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CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2020 

 
I. ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN 
 

● Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP  
- enkel de geklasseerden in de definitieve uitslag van de nationale kampioenschappen 2020 zullen in aanmerking 

worden genomen 

- dit kampioenschap wordt berekend door de KBDB zodat geen deelnemingsformulieren dienen ingediend te 

worden 

- zo veel mogelijk vermeldingen in de nationale kampioenschappen 2020 met keuze uit volgende disciplines: 

1. SNELHEID 
- Oude & jaarlingen 
- Jonge duiven 

2. KLEINE HALVE-FOND 
- Oude & jaarlingen 
- Jonge duiven 

3. GROTE HALVE-FOND 
- Oude & jaarlingen 
- Jonge duiven 

4. FOND 
- Oude 
- Jaarlingen 

5. GROTE FOND 
- Oude 
- Jaarlingen 

 
- Slechts 1 vermelding (de beste vermelding) per discipline zal in aanmerking worden genomen. 

 

- Bij gelijkheid van vermeldingen zullen de klassementsplaatsen in de verschillende disciplines bij elkaar worden 

opgeteld. Het laagste totaal zal dan als eerste worden geklasseerd. Bij gelijkheid van totaal zal de coëfficiënt 

bepalend zijn. 

 

Er zullen 15 laureaten worden geklasseerd. 
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● Het nationaal kampioenschap GROTE FOND OUDE (drager van ring 2018 of ouder) zal worden betwist met de 
eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 3 wedvluchten uit de volgende 
nationale wedvluchten :  
PAU van 17/7, AGEN (oude) van 24/7,  MARSEILLE van 25/7,  ST.VINCENT van 31/7, BARCELONA van 31/7,  
PERPIGNAN van 07/8 en NARBONNE (oude) van 14/8/2020. 
 
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 2019)  zal worden betwist met 
de eerste twee afgegeven jaarlingen  (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 3 wedvluchten uit de 
volgende nationale wedvluchten :  
LIMOGES (jaarlingen) van 18/7, AGEN (jaarlingen) van 24/7,  MONTELIMAR (jaarlingen) van 25/7,  SOUILLAC 
(jaarlingen) van 01/8,  AURILLAC (jaarlingen) van 08/8, NARBONNE (jaarlingen) van 14/8, BRIVE (jaarlingen) 15/8 en 
TULLE (jaarlingen) van  22/8/2020.  
 
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) 
 
Voor de GROTE FONDwedvluchten, AGEN (jaarlingen) van 24/7 en NARBONNE (jaarlingen) van 14/8, komen enkel 
NATIONALE uitslagen in aanmerking.  
 
 
● Het nationaal kampioenschap RHONEVALLEI OUDE DUIVEN (drager van ring 2018 of ouder) zal worden betwist 
met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen) op  2  van de volgende 
nationale wedvluchten: 
VALENCE van 11/7, MARSEILLE van 25/7 en MONTELIMAR (oude) van 25/7/2020. 
 
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend. 
 
Zullen in aanmerking worden genomen: 

- voor Valence van 11/7 & Montélimar (oude) van 25/7/2020  

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

Waalse SPE’s) 

- Voor Marseille van 25/7/2020 enkel de NATIONALE uitslag  
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● Het nationaal FONDkampioenschap OUDE (drager van ring 2018 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 04/7,  VALENCE van 11/7, LIMOGES (oude) van 18/7, MONTELIMAR (oude) van 25/7, SOUILLAC (oude) 
van 01/8, AURILLAC (oude)  van 08/8, BRIVE (oude) van 15/8 en TULLE (oude) van 22/8/2020. 
 
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 4 wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten :  
BOURGES van 27/6, CHATEAUROUX van 04/7, ARGENTON van 11/7, ISSOUDUN van 18/7, LA SOUTERRAINE van 25/7, 
GUERET van 01/8/2020, BOURGES (oude of jaarlingen) van 08/08 en Châteauroux (oude of jaarlingen) van 
15/08/2020.  
 
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 JONGE DUIVEN (drager ring 2020) 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 08/8, CHATEAUROUX (jonge) van 15/8, ARGENTON (jonge) van 29/8, LA SOUTERRAINE (jonge) 
van 05/9 en CHATEAUROUX (jonge) van 12/9/2020.  
 
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) 
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● 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 
opgenomen vluchten. 
Dit kampioenschap geldt voor oude duiven en jaarlingen, over 4 wedvluchten met een totale afstand van minimum 
1.000 km (afstand hok liefhebber) gedurende de periode van 20 juni 2020 tot en met het weekend van 15/16 
augustus 2020.  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 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt 
- van de jaarlingen 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

 

●  Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2020)  zal worden betwist 
met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf  4 juli 2020 tot en met het weekend van 29/30 augustus, 
klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 4 wedvluchten te kiezen uit de hierna in tabel I opgenomen vluchten met 
een totale afstand van minimum 750 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 aanmerking 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. 
 
TABEL I – KLEINE HALVE-FOND 

 

VLAAMS-BRABANT Sermaises et les concours « Petit Club » (Fay-aux-

Loges, Gien, Lorris, Orléans-Saran), Melun-

Andrezel  

WEST-VLAANDEREN Fontenay, Blois, Tours 

OOST-VLAANDEREN Fontenay, Orléans-Saran, Vierzon, Blois, Sermaises 

LIMBURG Fay-aux-Loges, Gien,  Melun-Andrezel, Sens, 

Sermaises, Sézanne, Sourdun en de wedvluchten 

voorzien voor Vlaams-Brabant  

ANTWERPEN Auxerre, Fay-aux-Loges, Melun-Andrezel, Pont-Ste-

Maxence, Sermaises, Toury, 

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT Fay-aux-Loges, Gien, La Ferté St Aubin, Lorris, 

Orléans-Saran, Toury 

+ Bourges & Vierzon (geen nationaals) 

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG Sector I LUIK 

Compiègne, Fay-aux-Loges, Gien, La Ferté St Aubin, 

Lorris, Melun-Andrezel, Orléans-Saran 

+ Bourges & Vierzon (geen nationaals)  
 Sector II NAMEN 

Dijon, Fay aux Loges, Gien, La Ferté St Aubin, Sens, 

Melun-Andrezel, Lorris, Sourdun 

+ Bourges, Nevers & Vierzon (geen nationaals)  
 Sector III LUXEMBURG 

Auxerre, Clermont-Ferrand, Izeure, La Ferté St 

Aubin, Macon 

+ Bourges, Nevers & Vierzon (geen nationaals)  
 

NOTA: De liefhebber kan enkel de vluchten gebruiken van die PE/SPE waarin zijn hok is gelegen.  
Behalve ingeval van akkoord tussen de betrokken PE’s/SPE’s, zullen de liefhebbers, waarvan het duivenhok zich 
bevindt in een deelgemeente dewelke sportief tot een andere PE/SPE behoort, vluchten kunnen gebruiken van de 
PE/SPE waartoe deze deelgemeente sportief behoort.  
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● 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  5 wedvluchten met een totale afstand van 
minimum 350 km (afstand hok liefhebber) gedurende de periode van  13 juni 2020 tot en met het weekend van  
15/16 augustus 2020.  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 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt 

- van de jaarlingen 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

 

● Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap voor JONGE DUIVEN (drager van ring 2020)  zal worden betwist met de 
eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf  20 juni 2020 tot en met het weekend van 29/30 augustus 2020, 
klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 4 wedvluchten met een totale afstand van minimum 300 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 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.  
 
 
TABEL II – SNELHEID 

 

VLAAMS-BRABANT Laon (Besny), Momignies, Noyon (Morlincourt), 

Quiévrain, Soissons(Margival) en de wedvluchten 

voorzien voor Waals-Brabant (Nanteuil)  

WEST-VLAANDEREN Arras, Clermont, Pontoise 

OOST-VLAANDEREN Arras, Clermont, Ecouen, Niergnies, Noyon 

(Morlincourt), Pontoise, Pont-Ste-Maxence, 

Quiévrain 

LIMBURG Chimay, Dizy-le-Gros, Laon (Besny), Mettet, 

Momignies, Nanteuil, Soissons (Margival), Reims, 

Trélou-sur-Marne, Vervins 

ANTWERPEN Momignies, Noyon (Morlincourt), Quiévrain,  

Soissons (Margival) 

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT Ecouen, Laon (Besny), Melun-Andrezel, Momignies, 

Niergnies, Noyon-Morlincourt, Nanteuil, Pont Ste 

Maxence, Soissons-Margival, St Soupplets 

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG Sector I LUIK 

Cul des Sarts, Dizy-le-Gros, Rethel, Trélou s/Marne  
 Sector II NAMEN 

Dizy-le-Gros, Momignies, Reims, Sézanne, Trélou 

s/Marne, Vouziers, Soissons-Margival, Cul-des-Sarts  
 Sector III LUXEMBURG 

Arcis-sur-Aube, Châlon en Champagne, St Dizier, 

Troyes  
 
NOTA: De liefhebber kan enkel de vluchten gebruiken van die PE/SPE waarin zijn hok is gelegen. 
Behalve ingeval van akkoord tussen de betrokken PE’s/SPE’s, zullen de liefhebbers, waarvan het duivenhok zich 
bevindt in een deelgemeente dewelke sportief tot een andere PE/SPE behoort, vluchten kunnen gebruiken van de 
PE/SPE waartoe deze deelgemeente sportief behoort.  
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● Het nationaal kampioenschap voor de JEUGD : uitsluitend voorbehouden aan liefhebbers van 12 jaar tot 25 jaar 
(referentiedatum 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 4 wedvluchten, naar keuze van de liefhebber, met een totale afstand van 
minimum 400 km (afstand hok liefhebber), op wedvluchten ingericht tijdens de periode van 13 juni 2020 tot en met 
het weekend van 29/30 augustus 2020. 
Enkel de weekendvluchten en slechts één enkele uitslag per weekend, met een minimum deelname van 150 duiven 
en 10 liefhebbers per wedstrijd, zal in aanmerking worden genomen. 
 

In elk  van deze kampioenschappen zullen 30 laureaten worden geklasseerd behalve voor 

het nationaal kampioenschap Rhônevallei oude duiven alwaar 15 laureaten worden 

geklasseerd. 
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II.   KAMPIOENSCHAPPEN AS-DUIF 
Het nationaal kampioenschap AS-DUIF zal, rekening houdend met het ringnummer, worden betwist in 15 
categorieën : 
 
 
● in SNELHEID OUDE (drager van ring 2018 of ouder), de  5 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 
(volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 350 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 5 gekozen 
wedvluchten, met keuze uit de hierna in tabel II opgenomen vluchten met een minimum deelname 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 oude duiven, gedurende de periode van 13 juni 
2020 tot en met het weekend van 15/16 augustus 2020. 
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt 

- van de oude duiven 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

 
● in SNELHEID JAARLINGEN (drager van ring 2019), de  5 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 
(volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 350 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 5 gekozen 
wedvluchten, met keuze uit de hierna in tabel II opgenomen vluchten, met een minimum deelname 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 jaarlingen, gedurende de periode van 13 juni 
2020 tot en met het weekend van 15/16 augustus 2020. 
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt 

- van de jaarlingen 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

 

● in SNELHEID JONGE DUIVEN (drager van ring 2020), de 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 
(volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 300 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 4 gekozen 
wedvluchten, met keuze uit de hierna in tabel II opgenomen vluchten met een minimum deelname 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 periode van 20 juni 2020 tot en met 
het weekend van 29/30 augustus 2020. 
 

TABEL II – SNELHEID 

 

VLAAMS-BRABANT Laon (Besny), Momignies, Noyon (Morlincourt), 

Quiévrain, Soissons(Margival) en de wedvluchten 

voorzien voor Waals-Brabant (Nanteuil)  

WEST-VLAANDEREN Arras, Clermont, Pontoise 

OOST-VLAANDEREN Arras, Clermont, Ecouen, Niergnies, Noyon 

(Morlincourt), Pontoise, Pont-Ste-Maxence, 

Quiévrain 

LIMBURG Chimay, Dizy-le-Gros, Laon (Besny), Mettet, 

Momignies, Nanteuil, Soissons (Margival), Reims, 

Trélou-sur-Marne, Vervins 

ANTWERPEN Momignies, Noyon (Morlincourt), Quiévrain,  

Soissons (Margival) 

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT Ecouen, Laon (Besny), Melun-Andrezel, Momignies, 

Niergnies, Noyon-Morlincourt, Nanteuil, Pont Ste 

Maxence, Soissons-Margival, St Soupplets 

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG Sector I LUIK 

Cul des Sarts, Dizy-le-Gros, Rethel, Trélou s/Marne  
 Sector II NAMEN 

Dizy-le-Gros, Momignies, Reims, Sézanne, Trélou 

s/Marne, Vouziers, Soissons-Margival, Culs-Des-

Sarts  
 Sector III LUXEMBURG 

Arcis-sur-Aube, Châlon en Champagne, St Dizier, 

Troyes  
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NOTA: De liefhebber kan enkel de vluchten gebruiken van die PE/SPE waarin zijn hok is gelegen. 
Behalve ingeval van akkoord tussen de betrokken PE’s/SPE’s, zullen de liefhebbers, waarvan het duivenhok zich 
bevindt in een deelgemeente dewelke sportief tot een andere PE/SPE behoort, vluchten kunnen gebruiken van de 
PE/SPE waartoe deze deelgemeente sportief behoort. 
 

● in KLEINE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2018 of ouder), de  4 beste uitslagen 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 wedvluchten, 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 worden betwist 
met oude duiven, gedurende de periode van 20 juni 2020 tot en met het weekend van 15/16 augustus 2020. 
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt 

- van de oude duiven 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

 

● in KLEINE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2019), de 4 beste uitslagen 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 wedvluchten, 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 worden betwist 
met jaarlingen, gedurende de periode van 20 juni 2020 tot en met het weekend van 15/16 augustus 2020. 
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt 

- van de jaarlingen 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

 

● in KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2020) de 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement 
per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 750 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 4 
gekozen wedvluchten, 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 worden betwist met jonge duiven gedurende de periode van 4 juli 2020 tot en met het 
weekend van 29/30 augustus 2020. 
 
TABEL I – KLEINE HALVE-FOND 

 

 

VLAAMS-BRABANT Sermaises et les concours « Petit Club » (Fay-aux-

Loges, Gien, Lorris, Orléans-Saran, Melun-Andrezel  

WEST-VLAANDEREN Fontenay, Blois, Tours 

OOST-VLAANDEREN Fontenay, Orléans-Saran, Vierzon, Blois, Sermaises 

LIMBURG Fay-aux-Loges, Gien,  Melun-Andrezel, Sens, 

Sermaises, Sézanne, Sourdun en de wedvluchten 

voorzien voor Vlaams-Brabant  

ANTWERPEN Auxerre, Fay-aux-Loges, Melun-Andrezel, Pont-Ste-

Maxence, Sermaises, Toury, 

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT Fay-aux-Loges, Gien, La Ferté St Aubin, Lorris, 

Orléans-Saran, Toury 

+ Bourges & Vierzon (geen nationaals) 

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG Sector I LUIK 

Compiègne, Fay-aux-Loges, Gien, La Ferté St Aubin, 

Lorris, Melun-Andrezel, Orléans-Saran 

+ Bourges & Vierzon (geen nationaals)  
 Sector II NAMEN 

Dijon, Fay aux Loges, Gien, La Ferté St Aubin, Sens, 

Melun-Andrezel, Lorris, Sourdun 

+ Bourges, Nevers & Vierzon (geen nationaals)  
 Sector III LUXEMBURG 

Auxerre, Clermont-Ferrand, Izeure, La Ferté St 

Aubin, Macon 

+ Bourges, Nevers & Vierzon (geen nationaals)  
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NOTA: De liefhebber kan enkel de vluchten gebruiken van die PE/SPE waarin zijn hok is gelegen.  
Behalve ingeval van akkoord tussen de betrokken PE’s/SPE’s, zullen de liefhebbers, waarvan het duivenhok zich 
bevindt in een deelgemeente dewelke sportief tot een andere PE/SPE behoort, vluchten kunnen gebruiken van de 
PE/SPE waartoe deze deelgemeente sportief behoort. 
 
●  in GROTE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2018 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 :  
BOURGES (oude) van 27/6, CHATEAUROUX (oude) van 04/7, ARGENTON (oude) van 11/7, ISSOUDUN (oude) van 
18/7, LA SOUTERRAINE (oude) van 25/7, GUERET (oude) van 01/8, BOURGES (oude) van 08/8 en Châteauroux (oude) 
van 15/08/2020. 
 
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 JAARLINGEN (drager van ring 2019), 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 :  
BOURGES (jaarlingen) van 27/6, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 04/7, ARGENTON (jaarlingen) van 11/7, ISSOUDUN 
(jaarlingen) van 18/7, LA SOUTERRAINE (jaarlingen) van 25/7, GUERET (jaarlingen) van 01/8, BOURGES (jaarlingen) 
van 08/8 en Châteauroux (jaarlingen) van 15/08/2020. 
 
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 – ofwel 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 2020), 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 08/8, CHATEAUROUX (jonge) van 15/8, ARGENTON (jonge) van 29/8, LA SOUTERRAINE (jonge) 
van 05/9 en CHATEAUROUX (jonge) van 12/9/2020. 
 
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 – ofwel NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE 
(voor de 2 Waalse SPE’s) 



10 

 

 

 

● in FOND OUDE (drager van ring 2018 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 04/7,  VALENCE van 11/7, LIMOGES (oude) van 18/7, MONTELIMAR (oude) van 25/7, SOUILLAC (oude) 
van 01/8, AURILLAC (oude)  van 08/8, BRIVE (oude) van 15/8 en TULLE (oude) van 22/8/2020. 
 
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 – ofwel NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE 
(voor de 2 Waalse SPE’s) 

 

 

● RHONEVALLEI OUDE (drager van ring 2018 of ouder), de  2 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 
(volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit:  
VALENCE van 11/7, MARSEILLE van 25/7 en MONTELIMAR (oude) van 25/7/2020. 
 
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend. 
 
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen: 

✓ voor MARSEILLE van 25/7/2020: enkel de nationale uitslag komt in aanmerking  

✓ voor VALENCE van 11/7 en MONTELIMAR (oude) van 25/7: 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 – ofwel 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 2019), de 2 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement 
per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit: 
LIMOGES (jaarlingen) van 18/7, AGEN (jaarlingen) van 24/7,  MONTELIMAR (jaarlingen) van 25/7,  SOUILLAC 
(jaarlingen) van 01/8,  AURILLAC (jaarlingen) van 08/8, NARBONNE (jaarlingen) van 14/8, BRIVE (jaarlingen) 15/8 en 
TULLE (jaarlingen) van  22/8/2020.  
 
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 wedstrijd 
- per wedstrijd 1 uitslag – ofwel 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 24/7 en NARBONNE (jaarlingen) van 14/8, komen enkel 
NATIONALE uitslagen in aanmerking.  
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● in GROTE FOND OUDE (drager van ring 2018 of ouder), de 2 beste NATIONALE uitslagen, met dezelfde duif, 
klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit: 
PAU van 17/7, AGEN (oude) van 24/7,  MARSEILLE van 25/7,  ST.VINCENT van 31/7, BARCELONA van 31/7,  
PERPIGNAN van 07/8 en NARBONNE (oude) van 14/8/2020. 
 
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend. 
 
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking. 
 

 

● ALL ROUND OUDE DUIVEN & JAARLINGEN zal worden betwist met dezelfde duif op 4 wedvluchten, klassement per 
10 (volledige prijzen), OUDE of JAARLINGEN hetzij 
 
 1 of 2 nationale wedvluchten GROTE FOND of FOND  

  (keuze uit de 7 internationale wedstrijden voor OUDE DUIVEN, de 2 internationale wedstrijden   
  voor JAARLINGEN, de 8 nationale FOND wedstrijden voor OUDE DUIVEN of de 6  nationale FOND  

   wedstrijden voor JAARLINGEN) 
   

1 of 2 nationale wedvluchten GROTE HALVE-FOND  
  (keuze uit de 8 wedstrijden voor OUDE DUIVEN of de 8 wedstrijden voor JAARLINGEN gedurende  
  de periode vanaf Bourges I van 27/06/2020 tot en met Châteauroux van 15/08/2020) 
 
1 wedvlucht SNELHEID of KLEINE HALVE-FOND 
  Criteria, begin- en einddatum: zie respectievelijke kampioenschappen 

 
Zullen in aanmerking worden genomen: 

✓ voor de grote fond of fond: 

▪ grote fond: enkel de nationale uitslagen 

▪ fond: ofwel de nationale, ofwel de zonale ofwel de uitslagen PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE 

(voor de 2 Waalse SPE’s) 

▪ per weekend 1 uitslag 

▪ per wedstrijd 1 uitslag, ofwel de nationale, ofwel de zonale ofwel de uitslagen PE (voor de 5 

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

 

✓ voor de grote halve-fond: 

▪ 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, ofwel de nationale, ofwel de zonale ofwel de uitslagen PE (voor de 5 

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

 

● ALL ROUND JONGE DUIVEN zal worden betwist met dezelfde duif op 5 wedvluchten, klassement per 10 (volledige 
prijzen), JONGE DUIVEN hetzij 
 
 2 nationale wedvluchten GROTE HALVE FOND  
   (keuze uit de 5 wedstrijden voor JONGE DUIVEN) 
  
  Zullen in aanmerking worden genomen: 

▪ ofwel de nationale, ofwel de zonale ofwel de uitslagen PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 

Waalse SPE’s) 

▪ per wedstrijd 1 uitslag, ofwel de nationale, ofwel de zonale ofwel de uitslagen PE (voor de 5 Vlaamse 

PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) 
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 2 wedvluchten KLEINE HALVE-FOND  
  Criteria, begin- en einddatum: zie respectievelijke kampioenschappen 
 
 1 wedvlucht GROTE SNELHEID of KLEINE SNELHEID 
  Criteria, begin- en einddatum: zie respectievelijke kampioenschappen 

 
 

 

30 duiven zullen worden geklasseerd in elk van deze categorieën met uitzondering voor het 

as-duif kampioenschap Rhônevallei oude alwaar 15 laureaten zullen worden geklasseerd. 
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III. SPECIALE BESCHIKKING betreffende de verschillende kampioenschappen. 

Voor de nationale kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD, AS-DUIF SNELHEID, AS-DUIF KLEINE 
HALVE-FOND, AS DUIF ALL ROUND OUDE DUIVEN en JAARLINGEN (voor de wedvluchten SNELHEID & KLEINE HALVE-
FOND) en AS-DUIF ALL ROUND JONGE DUIVEN (voor de wedvluchten SNELHEID & KLEINE HALVE-FOND), dienen de 
vermelde prijzen te worden gestaafd door de voorzitter, secretaris of penningmeester van de betrokken 
duivenliefhebbersverenigingen. 
 

Voor het kampioenschap snelheid en kleine halve fond moeten de ingediende 
uitslagen allen uit hetzelfde lokaal/verbond zijn, met uitzondering voor de 
liefhebbers die niet over de mogelijkheid beschikken om de kleine en de grote 
snelheid in hetzelfde lokaal in te korven. Dergelijke liefhebbers kunnen kiezen 
uit de resultaten van 1 lokaal/verbond voor de kleine snelheid en van 1 
lokaal/verbond voor de grote snelheid. Deze uitzondering is ook van 
toepassing op de kleine halve-fond. 
De liefhebber is verplicht de uitslag van één enkel verbond te nemen met 
inbegrip van de dubbelingen waaraan de vereniging, waarin hij inkorft,  in de 
schoot van dit zelfde verbond, deelneemt. 
 
Voor alle kampioenschappen 2020 waarvoor snelheids- en kleine halve-
fondwedvluchten in aanmerking worden genomen, zullen de regels gesteld 
voor deze categorie (snelheid en kleine halve-fond) van toepassing zijn.  

 
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 2020 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 kampioenschappen.  
 

• De liefhebber draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie vermeld op zijn 
deelnemingsformulier.  Verkeerde vermeldingen op zijn deelnemingsformulier kunnen 

➢ na 28/08/2020 – 12u00 niet meer worden rechtgezet voor de kampioenschappen 
✓ kleine halve-fond oude duiven & jaarlingen 

✓ snelheid oude & jaarlingen 

✓ as-duif snelheid oude 

✓ as-duif snelheid jaarlingen 

✓ as-duif kleine halve-fond oude 

✓ as-duif kleine halve-fond jaarlingen 

➢ na 11/09/2020 – 12u00  niet meer worden rechtgezet voor alle andere kampioenschappen 
 

• Alleen GOEDGEKEURDE wedvluchten komen in aanmerking . 
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• 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 

1ste en 2de getekende   

Grote fond oude 6 4 

Grote fond en fond jaarlingen 6 4 

Rhônevallei 4 3 

Fond oude 8 6 

Grote halve-fond oude en jaarlingen 8 6 

Grote Halve-Fond jonge duiven 6 4 

Kleine halve-fond oude en jaarlingen 8 6 

Kleine halve fond jonge 8 6 

Snelheid oude en jaarlingen 10 7 

Snelheid jonge duiven 8 6 

Jeugd 4 3 

As-duiven   

Snelheid oude 5 4 

Snelheid jaarlingen 5 4 

Snelheid jonge 4 3 

Kleine halve-fond oude 4 3 

Kleine halve-fond jaarlingen 4 3 

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 

Rhônevallei 2 2 

Grote fond oude 2 2 

Grote fond en fond jaarlingen 2 2 

All Round oude duiven & jaarlingen 4 3 

All Round jonge duiven 5 4 
 

 

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. 
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b) Artikel 91 laatste § van het Nationaal Sportreglement 
Enkel uitslagen van wedstrijden of dubbelingen waarop inleg voorkomt, die door minimum één 
liefhebber werd gezet, kunnen dienen tot staving van ingediende palmaressen voor 
kampioenschappen. 

 
2. Overschijvingen 

Artikel 112 van het Nationaal Sportreglement is van toepassing op alle kampioenschappen. 
 

3. Het Nationaal Sportreglement is integraal van toepassing. 
 

VI. INDIENING 
 
 Waar? 
 Uitsluitend de formulieren en de uitslagen (voor de kampioenschappen waarvoor uitslagen dienen 

meegestuurd te worden) ingediend op de zetel van de KBDB te Halle zullen worden aanvaard. 
 
 Wijze van indiening: 
 per post, per fax, per e-mail, afgifte op de KBDB-zetel te Halle 

 
Uiterste datum van indiening voor de kampioenschappen: 

✓ kleine halve-fond oude duiven & jaarlingen 

✓ snelheid oude & jaarlingen 

✓ as-duif snelheid oude 

✓ as-duif snelheid jaarlingen 

✓ as-duif kleine halve-fond oude 

✓ as-duif kleine halve-fond jaarlingen 

- Per post: 28 AUGUSTUS 2020 – postdatum telt 

- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:  
28 AUGUSTUS 2020 om 12u00 ‘s middags uiterlijk. 

✓ Voor alle andere kampioenschappen: 

- Per post: 11 SEPTEMBER 2020 – postdatum telt. 
- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:  

11 SEPTEMBER 2020 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, enz….. werden opgegeven). 
 

➢ Voor de kampioenschappen (1 + 2) GROTE FOND, FOND, GROTE HALVE-FOND en RHONEVALLEI 
EVENALS voor de as-duifkampioenschappen (categorieën GROTE FOND, FOND, GROTE HALVE-
FOND, RHONEVALLEI) dienen GEEN DEELNEMINGSFORMULIEREN te worden toegestuurd. Deze 
kampioenschappen worden AUTOMATISCH berekend. 

 
➢ Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD & AS-DUIVEN (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 KAMPIOENSCHAP AS-DUIF ALL ROUND OUDE DUIVEN & JAARLINGEN en AS-DUIF ALL 

ROUND JONGE DUIVEN dienen ALLE gekozen wedstrijden op het inschrijvingsformulier te 
worden vermeld (ook voor de gekozen wedstrijden Grote Fond, Fond en Grote Halve-Fond). Voor 
deze kampioenschappen dienen enkel de UITSLAGEN ter staving worden meegestuurd voor de 
gekozen wedstrijden in de categorieën Kleine Halve-Fond en Snelheid. 
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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, eind september/begin oktober 
2020. 
Maximum het dubbel van de effectief geklasseerde liefhebbers/duiven per kampioenschap zullen 
worden gepubliceerd (bvb. 30 laureaten in de voorlopige uitslag – 60 laureaten zullen worden vermeld 
in de voorlopige rangschikking) 
 

     VIII.        OPSTUREN VAN DE UITSLAGEN TER STAVING 
➢ NATIONALE, ZONALE en uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse 

SPE’s) hoeven niet toegestuurd te  worden. 
➢ Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD & AS-DUIVEN (kleine 

halve-fond en snelheid) dienen de uitslagen samen met het deelnemingsformulier te worden 
toegestuurd. 

➢ Voor het kampioenschap AS-DUIF ALL ROUND OUDE DUIVEN & JAARLINGEN en AS-DUIF ALL 
ROUND JONGE DUIVEN 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 rangschikkingen moeten 
verplicht toekomen ten Bondszetel van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE binnen 
een termijn van 8 werkdagen na de publicatie op de KBDB-website.   
Deze termijn geldt eveneens voor verzendingen per post, fax, e-mail, enz….. 
Alle documenten die op de KBDB (Halle) toekomen na deze termijn zullen niet in aanmerking worden 
genomen. 

 
In geval van niet-klassering kan de betrokken liefhebber aan de nationale raad van beheer en bestuur, 
binnen 8 dagen na de publicatie van de voorlopige resultaten, informatie, uitleg, stavingstukken, enz. 
verstrekken dewelke een administratieve fout rechtvaardigt die hij van zijn kant heeft gepleegd. Deze 
procedure is niet van toepassing op te late inzendingen, wijzigingen van wedvluchten,… 
 

X. GESCHILLEN 
Alle gevallen die niet voorzien worden in dit reglement en interpretatieproblemen vallen onder de 
uitsluitende en soevereine bevoegdheid van de NATIONALE RAAD VAN BEHEER en BESTUUR. 

 
XI.         BEREKENING 
        Het berekenen van de coëfficiënt  zal gebeuren tot 4 cijfers na de komma.  Het vijfde  

Cijfer na de komma zal de afronding bepalen. 
 
 formule : 
   (plaats 1ste getekende + plaats 2de getekende) x 100 

         aantal deelnemende duiven 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 

        

 


