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BESTE LEDEN, 
Het zijn geen winters meer zoals vroeger.  Ik herinner mij, toen ik 
klein was, ik sokken diende over mijn schoenen te trekken om naar 
school te gaan. Zo streng waren de winters toen. Die tijd is voorbij.  
Nu krijgen we veel regen en vooral veel wind. Het klimaat is veran-
derd. We hebben deze winter kennis kunnen maken  met stormen. 

Ook de KBDB kreeg stormen te verwerken maar ook deze zijn voor-
lopig moeten gaan liggen ! 
We verwachten nog wat tegenwind, maar stilaan klaart het op boven 
de KBDB !

De bestuursraad en ikzelf hebben in de winter, samen met de  
nationale mandatarissen, gewerkt aan het imago van de KBDB !
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om onze nationale  
mandatarissen uit alle provincies, zowel nationaal als provinciaal, de 
mensen van het sportcomité, al de vrijwilligers  van de verenigingen 
en al diegenen die begaan zijn met onze sport, te bedanken voor de 
inzet die zij deze winter opnieuw getoond hebben om een bijdrage 
te leveren aan de toekomst van onze sport.  Merci !!

Ook in het buitenland was werk aan de winkel. Denis Sapin en ik-
zelf hebben verschillende federaties bezocht. Ook de Belgisch 
standhouders aanwezig op beurzen, hebben we bezocht. Ik heb  
gemerkt dat zij hun producten met veel respect en fierheid aan de man  
proberen te brengen. Ik merkte tevens op dat er heel veel aandacht 
is voor onze Belgische duiven !  Daar zijn wij trots op ! 

We brachten een bezoek aan vele kampioenendagen en het was een 
plezier om met onze leden in gesprek te gaan. De meeste liefheb-
bers uit alle provincies zijn zeer positief en stilaan krijgt onze nieuwe 
aanpak vorm. We hebben al verschillende beslissingen genomen. 
Uiteraard kunnen we niet voor iedereen goed doen, maar wat het 
belangrijkste is, is dat we werken aan een eerlijke sport en daar is 
het hem tenslotte om te doen. Wij laten ons dan ook omringen en 
vragen advies aan enkele  personen uit alle provincies. Maar finaal 
beslissen wij.  Wij moeten soms beslissingen nemen die niet populair 
zijn, maar dat hoort nu eenmaal bij goed en eerlijk beleid. En ja, ik 
hoor jullie al denken, er is nog veel werk.  Nu, ik roep iedereen op 
om aandachtig al de wijzigingen grondig te lezen via onze website of 
in dit bondsblad.  We proberen aan de communicatie nog te werken !

Wat ik jullie ook al kan meegeven is dat onze nationale dagen door-
gaan in de EXPO In Gent.

Op het moment van uitgave van dit nummer, heeft het coronavirus ons 
allemaal in de greep.  Iedereen is gedwongen om zoveel mogelijk thuis 
te blijven.  Nu staan alle duivenliefhebbers op gelijke voet. Ze kunnen 
hun geliefde duiven meer verwennen dan normaal. Duivenliefheb-
bers kunnen nog steeds genieten van hun hobby en stellen zich geen  
vragen over hun bezigheden tijdens deze moeilijke periode. De  
Covid-19 crisis bracht de KBDB ertoe om beslissingen te nemen op basis 
van de federale maatregelen, dewelke gevolgen zullen hebben voor de 
start van het seizoen.  

De NRBB en alle vertegenwoordigers 
van de KBDB zullen maatregelen ne-
men om, met een beetje vertraging, 
het duivenseizoen 2020 optimaal te 
benutten.  

Samen komen we er wel !

Bodengien Pascal, 
nationaal voorzitter KBDB.
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Jonie De Smet - Kieldrecht

NATIONALE DAGEN 2020 

Nathalie Hamelryckx - Meerbeke

WIJ VERWELKOMEN ONZE NIEUWE LEDEN

PROMOTIEHOEKJE

PROMOTIE-
HOEKJE

VRIJDAG 6 & ZATERDAG 7 NOVEMBER 
2020

NATIONALE DAGEN 2020LOCATIE : 
Flanders Expo (Gent)

Alvast bedankt 
om deze data 
in uw agenda te 
noteren !

Filipovics Adela (14 jaar) en 
Daniël (13 jaar) uit Liedekerke
Adela is al een poosje lid.  
Broer Daniël speelt nu ook 
mee in tandem.

Ik heb de duivenmicrobe  
gekregen door de terugkomst 
van de duiven op zondag mee 
te maken.
Het is bewonderingswaar-
dig hoe de duiven hun weg 
terugvinden naar hun hok.
Graag zou ik ook mijn eerste 
stappen zetten met een  
eigen loft en mijn kans wagen. 
Ik besef echter dat het de dag 
van vandaag niet simpel is om 
een kolonie op te bouwen.

Niet alleen de KBDB maar ook onze leden en onze 
verenigingen helpen mee  promotie te voeren voor 
onze geliefde sport  !

Matthias Coel uit Boortmeerbeek brengt de leerlingen 
in een school te Bonheiden wat meer bij over de duif 
en de duivensport.

Bedankt Matthias !

Ook de vereniging 
“De Vooruitstrevende 
Duif” uit Moen, droeg 
zijn steentje bij door 
promotie te voeren  
tijdens de kerstmarkten.

Bedankt hiervoor! 

Filipovics Adela & Daniël  - Liedekerke

De passie voor de duiven- 
sport heb ik doorgekregen 
van enkele vrienden en 
van de leuke bende die ik 
ontmoette in de vereniging 
van Vollezele, waar mijn roots 
liggen.
Hier poseer ik met mijn duif 
“Happy”.
De liefde die je krijgt van een 
duif is onvoorwaardelijk.  Dat 
geeft me zoveel voldoening in 
deze hobby.
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NATIONALE ALGEMENE VERGADERINGEN 14.02.2020

● De beslissingen van de statutaire en buitengewone nationale  
algemene vergadering van 23.10.2019 worden goedgekeurd.

● De rekeningen 2018-2019 worden goedgekeurd.

● De begroting 2019-2020 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 in-
trekking 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.

● Benoemingen / Ontslagen
 
a) Nationale en/of provinciale mandaten
- De heer Bruno RENAUX  wordt als ontslagnemend beschouwd  
 in overeenstemming met art. 25 van de Statuten (SPE – sector 3  
 Luxemburg);
- Het ontslag van de heer Thierry DEFRENE uit zijn provinciaal en  
 nationaal mandaat (SPE- sector 2 Namen) wordt goedgekeurd;
- De benoeming van de heer Daniel CLEMENT ter vervanging van  
 de heer Thierry DEFRENE (SPE – sector 2 Namen) als lid van het  
 nationaal sportcomité wordt goedgekeurd;
- De benoeming van  mevrouw Francine LAGEOT ter vervanging  
 van de heer Daniel CLEMENT (SPE Luik-Namen-Luxemburg) als  
 lid van de nationale promotiecommissie wordt goedgekeurd;
- De benoeming van de heer Eddy CLAESKENS ter vervanging van  
 de heer Gerd SCHOTSMANS (PE Vlaams-Brabant) wordt goed- 
 gekeurd. 

b) Verdienstelijk lid
De heer Mark DE BACKER wordt benoemd als verdienstelijk lid. 

● WIJZIGINGEN aan de KBDB-reglementen:

STATUTEN

Art. 15 voorlaatste §
Voor hokken gelegen op een zelfde domein mogen de liefheb-
bers afzonderlijk aangesloten zijn, voor zover de hokken duidelijk 
gescheiden zijn en met aangifte van de werkelijke bevolking van 
ieder hok. De duiven van deze hokken mogen in de loop van het 
jaar NIET onderling worden geruild. Een overzicht van de situatie 
van de verschillende hokken zal als bijlage bij de verschillende 
hoklijsten worden gevoegd.

Art. 26 – toevoeging van volgende onverenigbaarheden:
2 - behalve naar behoren gemotiveerde gevallen van overmacht, 
een mandataris die tijdens een vorig mandaat ontslag heeft ge-
nomen;

Inlichtingen aangaande de reglementering
Art. 34 

….
Genoemde raad is bekleed met de meest uitgebreide macht om 
alle daden te verrichten die niet formeel door de wet of de statuten 
aan de nationale algemene vergadering zijn voorbehouden.
De nationale raad van beheer en bestuur kan onder meer onder-
handelen, daden en minnelijke schikkingen aangaan, alle onroe-
rende goederen verkrijgen, vervreemden of ruilen, alle leningen 
opnemen, alle waarborgen en hypotheken toestaan, alle opheffin-
gen verlenen met afstand van voorrecht, hypotheekrecht en ont-
bindende vordering, dit alles zowel vóór als na betaling. De raad 
kan afstand doen van alle inbeslagneming of bevel tot betaling, 
opheffing verlenen van hun overschrijvingen; mag de hypotheek-
bewaarder vrijstellen de inschrijving ambtshalve te doen; mag alle 
overdrachten, afstanden of bevoegdheidsoverdrachten, met of 
zonder waarborgen, doen of aanvaarden. 
De opsomming die voorafgaat is niet beperkend.

De heren Jef  CUYPERS en Didier TISON zijn bevestigd in hun 
functie als woordvoerder van de KBDB.

NATIONAAL SPORTREGLEMENT 

Art. 8 § 3 
Onder dubbelingen dient te worden verstaan: 
- enerzijds, de dubbelingen in een andere categorie (horizontale  
 dubbeling). 
- anderzijds, de dubbelingen op een ander niveau: Bvb. nationaal,  
 interprovinciaal, provinciaal, lokaal (verticale dubbeling). 
Het aantal verticale dubbelingen wordt beperkt tot X dubbelingen 
en het Het maximumbedrag voor elk van deze dubbelingen wordt 
beperkt tot: 
- Lokaal (verplichtend): 0,25 EURO/duif (werkingskosten)
- PE/SPE (verplichtend): 0,25 EURO/duif 
- ALLE andere dubbelingen (VRIJE dubbelingen): maximum 0,25  
 EURO/duif

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

Art. 10 § 3
De liefhebbers worden automatisch geklasseerd in de dubbeling 
PE/SPE alwaar hun duivenhok zich bevindt ook al worden de dui-
ven ingekorfd in een andere PE/SPE. , behalve Behalve ingeval 
van akkoord tussen de betrokken PE’s/SPE’s, zullen de liefheb-
bers, waarvan het duivenhok zich bevindt in een deelgemeente 
dewelke sportief tot een andere PE/SPE behoort, opgenomen wor-
den in de dubbeling van de PE/SPE waartoe deze deelgemeente 
sportief behoort. 

Art. 12 § 3 
De inkorvingslokalen voor deze wedvluchten worden aangeduid 
door het nationaal sportcomité op voorstel van de nationale in-
richters en na advies vanwege de betrokken PE/SPE.

Art. 78 
Wanneer bij het binnenbrengen van de duivenklokken, de regelaar 
tijdens de opnemingen van het uurverschil of het openen vaststelt 
dat een apparaat niet meer in normale staat is, zal hij dit aan de 
liefhebber of aan zijn afgevaardigde, wanneer deze tegenwoordig 
is, doen opmerken en zal hij de ronde schijf of de constaterings-
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band doen medeondertekenen bij iedere aanwijzing van niet normale 
staat.

In dit geval heeft de liefhebber het recht het toestel te doen ver-
zegelen.  Het verzegelen geschiedt bij middel van een veiligheids-
band, ondertekend door de twee partijen.  Het toestel wordt voor 
onderzoek overgemaakt aan de zetel van de PE/SPE.

Indien de liefhebber of zijn afgevaardigde niet tegenwoordig is bij 
de vaststelling, wordt hij geacht aan de inrichter volmacht te verle-
nen om het onderzoek verder door te zetten.
Indien onregelmatigheden aan duivenklokken worden vastgesteld, 
zal de regelaar onmiddellijk zijn bestuurscomité verwittigen en 
twee getuigen roepen om het toestel te verzegelen.

Deze toestellen zullen, vergezeld van een gedetailleerd verslag, 
ten spoedigste aan de betrokken PE/SPE worden bezorgd.

Indien de werking van een manuele klok of een elektronisch sys-
teem een grondig onderzoek vereist, dient de liefhebber/vereni-
ging verplichtend contact op te nemen met één van de manda-
tarissen van zijn PE/SPE. Deze laatste heeft de verplichting om 
onmiddellijk contact op te nemen met de Nationale Adviesraad 
voor mechanische klokken/elektronische constatatiesystemen. 
Het toestel blijft onaangeroerd en ongeopend tot op het ogenblik 
dat het wordt overhandigd aan de bevoegde Adviesraad. Indien 
deze procedure niet wordt gevolgd zal de bewuste mandataris 
verantwoordelijk worden gesteld.

Bij een vastgesteld in gebreke zijn van een liefhebber en ongeacht 
de eventuele sancties, worden zijn inleggelden in beslag genomen 
ten bate van de wedvlucht, onverminderd de gebeurlijke betaling 
van de herstellingskosten aan het toestel.

Art. 79 
De huurder van een toestel zal zich steeds vergewissen of het toe-
stel in goede staat verkeert. De liefhebber is verantwoordelijk voor 
het verlies van of de schade aan de toestellen die aan zijn zorgen 
werden toevertrouwd.
Bij het falen van een toestel (manuele klok of elektronisch sys-
teem), eigendom van de liefhebber of van de vereniging, is de 
liefhebber verantwoordelijk tenzij kan worden aangetoond dat 
het falen van het toestel te wijten is aan een derde persoon.

Art. 101 § 1 
Voor de nationale grote halve-fond en fondwedvluchten en de in-
ternationale grote fondwedvluchten dienen alle geklokte duiven 
verplichtend te worden aangemeld via een communicatiemiddel 
aan zijn inkorvingslokaal of via een door de KBDB aanvaard aan-
meldingsplatform: 
> 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)
in plaats van
Voor de nationale grote halve-fond wedvluchten dienen alle ge-
klokte volgende duiven verplicht te worden aangemeld via een 
communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal of via een door de 
KBDB aanvaard aanmeldingsplatform: 
>  de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie  
  binnen de 10 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging  
  (in u, min, sec) 
>  de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie  
  binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging  
   (in u, min, sec) 
>  vanaf de derde geklokte duif van iedere liefhebber in elke  
  categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van  
  bestatiging (in u, min, sec) 

Voor de nationale fondwedvluchten en de internationale grote 
fondwedvluchten dienen alle geklokte duiven verplichtend 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) 
>  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)

Art. 103 § 1 van het NSR
Voor nationale wedvluchten wordt elke beslissing om een duif of 
een liefhebber te declasseren genomen door het inkorvingslokaal. 
Deze laatste dient binnen de 48 uur de inrichter en de nationale 
ondervoorzitter, bevoegd voor de sportieve aangelegenheden, te 
verwittigen. Bij ontstentenis van actie door het inkorvingsbureel, 
voor wat betreft de toepassing van art. 98 & 101 van het NSR, kan 
de beslissing om een duif of een liefhebber te declasseren wor-
den genomen door de leden van de nationale raad van beheer en 
bestuur. Inkorvingslokalen die de in het NSR opgelegde regels niet 
strikt toepassen, kunnen  door de nationale raad van beheer en 
bestuur, na het hoofdbestuur van het desbetreffende inkorvingslo-
kaal te hebben gehoord,  onmiddellijk worden geschrapt als inkor-
vingslokaal van (inter)nationale wedvluchten. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Art. 19 - in overeenstemming brengen van de Franstalige tekst 
met de Nederlandstalige tekst
Tous les mandataires élus au sein d’une EP ou EPR forment le  
comité de cette entité.

Le comité de l’EP/EPR est chargé de :
- l'application des Statuts et Règlements de la RFCB;
- veiller à l'exécution des décisions de la RFCB;
- l'application des décisions du Comité Sportif National;
- le règlement de toutes les autres affaires sportives de l’entité   
 pour autant que l’Assemblée Générale de l’EP/EPR lui en ait  
 accordé mandat;
- l'accord ou le refus aux sociétés des autorisations d'organisation  
 de concours ou expositions ou ventes;
- la communication de ses décisions au Conseil d’Administration  
 et de Gestion National mais également la  motivation de son refus  
 chaque fois que ce Conseil  lui en fera la demande;
- l'élaboration de son calendrier sportif et du règlement qui fixe la  
 pratique du sport colombophile dans son EP/EPR. Ce Règlement  
 doit être soumis et approuvé par le Conseil d’Administration et de  
 Gestion National.  Il ne peut être en contradiction avec le  
 Règlement Sportif National;
- l'exécution des décisions du Conseil d’Administration et de Gestion  
 National et de leur assemblée générale d’EP/EPR
- l'organisation et la réglementation dans le cadre des règlements  
 nationaux des Chambres;
- l'examen des Statuts et Règlements des sociétés de l’entité en  
 vue de leur concordance avec les règlements  nationaux ;
- l’examen des statuts des groupements autorisés à organiser des  
 concours locaux, régionaux, provinciaux et interprovinciaux de  
 grand demi-fond. 

PLICHTENLEER VAN DE MANDATARISSEN 

Punt 4.2 
Iedere inbreuk op onderhavige codex zal door de nationale alge-
mene vergadering, gevat door elke vereniging, mandataris of or-
gaan dat er belang bij heeft, worden onderzocht.  Deze bevoegd-
heid werd hen speciaal verleend door art. 23 van de statuten.
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SPORTIEVE ORGANISATIE VOOR HET SEIZOEN 2020

Kostprijs opmaak uitslagen (inter)nationale wedvluchten
 
Zoals reeds in het vorige Bondsblad aangekondigd, zullen de 
uitslagen van de nationale en internationale wedvluchten in 
2020 worden opgemaakt door Datatechnology.

Wat dient een liefhebber anno 2020 te betalen aan zijn inkor-
vingslokaal?

Nationale grote halve-fond : 2,10 EURO/duif  

nationale fondwedvlucht: 2,85 EURO/duif 

→Hierin zijn inbegrepen: de inleg voor kosten, de tussen- 
 komst kosten opmaak uitslag en de verplichte  
 dubbeling PE/SPE. De zonale dubbeling is gratis.
→De verplichte lokale dubbeling van maximum  
 0,25 EURO/duif is in deze prijzen niet inbegrepen 

Internationale grote fond wedvlucht:
 Agen: 3,55 EURO/duif
 Barcelona & Pau: 5,35 EURO/duif
 Marseille, Narbonne & St-Vincent: 3,70 EURO/duif
 Perpignan : 3,80 EURO/duif
→Hierin zijn inbegrepen: de inleg voor kosten, de tussen- 
 komst kosten opmaak uitslag en de verplichte dubbe- 
 ling PE/SPE. De nationale dubbeling is gratis.
→De verplichte lokale dubbeling van maximum  
 0,25 EURO/duif is in deze prijzen niet inbegrepen 
→Geen zonale dubbeling

Maximum aantal duiven in de manden voor de nationale grote 
halve-fondwedvluchten - aluminiummanden

In tegenstelling tot hetgeen in het vorige Bondsblad (N° 
4/2019) werd gepubliceerd, bedraagt het aantal duiven 
in de aluminiummanden voor een nationale grote halve- 
fondwedvlucht maximum 25 duiven per mand:

Verticale dubbelingen: aantal – maximum bedrag –  
verplichte dubbelingen

Aantal:
Er werd beslist om het aantal verticale dubbelingen onbeperkt 
te behouden.

Maximum aan te rekenen bedrag voor de verticale  
dubbelingen: 
0,25 EURO/duif

Verplichte verticale dubbelingen:
Internationale wedvluchten: nationale dubbeling, 
dubbeling PE/SPE en lokale dubbeling
Nationale wedvluchten: zonale dubbeling (gratis), 
dubbeling PE/SPE en lokale dubbeling

AL de andere dubbelingen zijn facultatief

Dubbeling PE/SPE (0,25 EURO/duif):
- De liefhebbers worden automatisch geklasseerd in de  
 dubbeling PE/SPE alwaar hun duivenhok zich bevindt  
 ook al worden de duiven ingekorfd in een andere PE/ 
 SPE.

- Uitzonderingen:
Bepaalde akkoorden werden dienaangaande reeds afgesloten 
tussen bepaalde provincies.
 
Uniforme poelebrief voor de nationale wedvluchten 

Een uniforme poelebrief voor de nationale wedvluchten (met 
prijzen per 4-tal zowel voor de nationale uitslag en de zonale 
dubbeling - prijzen per 3-tal voor de dubbeling PE/SPE) zal  
worden opgesteld door de rangschikker van de vluchten, nl. 
Datatechnology.
 
CONTROLECONSTATATIE - art. 98 NSR – 
grote fond & fondwedvluchten 

TER HERINNERING

Internationale grote fond wedvluchten en nationale fondwed-
vluchten (verplichte gummi)
- de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke  
 categorie binnen de 10 minuten vanaf het officiële uur van  
 bestatiging (in u, min, sec) 
- de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke  
 categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van  
 bestatiging (in u, min, sec)
- de gummi vanaf de 3de geklokte duif per categorie moeten  
 verplichtend in de vereniging te worden binnengebracht

Indien de controle niet tijdig wordt geklokt, moet de duif wor-
den geklasseerd op de bestatiging van de controle.
Bij gebrek aan een controleconstatatie van de eerste geklokte 
duif in elke categorie, zal de duif één seconde nà de controle-
bestatiging van de tweede geklokte duif in dezelfde categorie 
worden geklasseerd. Indien geen controlebestatiging van de 
tweede geklokte duif per categorie wordt uitgevoerd zal deze 
bestatiging worden geannuleerd.
 
AANMELDINGEN - art. 101 NSR – grote halve-fond, fond & 
grote fondwedvluchten

OPGELET!!!: wijziging ten overstaan van de in het vorige 
Bondsblad gepubliceerde info

Uit praktisch oogpunt voor de liefhebbers en de verenigingen 
werd de termijn voor het aanmelden van de duiven op zowel de 
nationale grote halve-fond als de fondwedvluchten evenals de 
internationale grote fondwedvluchten gelijkgeschakeld.
- de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie  
 binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging  
 (in u, min, sec) 

GROTE HALVE FOND plastiek aluminium

ARGENTON 22 25

BOURGES 22 25

CHATEAUROUX 22 25

GUERET 22 25

ISSOUDUN 22 25

LA SOUTERRAINE 22 25
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- 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) 

Welke gegevens dienen verplichtend te worden vermeld bij 
het aanmelden?

✓ Nationale grote halve-fondwedvluchten (geen gummi)

- het juiste nummer van de identiteitsring 
 (7 cijfers + 2 cijfers van het jaartal)
- het uur van klokken (in u, min, sec)
- het uur van aanmelden (in u, min, sec)
- het eventueel vleugelmerk 
- de naam van de liefhebber

✓ Nationale fondwedvluchten en de internationale grote fond 
wedvluchten (verplichte gummi)

- 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 
- de naam van de liefhebber 

Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, 
sec dan wordt de duif geklasseerd op het juiste uur van besta-
tiging (in u, min, sec) plus 1 minuut. Indien aan één of meerde-
re van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif 
worden gedeclasseerd.

Wanneer de respectievelijke termijnen van 15 minuten (voor 
de eerste duif per categorie) en 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 
liefhebber, in dezelfde categorie (en in haar dubbelingen), wor-
den geannuleerd.

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

TER HERINNERING

- 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 han- 
 dicap de door de KBDB opgelegde controle en aanmelding  
 niet kan uitvoeren), wordt ingediend bij het inkorvingslokaal  
 en KBDB nationaal. Dit attest moet door beiden (het inkor- 
 vingslokaal en KBDB nationaal) worden aanvaard.

- Deze uitzonderingsmaatregel is slechts 1 JAAR GELDIG, zodat  
 het doktersattest jaarlijks MOET HERNIEUWD WORDEN.
 

Art. 103 NSR – declassering op de (inter)nationale 
wedvluchten

Elke beslissing om een duif of een liefhebber te declasseren 
wordt genomen door het inkorvingslokaal.

Bij ontstentenis van actie door het inkorvingsbureel, voor wat 
betreft de toepassing van art. 98 & 101 van het NSR, kan de 
beslissing om een duif of een liefhebber te declasseren worden 
genomen door de leden van de nationale raad van beheer en 
bestuur. 

Inkorvingslokalen die de in het NSR opgelegde regels niet 
strikt toepassen, kunnen door de nationale raad van beheer 
en bestuur, na het hoofdbestuur van het desbetreffende inkor-
vingslokaal te hebben gehoord, onmiddellijk worden geschrapt 
als inkorvingslokaal van (inter)nationale wedvluchten.

Manuele klokken & elektronische constateersystemen
 
Belangrijke info bij defect:

- Indien de werking van een manuele klok of een elektronisch  
 systeem een grondig onderzoek vereist, dient de liefhebber/ 
 vereniging verplichtend contact op te nemen met één van de  
 mandatarissen van zijn PE/SPE. Deze laatste heeft de  
 verplichting om onmiddellijk contact op te nemen met de  
 Nationale Adviesraad voor mechanische klokken/elektronische  
 constatatiesystemen. 
 Het toestel blijft onaangeroerd en ongeopend tot op  
 het ogenblik dat het wordt overhandigd aan de bevoegde  
 Adviesraad. Indien deze procedure niet wordt gevolgd  
 zal de bewuste mandataris verantwoordelijk worden gesteld.
- Bij het falen van een toestel (manuele klok of elektronisch  
 systeem), eigendom van de liefhebber of van de vereniging, is  
 de liefhebber verantwoordelijk tenzij kan worden aangetoond  
 dat het falen van het toestel te wijten is aan een derde persoon.
 
Zones 2020

In 2020 zullen de zones, reeds toegepast in de 2019, opnieuw 
worden gebruikt.

TESTuitslagen zullen worden opgemaakt en de resultaten 
hiervan zullen worden voorgelegd aan het Nationaal Sport- 
comité (eind 2020).
 
OVERSCHRIJVINGEN – art. 112 NSR

TER HERINNERING

- ALLE duiven met jaartal 2019 en VOLGENDE jaren moeten  
 verplicht worden overgeschreven op naam van het betreffende  
 lid van de KBDB.

- Het is VERBODEN deel te nemen aan wedvluchten (inkorven)  
 of andere KBDB-activiteiten met duiven die bij de KBDB niet  
 zijn ingeschreven op naam van de deelnemende liefhebbers.

- Bij vaststelling van inbreuk tegen dit beginsel zal de duif uit  
 de klassering worden genomen en de gewonnen prijs  
 verbeurd verklaard ten voordele van de vlucht of de activiteit  
 (met strikte naleving van de termijnen voor-zien bij art. 89 van  
 het NSR.)
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SPORTIEVE ORGANISATIE VOOR HET SEIZOEN 2020

 LOODJES

Zoals reeds eerder medegedeeld zullen vanaf 2020 de loodjes 
voor de plastieken en rieten verzendingsmanden worden ver-
vangen door plastieken verzegelingstrips (meer info zie vorig 
Bondsblad).

Voor de aluminiummanden werden eveneens plastieken ver-
zegelstrips (verschillend van deze voor de plastieken of rieten 
manden) besteld. Deze levering wordt voorzien tegen begin 
mei 2020. Meer info aangaande de bestelling en de kostprijs 
ervan zal worden gepubliceerd op de website van de KBDB.

Verenigingen die nog een grote voorraad aan loodjes hebben 
kunnen deze in 2020 nog gebruiken maar enkel voor de SNEL-
HEIDS- en KLEINE HALVE-FOND wedvluchten.

Vanaf 2021 zijn de aluminium loodjes voor ALLE wedvluchten 
VERBODEN.

OPMAAK UITSLAGEN – verplichte vermelding 
van de landcode

TER HERINNERING
In toepassing van art. 91 § 1 van het NSR dienen volgende ge-
gevens verplichtend dienen te worden vermeld op elke uitslag:

- Aantal deelnemende liefhebbers
- Het totaal aantal ingeschreven duiven
- Alle gegevens nodig voor het nazicht van de snelheid
- De behaalde sommen
- De landcode
- Het nummer en het jaartal van de ring
- Het volnummer van de inschrijving van de geklasseerde  
 duif
- Het totaal aantal ingetekende duiven van de liefhebber  
 bij de eerstgerangschikte duif van elke deelnemer 

CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

Een buitengewone nationale algemene vergadering werd  
initieel voorzien op 16/3/2020 maar diende geannuleerd te 
worden. De criteria van de nationale kampioenschappen 2020 
zullen worden gepubliceerd op de website (officieel orgaan 
van de KBDB) evenals verschijnen in de volgende editie van 
het Bondsblad.

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

INFO LOSSINGEN 2020
De LOSSINGSinformatie 
- zal worden gepubliceerd op onze website www.kbdb.be  
  onder de rubriek “lossingsinfo”

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

Wanneer?

elke zaterdag  van 14.03.2020 tot 25.10.2020 
elke zondag van 15.03.2020  tot 26.10.2020  
op feestdagen 
 
 vrijdag 01 mei Dag van de Arbeid
 donderdag        21 mei O.H. Hemelvaart
 maandag           01 juni Pinkstermaandag
 dinsdag 21 juli Nationale Feestdag

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.
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BOETEROOSTER 2020

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 €
Achterlaten van loodjes/verzegelstrips op de lossingsplaats 50 €/vereniging
Weigering toezending gevraagde documenten, info,…  aan de KBDB 200 €
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.

DOPINGCONTROLES 

Labo voor dopingonderzoek, erkend door de KBDB  (vanaf 01.01.2020) :
CER Groupe – Marloie 
Rue du Point du Jour 8 - 6900 Marloie 

Voor bepaalde onderzoeken :
FAVV FLVVG
Braemkasteelstraat 59
9050 GENTBRUGGE
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INFO 2020

Dompel u onder in de geschiedenis van de duivensport!
Met de First Day Sheet haalt u een unieke souvenirkaart in huis met boeiende tekst, 
de postzegeluitgifte én speciale afstempeling. Bestel snel via eshop.bpost.be

Maakt u liever zélf een gepersonaliseerde postzegel met uw lievelingsduif? 
Dat kan! Met mystamp.bpost.be gaat u meteen aan de slag!
 

Beperkte 
 oplage!

AD-duivenbond.indd   1 4/03/20   15:50

MAXIMUM AANTAL DUIVEN IN DE MANDEN 
(GEEN NATIONALE WEDVLUCHTEN)

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  25 duiven

Bladert de
volgende
Lotto-miljonair
momenteel door
‘Onze Reisduiven’?

Bladert de
volgende
Lotto-miljonair
momenteel door
‘Onze Reisduiven’?

Bladert de
volgende
Lotto-miljonair
momenteel door
‘Onze Reisduiven’?
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NATIONAAL JEUGDCOMITÉ KBDB

Beste liefhebbers,

Recentelijk is er overleg geweest tussen de vertegenwoordigers van 
onze bestaande jeugdclubs. 
Doel van dit eerste overleg was vooral het aftoetsen van de verwach-
tingen en pijnpunten die zich situeren op het vlak van onze jeugdwer-
king. 

Aangezien we tot op heden te weinig aandacht hebben kunnen bie-
den voor jeugd en rekrutering, willen we hier als nationaal bestuur 
graag een antwoord op bieden.

Als eerste fase in dit project is gekozen om een separaat comité op 
te richten met vertegenwoordigers van de jeugd(clubs).  Een eerste 
aanzet is hiervoor gegeven.  Een aantal mensen zijn kandidaat om in 
dit comité te zetelen. Zoals jullie verder in dit bondsblad kunnen lezen, 
was deze samenkomst zeker en vast positief. 

Graag willen we op termijn iedere provinciale entiteit vertegenwoor-
digd zien in dit comité. Jammer genoeg is dit niet eenvoudig. Een aan-
tal entiteiten beschikken niet over een reeds bestaande jeugdwerking.  
Reden te meer om ook daar onze aandacht op te vestigen. 

Het uitwerken van een speciaal kampioenschap “jeugd” voor de  
nationale vluchten zal eerstdaags ter goedkeuring worden voorge-
steld. We hopen als nationaal bestuur om dit ook succesvol te kunnen 
implementeren. Onze jeugd verdient het om in de bloemetjes gezet te 
kunnen worden op de nationale dagen !

Zoals onze voorzitter vaak zegt, “tous 
ensemble”.  Samen zetten we onze 
schouders onder het uitbouwen van 
een mooie jeugdwerking die de toe-
komst van onze sport verzekert !
Indien er mensen zijn die (na het lezen 
van dit artikel) zin hebben gekregen 
om mee te werken aan dit project, mo-
gen deze zich steeds aanmelden via 
onderstaande contactgegevens. 

Met vriendelijke groet,
Gertjan Van Raemdonck

Beste liefhebbers, sympathisanten en jeugdleden,

De duivensport is nog lang niet dood.  Kijken we maar naar het aantal 
bezoekers op Fugare een aantal weken geleden.  Als we de cijfers  
bekijken van de KBDB jeugdclubs lijkt het ledenaantal zelfs aan een 
opmars bezig. Meer en meer beginnen de mensen te beseffen dat de 
duivensport niet meer het verhaal is van ‘de bejaarde man met de grijze 
stofjas en een scheefgezakte sigaret in de mond’. Een vals imago waar 
we jaren tegen opgebokst hebben maar nu lijkt te kantelen. Daar zal 
het programma ‘De Belgische reisduif’ op ‘Plattelands TV’ zeker posi-
tief toe bijgedragen hebben. Een mooiere inkijk in de geheimen van de 
duivensport kun je niet wensen. Ik stel vast dat veel ‘buitenstaanders’ 
dankzij de reportages verstelt staan van het oriëntatie vermogen en 
de kracht van onze gevleugelde vrienden en er meer van willen ont-
dekken. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. De duivensport anno 
2020 is hoogtechnologische topsport geworden waar wetenschap en 
technologie nooit ver af zijn.  Toch is één van de grootste waarden, 
waar we samen met de KBDB over waken, dat onze sport laagdrem-
pelig, voor iedereen toegankelijk en de volksport nummer één blijft. 
Duivensport, het is een spiegel van het leven. Omgaan met winst of 
verlies, voorspoed of tegenslag, maar laat het vooral een spel en een 
hobby zijn. Dit laatste moet de drijfveer zijn om te starten met duiven.  

In België zijn ondertussen terug vier jeugdclubs actief.   Het is de taak 
van elk van onze jeugdclubs om startende liefhebbers en herstarters 
te begeleiden waar het kan. Bovendien kan men zich op de jeugd-
kampioenschappen meten met leeftijdsgenoten uit dezelfde provincie.  
Zodoende hoeft men niet onmiddellijk op te boksen tegen de echte 
kampioenen, vaak wereldtop, van onze Belgische duiven.

Half februari werden alle jeugdclubs ontvangen door het KBDB-be-
stuur op de bondszetel te Halle. Het werd een zeer constructief overleg 
die de fundamenten van de duivensport alleen maar sterker maakte. 

Er werd een Nationaal jeudcomité in het leven geroepen.   Een soort 
werkgroep en denktank die ideeën gaat uitwerken zodat de toekomst 
van onze duivensport verzekerd blijft. Zij vormen de rechtstreekse ver-
binding tussen de jeugdige liefhebber en het bestuur van de KBDB. De 
contactgegevens van de leden van het Nationaal jeugdcomité vindt u 
hieronder.

Een eerste beslissing werd al genomen.  In het komende seizoen zal 
uit alle 6- tot 30 jarigen een Nationale uitslag gedistilleerd worden op 
de vijf nationale vluchten voor jonge duiven. De Nationale jeugdwin-
naar zal gehuldigd worden tijdens de Nationale dagen, krijgt eeuwige 
roem en een mooi aandenken. Wij danken de KBDB van harte dat ze 
wil investeren in de jeugd, de toekomst van de duivensport.

Graag doe ik nog een oproep naar de gevestigde kampioenen in ons 
duivenlandje.  Help onze jeugdige liefhebbers en schenk ze een aantal 
kwalitatieve jonge duiven. Een gift die broodnodig is om de jongeren 
actief te houden in onze sport, want wie geen resultaten kan behalen 
haakt vroeg of laat af.   Laat ze zegevieren onder jullie vleugels. Een 
dankbare investering waar je geen spijt zal van hebben.

Er staan ons nog vele mooie jaren te wachten met onze gevleugelde 
vrienden. Als we maar blijven investeren in de jeugd, onze toekomst. 
De duivensport is nog lang niet dood. Laten we ze, met zijn allen, weer 
weelderig doen bloeien.

Namens het Nationaal jeugdcomité.
Gheerardyn Christof 

BESTUUR VAN HET NATIONAAL JEUGDCOMITÉ

Voor de Jeugdclub West -Vlaanderen: 
Christof Gheerardyn (gheerardynchristof@belgacom.net)
Voor de Jeugdclub Oost-Vlaanderen : 
Guy Callebaut (callebaut57@gmail.com)
Voor de Jeugdclub Vlaams-Brabant : 
Nico Maes (nicopigeonsmaes942@outlook.com)
Voor de Jeugdclub Antwerpen : 
Freddy De Prins (deprinsdejong@skynet.be)

Voor specifieke vragen over de Jeugdclubs, kan u bij het 
bestuur terecht.  
Voor alle andere vragen, neemt u contact met de nationale 
zetel (nationaal@kbdb.be)
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NIEUWTJES

DOSSIER ROOFVOGELS

Onderhandelingen zijn gestart tussen 
Natuurpunt vzw en de KBDB omtrent 
de problematiek rond de roofvogels.
 

ONZE KRACHTEN WORDEN GEBUNDELD !

Op 4 maart was er een vergadering in het mooie gebouw van 
Sint-Hubertus te Brussel.
Met een gevoel van hoop en samenwerking,  ging ik er naartoe.

Vorig jaar was onze nationale voorzitter, Pascal Bodengien, 
aanwezig op deze vergadering.  Echter door zijn drukke  
programma, heb ik het dit jaar van hem overgenomen.                                                                                                    

DOOR ONZE KRACHTEN TE BUNDELEN , vertegenwoordigen 
we meer dan 500.000 leden. 
Het doel hiervan is te kunnen wegen op het beleid, om  
gehoord te worden bij de beleidsmakers en de administratie.
Vandaag zouden we samenwerken met St Hubertus, de valkerij, 
de Boerenbond, het Boerensyndicaat, de Sportvisserij, de 
Sportschutters, de Vereniging van paardenliefhebbers, trek-
paarden, vijvergebied, historische woongebieden, ……..

Vele verenigingen hebben dezelfde problemen.

1ste voorbeeld
De landbouwers hebben problemen met de everzwijnen.
De jagers hebben problemen om die te mogen afschieten.
De vissers hebben problemen met de aalscholver.
De duivenliefhebbers hebben problemen met de ROOFVOGELS. 

Alles kan onder 1 noemer geplaatst worden namelijk, problemen 
met “ PREDATOR”.
We zijn er van overtuigd dat de slaagkansen om gehoord te 
worden met 500.000 leden groter is dan enkel met onze leden 
alleen.

2de voorbeeld 
Sommige verenigingen zetelen vandaag reeds in het beleid 
van dierenwelzijn.
Het zou opportuun zijn dat iedere vereniging daarin zetelt, ook 
de KBDB.

We starten binnenkort met bilaterale gesprekken tussen de 
Valkerij en de KBDB.  
Ze gaan ons  helpen door, aan de hand van foto’s, aan te tonen 
welke roofvogels onze duiven aanvallen, alsook met het aantonen 
van de gevolgen van nestkasten op hoge gebouwen.

Vele trekvogels en duiven verongelukken door hoogspannings-
kabels.  Hier gaan we ook voor een oplossing zoeken.

Een mooi initiatief dat, volgens mij, vele verenigingen zal helpen 
om hun leden een betere toekomst 
te garanderen.

Wordt vervolgd ………………………

Wim Logie, 
ondervoorzitter van de KBDB.

De KBDB dient ook in het buitenland een tandje bij te steken om de relaties met de buitenlandse federaties 
opnieuw aan te sterken !
We bezochten China, Polen, Dortmund , Frankrijk, Blackpool,Portugal, Nederland enz.

Nationaal voorzitter Bodengien  
Pascal hier op de voorjaarsbeurs te 
Houtem/Nederland tussen duiven-
liefhebbers Fens Kurt, Luyten Jef, 
Sas Werner, Van De Voort Richard, 
Geudens Xavier, Proost Jos en  
Liekens Eddy.



WONDER
PIGEON
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AFDELING LIMBURG

Met betrekking tot deze kampioenschappen verzoeken wij de geïnteresseer-
den om met de algemene voorwaarden en beschikkingen rekening te houden 
bij het invullen van het deelnameformulier. 

1. Snelheid oude duiven (12 geklasseerden) 
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten (uit-
slag oude duiven, oude en jaarduiven samen) voor afstanden tot en met Trélou 
in de periode van 21 maart tot en met 6 september. Punten kunnen enkel be-
haald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2018 of ouder. 

2. Snelheid jaarduiven (12 geklasseerden) 
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten (uit-
slag jaarduiven, oude, oude en jaarduiven samen) voor afstanden tot en met 
Trélou in de periode van 21 maart tot en met 6 september. Punten kunnen enkel 
behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2019.  

3. Snelheid jonge duiven (12 geklasseerden) 
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten (uit-
slag jonge duiven) voor afstanden tot en met Trélou in de periode van 16 mei  
tot en met 6 september.

4. Kleine halve fond oude duiven (10 geklasseerden) 
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten 
(uitslag oude duiven, oude en jaarduiven samen) voor afstanden vanaf  Sézan-
ne tot en met Gien/Fay-aux-Loges in de periode 2 mei tot en met 22 augustus. 
Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het 
jaartal 2018 of ouder.

5. Kleine halve fond jaarduiven (10 geklasseerden) 
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten 
(uitslag jaarduiven, oude, oude en jaarduiven samen)  voor afstanden vanaf  
Sézanne  tot en met Gien/Fay-aux-Loges in de periode 2 mei tot en met 22 
augustus. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een 
ring van het jaartal 2019. 

6. Kleine 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  Sézanne  tot en met Gien/Fay-aux-
Loges in de periode 27 juni tot en met 22 augustus.

7. Grote halve fond oude duiven (10 geklasseerden) 
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten 
(uitslag oude, oude en jaarduiven samen) voor afstanden verder dan Gien/Fay-
aux-Loges tot en met La Souterraine  in de periode 16 mei  tot en met 5 septem-
ber. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van 
het jaartal 2018 of ouder.

8. Grote 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 verder dan 
Gien/Fay-aux-Loges  tot en met La Souterraine in de periode 16 mei tot en met 5  
september. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een 
ring van het jaartal 2019. 

9. Grote halve fond jonge duiven (10 geklasseerden) 
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit volgende wedstrijden: Bour-
ges 1/8,  Châteauroux  15/08,  Argenton 22/8, La Souterraine 29/8 en Château-
roux 5/09 (uitslag jonge duiven).

10. Fondkampioenschap oude duiven  (10geklasseerden)
4 uitslagen met 1ste en 2de getekende uit de wedstrijden (uitslag oude duiven, 
oude en jaarduiven samen) voor afstanden vanaf Tulle/Limoges tot en met  Ca-
hors  in de periode 30 mei t.e.m. 8 augustus. Punten kunnen enkel behaald 
worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2018 of ouder.

11. Fondkampioenschap jaarduiven (10 geklasseerden)   
4 uitslagen met 1ste en 2de getekende uit de wedstrijden (uitslag jaarduiven, 
oude, oude en jaarduiven samen)  voor afstanden vanaf  Tulle/Limoges  in de 
periode 30 mei t.e.m. 8 augustus. Punten kunnen alleen behaald worden door 
duiven drager van een ring van het jaartal 2019.

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 2018 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 kampi-
oenschappen is algemeen kampioen.
Bij gelijkheid van vermeldingen zullen de klassementsplaatsen in de verschil-
lende 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 wedvluch-
ten tot maximum de afstand Trélou, gedurende de periode 21 maart tot en met 
6 september. Minimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2018 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 21 maart tot en met 6 
september. Minimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2019.
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 16 mei  tot en met 6 
september. 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 Sézanne tot en met de Gien/Fay-aux-Loges, gedurende de 
periode van 2 mei tot en met 22 augustus . Minimum 4 uitslagen indienen om 
geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2018 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 wedvluch-
ten vanaf de afstand Sézanne tot en met de Gien/Fay-aux-Loges, gedurende 
de periode van 2 mei tot en met 22 augustus. Minimum 4 uitslagen indienen om 
geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2019.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen. 

19. Asduif kleine halve Fond jonge duiven (3 geklasseerden)  
De 3 beste  uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluch-
ten vanaf de afstand Sézanne tot en met Gien/Fay-aux-Loges, gedurende de 
periode van 27  juni tot en met 22 augustus. Minimum 3 uitslagen indienen om 
geklasseerd te kunnen worden.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

20. Asduif grote halve Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluch-
ten vanaf de afstand verder dan Gien/Fay-aux-Loges tot en met Argenton, ge-
durende de periode van 16 mei tot en met 5 september. Minimum 4 uitslagen 
indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2018 of ouder.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

21. Asduif grote halve Fond jaarduiven (3 geklasseerden)
De 4 beste  uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluch-
ten vanaf de afstand verder dan Gien/Fay-aux-Loges tot en met La Souter-
raine, gedurende de periode van 16 mei tot en met 5 september. Minimum 4 
uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2019.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

22. Asduif grote halve 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 1/8,  Château-
roux  15/08, Argenton 22/8,  La Souterraine 29/8 en Châteauroux 5/09 (uitslag 
jonge duiven).
Minimum 3 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn. Trofee voor de eerst ge-
klasseerde, medaille voor de anderen.

23. 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 Cahors in de periode 30 mei  t.e.m. 
8 augustus. Minimum 3 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2018 of ouder. Trofee voor de eerst 
geklasseerde, medaille voor de anderen.

24. Asduif fond jaarduiven (3 geklasseerden)
De 2 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, en dit op wedvluch-
ten vanaf de afstand  Tulle/Limoges in de periode 30 mei t.e.m. 8  augustus. 
Minimum 2 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn. Duiven drager van een 
ring van het jaartal 2019.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
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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 2018 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 ( referentieda-
tum 01-04-2020 – 12 j en nog geen 26 j op 01-04-2020 ) die kunnen bewijzen 
dat ze de duivensport op VOLLEDIG ZELFSTANDIGE basis beoefenen en het 
geen bestaand hok betreft dat door hen werd overgenomen.
Te winnen met de 1ste afgegeven duif op 5 wedvluchten, naar keuze van de lief-
hebber, met een totale afstand van minimum 500 km, op wedvluchten ingericht 
tijdens de periode van 14 maart 2020 tot en met het weekend van de laatste 
nationale wedvlucht.
Slechts één enkele wedvlucht per weekend, met een minimum deelname van 
50 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht zal in aanmerking worden genomen. 
Prijs per 4-tal. (100 duiven in wedstrijd = 25 prijzen)

Rangschikking
In elk kampioenschap kan de liefhebber de voor hem meest gunstige uitslag 
laten gelden met dien verstande dat uitsluitend de wedvluchten en dubbelingen 
die voorkomen op de door de afdeling goedgekeurde programma’s mogen in 
aanmerking genomen worden.
Voor elk van de eerste 12 competities :
- wordt de rangschikking opgemaakt aan de hand van het grootst aantal prijzen  
  behaald met de 1ste en 2de getekende duiven. 
- Enkel de prijzen per 4-tal komen in aanmerking.
Bij éénzelfde aantal prijzen heeft de kleinste coëfficiënt de voorrang in de 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 
getekende dient de liefhebber minstens de helft van de te behalen punten 
gescoord te hebben.

Algemene voorwaarden
De deelneming is kosteloos voor alle liefhebbers, regelmatig aangesloten bij 
de KBDB, welke een lidkaart 2020 bezitten en waarvan het hok gelegen is in 
de provincie Limburg. Uitslagen kunnen maar in aanmerking komen vanaf het 
tijdstip waarop het lid is aangesloten in 2020. 
De duiven moeten ingekorfd zijn in een Limburgse vereniging.
Wedvluchten op feestdagen en weekdagvluchten komen niet in aanmerking, 
voor zover het geen uitgestelde lossing betreft.
De prijzen die men wil doen gelden, moeten voorkomen op één en dezelfde 
uitslag. Men kan zowel de hoofdwedstrijd, alsook eventuele door de KBDB 
afdeling Limburg goedgekeurde dubbelingen laten gelden. 
Alleen uitslagen met minimum 50 duiven en minimum 10 deelnemende 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   
verdeeld in prijzen in natura.
Voor personen die zich voor meerdere kampioenschappen weten te klasseren, 
zullen de prijzen samengevoegd worden tot één prijs, tenzij de winnaar 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 is verschenen, 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 secre-
taris en vermeldt men de meters die door de duif (of duiven) gemaakt werd(en) 
(vb Châteauroux 5/9 zonaal, 1ste get. 1234,56 m/min, 2de get. 1234,78 m/min) 

Het opgaveformulier dient UITERLIJK 25 SEPTEMBER 2020 toe te komen op 
volgend adres : KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE. Uitslagen die 
op dat moment worden mee afgeven, worden niet direct nagezien.
Voor zendingen per post wordt poststempel  24.09.20 als uiterste datum aan-
vaard.
De prijs dient persoonlijk te worden afgehaald tijdens de provinciale kampioen-
enviering, zo niet verliest de winnaar alle recht op deze prijs.
Uitzonderlijke gevallen zullen nadien worden onderzocht door de Raad van 
Bestuur, na schriftelijk verzoek vanwege de liefhebber binnen de 8 dagen na 
de uitreiking. 

Foutieve opgaven zullen worden geschrapt en kunnen na 25.09.2020 niet 
worden vervangen door een gecorrigeerde versie. Na bekendmaking van de 
voorlopige uitslag op de website van de KBDB (www.kbdb.be), kan tegen de 
voorlopige uitslag schriftelijk klacht ingediend worden voor zover het geen 
schrappingen van foutieve opgaven betreft.
De liefhebber is verplicht, indien hij hierom verzocht wordt, zijn uitslagen (ver-
beterde indien van toepassing) ter controle te bezorgen aan de provinciale af-
deling, alwaar zij na controle kunnen worden afgehaald of worden meegegeven  
aan een afgevaardigde van de vereniging bij het afhalen van de ringen eind de-
cember. Uitslagen zonder geldverdeling komen niet in aanmerking om behaalde 
prijzen te rechtvaardigen.

Belangrijk – 
Attest aangaande deelname snelheidsvluchten
Om te voorkomen dat de liefhebber die in een speelkring van meer dan één 
vereniging woont voordeel heeft, is beslist dat voor de snelheidsvluchten de 
uitslagen behaald in de vereniging waar men zijn hoklijst heeft ingediend, wor-
den aanvaard.
De liefhebber die wenst mee te dingen aan de provinciale gesubsidieerde kam-
pioenschappen snelheid in een andere vereniging dan deze waarbij hij zijn hok-
lijst heeft ingediend, moet uiterlijk 18 april 2020 een ondertekende verklaring 
laten toekomen op de provinciale afdeling waarin hij te kennen geeft van welke 
vereniging hij de uitslagen wenst te gebruiken voor zijn opgave van het snel-
heidskampioenschap. 
Vanaf de halve fondvluchten is dit attest niet meer van toepassing. Men kan 
dan kiezen tussen de hoofdwedstrijd of een dubbeling ongeacht waar men 
zijn hoklijst heeft ingediend. (Opgelet voor de liefhebbers die inkorven in een 
Limburgse vereniging die een ander programma speelt dan dit van Limburg 
– zie hieronder!) 

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

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

- op de snelheid
Enkel de vluchten die overeenstemmen met het Limburgs programma komen 
in 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 snel-
heid. Wanneer de Limburgse kalender Trélou geprogrammeerd heeft, kan voor 
de Brabantse kalender de daarmee overeenstemmende vlucht (bijvoorbeeld 
Soissons) of een andere korte Frankrijkvlucht die dan geprogrammeerd staat, 
gebruikt worden.
Dit geldt zowel voor de kampioenschappen met 1 en 2 getekende alsook voor 
de asduiven

- op de halve fond (kleine en grote)
De liefhebber dient uiterlijk 18 april 2020 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 
programma 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 hier-
van tijdig op de hoogte te stellen.

Overeenkomstig het provinciaal reglement geldt :
Bij afgelasting van één wedstrijd, ingevolge slechte weersomstandigheden,  
komen al de gelijkaardige wedstrijden van de dag uit het modelprogramma niet 
in aanmerking voor de provinciale gesubsidieerde kampioenschappen.
Bij uitwijking naar een andere lossingsplaats blijft de wed-
strijd gelden voor zijn oorspronkelijke categorie voor zover 
een snelheidsvlucht wordt vervangen door een snelheids-
vlucht, een halve fondvlucht door een halve fondvlucht en 
een fondvlucht door een fondvlucht uit het officieel pro-
gramma. We zullen de desbetreffende data vermelden op 
de website van de KBDB

*****
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ANTWERPEN - PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2020

Reeksen:

Snelheid oude duiven(15 geklasseerden)
Voor dit snelheidskampioenschap komen alle wedvluchten uit Quiévrain, Mo-
mignies, Soissons en Noyon in aanmerking verspeeld in de periode van 14 
maart tot en met 26 juli.
7 wedvluchten met 1e en 2e getekende (oude en/of jaarse duiven) komen in 
aanmerking.

Kleine halve fond oude duiven(10 geklasseerden)
Komen in aanmerking : alle wedvluchten van PE Antwerpen  in de periode van 
2 mei tot en met 30 augustus
6 wedvluchten met 1e en 2 getekende (oude en/of jaarse duiven) komen in 
aanmerking.

Grote halve fond oude duiven(10 geklasseerden)
Komen in aanmerking : alle wedvluchten vanaf  16 mei tot en met Bourges II
5 wedvluchten met 1e en 2 e getekende (oude en/of jaarse) komen in aan-
merking.

Fond oude duiven(8 geklasseerden)
Komen in aanmerking : alle nationale fond wedvluchten in de periode van 30 
mei tot en met 
Tulle
4 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 
16 mei tot en met 30 augustus.
6 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 
20 juni tot en met 30 augustus
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 gete-
kende, te kiezen uit alle wedvluchten vanaf  1 augustus  tot en met de laatste 
Chateauroux.

Algemeen kampioenschap(3 geklasseerden)
De liefhebber met de meeste vermeldingen in de bovenvermelde 8 reeksen 
wordt algemeen kampioen.
Bij gelijkheid, toepassing van coëfficiëntberekening (tot 4 cijfers na de kom-
ma) 
Coëfficiëntberekening: Per kampioenschap wordt de behaalde plaats ge-
deeld door het aantal geklasseerde, de optelling van deze coëfficiënten geeft 
ons de Algemeen Kampioen PE Antwerpen.  Er worden drie algemene kam-
pioenen gehuldigd.

KAMPIOENSCHAP 2020 ASDUIVEN : Enkel prijzen per 10-tal komen in aan-
merking
Er wordt een asduifkampioenschap ingericht voor elke reeks.
Per reeks worden er 5 liefhebbers geklasseerd die allen een medaille 
ontvangen.
Voor snelheid en kleine hafo komen enkel de weekendvluchten in aanmerking

1. Asduif snelheid oude/jaarse duiven
 7 uitslagen in de periode van 14 maart t/m 26 juli
2. Asduif kleine hafo oude/jaarse duiven
 6 uitslagen in de periode van 2 mei t/m 30 augustus
3. Asduif grote hafo oude/jaarse duiven
 5 uitslagen in de periode van 16 mei t/m Bourges II
4. Asduif fond oude/jaarse duiven
 3 uitslagen op de aangeduide vluchten van 30 mei tot en met Tulle
5. Asduif grote fond
 2 uitslagen van alle marathonvluchten.
6. Asduif snelheid jonge duiven 
 5 uitslagen in de periode van 16 mei t/m 30 augustus
7. Asduif kleine halve fond jonge duiven
 3 uitslagen in de periode van 20 juni t/m 30 augustus
8. Asduif grote halve fond jonge duiven 
 3 uitslagen in de aangeduide vluchten tot de laatste Chateauroux.

Deelnemingsvoorwaarden  provinciale kampioenschappen.
- De deelneming is kosteloos voor alle liefhebbers, aangesloten bij de KBDB,  
welke een lidkaart 2020 bezitten en waarvan het hok gelegen is in de provincie   
Antwerpen.
- Enkel de uitslagen die werden behaald in éénzelfde inkorflokaal en/of ver-
bond komen in aanmerking, en voor zover de duiven ingekorfd werden in een 
samenspel 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 aan-
merking 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 liefheb-
bers 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 2020
Deze heeft plaats op zaterdag 12 december 2020 in de zaal D’Artagnan van 
het Aldhem Hotel te Grobbendonk.

KAMPIOENSCHAP BEGINNELINGEN
Voor de liefhebbers die lid zijn vanaf 2018.  Liefhebbers die voordien ooit een 
hoklijst hebben binnengebracht komen niet meer in aanmerking.
Het kampioenschap wordt verspeeld in twee reeksen :
1. Beginnelingen t.e.m. de leeftijd van 30 jaar (geboren na 31.12.1990)
2. Beginnelingen boven de 30 jaar (geboren voor 1.1.1991)

Het kampioenschap wordt enkel verspeeld op de wedvluchten met JONGE 
DUIVEN, ingericht
tussen 16 mei en 30 augustus
De 5 beste resultaten met de eerstgetekende komen in aanmerking.
Er is geen beperking qua deelnemende duiven, noch qua afstand: alle week-
endwedvluchten vanaf Quiévrain/Momignies komen in aanmerking.

Hoe deelnemen ?
De deelnemingsformulieren worden op de website gepubliceerd.

De deelnemingsformulieren moeten uiterlijk op 25 september 2020
 (poststempel 24 september)toekomen te Halle, gestaafd met de uitslagen.



OOST-VLAANDEREN - CRITERIA PROVINALE KAMPIOENSCHAPPEN

BEYERS SPONSORVLUCHTEN 2020

CRITERIUM FOND JONGE DUIVEN met eerstgetekende 

18/07/20 FAY AUX LOGES JONGE DUIVEN (provinciale uitslag)
01/08/20 BOURGES JONGE DUIVEN (provinciale dubbeling)
22/08/20 ARGENTON  JONGE DUIVEN ( provinciale dubbeling)

Per vlucht te winnen
1e prijs   125 €
2e prijs  100 €
3e prijs    75 €
10 x 50 = 500 €
  800 € x 3 vluchten =  2.400 €

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

Let op! De liefhebbers die denken in aanmerking te 
komen voor ‘De Superduif Beyers’ dienen zelf de 
prijzen hiervoor op te geven via het formulier dat  
binnenkort beschikbaar zal zijn.

CRITERIUM SNELHEID JONGE DUIVEN  met eerstgetekende

2 vluchten uit Quiévrain(middenlijn) keuze uit  7/6/20,  21/6/20 en/of Noyon 
(middellijn) 19/7/2020 en 2/8/2020 per arrondissement  
Of 2 vluchten uit Momignies  (oostenlijn) keuze uit  6/6/20, 20/6/20 en/of  
Soissons (oosterlijn) 18/7/2020 en 1/8/2020
Met 1ste getekende over twee van deze vier  vluchten te winnen :
1 x 125 =  125 €
1 x 100 = 100 €
1 x 75 =    75 €
6 x 50 =  300 €
  600 € x 3 arrondissementen=  1800 €  

Horloges : te winnen door de liefhebbers met het laagste coëfficiënt per arron-
dissement/oostenlijn  over de 2 vluchten in het zelfde samenspel/vereniging. De 
winnaar met de allerlaagste coëfficiënt over de 2 vluchten ontvangt bovendien 
een  waardebon van 25 €.

De gewonnen prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden op de provinciale 
kampioenendag van Antwerpen in het Aldhem Hotel te Grobbendonk op 12  
december 2020.

De deelnemingsformulieren zullen verschijnen in een volgende editie van het 
Bondsblad en zullen worden gepubliceerd op onze website www.kbdb.be 

17

BONDSBLAD 
1 / 2020

PROVINCIALE GESUBSIDIEERDE KAMPIOENSCHAPPEN 2020
EN  KAMPIOENSCHAP OOST-VLAAMSE JEUGDCLUB

1. ASDUIF SNELHEID OUDE DUIVEN -  10 gerangschikten. 
Klassement per duif.
6 gewonnen prijzen vanaf 4/4 tem 9/8.
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in 
aanmerking.
Enkel de duiven met 6 prijzen worden gerangschikt.

2. ASDUIF SNELHEID JAARSE DUIVEN - 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
6 gewonnen prijzen vanaf 4/4 tem 9/8. 
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in 
aanmerking.
Enkel de duiven met 6 prijzen worden gerangschikt.

3. ASDUIF SNELHEID JONGE DUIVEN - 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
6 gewonnen prijzen vanaf 16/5 tem 30/8. 
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in 
aanmerking.
Enkel de duiven met 6 prijzen worden gerangschikt.

4. ASDUIF KLEINE HALVE-FOND OUDE DUIVEN - 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
5 gewonnen prijzen vanaf 2/5 tem 8/8. 
Enkel de duiven met 5 prijzen worden gerangschikt.

5. ASDUIF KLEINE HALVE-FOND JAARSE DUIVEN - 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
5 gewonnen prijzen vanaf 2/5 tem 8/8. 
Enkel de duiven met 5 prijzen worden gerangschikt.

6. ASDUIF KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN - 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
4 gewonnen prijzen vanaf 20/6 tem 5/9.
Enkel de duiven met 4 prijzen worden gerangschikt.

7. ASDUIF ZWARE HALVE-FOND OUDE DUIVEN - 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
5 gewonnen prijzen vanaf 2/5 tem 8/8. 
Tulle-Limoges NIET inbegrepen.

Enkel de duiven met 5 prijzen worden gerangschikt.

8. ASDUIF ZWARE HALVE-FOND JAARSE DUIVEN - 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
5 gewonnen prijzen vanaf 2/5 tem 8/8. 
Tulle-Limoges NIET inbegrepen.
Enkel de duiven met 5 prijzen worden gerangschikt.

9. ASDUIF ZWARE HALVE-FOND JONGE DUIVEN - 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
4 gewonnen prijzen vanaf 20/6 tem 5/9. 
Enkel de duiven met 4 prijzen worden gerangschikt.

10. ASDUIF FOND OUDE DUIVEN - 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
3 gewonnen prijzen op de nationale vluchten. 
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen.  
Enkel de duiven met 3 prijzen worden gerangschikt.

11. ASDUIF FOND JAARSE DUIVEN - 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
2 gewonnen prijzen op de nationale vluchten. 
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen. 
Enkel de duiven met 2 prijzen worden gerangschikt.

12. ASDUIF ZWARE FOND OUDE DUIVEN - 10 gerangschikten.
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.

13. KAMPIOENSCHAP SNELHEID OUDE DUIVEN - 10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 4/4 tem 9/8. 
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.



14. KAMPIOENSCHAP SNELHEID JAARSE DUIVEN - 10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 4/4 tem 9/8. 
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.

15. KAMPIOENSCHAP SNELHEID JONGE DUIVEN - 10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 16/5 tem 30/8. 
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in aan-
merking.
Enkel de prestaties met 10 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerang-
schikt.

16. KAMPIOENSCHAP KLEINE HALVE FOND OUDE DUIVEN - 10 gerang-
schikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 2/5 tem 8/8. 
Enkel de prestaties met minstens 8 punten met 1e en 2e afg. duif worden 
gerangschikt.

17. KAMPIOENSCHAP KLEINE HALVE FOND JAARSE DUIVEN - 
10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 2/5 tem 8/8. 
Enkel de prestaties met minstens 8 punten met 1e en 2e afg. duif worden 
gerangschikt.

18. KAMPIOENSCHAP KLEINE HALVE FOND JONGE DUIVEN - 
10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 20/6 tem 5/9. 
Enkel de prestaties met minstens 8 punten met 1e en 2e afg. duif worden 
gerangschikt.

19. KAMPIOENSCHAP ZWARE HALVE FOND OUDE DUIVEN -
10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 2/5 tem 8/8. 
Tulle-Limoges NIET inbegrepen.
Enkel de prestaties met minstens 8 punten met 1e en 2e afg. duif worden 
gerangschikt.

20. KAMPIOENSCHAP ZWARE HALVE FOND JAARSE DUIVEN – 
10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 2/5 tem 8/8. 
Tulle-Limoges NIET inbegrepen.
Enkel de prestaties met minstens 8 punten met 1e en 2e afg. duif worden 
gerangschikt.

21. KAMPIOENSCHAP ZWARE HALVE FOND JONGE DUIVEN - 
10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 20/6 tem 5/9. 
Enkel de prestaties met minstens 8 punten met 1e en 2e afg. duif worden 
gerangschikt.

22. KAMPIOENSCHAP FOND OUDE DUIVEN - 7 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
4 vluchten op de nationale vluchten.
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen.  
Enkel de prestaties met minstens 6 punten met 1e en 2e afg. duif worden 
gerangschikt.

23. KAMPIOENSCHAP FOND JAARSE DUIVEN - 7 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
4 vluchten op de nationale vluchten.
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen.  
Enkel de prestaties met minstens 6 punten met 1e en 2e afg. duif worden 
gerangschikt.

24. KAMPIOENSCHAP ZWARE FOND OUDE DUIVEN - 7 gerangschikten.
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 gerang-
schikt.

PROVINCIAAL KAMPIOEN 2020  –  3 prijzen.

De liefhebber met de meeste vermeldingen binnen de hierboven 24 klasse-
menten uit de 5 beste gerangschikten voor de snelheid tem de zware HAFO 
en de 3 beste gerangschikten uit de fond en zware fond.
Bij gelijkheid komt het laagste totaal van de behaalde plaatsen in aanmerking.
De nevenklassementen komen hiervoor niet in aanmerking.

NEVENKLASSEMENT “De Ronde van België” – 3 prijzen 
De duif met het hoogste aantal prijzen en bij gelijkheid met het laagste  
coëfficiënt op de vier weken van de Ronde van België. Er is slechts één 
categorie.

NEVENKLASSEMENT “All-Round” – 3 prijzen 
ALL-ROUND ASDUIF OUDE, JAARSE & JONGE (3 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!
 
KAMPIOENSCHAP OOST-VLAAMSE JEUGDCLUB  

Voor nadere inlichtingen en gegevens in verband met deze kampioen-
schappen van de Oost-Vlaamse Jeugdclub, verwijzen wij naar de voorzitter 
Lorenzo De Pauw.

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 voorwaarde van een minimum deelname van 80 duiven 
en minstens 10 deelnemende liefhebbers 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 
eveneens in aanmerking genomen, indien de duiven in een Oost-Vlaamse 
vereniging werden ingekorfd.

Voor elke discipline (snelheid, kleine hafo, …) kan er per weekend maar één 
uitslag worden ingediend.

Lossingsplaatsen per discipline:
Snelheid: ten noorden van Parijs.
Kleine HAFO: ten zuiden van Parijs, Orléans inbegrepen.
Zware HAFO: voorbij Orléans, Limoges niet inbegrepen.
Fond: nationale vluchten vanaf Limoges
Zware Fond: internationale vluchten.

Bij de asduiven zal elke liefhebber slechts met één duif kunnen gerang-
schikt 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 categorie slechts eenmaal kunnen gerangschikt worden.

De uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingsformulieren en de 
betreffende (verbeterde) uitslagen is 2 Oktober 2020 (poststempel telt !!!).

De inschrijvingsformulieren en uitslagen kunnen opgestuurd worden aan de 
KBDB Oost-Vlaanderen, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle (post-
stempel 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 2 Oktober 2020 ZAL 
DE INZENDING NIET WEERHOUDEN WORDEN !

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

HET COMITÉ OOST-VLAANDEREN.



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 - Chaussée de Maubeuge 424 boîte 4 – 7022 HYON

E-mail : LABORATOIRES.DOMICENT@gmail.com

AVIOL

Het beste duivensportblad dat 
48x per jaar verschijnt!

U kunt een abonnement afsluiten via onze webwinkel op:
www.deduif.be/webwinkel

of neem contact met ons op via tel. 03/216.46.15

 Volg het seizoen 2020 op de voet!

 Doe mee aan de Gouden Duif, de eerlijkste competitie voor 
groot en klein met een prijzenpot t.w.v. meer dan €35.000!

 Reportages van alle nationale winnaars!

 Wekelijkse kronieken van 
Ad Schaerlaeckens en Willem de Bruijn!

 Toegang tot de Abonneezone op onze website;  
lees de krant in kleur nog voor u hem in de bus heeft!



GRATIS*

 Herbolan

*Bij aankoop van 3 zakken  
van deze sportmengelingen

• voor een optimale conditie

• voor een verhoogde weerstand 

• groter uithoudingsvermogen 

• ondersteunt een goede  
darmwerking

• houdt de duiven gezond  
op natuurlijke wijze

The choice of ChampionsSPORT

Plus I.C.+  
SUPERSTAR

20kg

Plus I.C.+  
CHAMPION

20kg

Traditional  
SPORT SUBLIEM

25kg

PROMO

Zolang de voorraad strekt


