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TITEL

DAG BESTE LEDEN,
Het nieuwe vluchtseizoen 2021 staat voor de deur. Iedereen
maakt zich onderhand klaar om de start niet te missen.
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Uiteraard zullen we nog rekening moeten houden met Covid-19
tijdens het seizoen 2021. De KBDB is hierover reeds met verschillende Kabinetten in overleg getreden. Via onze KBDB website houden wij jullie op de hoogte.
Het voorbije vluchtseizoen 2020 heeft iedereen zich voorbeeldig aan het vooropgestelde "KBDB Covid-19 vademecum" gehouden, ik hou er aan de leden en onze verenigingen nogmaals
van harte te danken voor hun medewerking.
De voorbije winter hebben dossiers zoals Covid-19, vogelgriep,
ophokplicht, Europese regelgeving, informatisering, doping,
roofvogelproblematiek enz... een intensieve opvolging gevergd.
We doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om de toekomst van onze duivensport niet in het gevaar te laten brengen.
Langs deze weg willen we de talrijke en vrijwillige hulp van liefhebbers even in de kijker stellen en hen ook van harte danken
voor de prettige en succesvolle samenwerking. Tevens kunnen
we stellen dat we ook een grote vooruitgang geboekt hebben
op politiek vlak. Zo hebben we een aantallen Kabinetten, zowel
Federaal, in Wallonië als in Vlaanderen persoonlijk bezocht en
hebben er onze sport onder de aandacht kunnen brengen. Het
is maar door op alle niveaus samen te werken dat we onze doelen zullen kunnen bereiken, tous ensemble!
Op vlak van modernisering en informatisering hebben we de
voorbije winter een nieuwe en historische horde genomen.
Vanaf dit seizoen 2021 zullen ALLE Nationale KBDB kampioenschappen volledig automatisch uitgerekend worden! Niemand
zal dus nog uit de boot vallen en we gaan er alles aan doen om,
zoals reeds op de Fond en de Grote Fond, op regelmatige basis
tussenstanden van onze Kampioenschappen te publiceren via
KBDB-Admin. Verder zullen ook alle uitslagen van alle verenigingen in België bij de KBDB te raadplegen zijn.
Ook rond het dossier Doping kunnen we stellen dat er vooruitgang is geboekt o.v.v. éénvormigheid van de controles en snellere communicatie van de resultaten. Op regelmatige basis krijg
ik vragen over de onderzochte stalen en mogelijke positieve
gevallen. De KBDB kan en mag omwille van de nieuwe privacy
regelgeving hierover geen publicaties plaatsen. Helaas zijn er
wel enkele positieve dossiers te betreuren.
Voor een aantal dossiers zal de KBDB in de toekomst met onafhankelijke experten samenwerken zodat we onze ingeslagen
weg: "een eerlijkere duivensport"
verder kunnen zetten!
Tot slot wil ik jullie allen van harte danken voor de vele positieve
reacties die we krijgen, het geeft
ons de moed om keihard verder
te blijven werken.
Ik wens jullie allen van harte een
fantastisch, succesvol en vooral
gezond duivenseizoen 2021 toe.

De nationale voorzitter,
Pascal BODENGIEN
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DE KBDB DENKT AAN
DE TOEKOMST …
Het is voor de NRBB belangrijk om naar de toekomst te kijken.
De KBDB is op zoek naar een nieuwe medewerk(st)er waarvan de functie hierna wordt beschreven. Het gaat om een
functie van verantwoordelijkheid die een lange opleiding
vraagt. U bent gemotiveerd en geïnteresseerd, lees aandachtig de beschrijving en stuur uw CV naar marsille.p@rfcb.be

FUNCTIEBESCHRIJVING :
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en GEMOTIVEERDE
administratieve bediende, en dit voor onmiddellijke indiensttreding.
Je staat mee in voor :
- de algemene administratie op de nationale zetel teneinde
vertrouwd te geraken met de specifieke terminologie en
administratieve cultuur ;
- de ondersteuning van de verantwoordelijke van de afdeling
“sport”. U bent gelast met het beheer van sportieve dossiers
en de organisatie van de duivensport in België.
Je staat in rechtstreeks contact met de duivenliefhebbers,
duivenliefhebbersverenigingen en de KBDB-mandatarissen.
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• Je kan zowel zelfstandig als in een team vlot functioneren
• Je bent discreet
• Je bent multifunctioneel
• Je bent bereid uw uren aan te passen aan de noden van
het werk
• Je bent op zoek naar een job op lange termijn.

WAT BIEDEN WIJ ?
Wij bieden u een gevarieerde job in een collegiale omgeving.

INTERESSE ?

Wij ontvangen graag je CV via email (enkel dit e-mailadres
gebruiken: marsille.p@rfcb.be)

PROFIEL :
• Je bent in het bezit van minimum een diploma
van het hoger onderwijs
• Je hebt een goede PC kennis:
- Windows
- Microsoft Office pakketten
- Outlook
• Je beheerst de sociale media
(Facebook, Instagram, Twitter, website,…)
• Je bent administratief sterk en werkt nauwkeurig
• Je werkt zorgvuldig en gestructureerd
• Je bent gemotiveerd en laat je niet snel ontmoedigen
• Je bent meertalig (verplicht tweetalig FR-NL)

KBDB-MEDEDELING - NATIONALE DAGEN
Indien de coronamaatregelen het toelaten, zullen de Nationale Dagen 2020 en 2021 georganiseerd worden
van 1 tot 4 december in Flanders Expo te Gent. Een gedetailleerd programma van deze 4 dagen volgt later.
Alvast bedankt om de data in uw agenda te noteren :

NATIONALE DAGEN 2020
Data :

woensdag 1 en donderdag 2 december 2021

NATIONALE DAGEN 2021
Data : vrijdag 3 en zaterdag 4 december 2021
Locatie : Flanders Expo (Gent)

Stay Safe !

De nationale voorzitter,
Pascal BODENGIEN
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NATIONALE ALGEMENE VERGADERINGEN 26.02.2021

● De beslissingen van de statutaire en buitengewone nationale algemene vergadering van 23.10.2020 worden goedgekeurd.
● De rekeningen 2019-2020 worden goedgekeurd.
● De begroting 2020-2021 wordt goedgekeurd.
● Vaststelling van de borgtochten en de forfaitaire bedragen voor de procedurekosten bij de KBDB-Kamers :
Borgtochten
€ 100 voor de kamer van eerste aanleg
€ 200 voor de kamer van beroep I
€ 400 voor de kamer van cassatie
Gelieve te noteren dat de gestorte borgtochten, ingeval van intrekking van de
klacht, niet meer worden terugbetaald.
Procedurekosten
€ 600 voor de kamer van eerste aanleg
€ 700 voor de kamers van beroep
€ 900 voor de kamer van cassatie
● Het verslag van de nationale raad van beheer en bestuur, het financieel verslag
en het verslag van de censoren worden goedgekeurd.
● De beslissingen genomen door de algemene vergaderingen van de PE/SPE
worden goedgekeurd.
● WIJZIGINGEN aan de KBDB-reglementen:
STATUTEN
Art. 22 - na § 9
In uitzonderlijke omstandigheden opgelegd door de autoriteiten heeft de
Nationale Raad van Beheer en Bestuur de mogelijkheid om een Nationale Algemene Vergadering te organiseren waaraan de leden genoemd in dit
artikel op afstand kunnen deelnemen door middel van een door de KBDB
ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de leden die op die manier aan de Nationale Algemene Vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de Nationale Algemene
Vergadering wordt gehouden.
De oproeping tot de Nationale Algemene Vergadering omvat een heldere en
nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname
op afstand aan de Nationale Algemene Vergadering.
De leden van het bureau (NRBB) van de Nationale Algemene Vergadering kunnen de Nationale Algemene Vergadering niet bijwonen langs elektronische
weg.
Art. 24 - toevoeging als §2
In uitzonderlijke omstandigheden opgelegd door de autoriteiten heeft de
Nationale Raad van Beheer en Bestuur de mogelijkheid om een buitengewone Nationale Algemene Vergadering te organiseren waaraan de leden genoemd in dit artikel op afstand kunnen deelnemen door
middel van een door de KBDB ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden die op die manier
aan de Buitengewone Nationale Algemene Vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de Buitengewone Nationale
Algemene Vergadering wordt gehouden.
De oproeping tot de Buitengewone Nationale Algemene Vergadering omvat
een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking
tot de deelname op afstand aan de Nationale Algemene Vergadering.
De leden van het bureau (NRBB) van de Buitengewone Nationale Algemene
Vergadering kunnen de Nationale Algemene Vergadering niet bijwonen
langs elektronische weg.
Art. 29 - na § 9
In uitzonderlijke omstandigheden opgelegd door de autoriteiten worden de
vergaderingen van PE/SPE gehouden (I) op de zetel, of (II) op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of nog (III) per telefonisch conferentiegesprek
("conference call") of videovergadering ("video conference").
In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen alle kopieën samen of andere schriftelijke documenten die
de stem van de leden van de PE/SPE bevestigen of uitdrukken, gelden als
bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij zullen dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende
vergadering van de PE/SPE zullen worden goedgekeurd.
Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming plaatsvindt (telefonisch conferentiegesprek of video-

vergadering), zal een exemplaar van de notulen voorafgaandelijk worden
overgemaakt aan elk lid van de PE/SPE, die zijn eventuele opmerkingen zal
meedelen. De secretaris van de PE/SPE zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen, welke wordt ondertekend door de Voorzitter van de
PE/SPE.
Art. 35 § 4
Tot de exclusieve bevoegdheid van de nationale raad van beheer en bestuur
behoren de toepassing en de uitvoering van
- het reglement ter beteugeling van het gebruik van verboden stoffen bij
sportduiven
- de beschikkingen voorzien door artikel 2 van het nationaal sportreglement,
artikel 105 van het nationaal sportreglement (verkoop van duiven) en artikel
105bis van het nationaal sportreglement
- de regels gesteld in artikel 86§3 van het duivenliefhebberswetboek (het niet
betalen van de procedurekosten binnen de door de KBDB-Kamers gestelde
termijn).
Art. 36 - toevoeging als § 3
In uitzonderlijke omstandigheden opgelegd door de autoriteiten worden de
vergaderingen van de in dit artikel genoemde comités gehouden (I) op de
zetel, of (II) op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of nog (III) per
telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video
conference").
In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering,
zullen alle kopieën samen of andere schriftelijke documenten die de stem van
de leden van het desbetreffende comité bevestigen of uitdrukken, gelden als
bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij zullen
dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van het desbetreffende comité zullen worden goedgekeurd.
Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve
besluitvorming plaatsvindt (telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen voorafgaandelijk worden overgemaakt
aan elk lid van het desbetreffende comité, die zijn eventuele opmerkingen zal
meedelen. Een personeelslid van de KBDB zorgt nadien voor de definitieve
opstelling van de notulen, welke wordt ondertekend door de Voorzitter van het
desbetreffende comité.
Art. 40 - toevoeging als §1 (alleen van toepassing in 2021)
Covid-19 – ten gevolge van de Covid-19 pandemie kon de testdag niet plaatsvinden. In afwijking van huidig artikel zal, voor wat betreft het speelseizoen
2021, de standaard 2020 van toepassing zijn.
NATIONAAL SPORTREGLEMENT
A1. Deelname van Belgische liefhebbers aan wedvluchten ingericht door
verenigingen in het buitenland – voorzien van een sanctie (art. 2 § 2 van
het NSR)
Art. 2 § 2
Het is aan de leden verboden, op straf van voorlopige schorsing door de
nationale raad van beheer en bestuur, deel te nemen aan wedvluchten
of leervluchten, tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen, feestelijkheden, enz... , ingericht door een vereniging (in de zin van artikel 14 van de
KBDB-statuten) die geen lid is van de KBDB.
Een overtreding op de beschikkingen van dit artikel is strafbaar met volgende
sancties :
- Een effectieve schorsing voor het lopende sportseizoen ;
- De beschikkingen voorzien door de artikels 141, 142 en 142 bis van het
Duivenliefhebberswetboek zijn eveneens van toepassing op deze overtredingen.
Enkel de nationale raad van beheer en bestuur is bevoegd om kennis te
nemen van overtredingen van onderhavig artikel.
Bij het vaststellen van een overtreding van dit artikel zal het betrokken lid
derhalve worden opgeroepen door de nationale raad van beheer en bestuur
teneinde zijn verweermiddelen voor te dragen.
Het betrokken lid dient persoonlijk aanwezig te zijn maar kan zich laten
bijstaan door een advocaat of raadgever aangesloten bij de KBDB.
De nationale raad van beheer en bestuur betekent zo spoedig mogelijk haar
gemotiveerde beslissing aan het betrokken lid.
De beslissing van de nationale raad van beheer en bestuur is van rechtswege
uitvoerbaar bij voorraad.
De beslissing van de nationale raad van beheer en bestuur is niet vatbaar
voor hoger beroep.
Een verzetsprocedure is enkel en alleen ontvankelijk als het betrokken lid
ten genoege van recht kan aantonen dat zijn niet verschijnen op de zitting
van de nationale raad van beheer en bestuur te wijten is aan een overmachtssituatie.
De invulling van de term “overmacht” behoort tot de soevereine bevoegdheid van de nationale raad van beheer en bestuur.
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De straffen kunnen enkel worden opgeheven door de nationale raad van
beheer en bestuur na een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag van
betrokkene.
zoals het ook aan Voor onze verenigingen is het verboden is niet-leden aan
hun wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten, te laten deelnemen. Onze verenigingen mogen in hun schoot geen deelneming aan wedvluchten toelaten van niet-leden.
Dit verbod geldt niet voor tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen
of feestelijkheden ingericht in het buitenland op voorwaarde dat de buitenlandse inrichter of het buitenlands organisme werd erkend door zijn nationale
federatie.
A2. Ingevolge wijziging aan art. 23 van de Type-statuten van de verenigingen
kunnen volgende aangesloten leden deel uitmaken van het bestuur van de
vereniging:
Leden aangesloten in toepassing van art. 9 van de KBDB-statuten
Leden-duivenliefhebbers in de uitgebreide zin van het woord
		
(art. 24 van het NSR)
Art. 24
De houders of eigenaars van duivenliefhebberslokalen van de vereniging en
alle personen bedoeld in de artikels 9 en art. 26 van de statuten, mogen geen
deel uitmaken van het bestuur van verenigingen of verbonden, noch van de
KBDB-instellingen.
Alle personen, aangesloten in toepassing van art. 9 van de statuten, evenals de leden- duivenliefhebbers aangesloten in een andere vereniging van
de PE/SPE of in een andere vereniging van een aanpalende PE/SPE kunnen
deel uitmaken van het bestuur van verenigingen doch niet van het hoofdbestuur van de vereniging. Zij kunnen slechts deel uitmaken van het bestuur
van één enkele vereniging.
De personen van 71 jaar en ouder mogen echter deel uitmaken van het comité
van de vereniging, het verbond of de groepering.
A3. Beslissing NAV 23/10/2020 – regularisering van een noodkoppeling
voor de eerstvolgende inkorving van de bewuste duif
Art. 30 § 3
Ingeval van noodkoppeling is de liefhebber verplicht deze duif te regulariseren vóór haar eerstvolgende inkorving. Bij ontstentenis zal de duif niet in de
uitslag kunnen worden opgenomen. Bij recidive zal, naast de niet-klassering,
een boete van 25 EURO/duif dienen betaald te worden aan de KBDB inkorvende vereniging.
De defecte chipringen dienen in het lokaal te worden bewaard tot het einde
van het sportseizoen met vermelding van de naam en het lidnummer van de
liefhebber evenals de datum en de benaming van de wedvlucht.
De vereniging die bewust en op herhaaldelijk wijze noodkoppelingen uitvoert voor dezelfde liefhebber en voor dezelfde duiven, zal worden bestraft.
→ Een sanctie van 375,00/overtreding werd bepaald door de nationale mandatarissen.
A4. In overstemming brengen van de Nederlandstalige en Franstalige tekst
van art. 36 van het NSR
(art. 36 voorlaatste § van het NSR en vermelding van de datum van de te hanteren administratieve kaart)
Art. 36
De liefhebber moet op de hoogte zijn dat zijn hok is gelegen in de vastgestelde deelnemingszone, op straf van eenvoudige nietigverklaring van de prijzen,
zonder terugbetaling van de inzetten. De inrichters hebben niet het recht
wijzigingen aan de vastgestelde deelnemingszone aan te brengen tijdens het
vluchtseizoen.
Indien de deelnemingszone een cirkel is, zullen de verenigingen of verbonden
in het reglement van hun wedvluchten, de coördinaten van het middelpunt
van deze cirkel vermelden.
Voor de verenigingen is dit middelpunt bepaald, hetzij door de coördinaten
van de kerk (deelgemeente) of de coördinaten van het lokaal van de vereniging. Voor verbonden wordt het middelpunt aangegeven door de gemiddelden van de X-en Y-coördinaten van de uiterst gelegen verenigingen of het
centrum van het verbond.
De straal wordt uitgedrukt in volledige kilometers.
De verenigingen of verbonden doen de deelnemingszone op een klare en
duidelijke wijze kennen in een tekst die door alle liefhebbers kan worden
begrepen. Indien met deelgemeenten wordt gewerkt dient de administratieve
kaart van vóór de fusie van eind 1976 – begin 1977 te worden gebruikt.

De comités van de PE/SPE hebben het recht over de geschiktheid van de door
de verenigingen of verbonden bepaalde deelnemingszones te beslissen.
Onverminderd de bepalingen van de artikelen 4 en 29 van huidig reglement
is het de verenigingen of verbonden ten strengste verboden, onder gelijk
welk voorwendsel, gelijk welke liefhebber uit te sluiten die in de omschreven
omtrek woont, die voorkomt op het programma noch het getal van zijn duiven, noch het bedrag van zijn inzetten te beperken, noch een andere bijdrage
te eisen dan deze voorzien voor de inrichtingskosten.
Behalve in geval van akkoord tussen de betrokken entiteiten zullen de comités van de PE/SPE, ingeval de stralen of deelnemingszones van hun verenigingen het grondgebied van een andere entiteit overlappen, de reglementen
van deze laatste toepassen.
De aanvragen tot samenspel tussen verenigingen uit verschillende PE/SPE
zullen van rechtswege door de betrokken comités van de PE/SPE dienen te
worden goedgekeurd voor de verenigingen uit aanpalende gemeenten (en
niet deelgemeenten – tekst in het Nederlands mag worden behouden - in
het Frans wordt “après fusion” vervangen door “et non communes partielles”). De inrichter en het hoofdlokaal zullen steeds dienen gevestigd te zijn in
de entiteit die het grootst aantal leden vertegenwoordigt in het samenspel.
Bij een vastgesteld in gebreke blijven door een comité van de PE/SPE voor
de beschikkingen voorzien door de twee voorgaande paragrafen, zal een
beperkte commissie van drie personen aangeduid door de nationale raad
van beheer en bestuur en voorgezeten door de ondervoorzitter bevoegd voor
sportieve aangelegenheden, de betwiste gevallen beslechten.
A5. Voorstel ingediend door de PE Antwerpen:
- vanaf 1 juni geen portduiven meer op de wedstrijden
- bij leervluchten moeten de duiven geen chipring dragen
(art. 37 van het NSR)
→ De leden van het NSC zijn van mening dat
- Punt 1 (portduiven) tot de exclusieve bevoegdheid behoort van de PE
Antwerpen;
- Punt 2 (geen chipring op de leervluchten) – leervluchten een bevoegdheid
is van de betrokken PE/SPE
De nationale mandatarissen sluiten zich aan bij het standpunt van de leden
van het NSC.
A6. Verplichte gegevens vermeld op alle uitslagen van wedvluchten –
samenvatting van de Spiegellijsten
Art. 91 § 1
De uitslag van een wedstrijd vermeldt het aantal deelnemende liefhebbers,
het totaal aantal ingeschreven duiven, de samenvatting van de spiegellijsten en alle gegevens nodig voor het nazicht van de snelheid en de behaalde
sommen, de landcode, het nummer en het jaartal van de ring alsmede het
volgnummer van de inschrijving van de geklasseerde duif. Bij de eerstgerangschikte duif van elke deelnemer wordt ook het totaal aantal ingetekende
duiven van de belanghebbende vermeld.
A7. Sanctie vermelden voor liefhebbers dewelke duiven te koop aanbieden
die niet op hun naam staan ingeschreven in het KBDB-bestand – verwijzing
naar art. 112 van het NSR (art. 108 § 2 van het NSR)
art. 108 § 2
Al de te koop gestelde duiven dienen eigendom te zijn van de verkoper.
De gekochte of gekregen duiven zullen door hem verplichtend op zijn naam
overgeschreven worden vóór de verkoop.
Bij een vastgestelde overtreding zullen de sancties, voorzien in art. 112 van
het NSR, worden toegepast nl. het opleggen aan het desbetreffende lid van
de KBDB van een administratieve boete van 25 EURO/duif.
Het niet betalen van deze administratieve boete is tuchtrechtelijk beteugelbaar met volgende tuchtsancties:
- Administratieve boete van 375 EURO
- Effectieve schorsing van onbepaalde duur tot betaling van het
verschuldigde bedrag
- Een verbod, voor onbepaalde duur, tot deelname aan alle
kampioenschappen ingericht door of op enigerlei wijze verbonden
et de KBDB en/of FCI.
A8. Onderzoek administratieve verplichtingen “verkopingen”
(herwerking van de art. 105 t.e.m. 111 van het NSR)
Opschorting van de artikels 105 t.e.m. 111 voor wat betreft de verplichting tot
het betalen van de 3%. De administratieve verplichtingen, zoals vermeld in
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art. 105 t.e.m. 111 NSR, blijven evenwel behouden. Deze opschorting geldt
voor de verkopingen (datum van verkoop) vanaf 01.01.2016 t.e.m. 31.10.2021.
Art. 105
Alle andere verkopingen dan deze op het hok of op internet, zijn openbaar
en verlopen verplicht onder toezicht van een openbaar ambtenaar (notaris of
gerechtsdeurwaarder). Met uitzondering evenwel en mits goedkeuring door
de PE/SPE, van een bonverkoping ten voordele van elk van de kampioenschappen van de aangesloten verenigingen en dit ter gelegenheid van de
kampioenendag van hun leden.
De leden van de KBDB die wensen duiven openbaar te verkopen, dienen
hiertoe door de KBDB gemachtigd te worden.
Om die toelating te bekomen dient de verkoper bij de KBDB een formulier
aan te vragen (beschikbaar op de KBDB-website). Bedoeld formulier voor
de openbare verkoop zal volledig ingevuld en ondertekend aan de KBDB
worden teruggezonden : minstens 25 dagen vóór de verkoop zo het oude
en/of jonge duiven betreft en minstens 15 dagen vóór de verkoop zo het
gaat om late jonge duiven.
Door middel van dit formulier dienen volgende inlichtingen te worden
verstrekt:
1.naam, voornaam, adres en nummer van het bewijs van lidmaatschap van
de K.B.D.B van de eigenaar van de te koop gestelde duiven;
2.naam en adres van het verkoopsorganisme en van de bij de verkoop
tussenkomende openbare ambtenaar (notaris of deurwaarder);
3.plaats, datum en uur van de verkoop;
4.aard van de verkoop (totale, gedeeltelijke, oude, jonge of late jongen, enz.).
Samen met het aanvraagformulier dient de verkoper een lijst te zenden met:
1. de ringnummers van de te koop gestelde duiven;
2. de ringnummers van de duiven die de verkoper zal behouden;
3. de periode tijdens dewelke de duiven eventueel zullen mogen worden
overgewend.
Indien de De verkoper beschikt over de mogelijkheid om de behaalde prijzen
op de verkooplijst wenst te publiceren. , dient hij die prijzenlijst eveneens bij
zijn aanvraag te voegen. Op die lijst mogen uitsluitend worden vermeld de
prijzen die aan de hand van uitslagen in het bezit van de verkoper, kunnen
worden gestaafd en gecontroleerd.
Bovendien zal noch in de verkooplijsten, noch in de publiciteitsartikelen die de
verkoping voorafgaan, melding worden gemaakt van behaalde miezen en/of
poelen of van getrokken geldsommen.
Die lijst zal bovendien behelzen: de zetel en de naam van de inrichtende
vereniging, de lossingsplaats, het aantal deelnemende duiven per categorie
(oude, jaarlingen, jonge), het aantal door de verkoper ingetekende duiven en
de wijze van verdeling van de prijzen (per drie, per vier, enz.).
Een exemplaar van de officiële verkooplijst met vermelding van het toelatingsnummer zal worden gedeponeerd bij de KBDB, vóór de verkoopdatum.
De inlichtingen vermeld op de officiële verkooplijst, dienen uiteraard overeen
te stemmen met de inlichtingen die door de verkoper aan de KBDB werden
verstrekt.
Voor elke verkoping, ingericht in België of in het buitenland, is de verkoper verplicht:
1. de administratieve kosten, verbonden aan de overschrijving van duiven en,
onverminderd de eventuele supplementaire onkosten te betalen.
2. in de hoedanigheid van aangesloten lid, volgende schijven af te dragen aan de
KBDB, ten bate van de promotie:
3% van het toegewezen bedrag tot 100.000 EURO
2,50% van het toegewezen bedrag vanaf 100.001 EURO tot 200.000 EURO
2% van het toegewezen bedrag vanaf 200.001 EURO.
Indien het bedrag van het percentage hoger ligt dan 10.000 EURO beschikt de
nationale raad van beheer en bestuur over de mogelijkheid om te onderhandelen
met de verkoper over het af te dragen bedrag aan de KBDB.
Te vereffenen binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de verkoop.
Bij ontstentenis zal het percentage van 3% worden toegepast;
3. een afschrift van het proces-verbaal van de verkoop over te maken aan de
KBDB. Dit proces-verbaal dat hij doet afleveren door de tussenkomende
ambtenaar, zal vermelden: naam en adres van de koper(s) en de ringnummers
van de door hem (hen) aangekochte duiven.
De verkoper is verplicht om vóór de datum van de verkoop de kosten voor
het overschrijven van de te koop gestelde duiven te vereffenen.
Voor de verkopingen via internet en op het hok zal de liefhebber een lijst,
met vermelding van de identiteit der kopers van de duiven, overmaken aan
zijn respectievelijke PE/SPE, dit binnen de 15 dagen na het beëindigen van
de verkoop.

Bij het niet naleven van de hierboven opgesomde verplichtingen zal de liefhebber worden opgeroepen door de nationale raad van beheer en bestuur
van de KBDB teneinde zijn verweermiddelen voor te dragen. De nationale
raad van beheer en bestuur betekent, desgevallend na het betreffende lid
te hebben gehoord, zo spoedig mogelijk zijn gemotiveerde beslissing aan
betrokkene. Deze beslissing is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk
verhaal, en zonder borgstelling en met verbod van kantonnement.
Volgende straffen kunnen door de nationale raad van beheer en bestuur
worden opgelegd :
- administratieve boete van 375 EURO per vastgestelde inbreuk
- effectieve schorsing van onbepaalde duur
- een verbod, voor onbepaalde duur, tot deelname aan alle kampioenschappen
ingericht door of op enigerlei wijze verbonden met de KBDB en/of FCI.
Deze straffen kunnen slechts worden opgeheven, door de nationale raad
van beheer en bestuur nadat betrokkene een schriftelijk gemotiveerd verzoek
heeft ingediend.
Wanneer op de verkooplijst duiven voorkomen die voorheen door de verkoper
werden aangekocht, zal, voor elk van deze duiven, naam en adres van de
oorspronkelijke eigenaar en gebeurlijk van de achtereenvolgende eigenaars,
worden bekendgemaakt.
Art. 105 bis
→ Dit artikel dient behouden te blijven aangezien hierin de bepalingen worden
vervat voor de verkoop van de ringen en meer bepaald vanaf de 151ste ring.
Art. 106
De beschikkingen voorzien door art. 105 zijn tevens van toepassing voor de
publieke verkopingen georganiseerd door buitenlandse duivenliefhebbers in
België en voor verkopingen georganiseerd in het buitenland door Belgische
duivenliefhebbers, zelfs daar waar de aanwezigheid van een ambtenaar niet
wettelijk is vereist. De buitenlandse liefhebber die in België verkoopt dient
bovendien zijn aansluiting bij zijn nationale federatie aan te tonen.
Elke publiciteit gevoerd langs dag- en weekbladen, circulaires, folders, films
of onder gelijk welke vorm, met het doel verkopingen in binnen- en buitenland te propageren, zal voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de KBDB
worden voorgelegd.
Art. 107
De verkoper onder wiens naam de verkoping wordt aangekondigd, blijft aansprakelijk en verantwoordelijk, zelfs bij een globale afstand aan de persoon of
het organisme dat zich met de verkoping gelast van de te koop aangeboden
reisduiven.
→ Dit artikel dient behouden te blijven.
Art. 108
→ De inhoud van dit artikel werd reeds onder hiervoor besproken en dient te
worden behouden.
Art. 109
Openbare verkopingen (ingericht in een verkoopszaal, thuis, via internet,…)
en ongeacht de voorgeschreven modaliteiten, worden ofwel aangekondigd
als gedeeltelijk ofwel als totaal. Iedere andere term dan totaal of gedeeltelijk
komt niet in aanmerking om te gebruiken in publicaties die de verkoop aankondigen.
De verkoper blijft verantwoordelijk voor de door hem gebruikte terminologie.
Een totale verkoping brengt automatisch het verbod tot het houden van reisduiven van de laatste eigenaar van de duiven met zich mee, voor een periode
van 2 jaar en de verplichting na de duurtijd bepaald voor het overwennen, tot
het afsluiten van de ingangen van de duivenhokken voor een periode van 2
jaar. Vanaf het derde jaar mag terug aan wedvluchten worden deelgenomen
met jonge duiven; vanaf het vierde jaar in alle categorieën. Gedurende deze
periode van verbod tot het houden van reisduiven blijft hij onderworpen aan
de voorschriften van het duivenliefhebberswetboek, zelfs indien hij niet meer
in het bezit is van een bewijs van lidmaatschap.
Dit verbod zal voortduren voor onbepaalde tijd zolang de liefhebber de
verplichtingen voorzien bij art. 105 § 11 niet zal hebben nageleefd.
Het duivenhok zal gedurende twee jaar uitgeschakeld blijven, voor zover de
verkoper het blijft gebruiken. Ingeval van verhuis blijft dit verbod voor de
liefhebber en voor het nieuwe duivenhok gelden.
Het oude duivenhok zal uitgesloten blijven voor de nog te volbrengen termijn
bij beslissing van het comité van de PE/SPE wanneer dit laatste van oordeel is
dat het nationaal sportreglement niet werd geëerbiedigd.
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Bij een totale verkoping mag geen enkele duif worden ingehouden. Alle duiven dienen te worden toegewezen. Om welke reden ook kan om het even
welke duif die op een verkooplijst van een totale verkoping is voorgekomen,
niet opnieuw eigendom worden van de verkoper.
→ Dit artikel dient behouden te blijven.
Art. 110.
De verkoop per lot is toegelaten.
Onverminderd de toepassing van de laatste paragraaf van art. 109, heeft
de verkoper de verplichting aan de KBDB binnen de vijftien dagen na de
verkoping, de identiteitsringen te laten kennen van de duiven die hem zijn
overgebleven.
Elke liefhebber die een gedeeltelijke verkoping doet, zal op de verkooplijst
melding maken van de nummers en het jaartal van de ringen van de duiven
welke hem toebehoren en niet te koop worden aangeboden. Hij zal voortaan
na aangifte te hebben gedaan zoals voorzien bij de tweede paragraaf van
huidig artikel, nog slechts aan de wedvluchten mogen deelnemen met deze
duiven en met degene die per lot werden aangeboden en hem overbleven.
Tijdens maar ook tot 2 jaar na de datum van een gedeeltelijke verkoping
mag geen enkele toegewezen duif – onder welk voorwendsel ook – opnieuw
eigendom worden van de verkoper. Nochtans zal de verkoper bij een dergelijke verkoping, het recht hebben om de verkoop stop te zetten van de duiven
waarvoor geen opbod werd gedaan. Indien hij dit doet heeft hij de verplichting aan de KBDB de nummers en jaartallen van de ringen te laten kennen
van de duiven die hij behoudt.
Art. 111
De beschikkingen voorzien bij de artikels 108, 109 en 110 zijn van toepassing
op al de leden van een associatie.
→ Dit artikel dient behouden te blijven.
A9. Reglement PARAMYXOVIROSE in fine van het NSR – ALLE duiven dienen
ingeënt te worden en boete voorzien ingeval van overtreding
(titel + art. 1 + art. 3 + art. 5)
REGLEMENT BETREFFENDE DE VERPLICHTE INENTING TEGEN PARAMYXOVIROSE VOOR ALLE DUIVEN DIE AAN TENTOONSTELLINGEN OF SPORTMANIFESTATIES DEELNEMEN ZICH OP HET HOK BEVINDEN
Art. 1
Alle reisduiven die zich op het hok bevinden deelnemen aan een sportmanifestatie of aan een tentoonstelling moeten ingeënt zijn tegen paramyxovirose.
Het speciaal ter beschikking gestelde officiële document van de KBDB dient
hiervoor te worden gebruikt met duidelijke vermelding van de identiteitsringen van de ingeënte duiven en het licentienummer van de liefhebber. De liefhebber dient verplichtend de inentingslijsten van ALLE duiven (zowel van de
duiven die deelnemen aan de leer- en wedvluchten als de duiven die zich
enkel op het hok bevinden) te deponeren bij de inkorvende vereniging(en).

1. al de personen die naast de duivenliefhebber voorkomen op de hoklijst;
2. al de duivenliefhebbers die hun hoklijst indienden in een andere duivenliefhebbersvereniging van dezelfde entiteit.
Al de personen die naast de duivenliefhebber voorkomen op de hoklijst kunnen
geen administratief verantwoordelijk lid worden van de duivenliefhebbersvereniging.
Art. 23
De duivenliefhebbersvereniging wordt beheerd door een bestuur van ten
minste drie administratief verantwoordelijke leden, gekozen door de algemene vergadering voor de duur van één jaar en herkiesbaar.
Hoofdbestuur :
Het bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die samen het hoofdbestuur vormen.
In het hoofdbestuur kunnen uitsluitend personen worden aangeduid die een
lidkaart van duivenliefhebber bezitten van de betrokken vereniging.
Het hoofdbestuur van de vereniging is van rechtswege lid van de privéclub of
sponsorclub die naast de vereniging zal worden opgericht.
Bestuur van de vereniging
Het comité kan ook over een ondervoorzitter, een adjunct-secretaris en een
adjunct-penningmeester beschikken. Deze dienen niet verplichtend in het bezit te zijn van een lidkaart van duivenliefhebber maar wel van een lidkaart in
de zin van art. 9 van de KBDB-statuten.
Deze personen dienen eveneens in het bezit te zijn van een KBDB-lidkaart,
zonder deel uit te maken van het comité van een andere vereniging, of van
een lidkaart in de zin van artikel 9 van de KBDB-statuten.
Het bestuur kan slechts geldig beslissingen nemen wanneer een gewone
meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de aanwezige stemmen behalve voor de uitzondering voorzien betreffende het aanvaarden van
de leden.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Art. 26.
Kunnen geen lid worden van het bestuur :
1. alle personen zoals voorzien in art. 12 van huidige statuten;
2. de minderjarigen;
3. de vergunninghoudende liefhebber die een totale verkoop van zijn duiven heeft
gehouden of heeft doen houden voor een periode van één jaar, te rekenen van
de dag van de verkoop ongeacht de plaats waar hij is gevestigd;
4. de eigenaar of uitbater van een duivenlokaal van de vereniging;
5. begeleiders of verzenders van reisduiven;
6. al de personen die samenwonen met hen die een activiteit als hiervoren
bedoeld uitoefenen en alle personen welke een gewone bezoldigde bezigheid hebben in rechtstreeks verband met de duivenliefhebberij;
7. al de aangesloten leden die samenspelen of duo vormen met hen die een
activiteit als hierboven bedoeld, uitoefenen.
8. de sportieve leden die geen administratief verantwoordelijk lid zijn.

Art. 3
Alle inrichters van sportmanifestaties of van tentoonstellingen zullen de duiven,
waarvan de eigenaar bij de inkorving geen vaccinatieattest kan voorleggen,
evenals alle andere duiven van dezelfde liefhebber aan dezelfde wedvlucht
moeten weigeren.

Kan geen lid worden van het bestuur, noch helper, niettegenstaande hij
administratief verantwoordelijk lid is, de aangeslotene die het voorwerp is
geweest van een niet voorwaardelijke schorsing.

Art. 5
Elke inbreuk op het huidig reglement, dient door de inkorvende vereniging, binnen de kortst mogelijke tijd, gemeld te worden aan de raad van bestuur van de
PE/SPE die de duivenliefhebber in kwestie een verbod oplegt om nog duiven in
te korven. Dit verbod wordt opgeheven 21 dagen nadat een attest van inenting
werd ondertekend. Bewuste duif dient, bij beslissing van de inrichter van de
betrokken wedvlucht, verplichtend uit de uitslag te worden genomen.
Ingeval van aanhoudende weigering zich te onderwerpen aan het KB van
28.11.1994 en de richtlijn van de Europese Gemeenschap van 14.07.1992 zal
de nationale raad van beheer en bestuur, na onderzoek van het dossier, een
administratieve boete opleggen van 375 EURO aan zowel de liefhebber als
aan de betrokken vereniging. De beschikking voorzien in §1 van huidig artikel
blijft onverwijld van toepassing.
Bij niet betaling van de boete kan de betrokkene onderworpen worden aan de
toepassing van artikel 102 punt 11 van het duivenliefhebberswetboek.

1.1 Toepassingsgebied

STATUTEN VAN DE VERENIGINGEN
Art. 12.
Kunnen geen administratief verantwoordelijk lid worden van de duivenliefhebbersvereniging :

PLICHTENLEER VAN DE MANDATARISSEN

Deze codex is van toepassing op de KBDB-mandatarissen en de kandidaat-mandatarissen.
Onder mandataris dient verstaan, ieder persoon die verkozen werd in de
schoot van de nationale organen en van de PE/SPE van de Federatie, evenals hij of zij die zetelt in een juridisch of raadgevende beslissingsbevoegde
instelling opgericht in de schoot van de KBDB maar eveneens de kandidaatmandatarissen
1.2. Aard van de deontologische regels
De deontologische regels beogen de correcte uitvoering van de opdracht van
iedere mandataris vanaf ondertekening van de plichtenleer van de KBDB.
vanaf zijn in functie treding, wat onontbeerlijk is voor de goede werking van
de KBDB
Het niet naleven van deze regels zal, indien nodig, in laatste instantie aanleiding geven tot een tuchtmaatregel.
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SPORTIEVE ORGANISATIE VOOR HET SEIZOEN 2021

Volgende punten werden medegedeeld door de voorzitter van het
Nationaal Sportcomité ingevolge de vergadering van zijn comité dd.
28/01/2021:
1. Dubbelingen PE/SPE op de (inter)nationale wedvluchten 2021: kennisname standpunten geformuleerd door de PE’s/SPE’s na consultatie van hun respectievelijke inrichter aangaande de verdeling van de
0,15 EURO/duif
2. Ristorno op de fond- en de grote fondwedvluchten
De ristorno’s 2021 werden door de nationale algemene vergadering
van 23/10/2020 als volgt bepaald:
» grote halve-fondwedvluchten:
Ristorno van 0,15 EURO/duif – bij uitgestelde lossing zal het ristorno
worden verminderd met 0,05 EURO/dag
» fond en grote fondwedvluchten
Ristorno van 0,10 EURO/duif ook bij een uitgestelde lossing
Tijdens de laatste vergadering met de Belgische inrichters van de
(inter)nationale wedvluchten, werd het verzoek geformuleerd om, voor
de fond en de grote fondwedvluchten, het ristorno van 0,10 EURO/duif,
bij een uitgestelde lossing, net zoals voor de grote halve-fondwedvluchten,
eveneens te verminderen met 0,05 EURO/dag.
Teneinde een gelijkheid te bekomen tussen de grote halve-fondwedvluchten enerzijds en anderzijds de fond en grote fondwedvluchten,
werd een positief advies verstrekt door het NSC.
3. Elektronisch constateren
» Keuring masters: keuring 2020 is geldig in 2021
→ wijziging van de artikels 7, 30 § 1, 37 § 8 & 66 § 1 van het NSR namelijk
de inlassing van de hierna opgenomen tekst:
Covid-19 – ten gevolge van de Covid-19 pandemie kunnen de masters van de verenigingen niet worden gehomologeerd voor 2021. In
afwijking van huidig artikel zullen de masters, gehomologeerd voor
2020, goedgekeurd volgens de standaard 2020, ook voor het speelseizoen 2021 automatisch als “gehomologeerd en goedgekeurd”
worden beschouwd.
De KBDB zal er zorg voor dragen dat eventuele nieuwe masters door
de betrokken firma’s kunnen worden binnengebracht op de maatschappelijke zetel van de KBDB te Halle, en dit op een nog mee te
delen datum en tijdstip waar de Nationale Adviesraad voor elektronische constatatiesystemen binnen de KBDB dan, met respect voor de
COVID-19 reglementering, zal overgaan tot (eventuele) homologatie
en goedkeuring van deze nieuwe masters
» Controlechipringen voor de manuele inkorvingen
→ identiek aan 2020 en enkel op de (inter)nationale wedvluchten
4. Opstellen van een hittegolfplan
→ over te maken aan Dierenwelzijn Vlaanderen en Wallonië
5. Criteria nationale kampioenschappen 2021 – zie pagina 17 tot 27.
6. Kalender van de (inter)nationale wedvluchten 2021
Deze kalender bevindt zich op pagina 13.
→ Een definitieve beslissing aangaande de inkorvingsdag van Barcelona (zondag of maandag) zal door de inrichter nog dienen te worden
genomen.
7. Inleg voor kosten nationale en internationale wedvluchten
De tabel met de inleg voor kosten 2021 kan worden geconsulteerd op
pagina 12.
8. Maximum aantal duiven in de manden
⊲ voor de (inter)nationale wedvluchten 2021 (zie pagina 12)
Teneinde geen verwarring te laten bestaan bij de verenigingen werd
tevens het maximum aantal toegelaten duiven vermeld bij temperaturen hoger dan 25° (toepassing art. 44 van het NSR).
⊲ voor de andere wedvluchten

✓ Wedvluchten in België
riet		
28 duiven
plastiek
28 duiven
aluminium
33 duiven

Bij temperaturen > 25°C
25 duiven
25 duiven
30 duiven

✓ Wedvluchten in Frankrijk met 1 nacht korf
a/ Vluchten ten noorden van Parijs
riet		
28 duiven
plastiek
28 duiven
aluminium
33 duiven

Bij temperaturen > 25°C
25 duiven
25 duiven
30 duiven

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

Bij temperaturen > 25°C
22 duiven
22 duiven
27 duiven

✓ Wedvluchten in Frankrijk met 2 nachten korf
		
Bij temperaturen > 25°C
riet		
22 duiven
20 duiven
plastiek
22 duiven
20 duiven
aluminium
25 duiven
22 duiven
9. Afschaffing van de gummiring op de nationale en internationale
wedvluchten in 2021
(de liefhebber beschikt steeds over de mogelijkheid om een gummiring
te laten aanbrengen bij de inkorving)
Rekening houdend met het feit dat de Covid-19 pandemie nog steeds
niet van de baan is, werden, naar analogie met 2020, volgende beslissingen genomen:
✓ Controleconstatatie (art. 98 van het NSR) vervalt in 2021.
Controles zullen worden uitgevoerd met het KBDB-controlesysteem
✓ Teneinde deze controle mogelijk te maken, dienen de duiven
dewelke deelnemen aan de (inter)nationale wedvluchten 2021
en manueel worden ingekorfd verplichtend voorzien te zijn van
een “speciale controlechipring”. Deze chipring wordt, zoals de
elektronisch chipring, gekoppeld aan de identiteitsring in de
inkorvingslokalen. Kostprijs van deze chipring 1,10 EURO (ten
laste van de liefhebber). Deze “speciale controlechipringen”
kunnen worden besteld bij de KBDB via de verenigingen.
✓ Aanmeldingen (art. 101 van het NSR) – ALLE geklokte duiven
dienen aangemeld te worden (zowel voor de nationale grote
halve-fond, fond als de internationale grote fond wedvluchten)
met vermelding van
• de naam van de liefhebber
• de 4 laatste cijfers van de identiteitsring
• het uur van klokken (in u, min, sec)
• het uur van aanmelden (in u, min, sec)
• het eventueel vleugelmerk binnen de in art. 101 voorziene termijnen:
• de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke
		 categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van
		 bestatiging (in u, min, sec)
• vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke
		categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van
		 bestatiging (in u, min, sec)
SANCTIES:
→ Wanneer de respectievelijke termijnen van 15 minuten (voor de eerste duif per categorie) of 30 minuten (voor alle andere duiven) worden
overschreden, zal de duif worden geklasseerd op het uur van aanmelding van deze duif. Indien geen enkele aanmelding wordt gedaan zullen alle bestatigingen van deze liefhebber, in dezelfde categorie (en in
haar dubbelingen), worden geannuleerd.
→ De verplichte termijnen voor het aanmelden, vervallen voor de gehandicapte liefhebber die, een ondertekend en jaarlijks hernieuwbaar
attest van de dokter, waarin deze laatste bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door de KBDB opgelegde aanmelding niet
kan uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de KBDB
en door deze beiden werd aanvaard en goedgekeurd. De aanmelding
dient echter wel te geschieden binnen een termijn van 2 uren vanaf
het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec).
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→ Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan
wordt de duif geklasseerd op het juiste uur van bestatiging (in u, min,
sec) plus 1 minuut.
→ Indien aan één of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt
voldaan, zal de duif worden gedeklasseerd.
WIE NEEMT DE BESLISSING?
→ Voor nationale wedvluchten wordt elke beslissing om een duif te declasseren genomen door het inkorvingslokaal. Bij ontstentenis van
actie door het inkorvingsbureel, voor wat betreft de toepassing van art.
101 van het NSR, kan de beslissing om een duif te declasseren worden
genomen door de voorzitter van het NSC.
10. Overschrijvingen – toepassing art. 112 van het NSR
✓ Alle duiven met ringen 2019 en volgende jaren die op het hok
aanwezig zijn, moeten verplicht bij de KBDB zijn ingeschreven
op naam van het betreffende lid van de KBDB.
SANCTIE:
Bij overtreding van deze bepaling zal aan het betreffende lid van de
KBDB een administratieve boete van 25 EURO/duif worden opgelegd.
Het niet betalen van deze administratieve boete is tuchtrechtelijk
beteugelbaar met volgende tuchtstraffen:
- Administratieve boete van 375 EURO
- Effectieve schorsing van onbepaalde duur tot betaling van het
verschuldigde bedrag
- Een verbod, voor onbepaalde duur, tot deelname aan alle kampioenschappen ingericht door of op enigerlei wijze verbonden met
de KBDB en/of FCI.
✓ Alle duiven waarmee aan sportieve activiteiten wordt deel
genomen, moeten verplicht staan ingeschreven op naam van de
betreffende liefhebber.
SANCTIE:
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 liefhebber. Bij vaststelling van inbreuk
tegen dit beginsel zal de duif uit de klassering worden genomen en de
gewonnen prijs verbeurd verklaard worden ten voordele van de vlucht
of de activiteit (met strikte naleving van de termijnen voorzien bij art. 89
van huidig reglement).

De overschrijving dient in het KBDB bestand te
zijn uitgevoerd vóór de inkorving.
11. Kostprijs opmaak uitslagen (inter)nationale wedvluchten 2021
Wat dient de liefhebber, per ingekorfde duif, te betalen?
Grote halve-fond
Fond
Inleg voor kosten
1,75
2,50
			
Tussenkomst uitslag
0,10
0,10
Verplichte dubbeling PE/SPE 0,25
0,25

Grote fond
afhankelijk
van de vlucht
0,10
0,25

Behalve de uitzonderingen, voorzien door art. 10 van het NSR, zullen
de liefhebbers worden geklasseerd in de PE/SPE alwaar hun duivenhok zich bevindt.
Verplichte lokale dubbeling 0,25 max.
Zonale dubbeling
gratis

0,25 max.
gratis

0,25 max.
/

12. NIEUWE uniforme poelebrief voor de NATIONALE WEDVLUCHTEN 2021 (zie pagina 14 + 15)
Een NIEUWE nationale poelebrief zal in 2021 van toepassing zijn. Voor de
INTERNATIONALE wedvluchten blijft de poelebrief 2020 van toepassing.
13. NIEUWE ZONES op de nationale grote halve-fond & fondwedvluchten 2021
De leden van de nationale raad van beheer en bestuur dragen openheid en eerlijkheid hoog in het vaandel. Iedereen dient op een gelijke

en eerlijke manier te worden behandeld en alzo aan de duivensport
kunnen deelnemen.
Dit is dan ook de reden waarom gepoogd werd om naar een meer eerlijke verdeling van de zones op de nationale grote halve-fond en fondwedvluchten te komen en dit op een WISKUNDIG onderbouwde methode.
Er werd een beroep gedaan op Prof. Dr. Morent teneinde aan de hand van
cijfermateriaal (aantal ingekorfde duiven en deelnemende liefhebbers),
verzameld voor 2020, een nieuwe indeling van de zones uit te werken.
Waarom werden de zones in het verleden ingevoerd?
Zoals iedereen weet, werden deze zones op de nationale fond en grote
halve-fond wedvluchten destijds ingevoerd om de afhankelijkheid van
de massa aan duiven en de wind te verminderen.
Welke zijn de belangrijkste punten van kritiek op deze zones?
⊲ Groot verschil tussen het aantal duiven tussen de zones A1 (7%)
& C (9%) enerzijds en de zones A2 (26%), B1 (30%) & B2 (28%)
anderzijds
⊲ Sommige zones zijn te breed om de kansen voor iedereen
identiek te maken
⊲ Startpunt van de zones (Limoges) is te westelijk gelegen
Dit was dan ook de reden om voor 2021 nieuwe zones in te voeren op de nationale wedvluchten, vertrekkende van de huidige
zones MAAR een herverdeling gebaseerd op een wiskundige
methode. Het gebruikte cijfermateriaal zijn de statistieken 2020
op de nationale grote halve-fond wedvluchten voor oude duiven
en jaarlingen. Er werd vastgesteld dat er geen grote verschillen in
deelnemingspercentage bestaan per zone, zowel voor de fondwedvluchten als voor de grote grote halve-fondwedvluchten voor jonge
duiven.
Er werd gekozen om zo weinig mogelijk veranderingen aan te brengen in de eindpunten van de zones, enkel werden er 3 extra zones
bijgevoegd voor de grote halve-fond en de 5 zones op de fond werden
aangepast om de duiven meer gelijkmatig te verdelen over verschillende zones en elke liefhebber de kans te geven zich meer regionaal te
verdedigen. Op die manier wordt er gehoopt om de massa- en windafhankelijkheid te verminderen.
Door de zones te verkleinen komen deze tegemoet aan de primaire
intentie die leidde tot de invoering van de zones, nl. de kansen van de
liefhebbers minder afhankelijk maken van hun locatie
in België.
De keuze van het beginpunt is van minder belang zodat de uiteindelijke keuze viel op de meest centrale lossingsplaats en van waaruit het
meeste wordt gelost nl. Châteauroux.
Er werd gepoogd om het aantal liefhebbers (min of meer recht evenredig met het aantal ingekorfde duiven) gelijkmatiger te verdelen over de
zones. Er werd geopteerd voor een aanpak van minimale verandering
van de huidige situatie en bovendien een aanpak die wiskundig onderbouwd is. Dit laatste garandeert een meer neutrale modus operandi
zonder invloed van wie dan ook.
Is dit de ideale verdeling voor iedereen?
Nee, geen enkele verdeling zal ideaal zijn voor IEDEREEN. Altijd zal er
iemand net buiten of net binnen een zone vallen. Niet zelden zal men
de ene keer blij zijn in de eigen zone te zitten, terwijl bij andere omstandigheden men net wil deelnemen in die andere zone.
Het is menselijk dat liefhebbers zullen vergelijken en voor zichzelf de berekening zal maken hoe voordeliger het zou zijn in de ene of de andere
zone te zitten.
Daartegenover staat wel dat, door de zones smaller te maken, de kansen meer gelijk verdeeld worden en iedereen zich zal moeten meten
met collega-duivenliefhebbers uit de eigen regio.
Er kan enkel worden gestreefd naar een eerlijkere duivensport en de winnaar moet steeds een sportieve winnaar en geen berekende winnaar zijn.
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Grote Halve Fond – 8 zones (A1 – A2 – A3 – B1 – B2 – B3 – B4 - C)
COÖRDINATEN EINDPUNTEN
Scheidingslijn A/B
51°21'03.2" N
03°16'51.8" E
Scheidingslijn B/C
51°17'26.0" N
03°39'32.0" E
Scheidingslijn C/D
51°14'05.3" N
03°59'20.2" E
Scheidingslijn D/E
51°28'59.0" N
04°30'41.6" E
Scheidingslijn E/F
51°24'29.2" N
04°54'38.5" E
Scheidingslijn F/G
51°18'44.7" N
05°13'47.4" E
Scheidingslijn G/H
51°12'26.1" N
05°37'17.3" E
COÖRDINAAT BEGINPUNT
Châteauroux 46°49'18.0"N 01°41'46.0"E lossingsplaats
FOND – 5 zones (A1 – A2 – B1 – B2 - C)
COÖRDINATEN EINDPUNTEN
Scheidingslijn A/BC
51°21'03.2" N
Scheidingslijn BC/DE
51°14'05.3" N
Scheidingslijn DE/FG
51°24'29.2" N
Scheidingslijn FG/H
51°12'26.1" N

03°16'51.8" E
03°59'20.2" E
04°54'38.5" E
05°37'17.3" E

COÖRDINAAT BEGINPUNT
Châteauroux 46°49'18.0"N 01°41'46.0"E Lossingsplaats
Wij danken dhr Morent voor zijn geïnvesteerde tijd en energie zodat
iedereen met gelijke wapens kan strijden.
De liefhebbers kunnen via hun liefhebberslogin kijken in welke zone
zij gelegen zijn evenals visueel de ligging van hun duivenhok op kaart
nakijken.
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15. Keuring masters verenigingen
De huidige COVID-19 pandemie is verantwoordelijk voor het feit dat de
procedure, zoals voorzien in art. 40 van de KBDB-statuten aangaande
het elektronisch constateren, niet kon worden toegepast.
De KBDB heeft dan ook beslist om, wat het speelseizoen 2021 betreft,
terug te vallen op de situatie van het speelseizoen 2020, met name dat
de masters, gehomologeerd voor 2020 en goedgekeurd volgens de
standaard 2020, voor het speelseizoen 2021 automatisch als “gehomologeerd en goedgekeurd” worden beschouwd.
16. “controlechipringen” op de wedvluchten 2021
⊲ Zoals reeds hiervoor vermeldt:
- het gebruik van de controlechipringen op de (inter)nationale
wedvluchten 2021, zoals in 2020, derhalve als test;
- het verzenden van deze controlechipringen zal, zoals in 2020,
gebeuren door de KBDB;
⊲ opschorting van het verplicht gebruik van de controlechipringen
op alle andere wedvluchten (snelheid, kleine halve-fond, grote
halve-fond (geen nationale vluchten)) en opschorting van het
inkorven van portduiven in aparte manden
17. EU-regelgeving DG 2020/688
Met dit nieuwe reglement stond onze duivensport op de rand van de
afgrond.
Een nieuwe Europese verordening (van toepassing vanaf 21 april 2021)
voorziet immers in een quarantaine van 21 dagen en een gezondheidscertificaat 48 uur voordat onze reisduiven de grens mogen overschrijden.
We hebben onze krachten gebundeld, zowel op internationaal vlak (FCI,
buitenlandse aangesloten federaties, Belgische vertegenwoordigers in de
respectieve Europese comités, ...) als op nationaal niveau (bevoegde ministeriële diensten, gespecialiseerde dierenartsen, politieke tussenkomsten,
...) en er werden maatregelen bekomen die het sportseizoen 2021 redden.
18. Noodkoppelingen
Ingeval van noodkoppeling is de liefhebber verplicht deze duif te regulariseren vóór haar eerstvolgende inkorving.
Zo niet, zal de duif niet in de uitslag kunnen worden opgenomen.
Bij recidive zal, naast de niet-klassering, door de liefhebber een boete
van 25 EURO/duif dienen betaald te worden aan de KBDB.
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De vereniging die bewust en op herhaaldelijk wijze noodkoppelingen
uitvoert voor dezelfde liefhebber en voor dezelfde duiven, zal worden
bestraft (administratieve boete van 375 EURO/overtreding).
De defecte chipringen dienen in het lokaal te worden bewaard tot het
einde van het sportseizoen met vermelding van de naam en het lidnummer van de liefhebber evenals de datum en de benaming van de
bewuste wedvlucht.
19. Verplichte gegevens vermeld op ALLE uitslagen – art. 91 NSR
Welke gegevens dienen verplichtend te worden vermeld op ALLE
uitslagen?
- het aantal deelnemende liefhebbers
- het totaal aantal ingeschreven duiven
- de samenvatting van de spiegellijsten
- alle gegevens nodig voor het nazicht van de snelheid
en de behaalde sommen
- de landcode, het nummer en het jaartal van de ring
- het volgnummer van de inschrijving van de geklasseerde duif.
- Bij de eerstgerangschikte duif van elke deelnemer dient ook het
totaal aantal ingetekende duiven van de belanghebbende vermeld
20. Verkoop van duiven
Al de te koop gestelde duiven dienen eigendom te zijn van de verkoper.
De gekochte of gekregen duiven zullen door hem verplichtend op zijn
naam overgeschreven worden vóór de verkoop.
Bij een vastgestelde overtreding zal aan het desbetreffende lid van de
KBDB een administratieve boete van 25 EURO/duif worden opgelegd.
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Het niet betalen van deze administratieve boete is tuchtrechtelijk beteugelbaar met volgende tuchtsancties:
- Administratieve boete van 375 EURO
- Effectieve schorsing van onbepaalde duur tot betaling
van het verschuldigde bedrag
- Een verbod, voor onbepaalde duur, tot deelname aan alle
kampioenschappen ingericht door of op enigerlei wijze
verbonden met de KBDB en/of FCI
21. Inentingen Paramyxovirose (ziekte van Newcastle) – reglement
Paramyxovirose in fine van het NSR
Welke wijzigingen werden doorgevoerd?
1. Verplichte inenting van ALLE duiven (dus ook deze die niet deelnemen
aan de wed- of leervluchten - (titel + art. 1)
2. De liefhebber dient al zijn inentingslijsten, dus ook van de
duiven dewelke niet aan de leer- of wedvluchten deelnemen,
verplichtend in te dienen bij de inkorvende vereniging(en) of in de
vereniging alwaar hij zijn hoklijst heeft ingediend - (art. 1)
3. Bij een vastgestelde overtreding dienen ALLE duiven van deze
liefhebber aan de betrokken vlucht te worden geweigerd - (art. 3)
4. Een administratieve boete van 375 EURO zal worden opgelegd
aan de in overtreding zijnde liefhebber - (art. 5)
De voornaamste wijziging bestaat er in dat ALLE duiven (dus ook de
kweekduiven), die zich op het hok bevinden, VERPLICHTEND dienen
ingeënt te worden.
Er dient uiteraard voorrang te worden verleend aan de duiven die deelnemen aan de wedvluchten en dewelke minimum 21 dagen, voorafgaand aan de wedvlucht, dienen ingeënt te zijn.

• Wat betreft de situatie als gevolg van COVID-19, wacht de
		 FCF de beslissingen af op het vlak van de avondklok en het
		 vrije verkeer van voertuigen over de grenzen heen.
Rekening houdend met deze melding van de FCF dient aldus de start van
de nationale kampioenschappen snelheid oude duiven en jaarlingen aan
te vangen op 3 april 2021
C/ voor de as-duiven, 2 aparte kampioenschappen, namelijk fond jaarlingen en grote fond jaarlingen en dit naar analogie met de kampioenschappen 1ste en 2de getekende aangezien er een groot verschil is
tussen de wedvluchten grote fond jaarlingen (2 wedstrijden) en fond
jaarlingen (4 wedstrijden)
● in FOND JAARLINGEN (drager van ring 2020), de 2 beste uitslagen
met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale
wedvluchten uit:
LIMOGES (jaarlingen) van 10/7, PERIGUEUX (jaarlingen) van 24/7,
TULLE (jaarlingen) van 31/7 en SOUILLAC (jaarlingen) van 7/8/2021.
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van
ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE, ofwel de uitslag van de
PE(voor de 5 Vlaamse PE’s), ofwel de uitslag van de ZONE (voor de 2
Waalse SPE’s).
Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag – ofwel NATIONAAL, ZONAAL, uitslag van de
PE(voor de 5 Vlaamse PE’s), uitslag van de ZONE (voor de 2 Waalse
SPE’s)

In een tweede fase kunnen dan de kweekduiven worden ingeënt maar
de deadline is alsdan minder dringend.

● in GROTE FOND JAARLINGEN (drager van ring 2020), de 2 beste
uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de
internationale wedvluchten uit: AGEN (jaarlingen) van 2/7 en NARBONNE
(jaarlingen) van 30/7.
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.

Ter herinnering, het Ministerieel Besluit aangaande deze inenting
voorziet dat deze jaarlijks dient hernieuwd te worden.

→15 laureaten zullen worden geklasseerd in deze beide
kampioenschappen

22. Criteria van de nationale kampioenschappen 2021 – zie pagina 17-27

D/ Algemeen kampioenschap
Rekening houdend met de late start van het seizoen 2020, ingevolge
Covid-19, werd het algemeen kampioenschap in 2020 herwerkt.

Vanaf 2021 zullen ALLE nationale kampioenschappen AUTOMATISCH
worden berekend zodat geen deelnemingsformulieren meer dienen
toegestuurd te worden.
Welke zijn de wijzigingen ten overstaan van 2020?
A/ 3 zones voor Wallonië i.p.v. 2 uitslagen SPE op de nationale vluchten
Voor Wallonië werd deze berekening eveneens gemaakt door prof.
Morent op basis van een gelijk aantal Waalse liefhebbers voor alle onderscheidenlijke wedstrijden (dus zowel in snelheid, halve fond, fond, ...)

Zone 1

46° 49' 18,0'' N
(464918,0)

01° 41' 46,0'' E
(014146,0)

Vertrekpunt:
Châteauroux

Zone 2

50° 50' 51,4'' N
(505051,4)

04° 14' 43,3'' E
(041443,3)

Vertrekpunt:
Châteauroux

Zone 3

50° 49' 43,3'' N
(504943,3)

05° 06' 37,9'' E
(050637,9)

Vertrekpunt:
Châteauroux

B/ start van de nationale kampioenschappen snelheid oude en jaarlingen
- De wedstrijden kunnen pas starten vanaf 15/03/2021 (beslissing
genomen door het FAVV in het dossier “vogelgriep” )
- Op 18/02/2021 heeft de FCF ons medegedeeld dat:
• gezien het feit dat Frankrijk momenteel wordt gecatalogeerd
		als hoog risiconiveau voor vogelgriep, de wedstrijden
		 verboden zijn tussen 1 september en 31 maart, zodat de start
		 van het sportseizoen pas na 31 maart zal kunnen worden
		 toegestaan. Deze regel is van toepassing op alle lossingen
		 in Frankrijk.

Voor 2021 wordt teruggekeerd naar het systeem 2019 en meer bepaald
toekenning van 1 punt per categorie (1ste getekende – prijzen per 5-tal)
- Grote fond oude
- Grote fond jaarlingen
- Fond oude
- Fond jaarlingen
- Grote halve-fond oude
- Grote halve-fond jaarlingen
- Grote halve-fond jonge duiven
- Kleine halve-fond oude
- Kleine halve-fond jaarlingen
- Kleine halve-fond jonge
- Snelheid oude
- Snelheid jaarlingen
- Snelheid jonge
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NATIONALE & INTERNATIONALE VLUCHTEN

INLEG VOOR KOSTEN NATIONALE EN
INTERNATIONALE WEDVLUCHTEN 2021
AGEN (Bordeaux)
ARGENTON
BARCELONA
BOURGES
BRIVE
CAHORS
CHATEAUROUX
GUERET
ISSOUDUN
LA SOUTERRAINE
LIMOGES
MARSEILLE
MONTELIMAR
NARBONNE
PAU
PERIGUEUX
PERPIGNAN
SOUILLAC
ST.VINCENT
TULLE
VALENCE

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

MAXIMUM AANTAL DUIVEN
PER MAND 2021
Lossingsplaats

Plastiek

Plastiek
Aluminium
Aluminium
(bij temp. > 25°)
(bij temp. > 25°)

GROTE FOND
AGEN (Bordeaux)
18
BARCELONA
16
MARSEILLE
18
NARBONNE
18
PAU
18
PERPIGNAN
18
ST. VINCENT
18
FOND
BRIVE
18
CAHORS
18
JARNAC
18
LIMOGES
18
MONTELIMAR
18
PERIGUEUX
18
SOUILLAC
18
TULLE
18
VALENCE
18
GROTE HALVE-FOND
ARGENTON
22
BOURGES
22
CHATEAUROUX
22
GUERET
22
ISSOUDUN
22
LA SOUTERRAINE
22

16
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20

25
25
25
25
25
25

22
22
22
22
22
22

INFO LOSSINGEN 2021
De LOSSINGSinformatie
- zal worden gepubliceerd op onze website "www.kbdb.be"
onder de rubriek “lossingsinfo”

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

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

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

Wanneer?
elke zaterdag van 20.03.2021 tot 30.10.2021
elke zondag
van 21.03.2021 tot 31.10.2021
op feestdagen
donderdag
maandag
woensdag

13 mei
24 mei
21 juli

O.H. Hemelvaart
Pinkstermaandag
Nationale Feestdag

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 14u00 te overschrijden voor
de zaterdagen, zon- en feestdagen. Voor de uitgestelde lossingen, wordt eveneens 14u00 als uiterste uur vastgesteld.
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KALENDER VAN DE (INTER)NATIONALE WEDVLUCHTEN 2021
Grote halve-fond
lossing

Fond
inkorving

13
Grote Fond

inkorving

inkorving

22/5/2021
29/5/2021 Bourges I (oude + jaarlingen)
5/6/2021 Châteauroux I (oude + jaarlingen)

do

BU

do

KBDB
Limoges I (oude)

woe

EB

do

OVV

Valence (oude)

woe

DH

do

AWC

Brive (oude)

woe

EB

Montélimar (oude)

woe

DH

12/6/2021
19/6/2021 Argenton I (oude + jaarlingen)
25/6/2021
26/6/2021 La Souterraine I (oude + jaarlingen)
2/7/2021
3/7/2021
9/7/2021
10/7/2021 Issoudun (oude + jaarlingen)

do

KBDB

Limoges II (oude + jaarlingen) woe

EB

do

KBDB

Cahors (oude)

woe

CC

Périgueux (oude + jaarlingen) woe

EB

16/7/2021
17/7/2021 Guéret (oude + jaarlingen)
23/7/2021
24/7/2021
30/7/2021
31/7/2021 Bourges II (oude + jaarlingen + jonge) do

KBDB

Tulle (oude + jaarlingen)

woe

télévie

do

KBDB

Souillac (oude + jaarlingen)

woe

EB

do

OVV

6/8/2021
7/8/2021 Châteauroux II (oude + jaarlingen)
14/8/2021 Argenton II (oude/jaarlingen + jonge)

Pau (oude)

ma

CJ

Agen (oude + jaarlingen)

ma

Télévie

Barcelona (oude)

zo of
ma

EB

St Vincent (oude)

ma

EB

Marseille (oude)

ma

CJ

Narbonne (oude + jaarlingen)

ma

indép

Perpignan (oude)

ma

EB

21/8/2021
28/8/2021 La Souterraine II (oude/jaarlingen + jonge) do

KBDB

4/9/2021
11/9/2021 Châteauroux III (oude/jaarlingen + jonge)

do

KBDB

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

LANCERINGSACTIE

AMIFORTIS

ESSENTIËLE AMINOZUREN - BCAA
VOOR SPORTDUIVEN
vitaminen, pro-vitaminen &
bacteriële proteïnen
KRACHT - SPIEREN
UITHOUDING & RECUPERATIE

ontdek ons gamma op www.dereiger.be
bestel 2 producten uit het gamma &
ontvang AMIFORTIS 300g GRATIS t.w.v. €16,50
Actie enkel geldig tot en met 30/06/2021 op de webshop
www.dereiger.be
Kortingscode: GRATIS-AMIFORTIS
Bij vragen mail naar : info@dereiger.be

De Reiger
Since 1947
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NATIONALE POULEBRIEF
NATIONAAL-ZONAAL-PE/ZW (ZW1 - ZW2 - ZW3)

Alle gegevens zorgvuldig invullen en aanduiden met een
kruis in de voorziene vakjes.

Variabel
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

M : miezen van 0.25€ tot 250€ - prijzen per 4-tal,
voor de PE/ZW (ZW1 - ZW2 - ZW3) prijzen per 3-tal
P : poules van 0.25€ tot 250€ - prijzen per 6-tal
EP : erepoules van 0 .25€ tot 5€ - prijzen per 10-tal
AS2 : aangeduide serie van 2 duiven – prijzen per 10-tal
AS3 : aangeduide serie van 3 duiven – prijzen per 15-tal
SP : speciale serie van (2 van de 3 duiven), prijzen per 15-tal
RAS : raakserie – prijzen per 15-tal
OAS2 : onaangeduide serie van 2 duiven – prijzen per 10-tal
OAS3 : onaangeduide serie van 3 duiven – prijzen per 15-tal
KRA : krabberpoule - prijzen per 10-tal
HEE : heeft – prijzen per 15-tal
SPR : sprint - gaat af in 4 delen. (40% - 30% - 20% - 10%)

BOM : 1ste prijs
1ste GET : prijzen per 10-tal
HALFWEG : gaat af in 3 delen. (25%-50%-25%)
De verschillende punten van 1 t/m de BOM, 1ste GET, HALFWEG worden in dalende lijn van getekende ingevuld d.w.z.
dat de éérste getekende altijd hoger staat dan de volgende
getekende enz.

Aangeduide serie van 2 en 3 duiven.

Serie van 2 per 2 duiven te zetten vb. 1ste en 2de
getekende en verder in groepen van 2.
Serie van 3 per 3 duiven te zetten vb. 1ste, 2de
en 3de getekende en verder in groepen van 3.

Speciale serie.

Kan men op alle duiven zetten in groepen van 3 duiven. vb.
10 duiven mee : 3 groepen 1ste, 2de en 3de getekende en
4de, 5de en 6de getekende en 7de, 8ste en 9de getekende.
Gaat af per 2 duiven : vb 2de en 3de getekende of 4e en
6de getekende.

Raakserie.

Kan op alle duiven gezet worden en wordt gewonnen door
2 duiven die aan elkaar raken : vb. 4de en 5de getekende.
Wordt toegekend in het voordeel van de liefhebber vb. 4de
– 2de – 3de – 1ste getekende. Indien op alle duiven gezet,
wint men een raakserie met 4de en 3de en een raakserie
met 2de en 1ste getekende.

Onaangeduide serie van 2 en 3 duiven.

Kan men op alle duiven zetten. vb. 10 duiven zetten van de
onaangeduide serie waarvan 5OA van 1€(1ste tot 5de getekende) en 5 duiven OA van 0.25€(6de tot 10de getekende).

Sprint.

Kan men op alle duiven zetten en gaat af in 4 delen : 4/10,
3/10, 2/10 en 1/10.

Krabber.

Kan men op alle duiven zetten, doch de 1ste getekende
staat altijd hoger dan de volgende getekende vb. 10 duiven
mee, 5 krabbers gezet; staan dus op de 5 eerste getekende.
De uitkering start van de laatste prijs naar boven tot de inleg
verspeeld is.

Bom.

Kan men op alle duiven zetten en gaat in één maal af.

Eérste getekende.

Kan slechts op de 1ste getekende gezet worden – prijzen
per 10-tal

Halfweg.

Kan gezet worden op alle duiven en gaat af in de 3 delen
(25% - 50% - 25%) te beginnen met de middelste prijs en
vervolgens één prijs hoger en één prijs lager dan de middelste prijs.
vb. 125 prijzen : 1ste prijs 63ste prijs, vervolgens 62ste prijs
en als laatste 64ste prijs.
Indien er geen 3 delen zijn wordt de inzet verdeeld in 2 delen. (50% - 50%)
Indien er geen 2 delen zijn wordt dit 1 deel (100%)

Belangrijke opmerkingen.
1. Alle inzetten zijn per duif.

2. De inzetten van alle series zijn vrij en mogen zelfs opgesplitst worden; vb. 10 duiven zetten van de onaangeduide
serie waarvan 5OA van 1€ (1ste tot 5de getekende) en
5 duiven OA van 0.50€ (6de tot 10de getekende).
3. Alle prijzen worden gewonnen t/m de laatste duif op de
uitslag. De niet gewonnen prijzen worden à rato van de
gezette duiven terugbetaald zonder afhouding van %.
4. De series worden verspeeld volgens art. 84 van het
nationaal sportreglement, de series tot maximum 2 uur
na de prijskamp.
5. Niet tegen gezette inleggen van een liefhebber
worden volledig terugbetaald zonder afhouding van de
kosten (zuiver geld).
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Formulier Nationale poulebrief
Lidnr/N°lic.:

Datum/Date:

Naam/Nom:

Vlucht/Conc.:

Straat/rue:

Aantal-Nombre:

Postnr./Code post:

Woonplaats/Localité:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,25
0,75
1,00
2,00
5,00
10
20
50
150
250

0,25
0,75
1,00
2,00
5,00
10
20
50
150
250

0,25
0,75
1,00
2,00
5,00
10
20
50
150
250

		Jonge-Pigeonn.
EP
PH
10

AS2
SD 2
10

AS3
SD 3
15

SP 3
SP 3
15

RAS
TOUCH
15

OA2
SL 2
10

OA3
SL 3
15

KRA
CONS
10

HEE
ACQ
15

SPR
SPR
4ST/Par

AANT
Nb

BOM/PJ
1ste prijs 1e prix
Get/MARQ
Per 10 Par 10
HWG/MILIEU
25-50-25
Kosten/Frais
TOT
M
M
4

P
P
6

EP
PH
10

AS2
SD 2
10

AS3
SD 3
15

SP 3
SP 3
15

RAS
TOUCH
15

OA2
SL 2
10

OA3
SL 3
15

KRA
CONS
10

HEE
ACQ
15

SPR
SPR
4ST/Par

AANT
Nb

BOM/PJ
1ste prijs 1e prix
Get/MARQ
Per 10 Par 10
HWG/MILIEU
25-50-25
Kosten/Frais
TOT

Tot Zonaal/Zonal
Tot PE/ZW
Uitslag/Resultat

P
P
6

EP
PH
10

AS2
SD 2
10

AS3
SD 3
15

SP 3
SP 3
15

RAS
TOUCH
15

OA2
SL 2
10

OA3
SL 3
15

KRA
CONS
10

HEE
ACQ
15

SPR
SPR
4ST/Par

PE / ZW (ZW1 - ZW2 - ZW3)
BOM/PJ
1ste prijs 1e prix
Get/MARQ
Per 10 Par 10
HWG/MILIEU
25-50-25
Kosten/Frais
TOT

TOT.

KOST
FRAIS

TOT.

0,25
1,00
2,00
4,00
9,00
19,00
39,00
89,00
239,00
489,00
0,50
0,50
0,50

Zonaal - Zonal

M
M
3

KOST
FRAIS
0,25
1,00
2,00
4,00
9,00
19,00
39,00
89,00
239,00
489,00
0,50
0,50
0,50

Nationaal - National

Tot Nationaal/National

Tot

P
P
6

Oude-Vieux

		Jaarse-Yearlings

Coördinaten/Coordonées:
M
M
4

15

AANT
Nb

KOST
FRAIS
0,25
1,00
2,00
4,00
9,00
19,00
39,00
89,00
239,00
489,00
0,50
0,50
0,50

TOT.
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BOETEROOSTER 2021

Aard van de inbreuk
Inkorvingen vóór of na de voorziene inkorvingsuren

Liefhebber

Gebruik van niet goedgekeurde voertuigen
Overlading
Overtreding art. 44 NSR bij temperaturen hoger dan 30°: stapelhoogte niet
verminderd
Laattijdige aankomst op de lossingsplaats
of
Laattijdige voorbereiding lossing
Onbewaakte duiven op de lossingsplaats

Vergezeller
250 €
100 € / mand
25 €/mand
250 €
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
Onvoldoende personeel voor de lossing
Lossingen zonder vergunning of clandestien
Onbewaakte duiven in inkorvingslokaal
Korven in slechte staat of niet onderhouden/Gebruik van manden met
scheidingswanden
Teveel duiven in de manden
Algemene vaststelling van te weinig duiven in de manden (met uitzondering van de restmanden)
Etiketten niet in orde
Niet loden van manden/Gebruik van niet conforme KBDB-verzegelstrips
Niet drenken van de duiven

250 €
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.
Niet aflassen van een vlucht
Contingenten van éénzelfde verbond werden gescheiden bij de lossing

250 €/mand

100 €/mand

100 €/mand

250 €

100 €/mand
prijs van de
mand
50 €/mand
100 €/mand
250 €

400 €
200 €
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 inbreuk

Andere inbreuken met betrekking tot het welzijn van de reisduiven
Ontbreken van attest PARAMYXO
PARAMYXO: aanhoudende weigering zich te onderwerpen aan de
vigerende reglementering (art. 5)
Ontbreken van goedkeuringsfiche in het voertuig
Laattijdig overmaken van gebruikte lossingsvergunningen
Achterlaten van loodjes/verzegelstrips op de lossingsplaats

Vereniging
250 €

250 €/formulier

100 €

375 €

Weigering toezending gevraagde documenten, info,… aan de KBDB
Vervoeren van duiven die niet werden ingekorfd in een door de KBDB
erkend inkorvingslokaal
Recidive niet regulariseren van een noodkoppeling
25 €/duif
Bewust en op herhaaldelijke wijze noodkoppelingen uitvoeren voor dezelfde liefhebber en voor dezelfde duiven
Duiven van 2019 en volgende jaren die zich op het hok bevinden en niet
25 €/duif
werden overgeschreven (art. 112 NSR)
Verkopingen: duiven niet overgeschreven op naam van de verkoper (art.
25 €/duif
108 van het NSR)
Kleuretiketten voor de nationale wedvluchten: niet laden van de manden
volgens lossingssector
Kleuretiketten voor de nationale wedvluchten: niet plaatsen van de voertuigen
1.
RAPPEL
van de inhoud van art. 43 § 3 van het NSR
per
lossingssector

200 €

375 €
200 €
1000 €
50 €/vereniging
200 €
100€/mand
375 €/
overtreding

25€/mand
500 €/voertuig

"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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CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2021
VOORAFGAAND
- Gelieve te noteren dat vanaf 2021 ALLE nationale kampioenschappen AUTOMATISCH zullen worden berekend zodat geen
deelnemingsformulieren meer dienen toegestuurd te worden.
I. ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN
● Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP zal worden betwist met de
eerste afgegeven duif, op
13 wedvluchten, klassement per 5-tal (volledige prijzen), hetzij
1 wedstrijd GROTE FOND OUDE
(beste uitslag van de 7 internationale wedstrijden)
1 wedstrijd GROTE FOND JAARLINGEN
(beste uitslag van de 2 internationale wedstrijden)
1 wedstrijd FOND OUDE
(beste uitslag van de 9 nationale wedstrijden)
1 wedstrijd FOND JAARLINGEN
(beste uitslag van de 4 nationale wedstrijden)
1 wedstrijd GROTE HALVE-FOND OUDE
(beste uitslag van de 8 nationale wedstrijden)
1 wedstrijd GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN
(beste uitslag van de 8 nationale wedstrijden)
1 wedstrijd GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN
(beste uitslag van de 4 nationale wedstrijden)
1 wedstrijd KLEINE HALVE-FOND OUDE
→ kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- samengevoegde uitslag van alle oude
		 en alle jaarlingen samen
1 wedstrijd KLEINE HALVE-FOND JAARLINGEN
→ kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude
		 en alle jaarlingen samen
1 wedstrijd KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN
1 wedstrijd SNELHEID OUDE
→ kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- samengevoegde uitslag van alle oude
		 en alle jaarlingen samen
1 wedstrijd SNELHEID JAARLINGEN
→ kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude
		 en alle jaarlingen samen
1 wedstrijd SNELHEID JONGE DUIVEN
Criteria, begin- en einddatum: zie respectievelijke kampioenschappen.
Voor de Grote Fond OUDE en de Grote Fond JAARLINGEN
komen enkel de NATIONALE uitslagen in aanmerking.
Voor de nationale wedstrijden zal het programma de beste
coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslag van de PE(voor de 5 PE’s), ofwel
de uitslag van de WAALSE ZONE (voor de 2 SPE’s).
Er zullen 15 laureaten worden geklasseerd.
● Het nationaal kampioenschap GROTE FOND OUDE (drager van
ring 2019 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 25/6, AGEN (oude) van 2/7, BARCELONA van 9/7,
ST.VINCENT van 16/7, MARSEILLE van 23/7, NARBONNE (oude)
van 30/7 en PERPIGNAN van 6/8/2021.

17

Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
● Het nationaal kampioenschap GROTE FOND JAARLINGEN
(drager van ring 2020) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen),
op de 2 volgende nationale wedvluchten :
AGEN (jaarlingen) van 2/7 en NARBONNE (jaarlingen) van
30/7/2021.
Enkel NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
● Het nationaal kampioenschap RHONEVALLEI OUDE DUIVEN
(drager van ring 2019 of ouder) zal worden betwist met de eerste
twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige
prijzen) op 3 van de volgende nationale wedvluchten:
VALENCE van 19/6, MONTELIMAR van 3/7 en MARSEILLE van
23/7/2021.
Zullen in aanmerking worden genomen:
- voor Valence van 19/6 & Montélimar van 3/7/2021
• ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslag
		 van de PE (voor de 5 PE’s) ofwel de uitslag van
		 de WAALSE ZONE (voor de 2 SPE’s)
• per wedstrijd 1 uitslag – NATIONAAL, ZONAAL, uitslag
		 PE (voor de 5 PE’s) of uitslag WAALSE ZONE (voor de 2
		 Waalse SPE’s)
- Voor Marseille van 23/7/2021 enkel de NATIONALE uitslag
● Het nationaal FONDkampioenschap OUDE (drager van ring
2019 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 12/6, VALENCE van 19/6, BRIVE van 26/6,
MONTELIMAR van 3/7, LIMOGES (oude) van 10/7, CAHORS van
17/7, PERIGUEUX (oude) van 24/7, TULLE (oude) van 31/7 en
SOUILLAC (oude) van 7/8/2021.
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen
van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslag van
de PE(voor de 5 PE’s), ofwel de uitslag van de WAALSE ZONE
(voor de 2 SPE’s).
Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL, uitslag van de
PE(voor de 5 PE’s) of uitslag van de WAALSE ZONE (voor de 2
SPE’s)
● Het nationaal kampioenschap FOND JAARLINGEN (drager
van ring 2020) 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 II (jaarlingen) van 10/7, PERIGUEUX (jaarlingen) van
24/7, TULLE (jaarlingen) van 31/7, en SOUILLAC (jaarlingen) van
7/8/2021.
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen
van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE, ofwel de uitslag van
de PE(voor de 5 PE’s) ofwel de uitslag van de WAALSE ZONE
(voor de 2 SPE’s).
Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL, uitslag van de
PE(voor de 5 PE’s) of uitslag van de WAALSE ZONE (voor de 2
SPE’s)
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CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2021

● Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND OUDE &
JAARLINGEN zal worden betwist met de eerste twee afgegeven
oude duiven of jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige
prijzen). Dit kampioenschap geldt voor oude duiven en jaarlingen
op 5 wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES van 29/5, CHATEAUROUX van 5/6, ARGENTON van
19/6, LA SOUTERRAINE van 26/6, ISSOUDUN van 10/7, GUERET
van 17/7, BOURGES (oude of jaarlingen) van 31/7 en CHÂTEAUROUX van 7/8/2021.
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen
van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE, ofwel de uitslag van
de PE(voor de 5 PE’s), ofwel de uitslag van de WAALSE ZONE
(voor de 2 SPE’s).
Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL, uitslag van de
PE(voor de 5 PE’s) of uitslag van de WAALSE ZONE (voor de 2
SPE’s)
● Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND JONGE
DUIVEN (drager ring 2021) 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 31/7, ARGENTON (jonge) van 14/8, LA
SOUTERRAINE (jonge) van 28/8 en CHATEAUROUX (jonge) van
11/9/2021.
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen
van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE, ofwel de uitslag van
de PE(voor de 5 PE’s), ofwel de uitslag van de WAALSE ZONE
(voor de 2 SPE’s).
Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL, uitslag van de
PE(voor de 5 PE’s) of uitslag van de WAALSE ZONE (voor de 2 SPE’s)
● 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
5 wedvluchten met een totale afstand van minimum 1.250 km
(afstand hok liefhebber) gedurende de periode van 1 mei 2021 tot
en met het weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
Er zal slechts één enkele uitslag per weekend in aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 150 duiven en 10
liefhebbers per wedstrijd.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- 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 2021) zal worden betwist met de eerste
twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf 12 juni 2021 tot en met
het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht, 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 1.000 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.

TABEL I – KLEINE HALVE-FOND
VLAAMS-BRABANT

Blois, Melun-Andrezel, Orléans-Saran,
Salbris, Sermaises, Vierzon + de wedvluchten
voorzien door de “Petit Club” (Fay-auxLoges, Gien, Lorris, Orléans-Saran)

WEST-VLAANDEREN

Blois, Châteaudun, Fontenay, Montoire

OOST-VLAANDEREN

Blois, Fontenay, Orléans-Saran, Sermaises,
Vierzon, + de wedvluchten ingericht in
Henegouwen

LIMBURG

Fay-aux-Loges, Gien, Melun-Andrezel,
Sens, Sermaises, Sézanne, Sourdun + de
wedvluchten voorzien voor Antwerpen,
Vlaams-Brabant en Luik (met uitzondering
van Vierzon en La Ferté St Aubin)

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, Salbris, Sermaises, Toury,
Vierzon
LUIK/NAMEN/LUXEMBURG

Sector I LUIK
Fay-aux-Loges, Gien, La Ferté St Aubin, Lorris,
Melun-Andrezel, Orléans-Saran, Vierzon
Sector II NAMEN
Fay-aux-Loges, Gien, Gray, La Ferté St Aubin,
Lorris, Orléans-Saran, Sens, Vierzon
Sector III LUXEMBURG
Auxerre, Belleville, Bourges (geen nationaal),
Châlon-sur-Saone, Clermont-Ferrand (Gerzat),
La Ferté St Aubin, Macon, Nevers, Vierzon

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.
● Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap OUDE &
JAARLINGEN zal worden betwist met de eerste twee afgegeven
oude duiven of jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige
prijzen), met keuze uit de hierna in tabel II opgenomen vluchten.
Dit kampioenschap zal worden betwist met oude duiven en jaarlingen op 6 wedvluchten met een totale afstand van minimum 400
km (afstand hok liefhebber) gedurende de periode van 3 april
2021 tot en met het weekend van de nationale wedvlucht vanuit
Bourges II. Enkel de weekendvluchten en slechts één uitslag per
weekend, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd, zal in aanmerking worden genomen.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- 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 2021) zal worden betwist met de eerste
twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf 15 mei 2021 tot en met
het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht, klassement per
5-tal (volledige prijzen), op 6 wedvluchten met een totale afstand
van minimum 400 km (afstand hok liefhebber), met keuze uit de
hierna in tabel II opgenomen vluchten.
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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.
TABEL II – SNELHEID
VLAAMS-BRABANT

Fleurus (Brye), Laon (Besny), Momignies,
Noyon (Morlincourt), Quiévrain, Soissons(Margival) + de wedvluchten voorzien voor
Waals-Brabant (Momignies, Nanteuil &
Soissons)

WEST-VLAANDEREN

Arras, Brionne, Clermont, Pontoise

OOST-VLAANDEREN

Arras, Clermont, Ecouen, Niergnies, Noyon
(Morlincourt), Pontoise, Pont-Ste-Maxence,
Quiévrain + de wedvluchten ingericht in
Henegouwen

LIMBURG

Chimay, Dizy-le-Gros, Laon (Besny), Mettet,
Momignies, Nanteuil, Soissons (Margival),
Reims, Trélou-sur-Marne, Vervins + de
wedvluchten voorzien voor Antwerpen, Luik
& Vlaams-Brabant

ANTWERPEN

Laon (Bresny)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, Trélou-sur-Marne, Vervins
LUIK/NAMEN/LUXEMBURG

Sector I LUIK
Cul-des-Sarts, Dizy-le-Gros, Laon (Bresny),
Nanteuil, Reims, Rethel, Soissons, Sugny,
Trélou- sur-Marne
Sector II NAMEN
Cul-des-Sarts, Laon (Bresny), Melun (Andrezel), Momignies, Nanteuil, Reims, Rethel,
Sézanne, Soissons, Sugny, Trélou s/Marne
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.
● Het nationaal kampioenschap voor de JEUGD : uitsluitend voorbehouden aan liefhebbers van 12 jaar tot 25 jaar (referentiedatum
01/04/2021) die kunnen bewijzen dat ze de duivensport op VOLLEDIG ZELFSTANDIGE basis beoefenen en het geen bestaand
hok betreft dat door hen werd overgenomen.
Te winnen met de 1ste afgegeven duif op 5 wedvluchten, naar keuze van de liefhebber, met een totale afstand van minimum 500
km (afstand hok liefhebber), op wedvluchten ingericht tijdens de
periode van 1 mei 2021 tot en met het weekend vóór de laatste
nationale wedvlucht.
Enkel de weekendvluchten en slechts één enkele uitslag per
weekend, met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd, zal in aanmerking worden genomen.
In elk van deze kampioenschappen zullen 30 laureaten worden
geklasseerd behalve voor het nationaal kampioenschap grote
fond oude, grote fond jaarlingen en Rhônevallei oude duiven alwaar 15 laureaten worden geklasseerd.
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 2019 of ouder), de 6 beste
uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen),
met een totale afstand van minimum 400 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 6 gekozen wedvluchten, met keuze uit de

BONDSBLAD
1 / 2021

19

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 3 april 2021 tot en
met het weekend van de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
● in SNELHEID JAARLINGEN (drager van ring 2020), de 6 beste
uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen),
met een totale afstand van minimum 400 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 6 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 3 april 2021 tot
en met het weekend van de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
● in SNELHEID JONGE DUIVEN (drager van ring 2021), de 6 beste
uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen),
met een totale afstand van minimum 400 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 6 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 15 mei 2021 tot en met het weekend
vóór de laatste nationale wedvlucht.
TABEL II – SNELHEID
VLAAMS-BRABANT

Fleurus (Brye), Laon (Besny), Momignies,
Noyon (Morlincourt), Quiévrain, Soissons(Margival) + de wedvluchten voorzien voor
Waals-Brabant (Momignies, Nanteuil &
Soissons)

WEST-VLAANDEREN

Arras, Brionne, Clermont, Pontoise

OOST-VLAANDEREN

Arras, Clermont, Ecouen, Niergnies, Noyon
(Morlincourt), Pontoise, Pont-Ste-Maxence,
Quiévrain + de wedvluchten ingericht in
Henegouwen

LIMBURG

Chimay, Dizy-le-Gros, Laon (Besny), Mettet,
Momignies, Nanteuil, Soissons (Margival),
Reims, Trélou-sur-Marne, Vervins + de
wedvluchten voorzien voor Antwerpen, Luik
& Vlaams-Brabant

ANTWERPEN

Laon (Bresny)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, Trélou-sur-Marne, Vervins
LUIK/NAMEN/LUXEMBURG

Sector I LUIK
Cul-des-Sarts, Dizy-le-Gros, Laon (Bresny),
Nanteuil, Reims, Rethel, Soissons, Sugny,
Trélou- sur-Marne
Sector II NAMEN
Cul-des-Sarts, Laon (Bresny), Melun (Andrezel), Momignies, Nanteuil, Reims, Rethel,
Sézanne, Soissons, Sugny, Trélou s/Marne
Sector III LUXEMBURG
Arcis-sur-Aube, Châlon en Champagne, St
Dizier, Troyess
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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 2019 of ouder),
de 5 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 1.250 km (afstand
hok liefhebber) afgelegd voor de 5 gekozen 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 1 mei 2021 tot en met het
weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
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 2020),
de 5 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 1.250 km (afstand
hok liefhebber) afgelegd voor de 5 gekozen 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 1 mei 2021 tot en met het weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
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 2021)
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
jonge duiven gedurende de periode van 12 juni 2021 tot en met
het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht.
TABEL I – KLEINE HALVE-FOND
VLAAMS-BRABANT

Blois, Melun-Andrezel, Orléans-Saran,
Salbris, Sermaises, Vierzon + de wedvluchten voorzien door de “Petit Club” (Fay-auxLoges, Gien, Lorris, Orléans-Saran)

WEST-VLAANDEREN

Blois, Châteaudun, Fontenay, Montoire

OOST-VLAANDEREN

Blois, Fontenay, Orléans-Saran, Sermaises,
Vierzon, + de wedvluchten ingericht in
Henegouwen

LIMBURG

Fay-aux-Loges, Gien, Melun-Andrezel,
Sens, Sermaises, Sézanne, Sourdun + de
wedvluchten voorzien voor Antwerpen,
Vlaams-Brabant en Luik (met uitzondering
van Vierzon en La Ferté St Aubin)

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, Salbris, Sermaises, Toury,
Vierzon

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG

Sector I LUIK
Fay-aux-Loges, Gien, La Ferté St Aubin, Lorris, Melun-Andrezel, Orléans-Saran, Vierzon
Sector II NAMEN
Fay-aux-Loges, Gien, Gray, La Ferté St Aubin, Lorris, Orléans-Saran, Sens, Vierzon
Sector III LUXEMBURG
Auxerre, Belleville, Bourges (geen nationaal),
Châlon-sur-Saone, Clermont-Ferrand (Gerzat),
La Ferté St Aubin, Macon, Nevers, Vierzon

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 2019 of ouder),
de 4 beste NATIONALE, ZONALE, uitslag van de PE (voor de 5
Vlaamse PE’s) of uitslag van de ZONE (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 29/5, CHATEAUROUX (oude) van 5/6,
ARGENTON (oude) van 19/6, LA SOUTERRAINE (oude) van 26/6,
ISSOUDUN (oude) van 10/7, GUERET (oude) van 17/7, BOURGES
(oude) van 31/7 en CHÂTEAUROUX (oude) van 7/8/2021.
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen
van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslag van
de PE(voor de 5 PE’s), ofwel de uitslag van de WAALSE ZONE
(voor de 2 SPE’s).
Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL, uitslag van de
PE(voor de 5 PE’s), uitslag van de WAALSE ZONE (voor de 2 SPE’s)
● in GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2020),
de 4 beste NATIONALE, ZONALE, uitslag van de PE (voor de 5
Vlaamse PE’s) of uitslag van de ZONE (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 29/5, CHATEAUROUX (jaarlingen)
van 5/6, ARGENTON (jaarlingen) van 19/6, LA SOUTERRAINE
(jaarlingen) van 26/6, ISSOUDUN (jaarlingen) van 10/7, GUERET
(jaarlingen) van 17/7, BOURGES (jaarlingen) van 31/7 en CHÂTEAUROUX (jaarlingen) van 7/8/2021.
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 PE’s), ofwel de uitslag van de WAALSE ZONE
(voor de 2 SPE’s).
Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag – ofwel NATIONAAL, ZONAAL, uitslag
van de PE(voor de 5 PE’s), uitslag van de WAALSE ZONE (voor
de 2 SPE’s)
● in GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring
2021), de 3 beste NATIONALE, ZONALE, uitslag van de PE (voor de
5 Vlaamse PE’s) of uitslag van de ZONE (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 31/7, ARGENTON (jonge) van 14/8, LA
SOUTERRAINE (jonge) van 28/8 en CHATEAUROUX (jonge) van
11/9/2021.

KBDB

VADEMECUM

Voor de verenigingen en de liefhebbers

“Covid-19”

!

Een exemplaar van huidig vademecum dient beschikbaar te zijn in de vereniging teneinde te kunnen
worden geconsulteerd of voorgelegd te worden aan de bevoegde instantie ingeval van controle.
Toepassingsperiode: de duurtijd, waarop dit vademecum van toepassing is, is niet beperkt in tijd
en dient, tot nader order (zie mededeling van de NRBB op de website van de KBDB: www.kbdb.be),
toegepast worden

1. ALGEMENE REGELS
(Dit zijn de regels die door alle verenigingen dienen toegepast
te worden. Elke vereniging moet ook alle interne maatregelen
nemen, zodat zijn specifieke situatie, voldoet aan de algemene
maatregelen in de strijd tegen "covid-19“

GEBOUWEN:

▷ Verbod om in te korven in een café, restaurant of een
andere drankgelegenheid.
▷ Verbod om in te korven in lokalen die, door hun
indeling en/of oppervlakte, niet kunnen beantwoorden
aan de vigerende veiligheidsvoorschriften
▷ Verbod om in te korven in gebouwen alwaar een
gemeentelijk of provinciaal verbod geldt. Deze
verenigingen moeten een alternatief vinden en laten
goedkeuren door de mandataris van de regio.
Anders kunnen ze niet inkorven.
▷ Markering van veiligheidsafstanden op de grond.
▷ Scheiding (plexiglas, plastic, enz...) verplicht tussen
de inkorvers en de liefhebbers & de liefhebbers en
de aangestelden van de vereniging. (zie voorbeeld)

TE VOORZIEN DOOR
DE VERENIGING:
Alcoholgel (minimum 2) voor het ontsmetten
van de handen: 1 voor de medewerkers en
1 voor de liefhebbers. NA iedere inkorving
dienen de handen te worden ontsmet.

De KBDB heeft, ten dienste van de
verenigingen, en teneinde de kostprijs te
drukken, alcoholgel aangekocht, dewelke
kan worden besteld bij de KBDB. Een deel
van de stock, aangelegd in 2020, is nog
beschikbaar.

Mondmaskers voor de helpers
in de vereniging.

Voor de vereniging:

▷ Geen eten, geen drinken, strikte naleving van de
principes van “social distancing”

Voor de liefhebbers & aangestelden van de vereniging:
▷ De liefhebbers en de aangestelden van de vereniging
dienen verplichtend een mondmasker te dragen.

Een afsluitbare vuilbak dient
te worden voorzien.

Verzamelen van de duiven voor inkorving:
▷ Inkorven op afspraak, prioriteit wordt gegeven aan oudere liefhebbers van de vereniging die geen professionele
activiteiten meer uitoefenen. Dit is een afsprakenschema opgesteld door het comité van de vereniging in
overleg met de liefhebbers en volgens het aantal duiven.
→ Het voordeel is een daling van het aantal liefhebbers in de vereniging, hetgeen het risico verkleint.
▷ Verenigingen zijn verplicht om een afsprakenlijst (opgesteld na consultatie met de liefhebber) op te maken
en deze in het lokaal te bewaren (voor eventuele traceerbaarheid).

2. LEERVLUCHTEN & WEDVLUCHTEN
▷ Slechts 1 liefhebber, per inkorvingsrij, wordt in het
lokaal toegelaten. Het lokaal dient dus te beschikken
over een aparte ingang en een aparte uitgang, zoniet
dienen de lokalen de nodige maatregelen te treffen
opdat de LIEFHEBBERS elkaar NIET zouden kruisen
op een afstand van minder dan 2 meter.
▷ De inkorvende liefhebber dient EERST het lokaal te verlaten
alvorens een andere liefhebber het lokaal mag betreden.
▷ Voor lokalen met een grote infrastructuur kunnen
eventueel 2 (of meer) inkorvingsrijen worden
voorzien op voorwaarde dat de maatregelen van
“social distancing” worden gerespecteerd.
▷ Tussen de inkorvende liefhebber en de inkorver/
ontvanger dient een plexiglas of een plastieken
wand te worden voorzien zodat er geen contact is
tussen de beide partijen.

▷ Inkorven per liefhebber en op

afspraak. De liefhebbers dienen
voorafgaandelijk mede te delen
hoeveel duiven zij wensen in te
korven zodat de vereniging de
tijdsduur per inkorving kan bepalen.

▷ De liefhebbers wachten, buiten
het lokaal, hun beurt (op het voorafgaandelijk afgesproken uur) af
in hun wagen.
▷ 2 (of meer) inkorvingsrijen enkel
mogelijk voor de lokalen dewelke
op dat moment de “social distancing” maatregelen kunnen
garanderen

GELIEVE DEZE INSTRUCTIES OP
TE HANGEN IN HET LOKAAL
Gelieve volgende instructies
stipt op te volgen.

Mondmasker verplicht.

SOCIAL DISTANCING

Te voorzien door de liefhebber:

Was je handen regelmatig en
grondig met water en zeep.

MONDMASKER

De liefhebber dient zijn mand(en) thuis
te reinigen en te ontdoen van stof en
vuil.

Het is verboden het
inkorvingslokaal te
betreden ZONDER
mondmasker.
Zodra de inkorvingsmodaliteiten
zijn afgerond, verlaat de liefhebber
ONMIDDELLIJK het inkorvingslokaal.

Maak gebruik van ontsmettingsgel welke u ter beschikking wordt
gesteld door de vereninging.

Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je
elleboog. Gooi het zakdoekje weg
in een afsluitbare vuilbak.

Blijf thuis als je ziek bent of in de
afgelopen 72 uur ziek bent geweest.
Volg de aanwijzingen van de clubverantwoordelijke altijd op.
Vermijd ieder fysiek contact met andere
in of bij het gebouw aanwezigen.

GEEN handen geven.

Neem alle meegebrachte zaken
(duivenmanden en registratiesysteem)
weer mee naar huis.
Volg de algemene veiligheidsrichtlijnen
met betrekking tot het minimaliseren
van de verspreiding van de infectie.

Hou voldoende afstand
(minimum 1,5 meter)

3. WEDVLUCHTEN
BINNENBRENGEN VAN DE KLOKKEN
▷ De door de vereniging uitgewerkte procedure zal

minimum de van toepassing zijnde elementaire veiligheidsmaatregelen opnemen. De maatregelen aangaande
“social distancing” dienen strikt te worden nageleefd.

▷ Het clubbestuur is verantwoordelijk voor het reinigen en
het desinfecteren van de toestellen/en of de master.

▷ Van zodra deze verrichtingen zijn afgerond, verlaat de
liefhebber het lokaal.

▷ De liefhebber verlaat ONMIDDELLIJK het inkorvingslokaal na het binnenbrengen van zijn toestellen.

▷ Blijf thuis als je ziek bent of in de afgelopen 72 uur ziek
bent geweest.

▷ Volg de aanwijzingen van de clubverantwoordelijke altijd op.
▷ Vermijd ieder fysiek contact met andere in of bij het
gebouw aanwezigen.

▷ Neem alle meegebrachte zaken (duivenmanden en
registratiesysteem) weer mee naar huis.

TE VOORZIEN DOOR DE LIEFHEBBER:

		

MONDMASKER

▷ De liefhebber dient zijn mand(en) en registratiesysteem
thuis te reinigen en te ontdoen van stof en vuil.

▷ Het is verboden het inkorvingslokaal te betreden ZONDER
mondmasker.

!
4. OVERTREDINGEN
IN TOEPASSING VAN ART. 35 LAATSTE §
VAN DE KBDB-STATUTEN
▷ in geval van overtreding van de Covid-19

maatregelen, uitgevaardigd door de federale
overheid en/of KBDB, zal de vereniging /de
liefhebber een officiële waarschuwing
vanwege de NRBB ontvangen.

▷ Bij herhaling kan de nationale raad van beheer
en bestuur de volgende maatregelen nemen :
▷ DE VERENIGING kan voor een beperkte duur of
definitief zijn inkorvingsbureel verliezen.
▷ DE LIEFHEBBER kan een straf oplopen
zoals voorzien bij art. 99 van het DLW.

▷ Volg de algemene veiligheidsrichtlijnen met betrekking

tot het minimaliseren van de verspreiding van de infectie.
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CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2021
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van
ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE, ofwel de uitslag van de
PE(voor de 5 PE’s), ofwel de uitslag van de WAALSE ZONE (voor
de 2 SPE’s).
Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag – ofwel NATIONAAL, ZONAAL, uitslag
van de PE(voor de 5 PE’s), uitslag van de WAALSE ZONE (voor
de 2 SPE’s)
● in FOND OUDE (drager van ring 2019 of ouder), de 3 beste
NATIONALE, ZONALE, uitslag van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s),
uitslag van de ZONE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif,
klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit:
LIMOGES van 12/6, VALENCE van 19/6, BRIVE van 26/6,
MONTELIMAR van 3/7, LIMOGES (oude) van 10/7, CAHORS van
17/7, PERIGUEUX (oude) van 24/7, TULLE (oude) van 31/7 en
SOUILLAC (oude) van 7/8/2021.
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen
van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE, ofwel de uitslag van
de PE(voor de 5 PE’s), ofwel de uitslag van de WAALSE ZONE
(voor de 2 SPE’s).
Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag – ofwel NATIONAAL, ZONAAL, uitslag
van de PE(voor de 5 PE’s), uitslag van de WAALSE ZONE (voor
de 2 SPE’s)
● RHONEVALLEI OUDE (drager van ring 2019 of ouder), de 3 beste
uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen),
op de nationale wedvluchten uit:
VALENCE van 19/6, MONTELIMAR van 3/7 en MARSEILLE van
23/7/2021.
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen:
✓ voor MARSEILLE van 23/7/2021: enkel de nationale uitslag
komt in aanmerking
✓ voor VALENCE van 19/6 en MONTELIMAR van 3/7: ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslag van de PE(voor de
5 PE’s), ofwel de uitslag van de WAALSE ZONE (voor de 2 SPE’s).
→ per wedstrijd 1 uitslag – ofwel NATIONAAL, ZONAAL, uitslag
van de PE(voor de 5 PE’s), uitslag van de WAALSE ZONE (voor
de 2 SPE’s)
● in FOND JAARLINGEN (drager van ring 2020), de 2 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de
nationale wedvluchten uit:
LIMOGES (jaarlingen) van 10/7, PERIGUEUX (jaarlingen) van
24/7, TULLE (jaarlingen) van 31/7 en SOUILLAC (jaarlingen) van
7/8/2021.
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van
ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE, ofwel de uitslag van de
PE(voor de 5 PE’s), ofwel de uitslag van de WAALSE ZONE (voor de
2 SPE’s).
Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag – ofwel NATIONAAL, ZONAAL, uitslag van de
PE(voor de 5 PE’s), uitslag van de WAALSE ZONE (voor de 2 SPE’s)
● in GROTE FOND JAARLINGEN (drager van ring 2020), de 2 beste
uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen),
op de internationale wedvluchten uit:
AGEN (jaarlingen) van 2/7 en NARBONNE (jaarlingen) van 30/7.

25

Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
● in GROTE FOND OUDE (drager van ring 2019 of ouder), de 2
beste NATIONALE uitslagen, met dezelfde duif, klassement per 10
(volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit:
PAU van 25/6, AGEN (oude) van 2/7, BARCELONA van 9/7, ST.
VINCENT van 16/7, MARSEILLE van 23/7, NARBONNE (oude) van
30/7 en PERPIGNAN van 6/8/2021.
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
● ALL ROUND OUDE DUIVEN & JAARLINGEN zal worden betwist
met dezelfde duif op 5 wedvluchten, klassement per 10 (volledige
prijzen), OUDE of JAARLINGEN hetzij
2 nationale wedvluchten GROTE FOND of FOND
(keuze uit de 7 internationale wedstrijden voor OUDE DUIVEN,
de 2 internationale wedstrijden voor JAARLINGEN, de 9 nationale
FOND wedstrijden voor OUDE DUIVEN of de 4 nationale FOND
wedstrijden voor JAARLINGEN)
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
29/5/2021 tot en met Châteauroux van 7/8/2021)
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 PE’s), ofwel de uitslagen WAALSE ZONE (voor
		 de 2 SPE’s)
		 ■ per weekend 1 uitslag
		 ■ per wedstrijd 1 uitslag, ofwel de nationale, ofwel de zonale,
			 ofwel de uitslag PE (voor de 5 PE’s), ofwel de uitslag
			
WAALSE ZONE (voor de 2 SPE’s)
✓ voor de grote halve-fond:
■ ofwel de nationale, ofwel de zonale, ofwel de uitslag van de
		 PE (voor de 5 PE’s), ofwel de uitslag van de WAALSE ZONE (voor
		 de 2 SPE’s)
■ per wedstrijd 1 uitslag, ofwel de nationale, ofwel de zonale,
		 ofwel de uitslag PE (voor de 5 PE’s), ofwel de uitslag
		 WAALSE ZONE (voor de 2 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 4 wedstrijden voor JONGE DUIVEN)
Zullen in aanmerking worden genomen:
■ ofwel de nationale, ofwel de zonale, ofwel de uitslag PE (voor de
		 5 PE’s), ofwel de uitslag van de WAALSE ZONE (voor de 2 SPE’s)
■ per wedstrijd 1 uitslag, ofwel de nationale, ofwel de zonale,
		 ofwel de uitslag PE (voor de 5 PE’s), ofwel de uitslag
		 van de WAALSE ZONE (voor de 2 SPE’s)
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
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CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2021

30 duiven zullen worden geklasseerd in elk van deze categorieën met uitzondering voor het as-duif kampioenschap Grote Fond
Jaarlingen, Grote Fond Oude en Rhônevallei oude duiven alwaar
15 laureaten zullen worden geklasseerd.
III. SPECIALE BESCHIKKING betreffende de verschillende
kampioenschappen.
Voor het kampioenschap snelheid en kleine halve fond moeten
de 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.
Voor die liefhebbers zullen de resultaten van 1 lokaal/verbond
voor de kleine snelheid en van 1 lokaal/verbond voor de grote
snelheid in aanmerking worden genomen. Deze uitzondering is
ook van toepassing op de kleine halve-fond.
De uitslag van één enkel verbond met inbegrip van de dubbelingen waaraan de vereniging, waarin hij inkorft, deelneemt in de
schoot van dit zelfde verbond, zal in aanmerking worden genomen.
Voor alle kampioenschappen 2021 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, de uitslag van de PE (voor de 5
Vlaamse PE’s) of de uitslag van de ZONE (voor de 2 Waalse SPE’s)
in aanmerking met uitzondering evenwel voor de GROTE FOND
wedvluchten 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 2021 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.
• Alleen GOEDGEKEURDE wedvluchten komen in aanmerking.
• De wedvluchten vermeld in de verschillende categorieën kunnen, in geval van overmacht, worden gewijzigd door de nationale
raad van beheer en bestuur.
• VOLLEDIGE palmaressen alsook
palmaressen met een
minimum aan behaalde prijzen, overeenkomstig onderstaand
schema, komen in aanmerking.

Algemeen
1ste en 2de getekende
Grote fond oude
Grote fond jaarlingen
Rhônevallei oude
Fond oude
Fond jaarlingen
Grote halve-fond oude en jaarlingen
Grote Halve-Fond jonge duiven
Kleine halve-fond oude en jaarlingen
Kleine halve fond jonge
Snelheid oude en jaarlingen
Snelheid jonge duiven

Maximum aantal Minimum
te behalen
aantal prijzen
prijzen
13
9
6
4
6
8
6

4
3
4
6
4

10
6
10
8
12
12

7
4
7
6
8
8

Jeugd
As-duiven
Snelheid oude
Snelheid jaarlingen
Snelheid jonge
Kleine halve-fond oude
Kleine halve-fond jaarlingen
Kleine halve-fond jonge
Grote halve-fond oude
Grote halve-fond jaarlingen
Grote halve-fond jonge
Fond oude
Rhônevallei oude
Grote fond oude
Grote fond jaarlingen
Fond jaarlingen
All Round oude duiven & jaarlingen
All Round jonge duiven

5

4

6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
5
5

4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
4
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.
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. 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 2021.
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)
VII. 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.

CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2021
VIII. 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.
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formule :
(plaats 1ste getekende + plaats 2de getekende) x 100
aantal deelnemende duiven

IX. BEREKENING
Het berekenen van de coëfficiënt zal gebeuren tot 4 cijfers na de
komma. Het vijfde Cijfer na de komma zal de afronding bepalen.

INTERVIEW MET EEN WERKEND LID - WIM VERBEECK
Ik ben Wim Verbeeck (52) en sinds 2015 actief in de duivensport. In tegenstelling tot vele andere liefhebbers ben ik pas
op latere leeftijd geïnteresseerd geraakt in de duivensport. Ik
was namelijk actief kweker en tentoonsteller van zebravinken
toen ik in contact kwam met een duivenmelker. Het feit dat hij
zijn duiven vrij kon laten vliegen terwijl ik steeds op mijn hoede
moest zijn dat er geen vogel kon ontsnappen, gecombineerd
met het veel objectievere wedstrijd gebeuren, meters per minuut versus wie is de mooiste, wekte mijn interesse. Als gewezen wielrenner stelde ik bovendien vast dat er veel overeenkomsten zijn tussen een duivenmelker en ploegleider/manager
in de wielersport, wat het voor mij nog boeiender maakte. Als
duivenmelker ben je namelijk verantwoordelijk voor een ganse
ploeg van duiven en alles wat er komt bij kijken. Voor iemand
die nieuw instapt in de sport is dit best veel en valt er dus ook
heel wat te leren. Maar dit is nu ook net het mooie aan de sport
want voordat men zijn duiven een eerste keer kan inkorven
moet er wel wat gebeuren.
Mijn advies aan nieuwelingen is van niet te groots te beginnen
zodat je het overzicht behoudt en kan ontdekken welk type
duivenmelker je bent; snelheid, halve fond, fond, spel met jonge duiven, oude duiven... Leg de lat in het begin zeker niet te
hoog want verwachtingen en teleurstellingen gaan nu eenmaal
hand in hand. Zeker als werkende liefhebber met kinderen is
het belangrijk dat je gans het duivengebeuren organiseert zodat het een aangename hobby blijft voor gans het gezin. Het
zou bijvoorbeeld jammer zijn moest de jaarlijkse gezinsvakantie moeten wijken voor de duivensport. Maar als men een evenwicht weet te vinden tussen werken, gezin en ambities in de
duivensport, dan is dit een wondermooie hobby waar men heel
veel plezier aan kan beleven en dit voor jaren.
Persoonlijk vind ik het geweldig om duiven te koppelen, uit te
kijken naar de eerste eieren, hopen dat deze kippen, jongen
zien opgroeien, eerste vluchten rond het hok, naar de dierenarts voor de inentingen, op pad gaan met de lapmand, eerste
leervlucht met de club, eerste getekende selecteren, ze een
eerste keer inkorven voor een wedstijd en ze de ochtend erna
vol verwachtingen opwachten hopende dat er toch een aantal op de uitslag geraken. Nog mooier vind ik het wanneer je
bij nationale vluchten online kan volgen waar de eerste duiven
geconstateerd worden en de software berekent wanneer je
zelf een duif moet constateren om mee te doen voor de eerste
plaats. Dit vind ik een mooi voorbeeld van hoe de duivensport
blijft innoveren en meegaan met de tijd. Afgelopen seizoen
heb ik het geluk gehad om een duivin tweemaal in de top van

de nationale en provinciale uitslag van een nationale vlucht te
klasseren. Dit samen met het winnen van het algemene kampioenschap Noyon (2017) in het samenspel "De Kempische
Vliegers" beschouw ik als de hoogtepunten van mijn duivensport hobby.
Terwijl ikzelf geniet van de duivensport daalt het aantal leden
jaarlijks en stel ik vast dat de hobby nog amper gekend is bij
het bredere publiek en de jeugd. Het is dan ook aan ons om
elke kans te benutten om anderen en zeker de jeugd te enthousiasmeren voor onze liefhebberij. Dit gaat natuurlijk gepaard met enkele uitdagingen. Enerzijds zal het voor toekomstige liefhebbers niet eenvoudiger worden om met de hobby te
beginnen aangezien een minimum aan ruimte vereist is om een
hok te bouwen. Als ik dan vaststel dat zelfs de landelijke dorpen volgebouwd worden met appartementen zullen er alternatieve manieren moeten bedacht worden om ook bewoners van
deze appartementen de kans te geven om de sport te beoefenen. Zelf denk ik dan bijvoorbeeld aan gemeenschappelijke
hok(ken) analoog aan de volkstuintjes. Tevens zal er moeten
nagedacht worden hoe de hobbymelker in competitie kan blijven gaan met de professionele hokken. Persoonlijk vind ik dat
het aantal duiven dat geklasseerd kan worden beperkt moet
worden, naar analogie met andere sporten. Een wielerploeg
hoe vermogend ook zal toch steeds maar een beperkt aantal
renners kunnen laten starten in bvb De Ronde van Frankrijk.
Ondanks al deze uitdagingen geloof ik in een toekomst voor de
Belgische duivensport en het voortbestaan, zelfs heropleving
van deze mooie hobby.

BONDSBLAD
1 / 2021

28

CRITERIA KAMPIOENSCHAPPEN - PE VLAAMS-BRABANT 2021

I. ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN
■ Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP
De liefhebber met het meeste aantal vermeldingen in de verschillende categorieën met 1+2 behaald en het minst aantal punten indien een gelijk aantal
vermeldingen. (de punten verdeling is als volgt: 1e plaats = 1 punt, 2e plaats = 2
punten, ….)
Volledige palmaressen alsook palmaressen met een minimum aan behaalde
prijzen, overeenstaandig schema komen in aanmerking
1 - 2e getekende
max. te behalen prijzen
Grote fond oude
6
Grote fond en fond jaarl 6
Grote fond oude
6
Grote halve fond oude 10
Grote halve fond jaarl 10
Grote halve fond jonge 10
Kleine halve fond oude 12
Kleine halve fond jaarl 12
Kleine halve fond jonge 12
Grote snelheid oude
12
Grote snelheid jaarl
12
Grote snelheid jonge
12
Kleine snelheid oude
12
Kleine snelheid jaarl
12
Kleine snelheid jonge 12

min. te behalen prijzen
4
4
4
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8

• Het kampioenschap GROTE FOND OUDE DUIVEN – 6 geklasseerde
zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2), klassement per 4-tal, op 3 wedvluchten naar keuze naar tussen de internationale wedvluchten opgenomen op de kalender van de internationale wedstrijden GROTE
FOND
• Het kampioenschap FOND OUDE DUIVEN - 6 geklasseerde
zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2), klassement per 4-tal, op 3 wedvluchten naar keuze tussen de wedvluchten weerhouden voor het nationaal kampioenschap FOND OUDE
• Het kampioenschap GROTE FOND & FOND JAARSE DUIVEN 6 geklasseerde
zal betwist worden met de eerste twee getekende jaarse duiven (1+2), klassement
per 4-tal op 3 wedvluchten naar keuze weerhouden als (inter) nationale vlucht
met dubbeling jaarduiven op de nationale vluchtkalender Fond en/of Grote
Voor HET KAMPIOENSCHAP en ASDUIF KAMPIOENSCHAP FOND EN
GROTE FOND kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE &
ZONALE, DE PROVINCIALE OF DE UITSLAG BRABANTSE UNIE. Er mag
echter maar één uitslag gebruikt worden per wedstrijd.
• Het kampioenschap GROTE HALVE FOND OUDE - 10 geklasseerde
zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2), klassement per 4-tal,
op alle nationale GHF inter & provinciale wedvluchten wedvluchten over 5
wedvluchten gedurende de periode van 15 mei tot en met 7 augustus 2021. Er
zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen
met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.
• Het kampioenschap GROTE HALVE FOND JAARLINGEN - 10 geklasseerde
zal worden betwist met de eerste twee getekende jaarduiven (1+2), klassement
per 4-tal, .
op alle nationale GHF, inter & provinciale wedvluchten over 5 wedvluchten .
gedurende de periode van 15 mei tot en met 7 augustus 2021. Er zal slechts één
enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.
• Het kampioenschap GROTE HALVE FOND JONGE - 10 geklasseerde
zal worden betwist met de eerste twee getekende jonge duiven (1+2), klassement per 4-tal, op alle nationale GHF, inter & provinciale wedvluchten over 5
wedvluchten Dit kampioenschap geldt enkel JONGE duiven over 4 wedvluchten
gedurende de periode van 17 juli tot en met 11 september 2021. Er zal slechts
één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen met een
minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.
Voor HET KAMPIOENSCHAP GROTE HALVE FOND, kan de liefhebber
vrij kiezen tussen UITSLAGEN BEHAALD, ZOWEL BINNEN ALS BUITEN
VLAAMS- BRABANT en voor zover ze erkend zijn door het provinciaal
}}comité. Er mag echter maar één uitslag gebruikt worden per wedstrijd.

• Het kampioenschap KLEINE HALVE FOND OUDE - 10 geklasseerde
zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2), klassement per 3-tal, op de wedvluchten MELUN - ANDREZEL , SERMAISES, ORLEANS – SARAN, FAY-AUX LOGES, GIEN, LORRIS Dit kampioenschap wordt betwist op de wedvluchten over 6 wedvluchten gedurende de periode van 1 mei
tot en met 28 augustus 2021, met uitzondering van het weekend van Bourges
II nationaal. Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking
worden genomen met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers
per wedvlucht
• Het kampioenschap KLEINE HALVE FOND JAARLINGEN - 10 geklasseerde
zal worden betwist met de eerste twee getekende jaarduiven (1+2), klassement
per 3-tal, op de wedvluchten MELUN - ANDREZEL , SERMAISES, ORLEANS –
SARAN, FAY-AUX LOGES, GIEN, LORRIS over 6 wedvluchten gedurende de periode van 1 mei tot en met 28 augustus 2021, met uitzondering van het weekend van Bourges II nationaal. Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend
in aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 100 duiven en
10 liefhebbers per wedvlucht.
• Het kampioenschap KLEINE HALVE FOND JONGE - 10 geklasseerde
zal worden betwist met de eerste twee getekende jonge duiven (1+2), klassement per 3-tal, op de wedvluchten MELUN - ANDREZEL , SERMAISES, ORLEANS – SARAN, FAY-AUX LOGES, GIEN, LORRIS over 6 wedvluchten gedurende de periode van 19 juni tot en met 28 augustus 2021, met uitzondering van
het weekend van Bourges II nationaal. Er zal slechts één enkele wedvlucht per
weekend in aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 100
duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht
• Het kampioenschap GROTE SNELHEID OUDE - 10 geklasseerde
zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2), klassement per 3-tal, op de wedvluchten Noyon (Morlincourt) & Soissons (Margival)
& Nanteuil & Laon (Besny). Dit kampioenschap wordt betwist over 6 wedvluchten gedurende de periode van 3 april tot en met 29 augustus 2021. Er zal
slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen
(geen wedvluchten gehouden tijdens de week of ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers per
wedvlucht.
• Het kampioenschap GROTE SNELHEID JAARLINGEN - 10 geklasseerde
zal worden betwist met de eerste twee getekende jaarse duiven (1+2), klassement per 3-tal, op de wedvluchten Noyon (Morlincourt) & Soissons (Margival)
& Nanteuil & Laon (Besny). Dit kampioenschap wordt betwist over 6 wedvluchten gedurende de periode van 3 april tot en met 29 augustus 2021. Er zal
slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen
(geen wedvluchten gehouden tijdens de week of ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers per
wedvlucht.
• Het kampioenschap GROTE SNELHEID JONGE -10 geklasseerde
zal worden betwist met de eerste twee getekende jonge duiven (1+2), klassement per 3-tal, op de wedvluchten Noyon (Morlincourt) & Soissons (Margival)
& Nanteuil & Laon (Besny). Dit kampioenschap wordt betwist in 3 duiven over
6 wedvluchten gedurende de periode van 5 juni tot en met 29 augustus 2021.
Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen (geen wedvluchten gehouden tijdens de week of ter gelegenheid van een
feestdag of kermis) met een minimum deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers
per wedvlucht.
• Het kampioenschap KLEINE SNELHEID OUDE - 10 geklasseerde
Zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2), klassement per 3-tal, op de wedvluchten Fleurus (Brye), Quievrain & Momignies. Dit
kampioenschap wordt betwist over 6 wedvluchten gedurende de periode van
27 maart tot en met 29 augustus 2021. Er zal slechts één enkele wedvlucht per
weekend in aanmerking worden genomen (geen wedvluchten gehouden tijdens
de week of ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers per wedvlucht.
• Het kampioenschap KLEINE SNELHEID JAARLINGEN - 10 geklasseerde
Zal worden betwist met de eerste twee getekende jaarse duiven (1+2), klassement per 3-tal, op de wedvluchten Fleurus (Brye), Quievrain & Momignies. Dit
kampioenschap wordt betwist over 6 wedvluchten gedurende de periode van
27 maart tot en met 29 augustus 2021. Er zal slechts één enkele wedvlucht per
weekend in aanmerking worden genomen (geen wedvluchten gehouden tijdens
de week of ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers per wedvlucht.
• Het kampioenschap KLEINE SNELHEID JONGE - 10 geklasseerde
Zal worden betwist met de eerste twee getekende jonge duiven (1+2), klassement per 3-tal, op de wedvluchten Fleurus (Brye), Quievrain & Momignies. Dit
kampioenschap wordt betwist over 6 wedvluchten gedurende de periode van
16 mei tot en met 29 augustus 2021. Er zal slechts één enkele wedvlucht per
weekend in aanmerking worden genomen (geen wedvluchten gehouden tijdens
de week of ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers per wedvlucht.
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II. KAMPIOENSCHAPPEN AS-DUIF
1. Het kampioenschap AS-DUIF zal rekening houdend met het ringnummer,
worden betwist in alle categorieën
2. 8 GEKLASSEERDE per categorie Oude, Jaarse, Jonge afzonderlijk slechts
één per liefhebber per categorie, overige EV - Eervolle Vermelding

Voor de kleine, grote snelheid en de kleine halve fond komen enkel de uitslagen in aanmerking, waarvan de duiven in hun eigen categorie vliegen
Indien geen afzonderlijke wedstrijden (oude & jaarse) ingericht worden de
resultaten van de gemengde prijskampen eveneens aanvaard voor de kampioenschappen met de oude duiven (niet voor jaarlingen).

✓ 1° KLEINE SNELHEID, de 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per
3, op de wedvluchten Fleurus (Brye), Quievrain & Momignies. met een minimum deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap wordt betwist met oude, jaarse afzonderlijk en jonge duiven, gedurende
de periode van 27 maart tot en met 29 augustus 2021 – jonge vanaf 16 mei
2021 tot en met 29 augustus

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

✓ 2° GROTE SNELHEID, de 7 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per
3, op de wedvluchten. Noyon (Morlincourt) & Soissons (Margival) & Nanteuil &
Laon (Besny). met een deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers per wedvlucht.
Dit kampioenschap wordt betwist met oude, jaarse afzonderlijk en jonge duiven
gedurende de periode van 3 april tot en met 29 augustus 2021. Jonge vanaf 5
juni 2021 tot en met 29 augustus 2021

Prijzen waarvoor geen uitslag wordt voorgelegd, vervallen.

✓3° KLEINE HALVE FOND, de 5 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement
per 3, op de wedvluchten MELUN - ANDREZEL , SERMAISES, ORLEANS – SARAN, FAY-AUX LOGES, GIEN, LORRIS met een deelname van 100 duiven en 10
liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap zal worden betwist met oude,
jaarse afzonderlijk en jonge duiven, gedurende de periode van 1 mei tot en
met 28 augustus 2021. Jonge vanaf 19 juni 2021 tot en met 29 augustus 2021
✓ 4° GROTE HALVE FOND JONGE DUIVEN, de 4 beste uitslagen met dezelfde
duif, klassement per 4, op alle nationale GHF, inter & provinciale wedvluchten
over 4 wedvluchten Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met JONGE
duiven gedurende de periode van 14 juli tot en met 11 september 2021.
✓ 5° GROTE HALVE FOND OUDE/JAARSE DUIVEN, de 4 beste uitslagen met
dezelfde duif, klassement per 4, op alle nationale GHF inter & provinciale wedvluchten wedvluchten deelname van 100 duiven en 10 deelnemende liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude,
jaarse duiven afzonderlijk gedurende de periode van 15 mei tot en met 7 augustus 2021.
✓ 6° FOND OUDE DUIVEN de 3 beste uitslagen met dezelfde oude duif klassement per 4, op de wedvluchten wedvluchten weerhouden voor het nationaal
kampioenschap FOND OUDE
✓ 7° GROTE FOND & FOND JAARSE DUIVEN de 3 beste uitslagen met dezelfde
duif klassement per 4, op de wedvluchten opgenomen op de kalender van de
internationale wedstrijden GROTE FOND als (inter) nationale vlucht met dubbeling jaarduiven op de nationale vluchtkalender Fond en/of Grote Fond
✓ 8° GROTE FOND OUDE DUIVEN, de 2 beste uitslagen, met dezelfde oude
duif, klassement per 4 tal op de wedvluchten opgenomen op de internationale
wedvluchten
✓ 9° ALL-ROUND ASDUIF, 3 laureaten per categorie (oude/jaarse/jonge), de
6 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 4-tal, waarvan er 3 dienen
behaald te worden op de kleine/grote snelheid en/of KHF en 3 op de GHF en/
of Fond EN Grote Fond
III. ALGEMENE BESCHIKKINGEN
De deelname aan de provinciale kampioenschappen is voorbehouden aan alle
liefhebbers uit Vlaams Brabant die houder zijn van de K.B.D.B lidkaart 2021 en
waarvan het hok gevestigd is in Vlaams-Brabant.
Voor de uitslagen kan de liefhebber kiezen tussen uitslagen behaald binnen
of buiten Vlaams Brabant
De wedvluchten waarvan de lossing wegens de weersomstandigheden werden
verdaagd blijven geldig.

De uitslagen van alle vermelde prijzen zullen voor nazicht worden opgevraagd
voor de duiven die in de kampioenschappen worden gerangschikt.

De uitslagen van interregio wedvluchten met buitenlandse groeperingen
WORDEN NIET in aanmerking genomen en alsook wedvluchten georganiseerd
door organisaties die niet erkend zijn door de KBDB.
De liefhebber draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie
vermeld op zijn deelnemingsformulier
De wedvluchten vermeld in de verschillende categorieën kunnen, in geval van
overmacht, kunnen worden gewijzigd door het provinciaal comité.
IV. REGLEMENTERING
Rappel van artikel 89 van het Nationaal Sportreglement.
De aandacht van de liefhebbers wordt gevestigd op het feit dat artikel 89 van
het nationaal sportreglement van toepassing is en dat de tijdspanne om een
eventueel verkeerd gedrukte ring, die op de uitslag voorkomt, te laten wijzigen,
deze is die vermeld staat op de betrokken uitslag.
V. TERMIJNEN
Inzending van de palmaressen ten Bondszetel van de KBDB –
Gaasbeeksesteenweg 52 - 1500 Halle
Uiterste datum : 5 OKTOBER 2021 (poststempel).
Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, taxi-post, e-mail, enz.
Alle palmaressen die ten Bondszetel na die datum toekomen zullen als laattijdig worden beschouwd en dus niet in aanmerking worden genomen.
VI. VOORLOPIGE RANGSCHIKKINGEN
De voorlopige rangschikking zal verschijnen op KBDB-website.
De 3 titels van de algemene kampioenschappen zal pas gepubliceerd worden
na de vermelde reclamatietijd.
Per reeks worden er 8 asduiven geklasseerd, slechts 1 per liefhebber.
De laureaten ontvangen een medaille, de overige zijn eervolle vermeldingen.
VII. BETWISTINGEN
De betwistingen, klachten en vragen van informatie betreffende de voorlopige
rangschikkingen moeten verplicht toekomen ten Bondszetel van de KBDB –
Gaasbeeksesteenweg 52 - 1500 Halle vóór de gepubliceerde klachtendatum.
Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, taxi-post, e-mail.
Alle documenten die ten Bondszetel KBDB Vlaams Brabant toekomen na de
gestelde limiet zullen niet in aanmerking worden genomen.
IIX. GESCHILLEN
Alle gevallen die niet voorzien worden door dit reglement en de kwesties van
interpretatie vallen onder de uitsluitende en soevereine bevoegdheid van de
HET PROVINCIAAL COMITE VAN VLAAMS-BRABANT.
IX. PROVINCIALE KAMPIOENENDAG
Alle geklasseerde liefhebbers dienen verplicht aanwezig te zijn op de prijsuitreiking van de afdeling om recht te hebben op hun trofee.
Liefhebbers die zich meermaals klasseren ontvangen een trofee voor de
gezamenlijke waarde.

AAN DE VERENIGINGEN – LIEFHEBBERS PE VLAAMS BRABANT - RINGEN 2021
Deze kunnen bekomen worden bij de volgende mandatarissen, enkel na telefonische afspraak:
Eddy Claeskens – Struikstraat 3 – 3470 Kortenaken – 0496 72 23 32
Daniel Dardenne – Dorpstraat 47 – 3130 Begijnendijk – 0479 56 89 90
Albert Wees – Gentsesteenweg 65 – 1730 Asse – 0473 78 58 74
of op de nationale zetel KBDB iedere werkdag van 9-12u Gaasbeeksesteenweg 52-54 1500 Halle
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CRITERIA KAMPIOENSCHAPPEN 		
PE OOST-VLAANDEREN 2021

PROVINCIALE GESUBSIDIEERDE
KAMPIOENSCHAPPEN 2020
EN KAMPIOENSCHAP OOST-VLAAMSE JEUGDCLUB
1. ASDUIF SNELHEID OUDE DUIVEN - 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
6 gewonnen prijzen vanaf 3/04 tem 8/08 .
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 3/04 tem 8/08.
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 15/5 tem 29/8.
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 1/05 tem 07/08.
Enkel de duiven met 5 prijzen worden gerangschikt.
5. ASDUIF KLEINE HALVE-FOND JAARSE DUIVEN - 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
5 gewonnen prijzen vanaf 1/5 tem 07/08.
Enkel de duiven met 5 prijzen worden gerangschikt.
6. ASDUIF KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN - 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
4 gewonnen prijzen vanaf 12/06 tem 28/08.
Enkel de duiven met 4 prijzen worden gerangschikt.
7. ASDUIF ZWARE HALVE-FOND OUDE DUIVEN - 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
5 gewonnen prijzen vanaf 15/05 tem 11/09 .
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 15/05 tem 11/09.
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 17/07 tem 11/09.
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 3/04 tem 8/08.
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 3/04 tem 8/08.
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 16/05 tem 11/09.
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.
16. KAMPIOENSCHAP KLEINE HALVE FOND OUDE DUIVEN - 10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 01/05 tem 7/08.
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 1/05 tem 07/08.
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 12/06 tem 28/08.
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 15/05 tem 11/09.
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 15/05 tem 11/09.
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 15/05 tem 11/09.
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.
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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 gerangschikt.

PROVINCIAAL KAMPIOEN 2020 – 3 prijzen.
De liefhebber met de meeste vermeldingen binnen de hierboven 24 klassementen 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. (in te dienen voor 22/10/2021)

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 kampioenschappen van de Oost-Vlaamse Jeugdclub, verwijzen wij naar de voorzitter
Lorenzo De Pauw.

REGLEMENTERING.

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 gerangschikt worden met een gratis prijs per verschillend kampioenschap. Verdere rangschikkingen krijgen een eervolle vermelding.
Bij de kampioenschappen met 1e en 2e afgegeven duif zal elke liefhebber
per categorie slechts eenmaal kunnen gerangschikt worden.
De uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingsformulieren en de
betreffende (verbeterde) uitslagen is 1 Oktober 2021 (poststempel telt !!!).
De inschrijvingsformulieren en uitslagen kunnen opgestuurd worden aan
de KBDB Oost-Vlaanderen, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle
(poststempel telt !) onder voorbehoud zal het ook mogelijk zijn om de formulieren te laten controleren op daartoe voorziene zitdagen – nog mede
te delen.
INDIEN DE UITSLAGEN NIET IN ONS BEZIT ZIJN OP 1 Oktober 2021 ZAL
DE INZENDING NIET WEERHOUDEN WORDEN !
Na deze datum worden geen opgaven, noch wijzigingen, noch verbeteringen
meer aanvaard (ook niet als een verkeerde uitslag, verkeerde vlucht, enz.
wordt opgegeven).

Dit kampioenschap is voorbehouden aan de liefhebbers in het bezit van een
KBDB- lidkaart 2021 – met hok op grondgebied van de PE Oost-Vlaanderen.

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

HET COMITÉ OOST-VLAANDEREN.
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CRITERIA KAMPIOENSCHAPPEN 		
PE WEST-VLAANDEREN 2021

ASDUIVEN
1) SNELHEID OUDE EN JAARLINGEN: 10 prijzen
te winnen met dezelfde duif, die de vijf -5- beste resultaten behaalde op
weekendvluchten uit Arras, Clermont, Pontoise, Brionne of vervangingsvlucht in de periode van 3/04/2021 tot en met 11/09/2021.
2) SNELHEID JONGE DUIVEN: 20 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vijf -5- beste resultaten behaalde op
weekend vluchten uit Arras, Clermont, Pontoise, Brionne of vervangingsvlucht in de periode van 15/05/2021 tot en met 11/09/2021.
3) KLEINE HALVE-FOND OUDE EN JAARLINGEN: 10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op
wedvluchten uit Fontenay en Chateaudun in de periode van 01/05/2021 tot
en met 24/07/2021.
4) KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN: 10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op
wedvluchten uit Fontenay en Chateaudun in de periode van 19/06/2021 tot
en met 28/08/2021.
5) GROTE HALVE-FOND OUDE DUIVEN: 10 prijzen
Te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde
op wedvluchten uit : Montoire 15/05/2021, Chateauroux 22/05/202,
Bourges 29/05/2021, Chateauroux 05/06/2021, Montoire 12/06/2021,
Argenton 19/06/2021, La Souteraine 26/06/2021, Poitiers 03/07/2021, Issoudun 10/07/2021, Gueret 17/07/2021, Chateauroux 24/07/2021, Bourges
31/07/2021, Chateauroux 07/08/2021, Argenton 14/08/2021, Chateauroux
21/08/2021, La Souteraine 28/08/2021, Montoire 04/09/2021, Chateauroux
11/09/2021
6) GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN : 10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde
op wedvluchten uit : Montoire 15/05/2021, Chateauroux 22/05/202,
Bourges 29/05/2021, Chateauroux 05/06/2021, Montoire 12/06/2021,
Argenton 19/06/2021, La Souteraine 26/06/2021, Poitiers 03/07/2021, Issoudun 10/07/2021, Gueret 17/07/2021, Chateauroux 24/07/2021, Bourges
31/07/2021, Chateauroux 07/08/2021, Argenton 14/08/2021, Chateauroux
21/08/2021, La Souteraine 28/08/2021, Montoire 04/09/2021, Chateauroux
11/09/2021
7) FOND OUDE DUIVEN: 5 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de drie -3- beste resultaten behaalde op
wedvluchten uit het Nationale fond programma, de internationale vluchten
uitgezonderd.
Limoges I 12/06/2021, Valence 19/06/2021, Brive 26/06/2021, Montelimar 03/07/2021, Limoges II 10/07/2021, Cahors 17/07/2021, Perigieux
24/07/2021, Tulle 31/07/2021, Souillac 07/08/2021
8) FOND JAARLINGEN: 5 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de twee-2- beste resultaten behaalde op
wedvluchten uit het Nationale fond programma, de internationale vluchten
uitgezonderd.
Limoges II 10/07/2021, Perigieux 24/07/2021, Tulle 31/07/2021, Souillac
07/08/2021
9) FOND JONGE DUIVEN: 10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier -4- beste resultaten behaalde op
wedvluchten
Montoire 10/07/2021, Blois 17/07/2021, Montoire 24/07/2021, Bourges
31/07/2021, Montoire 07/08/2021, Chateauroux 07/08/2021, Argenton
14/08/2021, Chateauroux 21/08/2021, La Souteraine 28/08/2021, Montoire
04/09/2021, Chateauroux 11/09/2021
10) ZWARE FOND OUDE DUIVEN: 5 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de twee -2- beste resultaten behaalde op
alle internationale vluchten.
Pau 25/06/2021, Agen 02/07/2021, Barcelona 09/07/2021, St Vincent
16/07/2021, Marseille 23/07/2021, Narbonne 30/07/2021, Perpignan
06/08/2021
11) ALLROUND DUIF OUDE EN JAARSE: 10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de zes -6- beste resultaten behaalde op
minimum 2 wedvlucht beneden Parijs en minimum 2 vluchten boven Parijs
waarvan minstens 1 vlucht vanaf Blois (Montoire) of verder. In de periode
van 03/04/2021 tot en met 11/09/2021.

12) ALLROUND DUIF JONGEN: 10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de zes- 6- beste resultaten behaalde op minimum 2 wedvluchten beneden Parijs en minimum 2 vluchten boven Parijs
waarvan minstens 1 vlucht vanaf Blois (Montoire) of verder. In de periode
van 15/05/2021 tot en met 11/09/2021.

ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN
Wordt tot algemeen provinciaal kampioen West-Vlaanderen uitgeroepen,
de liefhebber die zich het best klasseerde in de 12 bovenvermelde
categorieën.
Bij gelijkheid van prijzen komt:
- het totaal van de behaalde resultaten in het kampioenschap in aanmerking.
- het percentage van de behaalde resultaten in de wedstrijden in aanmerking.
Voor alle CATEGORIEEN ( ALGEMEEN) De opgave van de behaalde prijzen
PER DUIF dienen te gebeuren volgens het voorbeeld dat in het bondsblad
en op de K.B.D.B.-website zal verschijnen of op formulieren, verkrijgbaar
op het secretariaat van de Provinciale Afdeling van de K.B.D.B. Gaasbeeksesteenweg 52-54 1500 Halle
Ze moeten aldaar toekomen uiterlijk op vrijdag 25/09/2020 vóór 12u00.
Voor de gevallen waar op de gestelde datum, de provinciale of hoofduitslag nog ontbreekt, volstaat het de snelheid van de duif te vermelden.
RANGSCHIKKING: De rangschikking geschiedt per procent berekening.
Het berekenen van de coëfficiënt zal gebeuren tot vier cijfers na de komma. Het vijfde cijfer na de komma zal de afronding bepalen. Indien dit getal
een 5 is wordt naar boven afgerond.
VOORWAARDEN TOT DEELNAME
Dit kampioenschap is voorbehouden aan de liefhebbers in het bezit van de
K.B.D.B.- lidkaart 2020 – Afdeling West-Vlaanderen.
De prijzen moeten behaald zijn minstens per 4-tal (zonder breuken)
Enkel de prijzen behaald op regionale wedstrijden en zonale dubbelingen
komen in aanmerking uiteraard voor zover er enige inleg is geweest op de
betreffende dubbelingen .
Internationale, nationale en provinciale uitslagen komen niet in aanmerking.
Slechts één klassement per W.E.
De prijzen dienen behaald te worden in eigen categorie: oude bij oude,
jaarlingen bij jaarlingen, jongen bij jongen, uitgezonderd voor de snelheid
en kleine halve fond, waar de uitslagen mogen gebruikt worden van de
oude duiven, jaarse en oude en jaarse samen.
Uitslagen behaald in september waar oude, jaarlingen en jongen in dezelfde uitslag opgenomen worden mogen eveneens gebruikt worden.
Wanneer in een lokaal een uitslag gemaakt wordt met een grote en een
kleine omtrek kan de beste uitslag gekozen worden.
De uitreiking van de prijzen aan de winnaars zal plaats hebben tijdens de
PROVINCIALE DAG op een nog nader te bepalen datum.
Iedere winnaar is ertoe gehouden PERSOONLIJK zijn prijs in ontvangst te
nemen.
De deelname is totaal gratis voor alle West-Vlaamse liefhebbers, die in regel zijn met de reglementen van de KBDB en die ingekorfd hebben in een
lokaal gelegen in West-Vlaanderen.
De verenigingen zijn verplicht het juiste aantal ingekorfde duiven (serie-duiven inbegrepen) en het aantal deelnemende liefhebbers bovenaan
de uitslag te vermelden. Het nationaal sportreglement blijft integraal van
toepassing.
Voor elke liefhebber zal slechts één duif gerangschikt worden met een gratis prijs per verschillend kampioenschap.
Wel mag men per kampioenschap de prestaties opgeven van verschillende duiven, maar alléén de duif met de beste uitslagen zal in aanmerking
komen voor een prijs.
Dezelfde uitslag kan per duif maar éénmaal in aanmerking komen behalve
voor de kampioenschappen allround oude & jaarlingen en Allround jongen.
Het Provinciaal Comité West-Vlaanderen
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CRITERIA KAMPIOENSCHAPPEN PE ANTWERPEN 2021
Reeksen: Voor snelheid en kleine halve fond komen enkel de
weekendvluchten in aanmerking
Snelheid oude duiven (15 geklasseerden)
Alle wedvluchten uit Quiévrain, Momignies, Soissons en Noyon verspeeld in de
periode van 13 maart tot en met 25 juli.
7 wedvluchten met 1e en 2e getekende (oude en/of jaarse duiven).
Kleine halve fond oude duiven (10 geklasseerden)
Alle wedvluchten van PE Antwerpen in de periode van 1 mei tot en met 29
augustus
6 wedvluchten met 1e en 2 getekende (oude en/of jaarse duiven) .
Grote halve fond oude duiven (10 geklasseerden)
Alle nationale en provinciale wedvluchten.
5 wedvluchten met 1e en 2 e getekende (oude en/of jaarse).
Fond oude duiven (8 geklasseerden)
Alle nationale fond wedvluchten.
4 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen).
Grote fond oude duiven (5 geklasseerden)
Alle marathonwedvluchten.
2 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen).
Snelheid jonge duiven (15 geklasseerden)
Alle wedvluchten uit Quiévrain, Momignies, Soissons en Noyon in de periode
van 15 mei tot en met 29 augustus.
6 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking.
Kleine Halve fond jonge duiven (10 geklasseerden)
Alle wedvluchten van PE Antwerpen in de periode van 19 juni tot en met 28
augustus
4 wedvluchten met de 1e en 2e getekende komen in aanmerking.
Grote Halve Fond jonge duiven (8 geklasseerden)
Alle nationale en provinciale wedvluchten.
3 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking
Algemeen kampioenschap (3 geklasseerden)
De liefhebber met de meeste vermeldingen in de bovenvermelde 8 reeksen
wordt algemeen kampioen.
Bij gelijkheid, toepassing van coëfficiëntberekening (tot 4 cijfers na de komma)
Coëfficiëntberekening: Per kampioenschap wordt de behaalde plaats gedeeld
door het aantal geklasseerde, de optelling van deze coëfficiënten geeft ons de
Algemeen Kampioen PE Antwerpen. Er worden drie algemene kampioenen gehuldigd.
KAMPIOENSCHAP 2021 ASDUIVEN :
Enkel prijzen per 10-tal komen in aanmerking
Er wordt een asduif kampioenschap ingericht voor elke reeks.
Per reeks worden er 5 liefhebbers geklasseerd waarvan de drie eerste een
medaille ontvangen (goud-zilver-brons)
Voor snelheid en kleine halve fond komen enkel de weekendvluchten in aanmerking
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Deelnemingsvoorwaarden provinciale kampioenschappen.
- De deelneming is kosteloos voor alle liefhebbers, aangesloten bij de KBDB,
welke een lidkaart 2021 bezitten en waarvan het hok gelegen is in de provincie
Antwerpen.
- Enkel de uitslagen die werden behaald in éénzelfde inkorflokaal of
verbond(dwz uitslagen met dezelfde hoofding) 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 prijskampen ingericht op
zondag(middenlijn) en zaterdag (oostenlijn) in aanmerking.
- Voor de grote halve fond, de fond- en de marathonvluchten komen enkel de
provinciale wedstrijduitslagen van Antwerpen in aanmerking.
- Bij uitgestelde lossingen op de fond/marathon komen de volgende dagen
in aanmerking
- Enkel de prijzen met 1e en 2e getekende, behaald in dezelfde wedvlucht,
komen in aanmerking.
- Voor de kampioenschappen oude duiven komen eveneens de jaarlingen in
aanmerking.
- Iedere liefhebber mag mededingen in de 8 reeksen. Echter, per reeks komt er
slechts één weekendwedvlucht in aanmerking, uitgezonderd op de fond en
marathon, waar alle wedvluchten tellen.
Rangschikking
Deze geschiedt door coëfficiëntberekening tot 4 cijfers na de komma (optelling
der prijzen)
Hoe deelnemen ?
- De liefhebbers dienen persoonlijk hun deelnemingsfiche in te vullen en op te
zenden. Zijzelf zijn verantwoordelijk. Deze fiches verschijnen in het Bondsblad
(Vlaamse afdelingen) en op de website KBDB.
- De winnaars ontvangen allen een trofee, dus geen geldprijzen. Aan liefhebbers die zich meermaals klasseren wordt één trofee van gezamenlijke waarde
toegekend.
Belangrijk
Alle prijskampuitslagen dienen ter staving voorgelegd te worden binnen de gevraagde termijn.
Provinciale Kampioenendag 2021
Deze heeft plaats op zaterdag 11 december 2021 in de zaal D’Artagnan van het
Aldhem Hotel te Grobbendonk.

KAMPIOENSCHAP BEGINNELINGEN

Voor de liefhebbers die lid zijn vanaf 2019. 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 31.12.1991)
2. Beginnelingen boven de 30 jaar (geboren voor 1.1.1992)

1. Asduif snelheid oude/jaarse duiven
7 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

Het kampioenschap wordt enkel verspeeld op de wedvluchten met JONGE DUIVEN, ingericht
tussen 15 mei en 29 augustus
De 5 beste resultaten met de eerstgetekende komen in aanmerking.
Er is geen beperking qua deelnemende duiven, noch qua afstand: alle weekendwedvluchten vanaf Quiévrain/Momignies komen in aanmerking.

2. Asduif kleine hafo oude/jaars duiven
6 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

Hoe deelnemen ?
De deelnemingsformulieren worden op de website gepubliceerd.

3. Asduif grote hafo oude/jaarse duiven
5 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

De deelnemingsformulieren moeten uiterlijk op 24 september 2021
(poststempel 23 september)toekomen te Halle, gestaafd met de uitslagen.

4. Asduif fond oude/jaarse duiven
4 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap
5. Asduif grote fond
2 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap
6. Asduif snelheid jonge duiven
6 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap
7. Asduif kleine halve fond jonge duiven
4uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap
8. Asduif grote halve fond jonge duiven
3 uitslagen in de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap
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CRITERIA KAMPIOENSCHAPPEN PE LIMBURG 2021

Met betrekking tot deze kampioenschappen verzoeken wij de geïnteresseerden om met de algemene voorwaarden en beschikkingen rekening te houden
bij het invullen van het deelnameformulier dat in het Bondsblad en op de website van de KBDB zal verschijnen.
1. Snelheid oude duiven (12 geklasseerden)
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten (uitslag oude duiven, oude en jaarduiven samen) voor afstanden tot en met Trélou
in de periode van 20 maart tot en met 11 september. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2019 of ouder.
2. Snelheid jaarduiven (12 geklasseerden)
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten (uitslag jaarduiven, oude, oude en jaarduiven samen) voor afstanden tot en met
Trélou in de periode van 20 maart tot en met 11 september. Punten kunnen enkel
behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2020.
3. Snelheid jonge duiven (12 geklasseerden)
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten (uitslag jonge duiven) voor afstanden tot en met Trélou in de periode van 16 mei tot
en met 11 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 Sézanne tot
en met Gien/Fay-aux-Loges in de periode 1 mei tot en met 21 augustus. Punten
kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal
2019 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 1 mei tot en met 21 augustus.
Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het
jaartal 2020.
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-auxLoges in de periode 3 juli tot en met 21 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-auxLoges tot en met La Souterraine in de periode 22 mei tot en met 11 september.
Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het
jaartal 2019 of ouder.
8. Grote halve fond jaarduiven (10 geklasseerden)
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten
(uitslag jaarduiven, oude, oude en jaarduiven samen) voor afstanden verder dan
Gien/Fay-aux-Loges tot en met La Souterraine in de periode 22 mei tot en met 11
september. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een
ring van het jaartal 2020.
9. Grote halve fond jonge duiven (10 geklasseerden)
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit volgende wedstrijden:
Bourges 31/7, Châteauroux 7/08, Argenton 14/8, La Souterraine 28/8 en
Châteauroux 11/09 (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
Cahors in de periode 12 juni t.e.m. 7 augustus. Punten kunnen enkel behaald
worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2019 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 12 juni mei t.e.m. 7 augustus. Punten kunnen alleen behaald worden door
duiven drager van een ring van het jaartal 2020.

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 wedvluchten tot maximum de afstand Trélou, gedurende de periode 20 maart tot en met
11 september. Minimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2019 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 20 maart tot en met 11
september. Minimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2020.
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 11
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 afstand Gien/Fay-aux-Loges, gedurende de periode van 1 mei tot en met 21 augustus . Minimum 4 uitslagen indienen
om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2019 of ouder.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
18. Asduif kleine halve fond jaarduiven (3 geklasseerden)
De 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten vanaf de afstand Sézanne tot en met de afstand Gien/Fay-aux-Loges, gedurende de periode van 1 mei tot en met 21 augustus. Minimum 4 uitslagen
indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2020.
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 wedvluchten vanaf de afstand Sézanne tot en met de afstand Gien/Fay-aux-Loges, gedurende de periode van 3 juli tot en met 21 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 wedvluchten
vanaf de afstand verder dan Gien/Fay-aux-Loges tot en met Argenton,
gedurende de periode van 22 mei tot en met 11 september. Minimum 4 uitslagen
indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2019 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 wedvluchten vanaf de afstand verder dan Gien/Fay-aux-Loges tot en met La Souterraine,
gedurende de periode van 22 mei tot en met 11 september. Minimum 4 uitslagen
indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2020.
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 31/7, Châteauroux 7/08, Argenton 14/8, La Souterraine 28/8 en Châteauroux 11/09 (uitslag
jonge duiven).
Minimum 3 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn. Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

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 2019 of ouder.

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 12 juni t.e.m.
7 augustus. Minimum 3 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2019 of ouder. Trofee voor de eerst
geklasseerde, medaille voor de anderen.

13. Algemeen kampioen (10 geklasseerden)
Er worden 10 liefhebbers geklasseerd. Er is een trofee voorzien voor de eerste
drie geklasseerden, een medaille voor de anderen.
De liefhebber met het grootst aantal vermeldingen in de 12 voornoemde kampioenschappen is algemeen kampioen.
Bij gelijkheid van vermeldingen zullen de klassementsplaatsen in de verschil-

24. Asduif fond jaarduiven (3 geklasseerden)
De 2 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, en dit op wedvluchten vanaf de afstand Tulle/Limoges in de periode 12 juni t.e.m. 7 augustus.
Minimum 2 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn. Duiven drager van een
ring van het jaartal 2020.
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 2019 of ouder.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen
26. Jeugd (10 geklasseerden)
Uitsluitend voorbehouden aan liefhebbers van 12 jaar tot 25 jaar ( referentiedatum 01-04-2021 – 12 j en nog geen 26 j op 01-04-2021 ) die kunnen bewijzen dat
ze de duivensport op VOLLEDIG ZELFSTANDIGE basis beoefenen en het geen
bestaand hok betreft dat door hen werd overgenomen.
Te winnen met de 1ste afgegeven duif op 5 wedvluchten, naar keuze van de liefhebber, met een totale afstand van minimum 500 km, op wedvluchten ingericht
tijdens de periode van 20 maart 2021 tot en met het weekend van de laatste
nationale wedvlucht. (11-09-21)
Slechts één enkele wedvlucht per weekend, met een minimum deelname van
50 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht zal in aanmerking worden genomen.
Prijs per 4-tal. (100 duiven in wedstrijd = 25 prijzen)
Rangschikking
In elk kampioenschap kan de liefhebber de voor hem meest gunstige uitslag
laten gelden met dien verstande dat uitsluitend de wedvluchten en dubbelingen
die voorkomen op de door de afdeling goedgekeurde programma’s mogen in
aanmerking genomen worden.
Voor elk van de eerste 12 competities :
- wordt de rangschikking opgemaakt aan de hand van het grootst aantal prijzen
behaald met de 1ste en 2de getekende duiven.
- Enkel de prijzen per 4-tal komen in aanmerking.
Bij éénzelfde aantal prijzen heeft de kleinste coëfficiënt de voorrang in de rangschikking. Dit coëfficiënt wordt berekend door de behaalde prijs te delen door
het aantal duiven en te vermenigvuldigen met 100.
Om te kunnen indienen voor de kampioenschappen met eerste en tweede
getekende dient de liefhebber minstens de helft van de te behalen punten
gescoord te hebben.
Algemene voorwaarden
De deelneming is kosteloos voor alle liefhebbers, regelmatig aangesloten bij
de KBDB, welke een lidkaart 2021 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 2021.
De duiven moeten ingekorfd zijn in een Limburgse vereniging.
Wedvluchten op feestdagen en weekdagvluchten komen niet in aanmerking,
voor zover het geen uitgestelde lossing betreft.
De prijzen die men wil doen gelden, moeten voorkomen op één en dezelfde
uitslag. Men kan zowel de hoofdwedstrijd, alsook eventuele door de KBDB
afdeling Limburg goedgekeurde dubbelingen laten gelden.
Alleen uitslagen met minimum 50 duiven en minimum 10 deelnemende liefhebbers komen in aanmerking voor snelheid, kleine halve fond,.grote halve fond,
fond en zware fond.
Per kampioenschap kan per week-end slechts één uitslag in aanmerking komen.
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle (26) kampioenschappen.
Verdeling van de prijzen
Het toegekend bedrag wordt geraamd op ongeveer 2.000 euro en wordt verdeeld in prijzen in natura.
Voor personen die zich voor meerdere kampioenschappen weten te klasseren,
zullen de prijzen samengevoegd worden tot één prijs, tenzij de winnaar uitdrukkelijk verzoekt om elke prijs apart te ontvangen. Voor de asduifcompetitie en het
kampioenschap Jeugd geldt dit niet.
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 secretaris 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 24 SEPTEMBER 2021 toe te komen op
volgend adres : KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE. Uitslagen die
op dat moment worden mee afgegeven, worden niet direct nagezien.
Voor zendingen per post wordt poststempel 23.09.21 als uiterste datum aanvaard.
De prijs dient persoonlijk te worden afgehaald tijdens de provinciale kampioenenviering, 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 24.09.2020 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 (verbeterde indien van toepassing) ter controle te bezorgen aan de provinciale afdeling, alwaar zij na controle kunnen worden afgehaald of worden meegegeven
aan een afgevaardigde van de vereniging bij het afhalen van de ringen eind december. 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,
worden aanvaard.
De liefhebber die wenst mee te dingen aan de provinciale gesubsidieerde kampioenschappen snelheid in een andere vereniging dan deze waarbij hij zijn hoklijst heeft ingediend, moet uiterlijk 17 april 2021 een ondertekende verklaring
laten toekomen op de provinciale afdeling waarin hij te kennen geeft van welke
vereniging hij de uitslagen wenst te gebruiken voor zijn opgave van het snelheidskampioenschap.
Vanaf de halve fondvluchten is dit attest niet meer van toepassing. Men kan
dan kiezen tussen de hoofdwedstrijd of een dubbeling ongeacht waar men
zijn hoklijst heeft ingediend. (Opgelet voor de liefhebbers die inkorven in een
Limburgse vereniging die een ander programma speelt dan dit van Limburg
– zie hieronder!)
Om deel te nemen aan de provinciale kampioenschappen van afdeling Limburg
dienen uitslagen gebruikt van duiven die werden ingekorfd in een Limburgse
vereniging.
Liefhebbers die inkorven in Limburgse verenigingen die een ander programma
spelen dan het Limburgs programma dienen met het volgende rekening te houden indien zij aan de provinciale kampioenschappen wensen deel te nemen :
- op de snelheid
Enkel de vluchten die overeenstemmen met het Limburgs programma komen
in aanmerking
dwz wanneer bijvoorbeeld het Brabants programma Momignies en Soissons
(beide snelheid) voorziet voor hetzelfde weekend, en het Limburgs programma
voorziet slechts één snelheidsvlucht dat weekend, bijvoorbeeld Chimay, dan
komt enkel Momignies in aanmerking voor het provinciaal kampioenschap snelheid. Wanneer de Limburgse kalender Trélou geprogrammeerd heeft, kan voor
de 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 17 april 2021 te kennen te geven indien hij de vluchten van een ander programma dan het Limburgs wenst in aanmerking te nemen
voor de provinciale kampioenschappen. Hij dient dit schriftelijk te doen door
een ondertekend schrijven te richten met naam en adres en vermelding van het
programma dat gekozen wordt, bijvoorbeeld Brabant, Antwerpen, Luik
Dit geldt zowel voor de kampioenschappen met 1 en 2 getekende alsook voor
de asduiven
Wij verzoeken de secretarissen van de verenigingen om hun liefhebbers hiervan tijdig op de hoogte te stellen.
Overeenkomstig het provinciaal reglement geldt :
Bij afgelasting van één wedstrijd, ingevolge slechte weersomstandigheden, komen al de gelijkaardige wedstrijden van de dag uit het modelprogramma niet in
aanmerking voor de provinciale gesubsidieerde kampioenschappen.
Bij uitwijking naar een andere lossingsplaats blijft de wedstrijd gelden voor zijn
oorspronkelijke categorie voor zover een snelheidsvlucht wordt vervangen door
een snelheidsvlucht, een halve fondvlucht door een halve fondvlucht en een
fondvlucht door een fondvlucht uit het officieel programma. We zullen de desbetreffende data vermelden op de website van de KBDB
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UITSLUITEND VOORBEHOUDEN AAN
ONZE JONGE LEDEN & BEGINNELINGEN
De jeugdclubs van de PE’s, in samenspraak met de nationale promotiecommissie,
hebben de criteria van het nationaal criterium jeugdclubs herwerkt.
Er werd, naast de jeugdleden, ook aandacht geschonken aan de beginnelingen.
Hierna vindt u de herwerkte versie voor 2021.

NATIONAAL CRITERIUM JEUGDCLUBS 2021
Voor de eerste maal in 1995 ingericht door de Jeugdclubs van de
provinciale entiteiten, staat dit CRITERIUM open voor alle jonge
duivenliefhebbers van het land evenals voor de beginnelingen.
Criteria
✓ lid zijn van de KBDB
✓ in orde zijn met de KBDB-reglementen
✓ leeftijdscategorieën (leeftijd op 31/12/2021):
1. alleenspelende leden of leden in tandem, tridem, …
- van 6 tot en met 13 jaar
- van 14 tot en met 21 jaar
Voor deze 2 leeftijdscategorieën dienen alle leden van de tandem, tridem,…
te behoren tot dezelfde categorie of wanneer de verschillende leden tot
verschillende leeftijdscategorieën behoren, zal deze tandem, tridem, …
worden geklasseerd in de leeftijdscategorie van het oudste lid. Gelieve te
noteren dat het oudste lid de leeftijd van 21 niet mag overschrijden
2. alleenspelende leden of leden in tandem, tridem, …..
- van 22 tot en met 35 jaar
Voor deze leeftijdscategorie dienen alle leden van de tandem, tridem, …
te behoren tot deze leeftijdscategorie.
3. tandems, tridems,…
- van 6 tot en met 21 jaar waarvan 1 lid ouder moet zijn dan 21 jaar
4. beginnelingen (maximum 5 jaar aangesloten – 1ste hoklijst ten
vroegste in 2016) zonder leeftijdsvoorwaarden. Deze beginneling mag
in het verleden nooit eerder zijn aangesloten geweest bij de KBDB.
✓ zal worden betwist met de eerste twee afgegeven duiven (oude duiven,
jaarlingen of jonge duiven) (1+2), klassement per 4-tal (volledige prijzen)
op 3 wedvluchten met keuze uit de wedvluchten vanaf de kleine snelheid tot en met de grote fondwedvluchten gedurende de periode van 10
april 2021 tot en met het weekend van 28 & 29/08/2021
• 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
• er kunnen uitslagen worden gebruikt vanaf de lokale uitslag tot
en met de nationale uitslagen (geen internationale uitslagen)
▷ geen minimum aantal deelnemende duiven of liefhebbers per wedvlucht
▷ enkel op weekendvluchten (feestdagen tellen niet mee)
▷ slechts één prijskamp per weekend is geldig
▷ één inzending per liefhebber met als bijlage de uitslagen, voorzien
van de stempel van de vereniging en de handtekening van de voorzitter van de vereniging.
▷ De coëfficiëntberekening gebeurt tot 4 cijfers na de komma, zonder
afronding.
✓ Er worden 10 laureaten per categorie geklasseerd (de eerste drie
ontvangen een beker en de volgende geklasseerden per categorie
ontvangen een diploma).
✓ Mededeling van de volledige uitslag gebeurt op de Nationale Dagen
2021 in Gent.
Gratis nationale dubbeling
voor de JEUGD en voor de BEGINNELINGEN
op de wedvlucht uit BOURGES van 31 juli 2021
Gesticht door de Werkgroep van Jeugdclub Antwerpen
In navolging van DE BELGISCHE VERSTANDHOUDING wordt dit jaar,
door de KBDB als inrichter van deze wedvlucht 2021 opnieuw een
GRATIS NATIONALE DUBBELING voorzien voor de jeugdige liefhebbers tot de leeftijd van 30 jaar (geboortejaar 1991) en voor de beginnelingen (maximum 3 jaar lid) en dit voor gans België.

WIE KAN DEELNEMEN ?
- Ieder zelfstandig spelende duivenliefhebber, in orde met de KBDB,

die niet ouder is dan 30 jaar (geboortejaar 1991) kan vrij en zonder
		kosten deelnemen
- Jeugdige tandems, tridems,… die allen voldoen aan deze leeftijdsgrens
- Iedere beginneling, aangesloten sinds 2019.
De nationale dubbeling is enkel van toepassing op de prijskamp met
jonge duiven. Er is geen zonespel voorzien ! Het is niet toegelaten om
te poulen op deze dubbeling.
HOE DEELNEMEN ?
De inkorvingslokalen zullen via de KBDB inschrijvingslijsten krijgen.
De liefhebber, die wenst deel te nemen aan de dubbeling, dient dit
te melden bij de inkorving van zijn duiven aan de verantwoordelijke
van het inkorvingslokaal. Deze inschrijvingslijsten dienen verstuurd te
worden naar :
KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 – 1500 Halle (nationaal@kbdb.be).
Verder zijn de onderrichtingen van de nationale inrichter van toepassing.
Iedere deelnemer die voldoet aan de voorwaarden, krijgt GRATIS een
uitslag toegezonden door de KBDB.
PRIJZENTAFEL
Per PE 1 trofee voor de eerste eerstgetekende
4 bijkomende trofeeën voor de vier volgende eerstgetekenden.
Ereprijswinnaar : trofee geschonken door de KBDB
De winnaars worden persoonlijk verwittigd en uitgenodigd op de prijsuitreiking tijdens de Nationale Dagen van de KBDB in december 2021.
JEUGD – uitslagen nationale vluchten jonge duiven
In samenwerking met de Jeugdclubs, het nationaal jeugdcomité en de
nationale promotiecommissie wordt een automatische uitslag opgemaakt door de KBDB.
Wie wordt geklasseerd?
- Alle bij de KBDB aangesloten liefhebbers vanaf 6 jaar tot en met
		 25 jaar (vanaf geboortejaar 1996 tot en met geboortejaar 2015)
- aangesloten liefhebbers die alleen spelen maar ook tandems,
		 tridems,… waarvan alle leden voldoen aan de leeftijdsgrens
		 (vanaf geboortejaar 1996 tot en met geboortejaar 2015)
Op volgende nationale wedvluchten voor jonge duiven:
Bourges II van 31/07/2021 – Argenton II van 14/08/2021 – La Souterraine
II van 28/08/2021 en Châteauroux III van 11/09/2021.
Er wordt enkel een nationale uitslag opgemaakt.
20 laureaten zullen worden gehuldigd (5 laureaten op de 4 nationale
wedvluchten voor jonge duiven) tijdens de nationale dagen 2021 te
Gent.
Liefhebbers, dewelke in deze uitslagen niet wensen geklasseerd te
worden, kunnen zich hiervoor laten uitschrijven en dit voor het definitief worden van de bewuste uitslag.

BONDSBLAD
1 / 2021

37
NATIONAAL CRITERIUM JEUGDCLUBS KBDB 2021
Categorie van (*):
6 jaar tot en met 13 jaar
14 jaar tot en met 21 jaar
6 jaar tot en met 21 jaar
22 jaar tot en met 35 jaar
beginnelingen
Naam en voornaam:
Adres:
Postcode: 					Woonplaats:				Tel:			
Geboortedatum:					Mailadres:
KBDB-Lidnummer:				Ringnummer:

Datum

Lossingsplaats

Afstand

Aantal
deelnemende
duiven

Plaats 1ste
getekende

Plaats 2de
getekende

Coëff.

TOTAAL

Ondergetekende verklaart dat de inzender
- werkelijk actief de duivensport beoefent.
- nooit eerder in het verleden is aangesloten geweest bij de KBDB (enkel voor de beginnelingen)
Stempel van de vereniging						Handtekening voorzitter

(*) schrappen wat niet past
Inzending van het DEELNEMINGSFORMULIER EN UITSLAGEN naar:
KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE.
Uiterste datum :
- Per post: 10 SEPTEMBER 2021 – postdatum telt.
- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:
10 SEPTEMBER 2021 om 12u00 ‘s middags uiterlijk.
Na deze datum worden geen opgaven, noch wijzigingen, noch verbeteringen meer aanvaard (ook niet als een verkeerde uitslag, verkeerde
vlucht, verkeerde snelheden, enz….. werden opgegeven).
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,…

Voor een
Voor een
professionele aanpak
professionele aanpak!

Info en vliegplannen op www.aidi.be – info@aidi.be
Info en vliegplannen op www.aidi.be – info@aidi.be

Voor een

professionele aan

Info en vliegplannen op www.aidi.be – info@aid

Voor een

Voo

professionele
aanpak
!
Voor een
profession

professionele aanpak!
Info en vliegplannen
op www.aidi.be – i
Info en vliegplannen op www.aidi.be
– info@aidi.be
Info en vliegplannen op www.aidi.be – info@aidi.be

OLYMPIADE 2022 - CRITERIA
SPORT
Ingevolge de Covid-19 maatregelen zal de Olympiade
2021 worden uitgesteld naar januari 2022.
De Olympiade 2022 zal plaatsvinden in Roemenië.
De Covid-19 maatregelen hadden in diverse landen
een impact op het voorbije sportseizoen. Om iedereen
zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden, besliste de
Internationale Federatie (FCI) om in de categorie SPORT
twee teams te onderscheiden.
Team A : met resultaten van het seizoen 2019 en 2020
en resultaten van 1 jaar in 2020.

Team B : met resultaten van het seizoen 2020 en 2021
en resultaten van 1 jaar in 2021.
- Elke duif kan slechts in één categorie en in 1 team
deelnemen;
- Een liefhebber kan in beide categorieën deelnemen
met verschillende duiven;
- Elke federatie kan, overeenstemmend met haar mogelijkheden, deelnemen in alle categorieën of in een
deel ervan.
STANDAARD
De resultaten van 2019, 2020 en 2021, met een minimum van 20% in 2021, zullen in aanmerking worden
genomen.
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SPORT CATEGORIE - TEAM A OP 2 JAAR - 2019-2020
Categorie

Vanaf km

tot km

Vluchten

Min. Km

Liefhebbers

Duiven

Prijzen

Tolerantie 5%

Aantal duiven

SNELHEID

100

400

10

1500

20

150

1/5

JA

3

HALVE FOND

300

600

8

2800

20

150

1/5

JA

3

FOND

>500

11

3300

20

150

1/5

JA

3

van 100 tot 400
van 300 tot 600
> 500

11
3 tot 5
2 tot 6
1 tot 3

3500

20
20
20
20

150
150
150
150

1/5
1/5
1/5
1/5

JA
JA
JA
JA

3

vanaf 700

4

2800

20

150

1/5

NEE

3

ALL ROUND

MARATHON

OP 1 JAAR - 2020
Categorie

Km

Aantal vluchten

Min. Km

Liefhebbers

Duiven

Prijzen

Tolerantie 5%

Aantal duiven

JONGE DUIVEN
(2020)

>100

3

300

20

150

1/5

JA

3

JAARLING (2019)

>100

5

500

20

150

1/5

JA

3

OUDE DUIVEN

>300

6

1800

20

150

1/5

JA

3

FOND 1 JAAR

>500

3

1800

20

150

1/5

JA

3

TOTAAL

27

SPORT CATEGORIE - TEAM B OP 2 JAAR - 2020-2021
Categorie

Vanaf km

tot km

Vluchten

Min. Km

Liefhebbers

Duiven

Prijzen

Tolerantie 5%

Aantal duiven

SNELHEID

100

400

10

1500

20

150

1/5

JA

3

HALVE FOND

300

600

8

2800

20

150

1/5

JA

3

FOND

>500

11

3300

20

150

1/5

JA

3

Fm 100 to 400
Fm 300 to 600
> 500

11
3 tot 5
2 tot 6
1 tot 3

3500

20
20
20
20

150
150
150
150

1/5
1/5
1/5
1/5

JA
JA
JA
JA

3

Fm 700

4

2800

20

150

1/5

NEE

3

ALL ROUND

MARATHON

OP 1 JAAR - 2021
Categorie

Km

Aantal vluchten

Min. Km

Liefhebbers

Duiven

Prijzen

Tolerantie 5%

Aantal duiven

JONGE DUIVEN
(2021)

>100

3

300

20

150

1/5

JA

3

JAARLING (2020)

>100

5

500

20

150

1/5

JA

3

OUDE DUIVEN

>300

6

1800

20

150

1/5

JA

3

FOND 1 JAAR

>500

3

1800

20

150

1/5

JA

3

TOTAAL

27

STANDARD CATEGORIE - OP 3 JAAR - 2019-2021
Categorie

Vanaf km

Min. Km

2021

Min. Km

Liefhebbers

Duiven

Prijzen

Tolerantie 5%

Aantal duiven

DUIVERS

> 100

2500

10

> 20%

20

150

1/5

JA

5

DUIVINNEN

> 100

200

8

> 20%

20

150

1/5

JA

5

Categorie

Vanaf km

Min. Km

2021

Liefhebbers

Duiven

Prijzen

Tolerantie 5%

Aantal duiven

DUIVERS

> 100

300

3

20

150

1/5

JA

3

DUIVINNEN

> 100

300

3

20

150

1/5

JA

3

TOTAAL

16

OP 1 JAAR
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Ik ben reeds lang lid van de duivenbond. Ik
hou van mijn hobby en duiven...niet dat ik
een topper ben. Maar ik geniet en dat is het
voornaamste.
Ik zie een nieuwe wind waaien in het beleid
en besef maar al te goed dat jullie niet voor
iedereen goed kunnen doen.
Prachtig vind ik de uitzendingen op plattelands-tv.
Ik heb een gedichtje gemaakt.
Beetje poëzie kan en moet kunnen. Ik hoop
dat het de leden bevalt.
Met vriendelijke groeten,
Guido Serraes,
uit Zaffelare deelgemeente Lochristi.
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Wat betekent de duivensport voor jou?
Voor mij is de duivensport een echte passie. Nu ik begonnen ben met studeren zullen de duiven even op de tweede plaats
komen, maar ze volledig weg doen kon ik
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ik ook iets wat zeer belangrijk is om raad
te vragen en op de goede weg gezet te
worden. Genieten van de duiven moet centraal staan en als je een klein aantal duiven
houdt kan je des te meer tijd spenderen
met de duiven in de plaats van hokken te
poetsen. Ik heb altijd op 1 hokje met enkele
jonge of oude duiven gespeeld. Natuurlijk
heeft niet iedereen het voordeel kweek of
volièreduiven elders te kunnen huisvesten,
maar met een drietal hokjes kan je zeker
al op een goede manier van de hobby genieten. Ik denk dat het voor de KBDB zeer
belangrijk is om te blijven inzetten op het
promoten van de duivensport bij de jeugd.
Ik ben persoonlijk ook zeer grote fan van
de verdere digitalisering van de KBDB.
Een digitaal platform waarop alle informatie gecentraliseerd staat zou daarbij zeker
kunnen helpen. Hierop zouden dan allerlei
zaken zoals mutaties uitvoeren en alle uitslagen, asduiven en kampioenschappen
bekijken en beheren kunnen gebeuren.
Als ook aanmelden op dit ene platform
zou kunnen, zou dat volgens mij een grote meerwaarde zijn om zo veel minder
verschillende online platformen nodig te
hebben. Op sportief vlak denk ik dat vooral op vlak van transport nog verbeteringen
mogelijk zijn voor het welzijn van de duiven die na het transport van enkele uren of
dagen eigenlijk nog moeten beginnen aan
hun opdracht: hun huis terug vinden. Zeker
met de verdere klimaatopwarming in het
vooruitzicht is het transport iets waar zeker nog meer aandacht aan besteed moet
worden in de toekomst zeker bij heel warm
weer en lange reizen.

BONDSBLAD
1 / 2021

SPONSORVLUCHTEN PE ANTWERPEN 2021

41

CRITERIUM FOND JONGE DUIVEN met eerstgetekende

CRITERIUM SNELHEID JONGE DUIVEN met eerstgetekende

24/07/21 FAY AUX LOGES JONGE DUIVEN (provinciale uitslag)
31/07/21 BOURGES JONGE DUIVEN (provinciale dubbeling)
7/08/21 CHATEAUROUX JONGE DUIVEN (provinciale dubbeling)
21/08/21 AUXERRE JONGE DUIVEN ( provinciale dubbeling)
Per vlucht te winnen
1e prijs 		
125 €
2e prijs			
100 €
3e prijs		
75 €
10 x 50 =
500 €
			
800 € x 4 vluchten = 3.200 €

2 vluchten uit Quiévrain(middenlijn) keuze uit 13/6/21, 27/6/21 en/of
Noyon (middellijn) 11/7/2021 en 25/7/2021 per arrondissement .
Of 2 vluchten uit Momignies (oostenlijn) keuze uit 12/6/21, 26/6/21 en/of
Soissons (oosterlijn) 11/7/2021 en 24/7/2021
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 ereprijswinnaars op de provinciale vluchten
(enkel jonge)
De Superduif Beyers (asduif op de 3 van de 4 bovenvermelde vluchten)
wint eveneens een horloge + een waardebon van 25 €.
De eerstgetekende jaarling of oude duif met de kleinste coëfficiënt op
één van de 4 vluchten wint eveneens een horloge.

Horloges : te winnen door de liefhebbers met
het laagste coëfficiënt per arrondissement/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 €.

Let op! De liefhebbers die denken in aanmerking te komen voor ‘De Superduif Beyers’ dienen zelf de prijzen hiervoor op te geven via onderstaand formulier.

De gewonnen prijzen dienen persoonlijk
afgehaald te worden op de provinciale kampioenendag van Antwerpen in het Aldhem Hotel te
Grobbendonk op 12 december 2021

Deelnemingsformulier sponsorvluchten PE Antwerpen
Naam en voornaam:
Adres:
Postcode: 					Woonplaats:				Tel:			
KBDB-Lidnummer:
Deelnemingsformulier SUPERDUIF BEYERS 2021 (Asduif op 3 vluchten)
Datum

Wedvlucht

24/7/21

Fay-aux-Loges

31/7/21

Bourges

7/8/21

Chateauroux

21/8/21

Auxerre

Aantal
duiven

Behaalde prijs

Ringnummer :
……………..…………/2020

Deelnemingsformulier SNELHEID 2021
Datum

Vereniging / samenspel

Aantal
duiven

Behaalde prijs
1e getekende

Voorbehouden KBDB

Deelnemingsformulieren en uitslagen ter staving van de opgegeven prijzen binnen te sturen uiterlijk op 24 september 2021
(postdatum 23-9-20 telt) naar KBDB – PE Antwerpen p/a Gaasbeeksesteenweg 52/54 – 1500 Halle

Meer dan 90 jaar ervaring en 3 generaties in de duivensport op topniveau !

NIEUW !

The natural way to success !
1,2 kg

500 g

Van-Endurance 15500+
Vanisanbad 6500

Ter verbetering van de
vluchtprestaties. Aminozuren,
magnesium en vitamines.

Badzout met extra toegevoegde natuurlijke
etherische oliën van eucalyptus.

150 pillen

30 ml

Victory Power Pills 3000+

Van-Ogentroost 4000

Energiepil gunstig voor het
uithoudingsvermogen, ondersteunt de
spieropbouw en verhoogt het
recuperatievermogen. Gunstig voor de
vruchtbaarheid bij oudere duiven.

Oog- en neusdruppels.
Ondersteunende verzorging van de ogen.

Vanrobaeys (www.vanrobaeysbelgium.com) en verdelers,

Het volledige gamma is te verkrijgen via apotheek,

Meer info www.vanhee.be en webshop www.vanheeproducts.be

Group Lataire (www.coolbird.be).

Derby del Mediterraneo
Derby Costa del Sol
Derby Costa de la Luz

Onder toezicht van Dhr. Frans Hermans, FCI GrandPrix voorzitter, voor
de berekening van vluchten.

Organisatie en informatie:
Monick Nys
0476 54 24 80, monicknys@skynet.be
Annemie Vanhee
0475 27 87 42, annemie.vanhee@vanhee.be
Website
olrspanje.vanhee.be.

Aanleveren duiven na afspraak: 26 & 27 maart, 23 & 24 april,
datum mei nog te bepalen.

Inleg: 5 € per duif, minimum 2 duiven per derby.
Totale prijzenpot wordt verdeeld onder de winnaars.
6 trofees: de eerste 3 winnaars en de eerste 3 asduivenklassement.
Vanhee Products productenpakketten en troostprijs voor iedere
deelnemer.
Gratis deelname met 1 duif in derby 2022.
Puntenverdeling over de 3 FCI ﬁnales met de eerste 2 duiven.
Prijsuitreiking op het podium tijdens Fugare 2022.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Nieuw kampioenschap voor Belgische deelnemers
met volgende races:

Schitterend Belgisch
kampioenschap met
3 Spaanse FCI One loft races.

DE LABORATORIA
VAN DOKTER VEEARTS DOMICENT
stellen de noodzakelijke aanvullende middelen
voor de goede gezondheid van uw duiven
tegen redelijke prijzen voor

AVIOL
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

Esmée Mertens (6jaar)

G

12-PENNER
G

Liefhebber Germonpré Michel uit Sint-Andries,
stuurde ons deze foto’s van zijn duif met aan beide kanten 12 pennen.
Een exclusiviteit in de duivensport !

GG
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Germonpré Mic
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G

