanmerking.
Enkel de duiven met 6 prijzen worden gerangschikt.

3. ASDUIF SNELHEID JONGE DUIVEN - 5 prijzen  
Klassement per duif.
6 gewonnen prijzen vanaf 18/5 tem 1/9 op vluchten met lossing voor Parijs.                                                         
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in aanmerking.
Enkel de duiven met 6 prijzen worden gerangschikt.

4. ASDUIF HALVE-FOND OUDE DUIVEN - 5 prijzen  
Klassement per duif.
5 gewonnen prijzen vanaf 4/5 tem 10/8 op vluchten met lossing verder dan Parijs.                                                         
Tulle-Limoges NIET inbegrepen.
Enkel de duiven met 5 prijzen worden gerangschikt.

5. ASDUIF HALVE-FOND JAARSE DUIVEN - 5 prijzen  
Klassement per duif.
5 gewonnen prijzen vanaf 4/5 tem 10/8 op vluchten met lossing verder dan Parijs.                                                         
Tulle-Limoges NIET inbegrepen.
Enkel de duiven met 5 prijzen worden gerangschikt.

6. ASDUIF HALVE-FOND JONGE DUIVEN - 5 prijzen  
Klassement per duif.
4 gewonnen prijzen vanaf 22/6 tem 7/9 op vluchten met lossing verder dan Parijs.                                                         
Enkel de duiven met 4 prijzen worden gerangschikt.

7. ASDUIF FOND OUDE DUIVEN - 5 prijzen  
Klassement per duif.
3 gewonnen prijzen op de nationale vluchten vanaf Tulle-Limoges.                                                         
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen.  
Enkel de duiven met 3 prijzen worden gerangschikt.

8. ASDUIF FOND JAARSE DUIVEN - 5 prijzen  
Klassement per duif.
2 gewonnen prijzen op de nationale vluchten vanaf Tulle-Limoges.                                                         
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen.  
Enkel de duiven met 2 prijzen worden gerangschikt.

9. ASDUIF ZWARE FOND OUDE DUIVEN - 3 prijzen  
Klassement per duif.
2 gewonnen prijzen op de internationale vluchten .
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen.  
Enkel de duiven met 2 prijzen worden gerangschikt.

10. KAMPIOENSCHAP SNELHEID OUDE DUIVEN - 5 prijzen  
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 6/4 tem 11/8 op vluchten met lossing voor Parijs.                                                         
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in aanmerking.
Enkel de prestaties met 10 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerangschikt.

11. KAMPIOENSCHAP SNELHEID JAARSE DUIVEN - 5 prijzen  
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 6/4 tem 11/8 op vluchten met lossing voor Parijs.                                                         
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in aanmerking.
Enkel de prestaties met 10 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerangschikt.

12. KAMPIOENSCHAP SNELHEID JONGE DUIVEN - 5 prijzen  
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 18/5 tem 1/9 op vluchten met lossing voor Parijs.                                                         
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in aanmerking.
Enkel de prestaties met 10 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerangschikt.

13. KAMPIOENSCHAP HALVE FOND OUDE DUIVEN - 5 prijzen  
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 4/5 tem 10/8 op vluchten met lossing verder dan Parijs.                                                         
Tulle-Limoges NIET inbegrepen.
Enkel de prestaties met minstens 8 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerang-
schikt.

14. KAMPIOENSCHAP HALVE FOND JAARSE DUIVEN - 5 prijzen  
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 4/5 tem 10/8 op vluchten met lossing verder dan Parijs.                                                         
Tulle-Limoges NIET inbegrepen.
Enkel de prestaties met minstens 8 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerang-
schikt.

15. KAMPIOENSCHAP HALVE FOND JONGE DUIVEN - 5 prijzen  
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 22/6 tem 7/9 op vluchten met lossing verder dan Parijs.                                                         
Enkel de prestaties met minstens 8 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerang-
schikt.

16. KAMPIOENSCHAP FOND OUDE DUIVEN - 5 prijzen  
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
4 vluchten op de nationale vluchten vanaf Tulle-Limoges (inbegrepen).
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen.  
Enkel de prestaties met minstens 6 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerang-
schikt.

17. KAMPIOENSCHAP FOND JAARSE DUIVEN - 5 prijzen  
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
4 vluchten op de nationale vluchten vanaf Tulle-Limoges (inbegrepen).
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen.  
Enkel de prestaties met minstens 6 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerang-
schikt.

18. KAMPIOENSCHAP ZWARE FOND OUDE DUIVEN - 3 prijzen  
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op de 3 internationale vluchten. 
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen.  
Enkel de prestaties met 6 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerangschikt.

PROVINCIAAL KAMPIOEN 2019  –  3 prijzen.

De liefhebber met de meeste vermeldingen binnen de hierboven 18 klassementen.
Bij gelijkheid komt het laagste totaal van de behaalde plaatsen in aanmerking.

KAMPIOENSCHAP OOST-VLAAMSE JEUGDCLUB  

Voor inlichtingen in verband met deze kampioenschappen verwijzen wij naar voorzit-
ter Lorenzo De Pauw. lorenzodepauw@hotmail.be

REGLEMENTERING.

Dit kampioenschap is voorbehouden aan de liefhebbers in het bezit van een KBDB- 
lidkaart 2019 – met hok op grondgebied van de PE Oost-Vlaanderen.

De prijzen moeten minstens per viertal (zonder breuken) behaald zijn, op wedvluchten 
ingericht door verbonden/samenspelen/verenigingen erkend door de KBDB op voor-
waarde van een minimum deelname van 80 duiven en minstens 10 deelnemende lief-
hebbers per wedvlucht. Nationale en/of zonale uitslagen komen NIET in aanmerking.

De duiven moeten ingekorfd zijn in een Oost-Vlaamse vereniging.
Uitslagen van provinciegrens overlappende verbonden/samenspelen worden even-
eens 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. Verdere rangschikkingen krijgen 
een eervolle vermelding.

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

De uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingsformulieren en de betreffen-
de (verbeterde) uitslagen is 4 oktober 2019 (poststempel telt !!!).

De inschrijvingsformulieren en uitslagen kunnen opgestuurd worden aan de KBDB 
Oost-Vlaanderen, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle (poststempel telt !)  
onder voorbehoud zal het ook mogelijk zijn om de formulieren te laten controleren op 
daartoe voorziene zitdagen – nog mede te delen.

INDIEN DE UITSLAGEN NIET IN ONS BEZIT ZIJN OP 4 oktober 2019 ZAL DE INZEN-
DING 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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QUOTA INKORVINGSBURELEN (INTER)NATIONALE WEDVLUCHTEN:
Gelieve te noteren dat de quota (aantal deelnemende liefhebbers) voor de (inter)nationale wedvluchten 2019 als volgt 
werden gewijzigd door het nationaal sportcomité:

AARD VAN DE VLUCHT QUOTA VLAANDEREN QUOTA WALLONIË

Grote Halve Fond 15 12

Fond 12 8

Grote Fond 8 5

DOPINGREGLEMENT 

Het volledige dopingreglement, van toepassing voor 2019, 
bevindt zich op onze website www.kbdb.be



BOOST X5 [500 g/350 capsules]HEMOLYT 40 [500 g]

DEXTROTONIC [500 ml]OMNIFORM [250 ml/ 500 ml]

Superstar
Champion
Gerry +10%

Voor een  

vliegende start!

• Uniek mengsel van snel beschikbare dierlijke  
eiwitten, mineralen, elektrolyten en vitamine B6.

• Zorgt voor een vluggere recuperatie; bevat  
40% hemoglobinehoudende eiwitten voor de 
aanmaak van lichaamseigen hemoglobine.

• Ondersteunt de vorming van rode bloedcellen  
en bevordert het zuurstoftransport naar de spieren.

• De duiven recupereren sneller dankzij de toediening  
van Hemolyt 40 gedurende de 2 dagen na de vlucht.

• Een mengeling van wateroplosbare  
vitaminen en aminozuren.

• Zorgt ervoor dat de duiven in goede 
conditie zijn en dat ze voldoende uithou-
dingsvermogen hebben tijdens de vlucht. 

• Voeg Omniform een of twee dagen per 
week voor de vlucht toe aan het drinkwater.

• Het ideale energeticum voor sportduiven: 
wateroplosbare elektrolyten, sporenelementen, 
dextrose, fructose en L-arginine L-aspartaat.

• Verhoogt het prestatievermogen.
• Dextrotonic is de ideale combinatie van  

elektrolyten om voor de vlucht te geven.

• Uniek mengsel van natuurlijke producten met 
o.a. aminozuren, druivenpitextracten,  
ginseng en gamma-oryzanol voor een 
maximale ondersteuning van de spieren 
en productie van energie tijdens de vlucht.

• Zorgt ervoor dat de opgenomen energie 
efficiënt wordt opgeslagen en vrijgegeven 
wanneer die het meest nodig is.

Met de bijzondere zwarte maïs:
Betere spierbescherming

Minder spierbeschadiging
Meer uithouding


