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HALLO IEDEREEN, 
Graag kom ik even terug op de Nationale Dagen.
We mogen zeer tevreden zijn over deze editie 2020-2021. 
We kregen enorm veel felicitaties voor de toch niet eenvoudi-
ge organisatie. 
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om onze mede-
werkers van de KBDB te bedanken voor hun inzet, alsook onze 
trouwe standhouders die met hun aanwezigheid blijk geven 
van steun aan de KBDB.

Ook de Nationale Kampioenen, die onze online verkoop heb-
ben gesteund met het schenken van een duif wil ik graag be-
danken. 
Goed om weten is dat onze Nationale Dagen, editie 2022, zul-
len doorgaan in de Nekkerhal in Mechelen en dit tijdens dezelf-
de periode van het jaar (maart 2023) . 

Het nieuwe sportseizoen komt stilaan op gang en de snelheids-
spelers hebben hun korven al bovengehaald. Onze fondspe-
lers zullen weldra volgen…. We hopen uiteraard dat het voor 
iedereen een succesvol vluchtjaar mag worden.

Voor wat betreft onze lossingsverantwoordelijken, die zullen 
vanaf dit jaar steun krijgen van een meteoroloog. De KBDB 
heeft een samenwerking afgesloten en daardoor zullen de ver-
antwoordelijken extra informatie krijgen voor wat betreft het 
weerbeeld op de verschillende vluchtlijnen. Dit kan enkel onze 
sport ten goede komen.
We zullen hierover uiteraard via onze KBDB-website nog com-
municeren .
Ik roep nogmaals iedereen op om onze site regelmatig te be-
zoeken.

Om af te sluiten kom ik nog even terug op de problematiek 
rond de doping.
Weet dat ik mij, net zoals al onze leden, enorm veel zorgen 
maak en dat ik mij, net zoals jullie, vragen stel. Maar weet dat 
de KBDB alle middelen, die nodig zijn, zal inzetten en indien 
nodig de reglementen evenals de “rode lijst” zal aanpassen en 
dit uiteraard in samenspraak met onze raadslieden en de WAC 
(die vanaf dit jaar nog werd versterkt).

Maar laat mij ook toe om jullie te vragen: “Laat jullie niet beïn-
vloeden door roddels, die worden verspreid. In ons land lijkt 
de dader vaak het grootste slachtoffer.” Begrijpe wie begrijpen 
kan!
 
Veel succes iedereen!

Met vriendelijke groeten,

De nationale voorzitter,
Pascal BODENGIEN
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NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 20.12.2021 

Wijzigingen aan de KBDB-reglementen
A) STATUTEN 

Art. 40 
Memorie van toelichting
Het is de taak van de nieuwe adviesraad voor elektronische 
constatatiesystemen ingericht in de schoot van de KBDB 
om toe te zien op het eerlijk verloop van het duivenspel en 
op het tot stand komen en in stand houden van de voor-
waarden die een open markt toelaten voor de uitrustingen 
voor het elektronisch constateren. Het eerlijk verloop is een 
evidente voorwaarde voor een sportieve concurrentie tus-
sen duivenliefhebbers. De open marktsituatie laat de vrije 
concurrentie tussen fabrikanten toe en komt aldus de dui-
venliefhebbers ten goede voor wat betreft de kostprijs en 
de kwaliteit van de aangeboden uitrustingen. 

De fabrikanten zelf dragen de basisverantwoordelijkheden 
er voor te zorgen dat de uitrustingen niet fraudegevoelig zijn 
en dat de markt open blijft door de onderlinge compatibili-
teit tussen de fabrikanten. Het optreden van de KBDB hierin 
is niet regulerend maar enkel toezichthoudend, waarbij zij 
niet zal nalaten fabrikanten die deze basisverantwoordelijk-
heden niet ter harte nemen, terecht te wijzen en te sanctio-
neren met de middelen die ter hare beschikking staan.

In de schoot van de KBDB bestaat een nationale adviesraad 
voor elektronische constataties met als essentiële functie 
het opstellen van de standaard (protocol) waaraan alle elek-
tronische constatatiesystemen moeten voldoen. De stan-
daard (protocol) kan ieder jaar worden aangepast. 

De aanpassingen voor het volgende seizoen zullen vóór 1 
oktober van ieder jaar aan de fabrikanten officieel worden 
meegedeeld. Tussen 1 oktober en 15 november zorgen de 
fabikanten ervoor dat  De fabrikanten zorgen ervoor dat 
alle door hen op de Belgische markt gebrachte onderdelen 
voor het elektronisch bestatigen van duiven voldoen aan de 
standaard en onderling compatibel zijn. 

Hiertoe zal de adviesraad een “testdag” organiseren (in een 
neutrale locatie) in de periode tussen 15 november en 5 
december. Fabrikanten die het niet nodig achten op deze 
testdag aanwezig te zijn, of sommige van hun onderdelen 
voor het elektronisch bestatigen van duiven niet aanbieden, 
verliezen elke beroepsmogelijkheid in geval van betwisting 
i.v.m. de compatibiliteit met de uitrustingen van andere fa-
brikanten. De testdag is een faciliteit aangeboden door de 
KBDB en heeft tot doel om in geval van problemen met 
de compatibiliteit de technische oorzaken hiervan vast te 
leggen en in eerste instantie een minnelijke schikking te 
beogen tussen de fabrikanten. Is dit niet mogelijk, dan zal 
de nationale adviesraad voor elektronische constatatiesys-
temen adviseren welk systeem of onderdeel van systeem 
niet voldoet aan de standaard. De kosten van de expertise 
zullen ten laste zijn van de fabrikant 

Na de Tussen de testdag en 31 december worden de door 
de fabrikanten minnelijk afgesproken (of de eventueel door 
de adviesraad opgelegde) wijzigingen voor het herstellen 
of behoud van de compatibiliteit geïmplementeerd in hun 
toestellen. 

De reeds gedetecteerde probleemgevallen die niet opge-
lost zijn op 5 januari  binnen de gestelde termijn worden 
geweerd voor het lopende jaar. 

De Nationale Raad van beheer en bestuur zal de data vast-
stellen waarop:

1. De standaard (protocol) aan de fabrikant officieel 
wordt meegedeeld

2. De testdag wordt georganiseerd evenals de wijze 
waarop

3. De minnelijk met de fabrikanten afgesproken (of 
de eventueel door de adviesraad opgelegde) wij-
zigingen voor het herstellen of het behoud van de 
compatibiliteit dienen geïmplementeerd te zijn in 
de toestellen. 

De adviesraad bestaat uit technici in deze materie. Deze ad-
viesraad wordt benoemd door de nationale algemene ver-
gadering, op voorstel van het nationaal sportcomité. Voor 
het adviseren ingeval van betwisting, kan de adviesraad 
zich laten bijstaan door een gerechtelijk expert.

Uitzonderingsclausule speelseizoen 2022

Rekening houdend met het feit dat de voltallige Nationale 
Adviesraad voor elektronische constatatiesystemen ont-
slag heeft genomen en, , ten einde met kennis van zaken, 
de standaard 2022 goed te kunnen keuren, zijn, in afwij-
king van huidig artikel, volgende termijnen van toepas-
sing:

- De aanpassingen aan de Standaard 2022 zullen vóór 15 
november 2021 aan de fabrikanten officieel worden mee-
gedeeld

- Tussen 15 november 2021 en 27 december 2021 zorgen 
de fabrikanten ervoor dat alle door hen op de Belgische 
markt gebrachte onderdelen voor het elektronisch besta-
tigen van duiven voldoen aan de standaard en onderling 
compatibel zijn.

- Hiertoe zal de adviesraad een “testdag” organiseren (in 
de gebouwen van de KBDB) in de periode tussen 27 de-
cember 2021 en 16 januari 2022.

- Tussen de testdag en 11 februari 2022 worden de door de 
fabrikanten minnelijk afgesproken (of de eventueel door 
de adviesraad opgelegde) wijzigingen voor het herstellen 
of behoud van de compatibiliteit geïmplementeerd in hun 
toestellen. De reeds gedetecteerde probleemgevallen die 
niet opgelost zijn op 17 februari 2022 worden geweerd 
voor het lopende jaar.

B) NATIONAAL SPORTREGLEMENT 

Art. 36 § 5 
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 zal het comité van de be-
trokken PE/SPE de administratieve kaart ter beschikking 
stellen, dewelke voor alle verenigingen/verbonden van de 
desbetreffende PE/SPE zal worden gebruikt. De adminis-
tratieve kaart van vóór de fusie van eind 1976 – begin 1977 
kan worden gebruikt.
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• De notulen van de statutaire en buitengewone nationale algemene 
vergaderingen van 29.10.2021 en 20.12.2021 worden goedgekeurd.

• De rekeningen 2020-2021 worden goedgekeurd.

• De begroting 2021-2022 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
€ 750 voor de kamer van eerste aanleg 
€ 900 voor de kamers van beroep
€ 1200 voor de kamer van cassatie

• Het verslag van de nationale raad van beheer en bestuur, het finan-
cieel 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:

A/ ALGEMEEN

A.1 Vooraan in de KBDB-reglementen een algemene lijst met afkor-
tingen voorzien 

Deze afkortingen kunnen worden gebruikt in de briefwisselingen met 
de liefhebbers, de verenigingen, enz.

Benaming Afkorting

Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond KBDB

Provinciale Entiteit PE

Samengevoegde Provinciale Entiteit SPE

Nationale Algemene Vergadering NAV

Algemene Vergadering AV

Buitengewone Nationale Algemene Vergadering BNAV

Nationale Raad van Beheer en Bestuur NRBB

Nationaal Sportcomité NSC

Nationale Juridische Commissie NJC

Nationale Promotiecommissie NPC

Nationale Adviesraad voor Mechanische Klokken AMK
Nationale Adviesraad voor 
Elektronische Constatatiesystemen

AEC

Belgische Commissie van Keurmeesters BCK

Huishoudelijk Reglement HR

Nationaal Sportreglement NSR

Duivenliefhebberswetboek DLW

Openbaar Ministerie OM

Wetenschappelijke Adviserende Commissie WAC

B/ NATIONAAL SPORTREGLEMENT

B.1 Art. 2 § 1 van het NSR
Uitsluitend de De liefhebbers waarvan het duivenhok zich op Belgisch 
grondgebied bevindt, kunnen zich aansluiten dienen zich verplich-
tend aan te sluiten bij de KBDB. De liefhebber, waarvan het duivenhok 
zich op buitenlands grondgebied bevindt, kan zich, onder geen enkel 
beding, aansluiten bij de KBDB.

B.2 Art. 8 § 2 van het NSR
- In een internationale en nationale wedvlucht worden slechts afzon-
derlijke wedstrijden ingericht in de categorieën:
 • oude duiven, jaarlingen en jonge duiven 
- Voor de andere wedvluchten worden slechts afzonderlijke wedstrij-
den ingericht in de categorieën:
 • Oude duiven/jaarlingen samen en jonge duiven 
 OF 
 • Vanaf het weekend van de laatste nationale wedvlucht (i.p.v. de 
eerste zaterdag van de 
 maand september), oude duiven/jaarlingen/jonge duiven samen 
De dubbelingen voorzien in § 3 van huidig artikel mogen steeds wor-
den ingericht. 
De PE/SPE is gemachtigd om voor de dubbelingen op de bovenver-
melde wedvluchten algemene maatregelen te nemen.

B.3 Art. 8 voorlaatste § van het NSR
De deelname van jaarduiven aan provinciale, interprovinciale, nati-
onale en internationale wedvluchten, die uitsluitend worden georga-
niseerd voor oude duiven, is verboden op straf van declassering en 
sanctie. 

B. 4 Art. 11 § 2 van het NSR
De wedstrijden voor jonge duiven zijn toegelaten vanaf het weekend 
van 15 mei of bij gebrek vanaf het weekend eropvolgend (opleervluch-
ten vanaf het weekend van 1 mei).
De aanvangsdatum kan echter door een beslissing van de algemene 
vergadering van de PE/SPE naar een later tijdstip worden verschoven.
Geen enkele wedstrijd voor jonge duiven mag de 550 km overschrij-
den (vanaf het hoofdlokaal van de inrichter).

B.5 Art. 44 bis van het NSR (nieuw artikel)
De inkorvingsburelen dienen voor alle wedvluchten de inkorvings-
files over te maken aan de KBDB en dit volgens de instructies op-
gesteld door deze laatste. Het overmaken van deze gegevens dient 
onmiddellijk na de inkorving en uiterlijk vóór de lossing van de be-
wuste wedvlucht, te worden uitgevoerd, op straffe van (sanctie te 
voorzien). 

B.6 Art. 52 § 5 van het NSR (nieuwe §)
Voor alle nationale en internationale wedvluchten dient verplichtend 
de voorzitter van het nationaal sportcomité, schriftelijk (via sms of 
Whatsapp), te worden geraadpleegd door de betrokken Belgische in-
richter, alvorens te lossen. Bij afwezigheid van de voorzitter van het na-
tionaal sportcomité zal hij worden vervangen door de nationale voor-
zitter. De betrokken inrichter is verplicht dit vetorecht te respecteren 
op straffe van het intrekken van zijn vergunning als inrichter van (inter)
nationale wedvluchten. Daarenboven zal een boete van 2,50 EURO 
per mand kunnen worden opgelegd. 

B.7 Art. 83 § 1 van het NSR 
Voor alle wedvluchten dienen alle geklasseerde duiven, voor contro-

BESLISSINGEN
NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 18.02.2022 
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NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 18.02.2022 

le door de KBDB of door de organisator, op het hok van de liefhebber 
ter beschikking blijven gedurende minstens 3 werkdagen na de slui-
ting van de wedvlucht met uitzondering voor de nationale grote fond 
wedvluchten alwaar de duiven gedurende minstens 5 werkdagen op 
het hok van de liefhebber ter beschikking moeten blijven (sanctie te 
voorzien).
i.p.v.
Voor de nationale, internationale en interprovinciale wedvluchten 
dienen alle geklasseerde duiven op het hok van de liefhebber ter be-
schikking blijven, voor controle door de KBDB of door de organisator 
gedurende minstens 5 werkdagen na de sluiting van de wedvlucht en 
voor alle andere wedvluchten gedurende minstens 3 werkdagen.
➜ Een nieuw voorstel tot wijziging zal worden voorgelegd op de vol-
gende Nationale Algemene Vergadering. 

B. 8 Art. 93 bis van het NSR (nieuw artikel)
De inkorvingsburelen dienen voor alle wedvluchten de uitslagen 
over te maken aan de KBDB en dit volgens de instructies opgesteld 
door deze laatste. Het overmaken van deze gegevens dient onmid-
dellijk na het definitief worden van de bewuste uitslag, te worden 
uitgevoerd, op straffe van (sanctie te voorzien).

C/ DOPINGREGLEMENT 

Het integraal aangepast dopingreglement (NAV 18.2.2022 en 
21.03.2022 bevindt zich op pagina 18 tot 21.

D/ STATUTEN VAN DE VERENIGINGEN

C.1 Art. 26 van de Statuten van de verenigingen
Kunnen geen lid worden van het bestuur:
1. alle personen zoals voorzien in art. 12 van huidige statuten en art. 

24 van het NSR;
2. de minderjarigen;
3. de vergunninghoudende liefhebber die een totale verkoop van 

zijn duiven heeft gehouden of heeft doen houden voor een perio-
de 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 gewo-
ne 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.

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

■ Sportieve organisatie voor het seizoen 2022:

De punten medegedeeld door de voorzitter van het Nationaal Sport-
comité ingevolge de vergadering van zijn comité dd. 26/01/2022, vindt 
u op pagina 6 tot 9.

BESLISSINGEN BUITENGEWONE NATIONALE
ALGEMENE VERGADERING 21.03.2022
1. ONTSLAGEN/BENOEMINGEN:

a) SPE Luik-Namen-Luxemburg 
-  Ontslag van de heer Léandre LEVEQUE als provinciaal man-

dataris 
➜ Ontslag van dhr. Léandre Leveque wordt bevestigd
b) PE Antwerpen 

-  Ontslag van de heer Jozef OORTS als lid van het NSC 
➜ Ontslag van dhr. Jozef Oorts wordt bevestigd, zijn taken zullen 

tijdelijk overgenomen worden door de Antwerpse Provinciale 
Voorzitter

c) PE Oost-Vlaanderen 
- Ontslag van de heer Gertjan VAN RAEMDONCK als provinci-

aal en nationaal mandataris 
➜ Ontslag van dhr. Gertjan Van Raemdonck wordt bevestigd

- Benoeming als provinciaal mandataris:
 * De heer Freddy VAN OVERWAELE ter vervanging van de heer 

Gertjan VAN RAEMDONCK 
➜ Benoeming van dhr. Freddy Van Overwaele als provinciaal manda-

taris wordt goedgekeurd
- Benoeming als nationaal mandataris:
 * De heer Freddy VAN OVERWAELE ter vervanging van de heer 

Gertjan VAN RAEMDONCK 
➜ Benoeming van dhr. Freddy Van Overwaele als nationaal manda-

taris wordt goedgekeurd
d) Verkiezing en benoeming van de nationale penningmeester 
➜ Dhr. Wim Nuel wordt als nationale penningmeester benoemd

2. WIJZIGING aan de Reglementen 
a) Art. 83§1 van het Nationaal Sportreglement 

Voor alle wedvluchten dienen alle geklasseerde duiven, voor 
controle door de KBDB of door de organisator, op het hok van de 
liefhebber ter beschikking blijven gedurende minstens 5 kalen-
derdagen na de sluiting van de wedvlucht(en) waaraan zij hebben 
deelgenomen met uitzondering:
1)  voor de nationale grote fond wedvluchten alwaar de duiven 

een verplichte rustperiode van 7 werkdagen moeten hebben
en/of
2)  bij deelname aan een door de KBDB erkende wedvlucht (uitge-

zonderd Grote Fond-vluchten)

Bij niet-naleving, zal de duif worden gedeclasseerd op de volgende 
wedvlucht. 
➜ Deze wijziging geldt tevens voor het dopingreglement (het inte-
graal aangepaste dopingreglement (NAV 18.02.2022 en 21.03.2022) 
bevindt zich op pag. 18 tot 21.

3. NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2022 
 Voorstel van PE Antwerpen – splitsing van kleine en grote snel-

heid
➜ Het voorstel wordt niet aanvaard 
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SPORTIEVE ORGANISATIE VOOR HET SEIZOEN 2022:

Volgende punten werden medegedeeld door de voorzitter van het 
Nationaal Sportcomité ingevolge de vergadering van zijn comité dd. 
26/01/2022:

1. Verhoging van de inleg voor kosten 2022 ingevolge de prijsver-
hoging voor de vervoerskosten voor de grote halve-fond, fond en 
grote fond wedvluchten

Verhoging van:
- 0,15 EURO/duif voor de grote halve-fond wedvluchten
- 0,60 EURO/duif voor de fond wedvluchten
- 0,85 EURO/duif voor de grote fond wedvluchten

2021 2022

AGEN (Bordeaux) 3,20 EURO 4,05 EURO

ARGENTON 1,75 EURO 1,90 EURO

BARCELONA 5,00 EURO 5,85 EURO

BOURGES 1,75 EURO 1,90 EURO

BRIVE 2,50 EURO 3,10 EURO

CAHORS 2,50 EURO 3,10 EURO

CHATEAUROUX 1,75 EURO 1,90 EURO

GUERET 1,75 EURO 1,90 EURO

ISSOUDUN 1,75 EURO 1,90 EURO

LA SOUTERRAINE 1,75 EURO 1,90 EURO

LIBOURNE Périgueux (2,50 EURO) 3,10 EURO

LIMOGES 2,50 EURO 3,10 EURO

MARSEILLE 3,35 EURO 4,20 EURO

MONTELIMAR 2,50 EURO 3,10 EURO

NARBONNE 3,35 EURO 4,20 EURO

PAU 5,00 EURO 5,85 EURO

PERPIGNAN 3,45 EURO 4,30 EURO

SOUILLAC 2,50 EURO 3,10 EURO

ST.VINCENT 3,35 EURO 4,20 EURO

TULLE 2,50 EURO 3,10 EURO

VALENCE 2,50 EURO 3,10 EURO

2. Maximum aantal duiven in de manden bij de nationale en inter-
nationale wedvluchten 2022 

- 22 duiven voor de grote halve-fond
- 18 duiven voor de fond
- 18 duiven voor de grote fond, met uitzondering van Barcelona: 

16 duiven

Er dient genoteerd te worden dat dit maximum aantal duiven in de 
manden niet zal wijzigen tijdens het seizoen, zelfs niet in geval van 
een hittegolf.

Lossingsplaats Plastiek

GROTE FOND 

AGEN (Bordeaux) 18

BARCELONE 16

MARSEILLE 18

NARBONNE 18

PAU 18

PERPIGNAN 18

ST. VINCENT 18

FOND

BRIVE 18

LIMOGES 18

MONTELIMAR 18

SOUILLAC 18

TULLE 18

VALENCE 18

GROTE HALVE-FOND 

ARGENTON 22

BOURGES 22

CHATEAUROUX 22

GUERET 22

ISSOUDUN 22

LA SOUTERRAINE 22

3. Lokale dubbeling op de internationale wedvluchten – verplich-
tend prijzen per 3-tal
 
4. NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2022
4.1 nationaal kampioenschap en as-duif kampioenschap kleine 
halve-fond jonge duiven eindigt het derde weekend van de maand 
augustus 

4.2 As-Duif Fond Jaarlingen: 3 prijzen i.p.v. 2 prijzen

4.3 As-Duif Fond oude duiven: 3 prijzen 

De liefhebber kan kiezen uit de 9 wedvluchten voor oude duiven op 
de fond maar onder de drie gekozen wedvluchten dient zich ofwel 
een uitslag van Souillac, ofwel een uitslag van Libourne of een uit-
slag van Cahors te bevinden. 

4.4 1ste en 2de getekende evenals as-duiven kleine halve-fond 
jonge duiven en snelheid jonge duiven

Inlassing van:
ENKEL uitslagen van jonge duiven kunnen worden gebruikt. Sa-
mengevoegde uitslagen (oude duiven, jaarlingen en jonge duiven) 
komen NIET in aanmerking.

4.5 Algemeen Kampioenschap
Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP zal worden betwist met de 
eerste afgegeven duif, op 13 wedvluchten, klassement per 5-tal 
(volledige prijzen), hetzij 

1 wedstrijd KLEINE HALVE-FOND OUDE (duif met ringnummer 
2020 of ouder) 
→ kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
1 wedstrijd KLEINE HALVE-FOND JAARLINGEN (duif met ringnum-
mer 2021)
→ kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
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- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
1 wedstrijd KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (duif met ring-
nummer 2022)
ENKEL uitslagen van jonge duiven kunnen worden gebruikt. Sa-
mengevoegde uitslagen (oude duiven, jaarlingen en jonge duiven) 
komen NIET in aanmerking.
1 wedstrijd SNELHEID OUDE (duif met ringnummer 2020 of ouder)
→ kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen

1 wedstrijd SNELHEID JAARLINGEN (duif met ringnummer 2021) 
→ kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen

1 wedstrijd SNELHEID JONGE DUIVEN (duif met ringnummer 2022) 
 → ENKEL uitslagen van jonge duiven kunnen worden gebruikt. 
Samengevoegde uitslagen (oude duiven, jaarlingen en jonge duiven) 
komen NIET in aanmerking.

4.6 Snelheids- en kleine halve-fond wedvluchten per PE/SPE

TABEL I – KLEINE HALVE-FOND

VLAAMS-BRABANT Brières-les-Scellés, Lorris, Orléans-
Saran, Salbris, Sermaises, Toury en 
de vluchten voorzien in de provincie 
Limburg

WEST-VLAANDEREN Châteaudun, Fontenay, Orléans-Saran, 
Montoire 

OOST-VLAANDEREN Châteaudun, Fontenay, Montoire, 
Orléans-Saran, Sermaises, Vierzon, 
+ de wedvluchten ingericht in 
Henegouwen

LIMBURG Auxerre, Brières-les-Scellés, Gien, 
Lorris, Melun-Andrezel, Nevers, 
Orléans-Saran, Sens, Sézanne, 
Sourdun + de wedvluchten voorzien 
voor Antwerpen, Vlaams-Brabant en 
Luik 

ANTWERPEN Auxerre, Fay-aux-Loges, Lorris, Melun-
Andrezel, Sermaises, Toury

HENEGOUWEN/
WAALS-BRABANT

Bourges (geen nationaal), La Ferté St 
Aubin, Lorris, Nevers (geen nationaal), 
Orléans-Saran, Salbris, Sermaises, 
Toury, Vierzon

LUIK/NAMEN/
LUXEMBURG

Auxerre, Bourges (geen nationaal), 
Chalon-sur-Saône, La Ferté St Aubin, 
Lorris, Melun-Andrezel, Nevers (geen 
nationaal), Orléans-Saran, Sens

TABEL II – SNELHEID

VLAAMS-BRABANT Fleurus (Brye), Laon (Bresny), 
Momignies, Noyon (Morlincourt), 
Quiévrain, Soissons, Nanteuil 

WEST-
VLAANDEREN

Arras,Clermont, Pontoise, St Just

OOST-
VLAANDEREN

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

LIMBURG Chimay, Dizy-le-Gros, Laon, Mettet, 
Momignies, Soissons, Vervins + de 
wedvluchten voorzien voor Antwerpen, 
Vlaams-Brabant en Luik

ANTWERPEN Ecouen, Laon (Bresny), Momignies, 
Noyon (Morlincourt), Pont-Ste-Maxence, 
Quiévrain, Soissons 

HENEGOUWEN/
WAALS-BRABANT

Ecouen, Laon (Bresny), Melun (Andrezel), 
Maissemy, Momignies, Nanteuil, 
Niergnies, Noyon (Morlincourt), Pont-
Ste-Maxence, Soissons, St Soupplets

LUIK/NAMEN/
LUXEMBURG

Arcis-sur-Aube, Châlons-en-
Champagne, Cul-des-Sarts, Dizy-
le-Gros, Laon (Bresny), Momignies, 
Nanteuil, Rethel, Soissons, St Dizier, 
Trélou-sur-Marne, Troyes

4.7 nationaal kampioenschap 1ste en 2de getekende en nationaal 
as-duif kampioenschap grote fond oude
Kunnen slechts wedvluchten worden gebruikt dewelke met een 
interval van minimum 2 weken worden ingericht
De integrale versie van de criteria van de nationale kampioenschap-
pen 2022 wordt opgenomen op pagina ……………..

5. Criteria wegvervoer 2022
5.1 EU-regelgeving aangaande het vervoer van dieren en de keu-
ring van de voertuigen
Inlassing van volgende tekst:
De vervoerders verbinden zich ertoe de EU-richtlijnen en wettelijke 
normen die van toepassing zijn op het vervoer van levende dieren 
na te leven.

5.2 Vastleggen criteria keuring camionnetten voor ophaling duiven
Voor het ophalen van de duiven gelden dezelfde vervoercriteria 
als voor de Belgiëvluchten (punt 2.1 t.e.m. 2.5). Hiervoor mogen 
camionettes worden ingezet waarvan de algemene verluchting 
voldoende is (verluchtingsrooster vooraan, traliewerk achteraan 
tot halverwege de deur en voorzien van een hangslot).

5.3 Aanpassing criteria wegvervoer ingevolge de module voor de 
plastieken manden in 2022 voor de grote fond wedvluchten 
Voor de Belgische duiven op de grote fond wedvluchten zijn er 
tussenstukken voorzien voor de manden en dit om de ventilatie 
tussen de manden te garanderen. De afstand van 40 cm tussen de 
bovenste mand en het plafond van de vrachtwagen blijft behou-
den. 
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MINIMUM AFSTANDEN VOOR DE INTERNATIONALE WEDVLUCHTEN 2022
Pau 730 km minimum
Agen België volledig

700 km minimum voor de andere deelnemende landen
Barcelona 865 km minimum
St Vincent 710 km minimum
Marseille 675 km minimum
Narbonne 700 km minimum
Perpignan 725 km minimum

6. Olympiade 2022 – Roemenië – FCI vraagt de aangesloten lan-
den om geen duivenvluchten te organiseren in het weekend van 13 
& 14/08/2022 (weekend Argenton nationaal)
De wedvluchten blijven behouden tijdens het weekend van 13 & 
14/08/2022.

7. Coördinatie lossingen tussen NPO en KBDB via Whatsapp groep
Een Whatsapp-groep, alwaar de verantwoordelijken van de afde-
lingen van de NPO en de lossingsverantwoordelijken van de KBDB 
zullen worden in opgenomen, zal worden gecreëerd zodat de los-
singsuren voorafgaandelijk kunnen worden vermeld en de andere 
lossingen hierop kunnen worden afgestemd.

KALENDER VAN DE (INTER)NATIONALE WEDVLUCHTEN 2022

Grote halve-fond Fond Grote Fond
lossing inkorving inkorving inkorving

28/05/2022 Bourges I/Vierzon (oude + jaarlingen) BU do
4/06/2022 Argenton I(oude + jaarlingen) KBDB do
11/06/2022 Limoges I (oude) EB woe
17/06/2022
18/06/2022 Argenton II (oude + jaarlingen) OVV do Valence (oude) Indép(*) woe

24/06/2022 Pau (oude) CJ ma
25/06/2022 Issoudun (oude + jaarlingen) KBDB do Limoges II (oude + jaar-

lingen)
EB woe

1/07/2022 Agen (oude + jaarlingen) Télévie ma
2/07/2022 Montélimar (oude) KBDB(*) woe
8/07/2022 Barcelona (oude) EB ma
9/07/2022 Guéret (oude + jaarlingen) AWC do Brive (oude + jaarlingen) EB woe
15/07/2022 St Vincent (oude) EB ma
16/07/2022 La Souterraine (oude + jaarlingen) KBDB do Cahors (oude) CC woe
22/07/2022 Marseille (oude) CJ ma
23/07/2022 Souillac (oude + jaarlingen) EB woe
29/07/2022 Narbonne (oude + 

jaarlingen)
Indép ma

30/07/2022 Bourges II (oude + jaarlingen + jonge) KBDB do Tulle (oude + jaarlingen) CC woe
5/08/2022 Perpignan (oude) EB ma
6/08/2022 Châteauroux I (oude + jaarlingen) KBDB do Libourne (oude + jaarlin-

gen)
EB woe

13/08/2022 Argenton III (oude/jaarlingen + jonge) OVV do
20/08/2022
27/08/2022 Argenton IV (oude/jaarlingen + jonge) KBDB do
3/09/2022
10/09/2022 Châteauroux II (oude/jaarlingen + 

jonge)
KBDB do

(*) voor 1 jaar 

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
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INFO LOSSINGEN 2022

De LOSSINGSinformatie 
- zal worden gepubliceerd op onze website www.kbdb.be onder de rubriek “lossingsinfo”
- kan worden bekomen op het nummer 02/896.54.54 (Nederlandstalig) of 02/896.54.55 (Franstalig).

Wanneer?

elke zaterdag   van 26.03.2022 tot 29.10.2022 
elke zondag  van 27.03.2022 tot 30.10.2022 
op feestdagen 
  donderdag 26 mei  O.H. Hemelvaart
  maandag 6 juni  Pinkstermaandag
  donderdag 21 juli  Nationale Feestdag
  maandag 15 augustus O.L.V. Hemelvaart

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

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

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

10% KORTING
bij aankoop vanaf 2 producten op 

www.dereiger.be  Kortingscode: KBDB10
Actie geldig tot en met 31/05/2022

gratis verzending vanaf 75€      info@dereiger.be       

10% KORTING

DE REIGERDE REIGER
ENERGIE & VITALITEITENERGIE & VITALITEIT

VOOR UW DUIVENVOOR UW DUIVEN

TONICUMTONICUM
PROPOLISPROPOLIS

DOPINGCONTROLES 2022 
Door de KBDB erkende labo

voor dopingonderzoek:

CER Groupe – Marloie 
Rue du Point du Jour 8 

6900 Marloie 

Voor bepaalde onderzoeken:
FAVV FLVVG

Braemkasteelstraat 59
9050 GENTBRUGGE
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BOETEROOSTER 2022

Aard van de inbreuk  Liefhebber Vergezeller Vereniging
Inkorvingen vóór of na de voorziene inkorvingsuren 250 €

Gebruik van niet goedgekeurde voertuigen 250 €

Overlading 100 € / mand

Laattijdige aankomst op de lossingsplaats 

of

Laattijdige voorbereiding lossing

250 €

Onbewaakte duiven op de lossingsplaats 250 €

Niet eerbiedigen van het NSR, Sportreglement van de PE/SPE of beslissingen 

NAV 

250 €

Voertuig zonder traliewerk met hangslot 250 €

Geen verluchting aan de duiven (gesloten voertuig) 250 €

Lossingen zonder aanwezigheid van een bij de KBDB aangesloten vergezeller 250 €

Onvoldoende personeel voor de lossing 250 €

Lossingen zonder vergunning of clandestien 250 €

Onbewaakte duiven in inkorvingslokaal 250 €/mand

Korven in slechte staat of niet onderhouden/Gebruik van manden met 

scheidingswanden 

100 €/mand 100 €/mand

Teveel duiven in de manden 100 €/mand

Algemene vaststelling van te weinig duiven in de manden (met uitzondering van 

de restmanden)

prijs van de 

mand

Etiketten niet in orde 50 €/mand

Niet loden van manden/Gebruik van niet conforme KBDB-verzegelstrips 100 €/mand

Niet drenken van de duiven 250 € 250 €

Niet naleven van de lossingsuren en/of lossingsinstructies 250 €

Afwezigheid van een verzorger in het voertuig (vergezeller of hulpvergezeller 

andere dan de chauffeur) bij ladingen boven de 100 korven.

400 €

Niet aflassen van een vlucht 200 € 200 €

Contingenten van éénzelfde verbond werden gescheiden bij de lossing 250 €

Niet geloste duif, teruggevonden in een mand in het lokaal van de vereniging 500 €

Info over de lossingen: gebrek aan informaties Te bepalen door de NRBB in functie 
van het belang van de inbreuk.Andere inbreuken met betrekking tot het welzijn van de reisduiven

Ontbreken van attest PARAMYXO 250 €/formulier 100 €

PARAMYXO: aanhoudende weigering zich te onderwerpen aan de vigerende 

reglementering (art. 5) 

375 € 375 €

Ontbreken van goedkeuringsfiche in het voertuig 200 €

Laattijdig overmaken van gebruikte lossingsvergunningen 1.000 €

Achterlaten verzegelstrips op de lossingsplaats 50 €/vereniging

Weigering toezending gevraagde documenten, info,… aan de KBDB 200 €

Vervoeren van duiven die niet werden ingekorfd in een door de KBDB erkend 

inkorvingslokaal

100€/mand

Recidive niet regulariseren van een noodkoppeling 25 €/duif

Bewust en op herhaaldelijke wijze noodkoppelingen uitvoeren voor dezelfde 

liefhebber en voor dezelfde duiven

375 €/

overtreding

Duiven van 2019 en volgende jaren die zich op het hok bevinden en niet werden 

overgeschreven (art. 112 NSR)

25 €/duif

Verkopingen: duiven niet overgeschreven op naam van de verkoper (art. 108 van 

het NSR)

25 €/duif

1. RAPPEL van de inhoud van art. 43 § 3 van het NSR
"De betrokken vereniging zal worden beboet door de nationale raad van beheer en bestuur, behalve wanneer is bewezen dat de tekortkoming "een gevolg is van het vervoer 
van de duiven. In dit geval zal de betrokken vergezeller ervoor kunnen verantwoordelijk worden gesteld."
Niettemin, zal de vereniging kunnen worden vrijgesteld van de verantwoordelijkheden voorzien bij § 1 tot § 4 van art. 43 van het NSR en dit door middel van een document dat 
door de begeleider gedateerd en ondertekend wordt bij het afhalen van de duiven. 
2. Voor alle bijzondere gevallen, niet voorzien in dit rooster, zal de nationale raad van beheer en bestuur de boete bepalen die er betrekking op heeft.
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VOORAFGAAND
- Gelieve te noteren dat sinds 2021 ALLE nationale kampioenschap-
pen AUTOMATISCH worden berekend zodat geen deelnemingsfor-
mulieren meer dienen toegestuurd te worden.

I. ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN

● Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP zal worden betwist met de eer-
ste 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 5 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
(drager van ring 2020 of ouder)

 → kunnen uitslagen worden gebruikt
 - van de oude duiven
 - samengevoegde uitslag van alle oude 
  en alle jaarlingen samen

1 wedstrijd KLEINE HALVE-FOND JAARLINGEN
(drager van ring 2021)

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

1 wedstrijd KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN
(drager van ring 2022)
ENKEL uitslagen van jonge duiven kunnen worden gebruikt. Sa-
mengevoegde uitslagen (oude, jaarlingen en jonge duiven samen) 
komen NIET in aanmerking.
1 wedstrijd SNELHEID OUDE (drager van ring 2020 of ouder)

 → kunnen uitslagen worden gebruikt
 - van de oude duiven
 - samengevoegde uitslag van alle oude 
  en alle jaarlingen samen

1 wedstrijd SNELHEID JAARLINGEN (drager van ring 2021)
 → kunnen uitslagen worden gebruikt
 - van de jaarlingen
 - samengevoegde uitslag van alle oude 
  en alle jaarlingen samen

1 wedstrijd SNELHEID JONGE DUIVEN (drager van ring 2022) 
ENKEL uitslagen van jonge duiven kunnen worden gebruikt. Sa-
mengevoegde uitslagen (oude, jaarlingen en jonge duiven samen) 
komen NIET in aanmerking.

Criteria, begin- en einddatum: zie respectievelijke kampioenschap-
pen.

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 coëffici-
ent in aanmerking nemen van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONA-
LE 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 2020 of ouder) zal worden betwist met de eerste twee afge-
geven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen),  
op 3 wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten : 
PAU van 24/6, AGEN (oude) van 1/7,  BARCELONA van 8/7,  ST. VIN-
CENT van 15/7, MARSEILLE van 22/7,  NARBONNE (oude) van 29/7 en 
PERPIGNAN van 5/8/2022.

Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.

Op straffe van niet-klassering, dienen de duiven, die in aanmerking 
worden genomen voor dit kampioenschap, een tijdspanne van mi-
nimum 2 weken tussen hun deelname aan de hierboven vermelde 
wedstrijden te respecteren.

● Het nationaal kampioenschap GROTE FOND JAARLINGEN (drager 
van ring 2021)  zal worden betwist met de eerste twee afgegeven 
jaarlingen  (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op de 2 vol-
gende nationale wedvluchten : 
AGEN (jaarlingen) van 1/7 en NARBONNE (jaarlingen) van 29/7/2022.

Enkel NATIONALE uitslagen komen in aanmerking. 

● Het nationaal kampioenschap RHONEVALLEI OUDE DUIVEN (dra-
ger van ring 2020 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 18/6, MONTELIMAR van 2/7 en MARSEILLE van 
22/7/2022. 

Zullen in aanmerking worden genomen:
- voor Valence van 18/6 & Montélimar van 2/7/2022 
 • 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 van de WAALSE ZONE 
  (voor de 2 SPE’s).

- Voor Marseille van 22/7/2022 enkel de NATIONALE uitslag 

● Het nationaal kampioenschap FOND OUDE (drager van ring 2020 
of ouder) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude dui-
ven (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 4 wedvluchten uit 
de volgende nationale wedvluchten : 
LIMOGES van 11/6,  VALENCE van 18/6, LIMOGES (oude) van 25/06, 
MONTÉLIMAR 02/07, BRIVE (oude) van 09/07, CAHORS van 16/7, 
SOUILLAC (oude) van 23/7, TULLE (oude) van 30/7 en LIBOURNE 
(oude) van 6/8/2022.

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 2021) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jaarlin-
gen (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 3 wedvluchten 
uit de volgende nationale wedvluchten : 
LIMOGES II (jaarlingen) van 25/06, BRIVE (jaarlingen) van 09/7,  
SOUILLAC (jaarlingen) van 23/07, TULLE (jaarlingen) van 30/7,  en LI-
BOURNE (jaarlingen) van  6/8/2022. 

Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van 

CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2022
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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 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 wedvluch-
ten uit de volgende nationale wedvluchten : 
BOURGES van 28/5, ARGENTON van 4/6, ARGENTON van 18/6, IS-
SOUDUN van 25/06, GUERET van 09/07, 
LA SOUTERRAINE 16/07, BOURGES (oude of jaarlingen) van 30/7 en 
CHATEAUROUX van 6/8/2022. 

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 DUI-
VEN (drager ring 2022) zal worden betwist met de eerste twee afge-
geven jonge duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 3 
wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten : 
BOURGES (jonge) van 30/7, ARGENTON (jonge) van 13/8, ARGEN-
TON (jonge) van 27/8 en CHATEAUROUX (jonge) van 10/9/2022. 

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 7 mei 2022 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 liefheb-
bers 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 DUI-
VEN (drager van ring 2022) zal worden betwist met de eerste twee 
afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf 11 juni 2022 tot en met het 3de 
weekend van augustus, klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 
4 wedvluchten te kiezen uit de hierna in tabel I opgenomen vluchten 
met een totale afstand van minimum 1.000 km (afstand hok liefheb-
ber).  Er zal slechts één enkele uitslag per weekend met een minimum 

deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd, in aanmer-
king worden genomen.

ENKEL uitslagen van jonge duiven kunnen worden gebruikt. Samen-
gevoegde uitslagen (oude, jaarlingen en jonge duiven samen) komen 
NIET in aanmerking.

TABEL I – KLEINE HALVE-FOND

VLAAMS-BRABANT Brières-les-Scellés, Lorris, Orléans-Saran, 
Salbris, Sermaises, Toury en de vluchten 
voorzien in de provincie Limburg

WEST-VLAANDEREN Châteaudun, Fontenay, Orléans-Saran, 
Montoire 

OOST-VLAANDEREN Châteaudun, Fontenay, Montoire, 
Orléans-Saran, Sermaises, Vierzon, + de 
wedvluchten ingericht in Henegouwen

LIMBURG Auxerre, Brières-les-Scellés, Gien, Lorris, 
Melun-Andrezel, Nevers, Orléans-Saran, 
Sens, Sézanne, Sourdun + de wedvluchten 
voorzien voor Antwerpen, Vlaams-Brabant 
en Luik 

ANTWERPEN Auxerre, Fay-aux-Loges, Lorris, Melun-And-
rezel, Sermaises, Toury

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT Bourges (geen nationaal), La Ferté St Aubin, 
Lorris, Nevers (geen nationaal), Orléans-Sa-
ran, Salbris, Sermaises, Toury, Vierzon

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG Auxerre, Bourges (geen nationaal),  
Chalon-sur-Saône, La Ferté St Aubin, Lorris, 
Melun-Andrezel, Nevers (geen nationaal), 
Orléans-Saran, Sens

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 deelge-
meente dewelke sportief tot een andere PE/SPE behoort, vluchten 
kunnen gebruiken van de PE/SPE waartoe deze deelgemeente spor-
tief 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 prij-
zen), 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 (af-
stand hok liefhebber) gedurende de periode van 2 april 2022 tot en 
met het weekend van  de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.  En-
kel 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 2022)  zal worden betwist met de eerste twee afge-
geven jonge duiven (1+2), vanaf  14 mei 2022 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 opge-
nomen vluchten.

Enkel de weekendvluchten en slechts één uitslag per weekend,  met 
een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wed-
strijd, zal in aanmerking worden genomen.

ENKEL uitslagen van jonge duiven kunnen worden gebruikt. Samen-
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gevoegde uitslagen (oude, jaarlingen en jonge duiven samen) komen 
NIET in aanmerking.

TABEL II – SNELHEID

VLAAMS-BRABANT Fleurus (Brye), Laon (Bresny), Momignies, 
Noyon (Morlincourt), Quiévrain, Soissons, 
Nanteuil 

WEST-VLAANDEREN Arras,Clermont, Pontoise, St Just
OOST-VLAANDEREN Arras, Clermont, Ecouen, Maissemy, 

Niergnies, Noyon (Morlincourt), Pontoise, 
Pont-ste-Maxence, Quiévrain, St Just + de 
wedvluchten ingericht in Henegouwen

LIMBURG Chimay, Dizy-le-Gros, Laon, Mettet, Momig-
nies, Soissons, Vervins + de wedvluchten 
voorzien voor Antwerpen, Vlaams-Brabant 
en Luik

ANTWERPEN Ecouen, Laon (Bresny), Momignies, Noyon 
(Morlincourt), Pont-Ste-Maxence, Quiévrain,  
Soissons 

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT Ecouen, Laon (Bresny), Melun (Andrezel), 
Maissemy, Momignies, Nanteuil, Niergnies, 
Noyon (Morlincourt), Pont-Ste-Maxence, Sois-
sons, St Soupplets

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG Arcis-sur-Aube, Châlons-en-Champagne, 
Cul-des-Sarts, Dizy-le-Gros, Laon (Bresny), 
Momignies, Nanteuil, Rethel, Soissons, St 
Dizier, Trélou-sur-Marne, 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 deelge-
meente dewelke sportief tot een andere PE/SPE behoort, vluchten 
kunnen gebruiken van de PE/SPE waartoe deze deelgemeente spor-
tief behoort. 

● Het nationaal kampioenschap voor de JEUGD : uitsluitend voor-
behouden aan liefhebbers van 12 jaar tot 25 jaar (referentiedatum 
01/04/2022) die kunnen bewijzen dat ze de duivensport op VOLLE-
DIG ZELFSTANDIGE basis beoefenen en het geen bestaand hok be-
treft 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 (af-
stand hok liefhebber), op wedvluchten ingericht tijdens de periode 
van 7 mei 2022 tot en met het weekend vóór de laatste nationale 
wedvlucht.
Enkel de weekendvluchten en slechts één enkele uitslag per week-
end, 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 ge-
klasseerd behalve voor het nationaal kampioenschap Grote Fond 
oude duiven, Grote Fond jaarlingen en Rhônevallei oude duiven al-
waar 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 2020 of ouder), de  6 bes-
te 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 oude duiven, gedu-
rende de periode van 2 april 2022 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 2021), de 6 beste uit-
slagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met 
een totale afstand van minimum 400 km (afstand hok liefhebber) af-
gelegd 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, geduren-
de de periode van 2 april 2022 tot en met het weekend van de natio-
nale 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 2022), 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 14 mei 2022 tot en met het weekend vóór 
de laatste nationale wedvlucht.

ENKEL uitslagen van jonge duiven kunnen worden gebruikt. Samen-
gevoegde uitslagen (oude, jaarlingen en jonge duiven samen) komen 
NIET in aanmerking.

TABEL II – SNELHEID

VLAAMS-BRABANT Fleurus (Brye), Laon (Bresny), Momignies, 
Noyon (Morlincourt), Quiévrain, Soissons, 
Nanteuil 

WEST-VLAANDEREN Arras,Clermont, Pontoise, St Just
OOST-VLAANDEREN Arras, Clermont, Ecouen, Maissemy, 

Niergnies, Noyon (Morlincourt), Pontoise, 
Pont-ste-Maxence, Quiévrain, St Just + de 
wedvluchten ingericht in Henegouwen

LIMBURG Chimay, Dizy-le-Gros, Laon, Mettet, Momig-
nies, Soissons, Vervins + de wedvluchten 
voorzien voor Antwerpen, Vlaams-Brabant 
en Luik

ANTWERPEN Ecouen, Laon (Bresny), Momignies, Noyon 
(Morlincourt), Pont-Ste-Maxence, Quiévrain,  
Soissons 

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT Ecouen, Laon (Bresny), Melun (Andrezel), 
Maissemy, Momignies, Nanteuil, Niergnies, 
Noyon (Morlincourt), Pont-Ste-Maxence, Sois-
sons, St Soupplets

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG Arcis-sur-Aube, Châlons-en-Champagne, 
Cul-des-Sarts, Dizy-le-Gros, Laon (Bresny), 
Momignies, Nanteuil, Rethel, Soissons, St 
Dizier, Trélou-sur-Marne, 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 deelge-
meente dewelke sportief tot een andere PE/SPE behoort, vluchten 
kunnen gebruiken van de PE/SPE waartoe deze deelgemeente spor-
tief behoort.

● in KLEINE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2020 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 
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van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd. 
Er zal slechts één uitslag per weekend in aanmerking worden geno-
men. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude duiven, 
gedurende de periode van 7 mei 2022 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 2021), de 
5 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prij-
zen), met een totale afstand van minimum 1.250 km (afstand hok lief-
hebber) 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 geno-
men. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jaarlingen, ge-
durende de periode van 7 mei 2022 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 2022) 
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 deelna-
me van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd.  Er zal slechts 
één uitslag per weekend in aanmerking worden genomen. Dit kam-
pioenschap zal enkel worden betwist met jonge duiven gedurende 
de periode van 11 juni 2022 tot en met het weekend vóór de laatste 
nationale wedvlucht.

ENKEL uitslagen van jonge duiven kunnen worden gebruikt. Samen-
gevoegde uitslagen (oude, jaarlingen en jonge duiven samen) komen 
NIET in aanmerking.

TABEL I – KLEINE HALVE-FOND

VLAAMS-BRABANT Brières-les-Scellés, Lorris, Orléans-Saran, 
Salbris, Sermaises, Toury en de vluchten 
voorzien in de provincie Limburg

WEST-VLAANDEREN Châteaudun, Fontenay, Orléans-Saran, 
Montoire 

OOST-VLAANDEREN Châteaudun, Fontenay, Montoire,  
Orléans-Saran, Sermaises, Vierzon, + de 
wedvluchten ingericht in Henegouwen

LIMBURG Auxerre, Brières-les-Scellés, Gien, Lorris, 
Melun-Andrezel, Nevers, Orléans-Saran, 
Sens, Sézanne, Sourdun + de wedvluchten 
voorzien voor Antwerpen, Vlaams-Brabant 
en Luik 

ANTWERPEN Auxerre, Fay-aux-Loges, Lorris, Melun-And-
rezel, Sermaises, Toury

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT Bourges (geen nationaal), La Ferté St Aubin, 
Lorris, Nevers (geen nationaal), Orléans-Sa-
ran, Salbris, Sermaises, Toury, Vierzon

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG Auxerre, Bourges (geen nationaal),  
Chalon-sur-Saône, La Ferté St Aubin, Lorris, 
Melun-Andrezel, Nevers (geen nationaal), 
Orléans-Saran, Sens

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 deelge-
meente dewelke sportief tot een andere PE/SPE behoort, vluchten 
kunnen gebruiken van de PE/SPE waartoe deze deelgemeente spor-
tief behoort.

● in GROTE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2020 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 28/5, ARGENTON (oude) van 4/6, ARGENTON 
(oude) van 18/6, ISSOUDUN (oude) van 25/6, GUERET (oude) van 9/7, 
LA SOUTERRAINE (oude) van 16/7, BOURGES (oude) van 30/7, CHA-
TEAUROUX (oude) van 6/8/2022. 

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 2021), 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 28/5, ARGENTON (jaarlingen) van 4/6, 
ARGENTON (jaarlingen) van 18/6, ISSOUDUN (jaarlingen) van 25/6, 
GUERET (jaarlingen) van 9/7, LA SOUTERRAINE (jaarlingen) van 
16/7, BOURGES (jaarlingen) 30/7 en CHATEAUROUX (jaarlingen) van 
6/8/2022. 

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 2022), 
de 3 beste NATIONALE, ZONALE, uitslag van de PE (voor de 5 Vlaam-
se 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 30/7, ARGENTON (jonge) van 13/8, ARGEN-
TON (jonge) van 27/08 en CHATEAUROUX (jonge) van 10/9/2022.

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 2020 of ouder), de 3 beste NATI-
ONALE, 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 11/6,  VALENCE van 18/6, LIMOGES (oude) van 25/6, 
MONTELIMAR van 2/7, BRIVE (oude) van 9/7, CAHORS van 16/7, 
SOUILLAC (oude) van 23/7, TULLE (oude) van 30/7 en LIBOURNE 
(oude) van 6/8/2022.

Onder de 3 wedstrijden dient minimum 1 uitslag te worden gebruikt 
van:
- ofwel Cahors van 16.07.2022
- ofwel Souillac van 23.07.2022
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- ofwel Libourne van 06.08.2022

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) of uitslag van de WAALSE ZONE (voor de 
2 SPE’s).

● RHONEVALLEI OUDE (drager van ring 2020 of ouder), de 3 beste 
uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op 
de nationale wedvluchten uit: 
VALENCE van 18/6, MONTELIMAR van 2/7 en MARSEILLE van 
22/7/2022.

Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen:
✓ voor MARSEILLE van 22/7/2022: enkel de nationale uitslag komt 
in aanmerking 
✓ voor VALENCE van 18/6 en MONTELIMAR van 2/7: ofwel de NATI-
ONALE, 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 2021), de 2 beste uitslagen 
met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale 
wedvluchten uit:
LIMOGES (jaarlingen) van 25/6,  BRIVE (jaarlingen) 9/7,  SOUILLAC 
(jaarlingen) van 23/7, TULLE (jaarlingen) van 30/7 en LIBOURNE (jaar-
lingen) van 6/8/2022. 

Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van of-
wel 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 2021), de 2 beste 
uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op 
de internationale wedvluchten uit:
AGEN (jaarlingen) van 1/7 en  NARBONNE (jaarlingen) van 29/7.

Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking. 

● in GROTE FOND OUDE (drager van ring 2020 of ouder), de 2 beste 
NATIONALE uitslagen, met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige 
prijzen), op de nationale wedvluchten uit:
PAU van 24/6, AGEN (oude) van 1/7,  BARCELONA van 8/7,  ST.VIN-
CENT van 15/7, MARSEILLE van 22/7,  NARBONNE (oude) van 29/7 en 
PERPIGNAN van 5/8/2022.

Op straffe van niet-klassering, dienen de duiven, die in aanmerking 
worden genomen voor dit kampioenschap, een tijdspanne van mi-
nimum 2 weken tussen hun deelname aan de hierboven vermelde 
wedstrijden te respecteren. 

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 prij-
zen), 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) of uitslag van de 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 dezelf-
de 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

ENKEL uitslagen van jonge duiven kunnen worden gebruikt. Samen-
gevoegde uitslagen (oude, jaarlingen en jonge duiven samen) komen 
NIET in aanmerking.

1 wedvlucht GROTE SNELHEID of KLEINE SNELHEID
 Criteria, begin- en einddatum: zie respectievelijke 
 kampioenschappen

ENKEL uitslagen van jonge duiven kunnen worden gebruikt. Samen-
gevoegde uitslagen (oude, jaarlingen en jonge duiven samen) komen 
NIET in aanmerking.

30 duiven zullen worden geklasseerd in elk van deze categorieën 
met uitzondering voor het as-duif kampioenschap Grote Fond Jaar-
lingen, Grote Fond Oude en Rhônevallei oude duiven alwaar 15 lau-
reaten zullen worden geklasseerd.

CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2022
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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 aanmer-
king 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 2022 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 aanmer-
king met uitzondering evenwel voor de GROTE FOND wedvluchten 
alwaar enkel NATIONALE uitslagen in aanmerking komen.

• De uitslagen van interregio wedvluchten met buitenlandse groepe-
ringen WORDEN NIET in aanmerking genomen voor de nationale kam-
pioenschappen 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 sche-
ma, komen in aanmerking.

Maximum aantal
te behalen 
prijzen

Minimum
aantal prijzen

Algemeen 13 9
1ste en 2de getekende
Grote fond oude 6 4
Grote fond jaarlingen 4 3
Rhônevallei oude 6 4
Fond oude 8 6
Fond jaarlingen 6 4

Grote halve-fond oude en jaarlingen 10 7
Grote Halve-Fond jonge duiven 6 4
Kleine halve-fond oude en jaarlingen 10 7
Kleine halve fond jonge 8 6
Snelheid oude en jaarlingen 12 8
Snelheid jonge duiven 12 8
Jeugd 5 4
As-duiven
Snelheid oude 6 4
Snelheid jaarlingen 6 4

Snelheid jonge 6 4
Kleine halve-fond oude 5 4
Kleine halve-fond jaarlingen 5 4
Kleine halve-fond jonge 4 3
Grote halve-fond oude 4 3
Grote halve-fond jaarlingen 4 3
Grote halve-fond jonge 3 2
Fond oude 3 2
Rhônevallei oude 3 2
Grote fond oude 2 2
Grote fond jaarlingen 2 2
Fond jaarlingen 3 2
All Round oude duiven & jaarlingen 5 4
All Round jonge duiven 5 4

V. REGLEMENTERING

1. Rappel van 
a) artikel 89 van het Nationaal Sportreglement.
De aandacht van de liefhebbers wordt gevestigd op het feit dat artikel 
89 van het nationaal sportreglement van toepassing is en dat de ter-
mijn, zoals vermeld op de betrokken uitslag, verplichtend dient geres-
pecteerd 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 voor-
komt, 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 ver-
schijnen op de KBDB-website www.kbdb.be, eind september/begin 
oktober 2022.
Maximum het dubbel van de effectief geklasseerde liefhebbers/dui-
ven per kampioenschap zullen worden gepubliceerd (bvb. 30 laure-
aten in de voorlopige uitslag – 60 laureaten zullen worden vermeld 
in de voorlopige rangschikking)

VII. BETWISTINGEN
Betwistingen, klachten en vragen om informatie betreffende de voor-
lopige 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.

VIII. GESCHILLEN
Alle gevallen die niet voorzien worden in dit reglement en interpre-
tatieproblemen vallen onder de uitsluitende en soevereine bevoegd-
heid van de NATIONALE RAAD VAN BEHEER en BESTUUR.

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.
formule :
          (plaats 1ste getekende + plaats 2de getekende) x 100
                               aantal deelnemende duiven

CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2022
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BIJDRAGEN 2023

€ 25,00 voor de liefhebbers
 Een associatie van meerdere liefhebbers betaalt 

25 EURO voor het eerste lid en 10 EURO voor elk 
bijkomend lid.

€ 25,00 voor de aansluitingsbijdragen voorzien door art.9 
van de Statuten

€ 100,00 voor de vergezellers
€ 50,00 voor de hulpvergezellers
€ 200,00 voor de vervoerfirma’s die geen 

vergezellersagentschap zijn
€ 300,00 voor de vergezellersagentschappen rechtgevend 

op een eerste kaart (wordt als agentschap 
beschouwd de vergezeller of vergezellers die 
duiven meenemen van een ganse streek)

€ 50,00 voor de vrachtvervoerders (degenen die duiven 
in opdracht van de vergezellers ophalen en 
naar een centraal punt vervoeren en geen 
vergezellersvergunning bezitten)

€ 25,00 voor de regelaars niet-liefhebbers
€ 25,00 voor de secretarissen niet-liefhebbers
€ 100,00 zonder uitzondering, voor de lokaalhouders 

duivenliefhebbers
€ 100,00 zonder uitzondering, voor de lokaalhouders niet-

duivenliefhebbers
€ 120,00 voor de oproepers en voor de opstellers van de 

prijzenlijsten voor openbare duivenverkopingen 
(vermeerderd met € 25,00 per openbare 
verkoping)

€ 100,00 voor de aansluitingsbijdrage van de verenigingen 
en de bijdrage rangschikkers

€ 100,00 voor de privé-lokalen 
€ 100,00 voor de provinciale organisatoren, per 

aangevraagde vlucht
€ 120,00 voor de interprovinciale organisatoren, per 

aangevraagde vlucht
€ 500,00 voor de nationale organisatoren, per 

aangevraagde vlucht
€ 600,00 voor de internationale organisatoren, per 

aangevraagde vlucht

AVIOL

DE LABORATORIA 
VAN DOKTER VEEARTS DOMICENT

stellen de noodzakelijke aanvullende middelen 
voor de goede gezondheid van uw duiven 

tegen redelijke prijzen voor

BESCHIKBAAR 
IN ALLE APOTHEKEN VAN BELGIE !

Uitstekend traditioneel versterkend middel 
dat de gezondheid en de goede vorm van 

uw duiven elke dag onderhoudt en verzekert. 
Een product dat sedert meer dan 40 jaar 

succesvol door alle grote kampioenen wordt gebruikt!

Wordt uitsluitend in apotheken verkocht.
Alle bijkomende inlichtingen zullen 

U worden toegestuurd op aanvraag bij de 
Laboratoria Domicent - 

Chaussée de Maubeuge 424 boîte 4 – 7022 HYON
E-mail : LABORATOIRES.DOMICENT@gmail.com

Vliegplannen  & info: 

www.aidi.be 
info@aidi.be 

Door kennis & innovatie altijd een stap voor !  

Bladert de
volgende
Lotto-miljonair
momenteel door
‘Onze Reisduiven’?
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ARTIKEL 1
I.
Het aantreffen van de stoffen opgenomen in artikel 2 in de reis-
duif die deelneemt of wordt voorbereid op deelname aan de 
sportcompetitie of aan een leervlucht, wordt als dopingpraktijk 
beschouwd en zal beteugeld worden conform art.11.I. van onder-
havig reglement.

Het aantreffen of laten toevoegen van de stoffen opgenomen in 
artikel 2 in het drinkwater van de duiven met het doel het beïn-
vloeden van de prestaties van de reisduif die deelneemt of wordt 
voorbereid op deelname aan de sportcompetitie of aan een leer-
vlucht wordt als dopingpraktijk beschouwd en zal eveneens be-
teugeld worden conform art. 11.I. van onderhavig reglement.

Het deelnemen aan wedstrijden en leervluchten met duiven waar-
in dergelijke stoffen werden aangetroffen wordt als dopingpraktijk 
beschouwd en zal beteugeld worden conform art. 11.I van onder-
havig reglement. 

II.
Het weigeren en/of onmogelijk maken van een monsterneming 
door de eigenaar of diens aangestelde zal eveneens beschouwd 
worden als een overtreding van onderhavig reglement en zal be-
teugeld worden conform art. 11. II. van onderhavig reglement.

III.
De eigenaar van de duiven is verantwoordelijk voor de hande-
lingen van diens aangestelde en kan derhalve (mede) beteugeld 
worden bij overtreding van artikel 1 I. en II. door zijn aangestelde.

IV.
Daders, mededaders en medeplichtigen (waarbij, voor wat betreft 
de definitie van deze begrippen, wordt verwezen naar art. 66 en 
67 Strafwetboek) zullen worden gestraft conform art. 11 van onder-
havig reglement.

ARTIKEL 2
Hierna vermelde stoffen zijn verboden:
A. SUBSTANTIES.
1.  corticosteroïden
2.  bronchodilatoren met inbegrip van ß-agonisten
3.  anabole steroïden
4.  niet-steroïdale ontstekingsremmers
5.  narcotische analgetica
6.  analgetica
7.  middelen die het zenuwstelsel beïnvloeden met inbegrip van 

cafeïne
8.  synthetische hormonen en groeibevorderaars
9.  Mucolytica

Aan huidig reglement wordt een NIET-LIMITATIEVE lijst gevoegd 
met stoffen waarvan de toediening een overtreding van huidig re-
glement inhoudt.

Deze lijst wordt louter verstrekt ten titel van inlichting.
In deze lijst wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
1.
Substanties die bij een reisduif niet lichaamseigen zijn en bij een 
reisduif niet kunnen worden aangetroffen ten gevolge van een 
contaminatie van voeding.
Deze substanties zijn altijd verboden, in welke concentratie ze ook 
worden aangetroffen in een reisduif vermeld in artikel 1.I.

2.
Substanties die bij een reisduif lichaamseigen zijn of bij een reis-
duif kunnen worden aangetroffen ten gevolge van een contami-

natie van voeding.

Deze substanties zijn enkel verboden indien zij worden aange-
troffen bij een reisduif vermeld in artikel 1.I. in hoeveelheden die 
wijzen op de toediening van deze substanties (en dus niet in hoe-
veelheden die lichaamseigen kunnen zijn of een gevolg kunnen 
zijn van gecontamineerde voeding).

De beteugelbare hoeveelheden van deze substanties (B.) zoals 
vermeld in het vorige lid worden opgenomen in de voormelde 
niet-limitatieve lijst.

B. MANIPULATIE.
De producten die in staat zijn de endogene of exogene concen-
tratie van substanties in mest/veer/bloed te wijzigen met als doel 
de integriteit van het monster te wijzigen (o.a., maar niet limitatief, 
diuretica).

ARTIKEL 3
De bevoegde KBDB-instanties zijn gemachtigd op elk ogenblik 
en op iedere plaats monsters van onder meer uitwerpselen en/
of een veer en/of bloed van de sportduiven van haar leden te la-
ten nemen, met het oog op de opsporing van verboden stoffen. 
Hiervoor dienen voor alle wedvluchten al de geklasseerde dui-
ven, voor controle door de KBDB, op het hok van de liefhebber ter 
beschikking blijven gedurende minstens 5 kalenderdagen na de 
sluiting van de wedvlucht(en) waaraan zij hebben deelgenomen 
met uitzondering: 1) voor de nationale grote fond wedvluchten al-
waar de duiven een verplichte rustperiode van 7 werkdagen moe-
ten hebben en/of 2) bij deelname aan een door de KBDB erkende 
wedvlucht (uitgezonderd Grote Fondvluchten).
Tevens kunnen stalen genomen worden van het drinkwater dat 
aan de duiven verstrekt wordt. Deze monsterneming zal geschie-
den door bevoegde personen aangeduid door de KBDB.

Met oog op een eventuele monsterneming in afwezigheid van de 
eigenaar, of in geval van verhindering zijnentwege, is de eigenaar 
verplicht op zijn hoklijst de gegevens (incl. telefoonnummer) te 
vermelden van de te contacteren persoon, wonende in dezelfde 
gemeente of een aanpalende fusiegemeente (zoals voorzien op 
de hoklijst).

Het ontbreken van voormelde gegevens op de hoklijst maakt een 
overtreding van onderhavig reglement uit en zal worden beteu-
geld conform artikel 11.II. van onderhavig reglement.

ARTIKEL 4
De bevoegde KBDB-instanties zijn gemachtigd, naar de duiven-
liefhebbersverenigingen toe, alle maatregelen te treffen met het 
oog op het inhouden - ten bewarende titel - van de prijzen van de 
liefhebbers wiens duiven het voorwerp uitmaken van een controle 
op verboden stoffen.

ARTIKEL 5
De monsterneming gebeurt in aanwezigheid van de persoon op 
wiens naam de hoklijst staat of van zijn aangestelde. Hiervan 
wordt uitdrukkelijk melding gemaakt op het verslag van monster-
neming.

Ieder gecollecteerd monster moet over twee recipiënten worden 
verdeeld. Recipiënt A voor de eerste analyse, recipiënt B voor de 
eventuele tegenanalyse.
Beide recipiënten worden op een onschendbare en herkenbare 
manier gesloten in aanwezigheid van het aangesloten lid of zijn 
aangestelde.

Het onschendbaar en herkenbaar gesloten recipiënt B, bestemd 
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voor tegenonderzoek, wordt door het laboratorium ter beschik-
king gehouden tot na de periode voorzien voor de aanvraag van 
een tegenonderzoek.

ARTIKEL 6 
De analyse van genomen monsters zal geschieden door een door 
de KBDB erkend labo.

De lijst met de door de KBDB goedgekeurde laboratoria voor de 
strijd tegen doping wordt gepubliceerd op de website van de 
KBDB en in het Bondsblad.

Voor het tegenonderzoek kan enkel een beroep gedaan worden 
op het erkende laboratorium waar de positieve analyse werd vast-
gesteld.

ARTIKEL 7
I.
De uitslag van het labo-onderzoek wordt confidentieel overge-
maakt aan de dopingverantwoordelijke van de KBDB.

De dopingverantwoordelijke van de KBDB brengt de eigenaar of 
zijn aangestelde hiervan op de hoogte.

Ingeval van een positief resultaat dient dit per aangetekend schrij-
ven te worden verzonden.
II.
De eigenaar of zijn aangestelde kan binnen de 10 werkdagen 
(voorgeschreven op straffe van nietigheid) na verzending van de 
betekening, per aangetekend schrijven een tegenonderzoek aan-
vragen aan de dopingverantwoordelijke van de KBDB. De aanvra-
ger van het tegenonderzoek betaalt het daartoe verschuldigde be-
drag, waarvan melding wordt gemaakt in het schrijven voormeld, 
aan de KBDB.

De KBDB zal naar aanleiding van dit deskundig onderzoek een 
eigen deskundige afvaardigen teneinde de verrichtingen van de 
tegenexpertise te volgen. en dit op kosten van de betrokken lief-
hebber voor zover deze door de Nationale raad van Beheer en Be-
stuur tuchtrechtelijk schuldig wordt bevonden aan de overtreding 
van onderhavig reglement.
Wanneer de eigenaar of zijn aangestelde binnen de termijn van 10 
dagen geen verzoek tot tegenonderzoek heeft ingediend, wordt 
het resultaat van het eerste onderzoek als definitief beschouwd en 
zal de dopingverantwoordelijke van de KBDB handelen conform 
artikel 10.IV.

De uitslag van het eventuele tegenonderzoek wordt door het labo 
bij middel van een verslag aan de eigenaar of zijn aangestelde per 
aangetekend schrijven mede gedeeld. Kopie hiervan wordt door 
het labo aan de dopingverantwoordelijke van de KBDB bezorgd. 

De dopingverantwoordelijke van de KBDB zal, in geval van posi-
tief tegenonderzoek, de procedure respecteren voorzien in artikel 
10.IV.
III.
Vanaf de kennisgeving van een positief resultaat zoals voorzien 
in art 7.I. mag de betrokken liefhebber op geen enkele wijze een 
overdracht doen van alle of een deel van zijn duiven, al dan niet 
gratis.

Vanaf de kennisgeving van een positief resultaat zal elke klassering 
in een kampioenschap en de uitbetaling van de daarbij horende 
prijzen in hoofde van betrokken liefhebber opgeschort worden.
Indien de tegenexpertise negatief is, zal dit verbod van rechtswe-
ge ophouden te bestaan.

Het verbod van overdracht houdt tevens van rechtswege op te be-
staan indien de op basis van huidig reglement opgelegde schor-
sing een einde neemt.
IV.
Na een:
-positief resultaat van de eerste analyse, waartegen door de eige-
naar of zijn aangestelde binnen de voorziene termijn geen tegen-
onderzoek werd gevraagd
Of
-een positief resultaat van de tweede analyse
wordt het betreffende lid, ten voorlopige titel en in afwachting 
van een Beslissing van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur 
voorlopig geschorst en mag het betrokken lid derhalve niet meer 
deelnemen aan wedvluchten in de meest ruime zin van het woord.

ARTIKEL 8
Ingeval van een definitief positief resultaat worden alle kosten met 
inbegrip van de kostprijs van het eerste onderzoek ten last gelegd 
van de overtreder. Ingeval de tegenexpertise negatief is, vallen 
deze kosten ten laste van de KBDB. De aangeslotene kan echter 
geen aanspraak maken op om het even welke schadevergoeding.

Ingeval van weigering of wanneer de controle onmogelijk ge-
maakt wordt, zullen de gemaakte kosten van de controle op zich 
en de analyse van het A- en (eventueel) B-staal ten laste gelegd 
worden van de overtreder.

ARTIKEL 9
Medische behandeling van het duivenbestand of een deel ervan 
moet voor aanvang van de controle gemeld worden aan de con-
troleurs en voorafgaandelijk aan de controle gestaafd worden 
door een medisch attest van de behandelende dierenarts, dat aan 
het P.V. van monsterneming dient te worden gehecht.

Een medische behandeling met stoffen zoals bepaald in art.2 
mag niet worden toegediend aan duiven die deelnemen aan wed-
vluchten en/of leervluchten en dergelijke medische behandeling 
kan derhalve niet als reden worden opgegeven voor een positief 
resultaat. De liefhebber is persoonlijk verantwoordelijk voor de 
aan zijn duiven toegediende producten. De duiven onder behan-
deling mogen zich niet op de speelhokken bevinden.

ARTIKEL 10
I.
In geval van een positieve analyse zal het dossier - anoniem - door 
de KBDB- doping verantwoordelijke overgemaakt worden aan de 
wetenschappelijke adviserende commissie (afgekort WAC) opge-
richt binnen de KBDB.
II.
Deze commissie is samengesteld uit, behalve de KBDB doping-
verantwoordelijke die uitsluitend zetelt als secretaris-verslagge-
ver, minimum 3 leden die veearts zijn en/of houders van een hoger 
diploma in de diergeneeskunde. Deze leden worden benoemd 
door de nationale raad van beheer en bestuur voor een periode 
van 2 jaar en telkens stilzwijgend verlengd voor 2 jaar.

Er is een onverenigbaarheid tussen het lidmaatschap van de Nati-
onale Raad van Beheer en Bestuur van de KBDB en de WAC.
III.
Teneinde een gegevensbank op te richten, dienstig ter verbete-
ring van de dopingcontroles binnen de KBDB, zal de WAC even-
eens anoniem de analyserapporten van de negatieve doping-
controles, opgesteld door het laboratorium aangesteld door de 
KBDB, onderzoeken.

De WAC kan eveneens aan de nationale raad van beheer en be-
stuur aanbevelingen en voorstellen doen tot aanpassing van het 
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huidige dopingreglement. De nationale raad van beheer en be-
stuur zal deze aanbevelingen en voorstellen onderzoeken en deze 
voorleggen aan de nationale algemene vergadering van oktober.

De nationale raad van beheer en bestuur kan aan de WAC alle 
mogelijke opdrachten toevertrouwen tot verbetering van de strijd 
tegen het dopinggebruik bij reisduiven.
IV.
In geval van een definitieve positieve dopingcontrole zal de do-
pingverantwoordelijke van de KBDB het betreffende lid per aan-
getekend schrijven op de hoogte brengen van de positieve do-
pingcontrole waarin zal worden vermeld dat het betreffende lid de 
mogelijkheid wordt geboden om binnen de vervaltermijn van 10 
dagen vanaf de verzending van voormeld aangetekend schrijven 
aan de dopingverantwoordelijke van de KBDB (eveneens per aan-
getekend schrijven) diens argumenten mee te delen aan de WAC.

Bij gebreke aan tijdig antwoord zal het betreffende lid worden ge-
acht afstand te hebben gedaan van dit recht zodat de WAC (ano-
niem) diens werkzaamheden zal verderzetten zonder de aanwe-
zigheid van het betrokken lid.

De dopingverantwoordelijke van de KBDB zal deze gebeurlijke 
opmerkingen anonimiseren en overmaken aan de WAC.

De WAC zal zijn voorlopige besluiten overmaken aan de doping-
verantwoordelijke van de KBDB dewelke deze dan zal overmaken 
aan het betrokken lid, waarna het betrokken lid dan beschikt over 
een vervaltermijn van 10 dagen om diens schriftelijke opmerkin-
gen, per aangetekend schrijven, te laten gelden aan de doping-
verantwoordelijke van de KBDB.

De dopingverantwoordelijke van de KBDB zal deze gebeurlijke 
opmerkingen anonimiseren en overmaken aan de WAC.

Na verloop van die termijn van 10 dagen zal de WAC diens defini-
tieve besluiten opstellen.
V.
De WAC vergadert in alle onafhankelijkheid teneinde de positie-
ve analyserapporten te bestuderen en teneinde aan de nationale 
raad van beheer en bestuur een wetenschappelijke evaluatie van 
de analyse resultaten te verstrekken.

In diens wetenschappelijke analyse zal de WAC volgende elemen-
ten in elk geval bespreken :
-de meetresultaten van het dopinglaboratorium.
-de hoogte van de gevonden concentraties (bij substanties weer-
houden in artikel 2.A.2.).
VI.
Deze wetenschappelijke evaluatie dient steeds in unanimiteit wor-
den uitgebracht door de aanwezige of in conferentie zijnde leden 
van de WAC (minimum 3).

Deze wetenschappelijke evaluatie van de WAC zal toegevoegd 
worden aan het betreffende dossier en kan als dusdanig ingeke-
ken worden door alle betrokken partijen.

De wetenschappelijke evaluatie van de WAC bindt de Nationale 
Raad van Beheer en Bestuur niet.

Enkel de Nationale Raad van Beheer en Bestuur beslist derhalve 
of een definitief positief resultaat een overtreding van het Regle-
ment inhoudt.
VII.
Het betreffende lid van de KBDB wordt, bij een definitieve positie-
ve analyse, en na het doorlopen van de procedure van het advies 

van de WAC, opgeroepen door de nationale raad van beheer en 
bestuur van de KBDB, teneinde zijn verweermiddelen voor te dra-
gen.

De betrokken liefhebber dient persoonlijk aanwezig te zijn en kan 
zich laten bijstaan door een advocaat of raadgever (aangesloten 
bij de KBDB).

De Nationale Raad van Beheer en Bestuur kan beslissen dat de 
behandeling van het dossier via TEAMS of schriftelijk kan plaats-
vinden, naar keuze van de betrokken liefhebber.

De nationale raad van beheer en bestuur maakt zijn gemotiveerde 
beslissing zo spoedig mogelijk over aan de betrokken liefhebber.

Bij afwezigheid ter zitting van het betrokken lid wordt er een uit-
spraak gedaan bij verstek.

Deze beslissing van de nationale raad van beheer en bestuur is 
soeverein en uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk ver-
haal en zonder borgstelling en met verbod van kantonnement.

ARTIKEL 11: TUCHTSANCTIES.
I.OVERTREDING VAN ARTIKEL I.1.
A. SCHORSING –UITSLUITING.
1. Bij een eerste, door de nationale raad van beheer en bestuur 
weerhouden, overtreding van onderhavig reglement wordt het 
betrokken lid gesanctioneerd met een schorsing van 36 maanden.

Deze schorsing kan enkel en alleen geheel of gedeeltelijk voor-
waardelijk worden verleend bij unanieme beslissing van minimum 
vier aanwezige leden van de nationale raad van beheer en be-
stuur.

Deze schorsing kan enkel en alleen minder dan 36 maanden be-
dragen hij een unanieme beslissing van minimum vier aanwezige 
leden van de nationale raad van beheer en bestuur.

2. Bij iedere herhaling van overtreding in hoofde van de betrokken 
liefhebber van een vastgestelde overtreding van onderhavig re-
glement wordt aan het betrokken lid een schorsing opgelegd van 
minimum 60 maanden tot volledige uitsluiting.

Wat de termijn van de schorsingen betreft zal als aanvangsdatum 
worden genomen het begin van de voorlopige schorsing zoals be-
paald in artikel 7 IV.

3.De schorsing uitgesproken tegen een liefhebber strekt zich niet 
alleen uit tot zijn persoon maar ook tot zijn duiven, zijn hok en de 
plaatsen die hij in gebruik heeft.

De schorsingsmaatregel houdt derhalve tevens in dat aan de lief-
hebber het verbod wordt opgelegd om duiven van andere liefheb-
bers gebruik te laten maken van diens duiven, diens hok en de 
plaatsen die hij gebruikt.

B. BOETE.
Elke schuldigverklaring op basis van onderhavig reglement kan 
gepaard gaan met de veroordeling tot het betalen van een geld-
boete variërend tussen 2.500 € en 250.000 C.

Deze geldboete kan enkel worden opgelegd bij een unanieme be-
slissing van minimum vier aanwezige leden van de nationale raad 
van beheer en bestuur.

REGLEMENTERING TER BETEUGELING VAN HET GEBRUIK
VAN VERBODEN STOFFEN BIJ SPORTDUIVEN
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C. SCHRAPPING.
Elke veroordeling op basis van onderhavig reglement heeft, in 
hoofde van betrokken liefhebber, van rechtswege schrapping tot 
gevolg uit alle kampioenschappen die de betrokken geschorste 
liefhebber heeft behaald tijdens het seizoen waarin de overtre-
ding werd vastgesteld.
Elke veroordeling op basis van onderhavig reglement gaat de jure 
gepaard met een verbod tot deelname aan alle evenementen - in 
de ruimste zin van het woord - ingericht door de KBDB in hoofde 
van het betrokken lid.

D. EXPERTISE KOSTEN.
De nationale raad van beheer en bestuur veroordeelt elke lief-
hebber dewelke schuldig wordt bevonden van de overtreding van 
onderhavig reglement tot betaling van alle onderzoeks- en ver-
zendingskosten die betrekking hebben op de positieve analyse.
De schorsing zoals vermeld in 1. en 2. kan geen einde nemen zo-
lang de beslissing van de nationale raad van beheer en bestuur 
niet integraal is uitgevoerd aangaande de betaling van de experti-
sekosten en de eventuele betaling van de opgelegde geldboete.

II.OVERTREDING VAN ARTIKEL I.2.
Het weigeren en/of onmogelijk maken van een monsterneming 
door de eigenaar of diens aangestelde kan bestraft worden met 

volgende straffen: 
-  een schorsing van minimum 3 maanden tot maximum 36 maan-

den
en/of
-  een geldboete van maximum 2.500 €
mits inachtname van de regels gesteld in de laatste 4 paragrafen 
van art. 10 VII. van huidig reglement.

ARTIKEL 12
Voor alle betwistingen betreffende een uitgesproken tuchtsanctie 
op basis van onderhavig reglement, ook deze in kort geding, zijn 
enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Een vordering in kort geding dient desbetreffend te worden inge-
steld binnen de twee weken na de kennisgeving van de beslissing 
van de nationale raad van beheer en bestuur, en dit op straffe van 
onontvankelijkheid.

Een vordering ten gronde dient desbetreffend te worden inge-
steld binnen de maand na de kennisgeving van de beslissing van 
de nationale raad van beheer en bestuur, en dit op straffe van 
onontvankelijkheid.

    Laboratoire COLMAN 
        Rue Camille Lemonnier, 15 - 7100 La Louvière 

                                      GSM: 0455/10.74.64            info@laboratoire-colman.be 

       
     Al sinds 100 jaar, topkwaliteit voor uw duiven ! 

            
 

Dankzij onze producten, is het een succes.                    Bezoek onze website:                                
Specialiteiten Colman verkrijgbaar in apotheek.              www.laboratoire-colman.be                                                                                                                                                                                  

 
                                                            

 
 

 
 
 
 
 
                                         

 
 
 
 
 
 

   
 

     
       

   
 
 
 

REGLEMENTERING TER BETEUGELING VAN HET GEBRUIK
VAN VERBODEN STOFFEN BIJ SPORTDUIVEN

3 generaties in de duivensport 
op topniveau !

Meer dan 90 jaar ervaring en 

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

Vanrobaeys (www.vanrobaeysbelgium.com) en verdelers, 

Het volledige gamma is te verkrijgen via apotheek,

Group Lataire (www.coolbird.be).

The natural way to success !

Van-Ogentroost 4000 

Oog- en neusdruppels. 
Ondersteunende verzorging van de ogen.

Victory Power Pills 3000+ 

Energiepil gunstig voor het 
uithoudingsvermogen, ondersteunt de 

spieropbouw en verhoogt het 
recuperatievermogen.  Gunstig voor de 

vruchtbaarheid bij oudere duiven.

150 pillen 30 ml
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ONZE JONGE LEDEN & BEGINNELINGEN

NATIONAAL CRITERIUM JEUGDCLUBS 2022

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 31/12/2022):
 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 2017) 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 snel-
heid tot en met de grote fondwedvluchten gedurende de periode van 9 
april 2022 tot en met het weekend van 27 & 28/08/2022
 • 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 voor- 
 zitter 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 
2022 in Mechelen.

Gratis nationale dubbeling
voor de JEUGD en voor de BEGINNELINGEN
op de wedvlucht uit BOURGES van 30 juli 2022
Gesticht door de Werkgroep van Jeugdclub Antwerpen

In navolging van DE BELGISCHE VERSTANDHOUDING wordt dit jaar, 
door de KBDB als inrichter van deze wedvlucht 2022 opnieuw een 
GRATIS NATIONALE DUBBELING voorzien voor de jeugdige liefheb-
bers tot de leeftijd van 30 jaar (geboortejaar 1992) en voor de beginne-
lingen (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 leef- 
 tijdsgrens
- Iedere beginneling, aangesloten sinds 2020.
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 prijs-
uitreiking tijdens de Nationale Dagen van de KBDB in maart 2023.

JEUGD – uitslagen nationale vluchten jonge duiven

In samenwerking met de Jeugdclubs, het nationaal jeugdcomité en de 
nationale promotiecommissie wordt een automatische uitslag opge-
maakt door de KBDB. 

Wie wordt geklasseerd?
 - Alle bij de KBDB aangesloten liefhebbers vanaf 6 jaar tot en met  
  25 jaar (vanaf geboortejaar 1997 tot en met geboortejaar 2016) 
 - aangesloten liefhebbers die alleen spelen maar ook tandems,  
  tridems,… waarvan alle leden voldoen aan de leeftijdsgrens  
  (vanaf geboortejaar 1997 tot en met geboortejaar 2016)

Op volgende nationale wedvluchten voor jonge duiven:
Bourges II van 30/07/2022 – Argenton III van 13/08/2022 – Argenton IV 
van 27/08/2022 en Châteauroux II van 10/09/2022.

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 2022 te 
Mechelen.

Liefhebbers, dewelke in deze uitslagen niet wensen geklasseerd te 
worden, kunnen zich hiervoor laten uitschrijven en dit voor het defini-
tief worden van de bewuste uitslag.
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Datum Lossingsplaats Afstand Aantal 
deelnemende 
duiven

Plaats 1ste 
getekende

Plaats 2de 
getekende

Coëff.

TOTAAL

Naam en voornaam:

Adres:

Postcode:      Woonplaats:    Tel:   

Geboortedatum:     Mailadres:

KBDB-Lidnummer:    Ringnummer:

NATIONAAL CRITERIUM JEUGDCLUBS KBDB 2022

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

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: 9 SEPTEMBER 2022 – postdatum telt.

- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle: 
9 SEPTEMBER 2022 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,…

Momenteel is de KBDB in onderhandeling om in navolging van de nationale kampioenschappen, het nationaal criterium jeugdclubs 2022 
automatisch te laten berekenen. We informeren jullie hierover in het volgende Bondsblad en op de website van de KBDB.

UITSLUITEND VOORBEHOUDEN AAN 
ONZE JONGE LEDEN & BEGINNELINGEN
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PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2021

HET ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP:
Nr.:  Liefhebber:  Woonplaats :  Ptn: Coëfficient:
1 ALGEMEEN Bours Peter 
1  GF&FJA Bours Peter  Averbode  6  35,2349
1  GHFJA Bours Peter  Averbode  10  35,4892
1  GHFJO Bours  Peter Averbode  8  99,7332
1  KHFJO Bours Peter  Averbode  11  94,4272
3 GFO Bours Peter  Averbode  4  13,7582
4  FO Bours Peter  Averbode  6  71,4752
4  GHFO Bours Peter  Averbode  10  80,9169
4  GSJO Bours Peter  Averbode  12  159,5338
6  KHFJA Bours Peter  Averbode  12  98,5089
9  GSJA Bours Peter  Averbode  12  180,7118
2 ALGEMEEN Lismont Patrick
1  KHFJA Lismont Patrick  Bekkevoort  12  21,1745
2  KHFO Lismont Patrick  Bekkevoort  12  36,8649
3  KSJO Lismont Patrick  Bekkevoort  12  173,0225
4  KSO Lismont Patrick  Bekkevoort  12  96,2947
4  KSJA Lismont Patrick  Bekkevoort  12  124,3624
3 ALGEMEEN Nechelput - Cornet
3  GSJA Nechelput - Cornet  Kester  12 52,9195
4  GSO Nechelput - Cornet  Kester  12  78,3648
5  GSJO Nechelput - Cornet  Kester  11  96,1980
5  KSO Nechelput - Cornet  Kester  12  96,7093
5  KSJO Nechelput - Cornet  Kester  9  98,1472

GROTE FOND OUDE:
1  Hok Rommelaere  Herent  6  40,8964
2  De Schepper Rudy  Roosdaal  5  28,2166
3  Bours Peter  Averbode  4  13,7582
4  Lauf Kristof  Lembeek  4  56,5409

FOND OUDE:
1 Vandeputte Gerard  Beersel  6  12,4498
2  Hok Smets Luc - De Cremer Walter - Bertem 6  36,7571
 Dejaeghere Kristof
3  Lauwers Patrick Beigem  6  59,6273
4  Bours Peter Averbode  6  71,4752
5  De Schepper Rudy Roosdaal 4  50,1138

GROTE FOND & FOND JAARSE :
1 Bours Peter Averbode 6 35,2349
2 Limbourg Erik Brussegem 6 49,3239
    
GROTE HALVE FOND OUDE:    
1 Appelmans gebroeders Oetingen 10 40,4117
2 Zielinski Sylvester Perk 10 50,3633
3 Haesevoets F. - Haesevoets J. Diest 10 64,5410
4 Bours Peter Averbode 10 80,9169
5 De Roock Daniel Sint-Kwintens-Lennik 10 104,3832
6 Luyckx Luc Pepingen 10 106,5509
7 Eyletten Michel & Gunther Diest 10 109,4957
8 Deneys Dimitri Liedekerke 9 80,7778
9 Berckmans Roger Kortenberg 8 37,3872
10 Team NDP - RVS Zemst 8 55,3736
    
GROTE HALVE FOND JAARSE:    
1 Bours Peter Averbode 10 35,4892
2 Van Avondt Danny & Nick Wespelaar 10 44,1997
3 Haesevoets F. - Haesevoets J. Diest 10 57,6539
4 Team NDP - RVS Zemst 10 64,8090
5 Berckmans Roger Kortenberg 10 71,8292
6 De Bisschop Kris & Lieselotte Essene 9 78,8040
7 Eyletten Michel & Gunther Diest 9 103,3059
8 Tobback François Hofstade (Bt.) 9 106,6555
9 Deneys Dimitri Liedekerke 8 119,4360
    
GROTE HALVE FOND JONGE:    
1 Bours Peter Averbode 8 99,7332
2 Mommaerts Mark & Jelle Kortenberg 8 132,3859
3 Coel Matthias Boortmeerbeek 7 22,8312
4 Luyckx Luc Pepingen 7 67,4061
    
KLEINE HALVE FOND OUDE:    
1 Platteau Ante & Tom St-Katherina-Lombeek 12 19,4016
2 Lismont Patrick Bekkevoort 12 36,8649
3 Schroeven - Hermans Molenstede 12 44,4320
4 Van Roy Koen Asse 12 55,0229
5 Claes Eddy Kortenaken 12 64,1615
6 Pardon Patrick & Sam Testelt 12 68,3660
7 Tobback François Hofstade (Bt.) 12 130,8771
8 Deneys Dimitri Liedekerke 12 134,8470
9 Hok L & N Van Win - Machelen 9 119,3623
 Van Lysebetten

KLEINE HALVE FOND JAARLINGEN:    
1 Lismont Patrick Bekkevoort 12 21,1745
2 Eyletten Michel & Gunther Diest 12 50,4349
3 Claes Eddy Kortenaken 12 57,7365
4 Van Roy Koen Asse 12 89,7837
5 Bours Peter Averbode 12 98,5089
6 Hok L & N Van Win - Machelen (Bt.) 12 122,3570

 Van Lysebetten
7 Tobback François Hofstade (Bt.) 12 151,5651
8 Lenaerts Patrick Rummen 11 155,5904
9 Schroeven Robert Scherpenheuvel 10 57,0426
    
KLEINE HALVE FOND JONGE:    
1 Bours Peter Averbode 11 94,4272
2 Hok V.Asbroeck - V.Lint Eppegem 10 121,4932
3 Lambrechts & Van Bossin Boortmeerbeek 10 131,1560
4 Mommaerts Mark & Jelle Kortenberg 10 156,8913
5 De Bisschop Kris & Lieselotte Essene 9 54,3353
6 Bruyninckx Mario Glabbeek (Zuurbemde) 9 93,5216
7 Crabbe Luc Bertem 8 71,7362
    
GROTE SNELHEID OUDE:    
1 Beyl Pierre Wambeek 12 23,6168
2 Platteau Ante & Tom St-Katherina-Lombeek 12 37,7107
3 Krikilion Werner Tollembeek 12 61,6266
4 Nechelput - Cornet Kester 12 78,3648
5 Van Roy Koen Asse 12 153,8920
6 Claeskens - Joris Eddy & Greta Kortenaken 12 184,3102
    
GROTE SNELHEID JAARLINGEN:    
1 Van Loock M. - De Laet J. Vilvoorde 12 15,0181
2 Godsdeel Ludo Hoeilaart 12 23,6198
3 Nechelput - Cornet Kester 12 52,9195
4 Platteau Ante & Tom St-Katherina-Lombeek 12 53,6507
5 Claes Eddy Kortenaken 12 84,6813
6 Van Roy Koen Asse 12 114,2722
7 Eyletten Michel & Gunther Diest 12 115,4397
8 Severs Paul Sint-Pieters-Leeuw 12 130,9996
9 Bours Peter Averbode 12 180,7118
10 Stroeykens André Erps-Kwerps 12 212,6905
    
GROTE SNELHEID JONGE:    
1 Platteau Ante & Tom St-Katherina-Lombeek 12 68,7925
2 Coucke - Saerens Mollem 12 72,3052
3 Wets Jeanne Dworp 12 87,9127
4 Bours Peter Averbode 12 159,5338
5 Nechelput - Cornet Kester 11 96,1980
6 Van Loock M. - De Laet J. Vilvoorde 10 62,3569
7 Eyletten Michel & Gunther Diest 9 72,7253
8 Stroeykens André Erps-Kwerps 9 172,6850
    
KLEINE SNELHEID OUDE:    
1 Beyl Pierre Wambeek 12 30,8705
2 De Boeck Bram Mollem 12 51,1619
3 Claeskens - Joris Eddy & Greta Kortenaken 12 87,6121
4 Lismont Patrick Bekkevoort 12 96,2947
5 Nechelput - Cornet Kester 12 96,7093
6 Vandenwyngaerden Frans Budingen 12 111,7102
    
KLEINE SNELHEID JAARLINGEN:    
1 Cardoen Peter Roosdaal 12 46,3947
2 Van Droogenbroeck Emiel Liedekerke 12 89,3536
3 Swinnen Etienne Assent 12 105,9445
4 Lismont Patrick Bekkevoort 12 124,3624
5 Stroeykens Nick Erps-Kwerps 12 145,5407
6 Claes Eddy Kortenaken 12 160,2570
7 Vandenwyngaerden Frans Budingen 11 62,9075
8 Stroeykens André Erps-Kwerps 10 138,9549
9 Claeskens - Joris Eddy & Greta Kortenaken 9 60,2788
    
KLEINE SNELHEID JONGE:    
1 Snoecx Gerrit & Paul Testelt 12 68,7401
2 Swinnen Etienne Assent 12 89,5980
3 Lismont Patrick Bekkevoort 12 173,0225
4 Stroeykens André Erps-Kwerps 9 98,0808
5 Nechelput - Cornet Kester 9 98,1472

ASDUIF KLEINE SNELHEID OUDE:    
1 Beyl Pierre Wambeek 2030458/18 8 6,7900
EV Beyl Pierre Wambeek 2030462/18 8 14,4645
2 De Boeck Bram Mollem 2042801/17 8 17,6519
3 Maeremans Julien Boortmeerbeek 2134809/17 8 19,4149
4 Claeskens - Joris Eddy & Greta Kortenaken 2070458/16 8 20,4023
5 Vandenwyngaerden Frans Budingen 2055656/17 8 26,8524
EV Claeskens - Joris Eddy & Greta Kortenaken 2082006/19 8 33,4586
EV Claeskens - Joris Eddy & Greta Kortenaken 2070577/16 8 41,8360
6 Nechelput - Cornet Kester 2101111/19 8 62,3723
EV Vandenwyngaerden Frans Budingen 2029342/19 8 65,4287
7 Stroeykens André Erps-Kwerps 2096349/16 8 72,1973
EV Stroeykens André Erps-Kwerps 2024378/19 7 41,6603
     
ASDUIF KLEINE SNELHEID JAARLINGEN:   
1 Cardoen Peter Roosdaal 2115182/20 8 10,4638
2 Stroeykens Nick Erps-Kwerps 2020495/20 8 36,3263
3 Lismont Patrick Bekkevoort 2119676/20 8 46,3748
4 Claeskens - Joris Eddy & Greta Kortenaken 2068200/20 8 55,4734
EV Claeskens - Joris Eddy & Greta Kortenaken 2100185/20 8 58,4693
EV Stroeykens Nick Erps-Kwerps 2020485/20 8 60,5316
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5 Stroeykens André Erps-Kwerps 2025415/20 8 61,1095
6 Van Droogenbroeck Emiel Liedekerke 2092616/20 8 61,2983
7 Swinnen Etienne Assent 2069420/20 8 64,8443
8 Vandenwyngaerden Frans Budingen 2097854/20 8 69,9292
     
ASDUIF KLEINE SNELHEID JONGE:   
1 Swinnen Etienne Assent 2110022/21 8 20,5061
2 Snoecx Gerrit & Paul Testelt 2119619/21 8 36,7451
EV Swinnen Etienne Assent 2110005/21 8 41,3850
EV Snoecx Gerrit & Paul Testelt 2119647/21 8 42,1272
3 Cardoen Peter Roosdaal 2047309/21 8 43,5231
4 De Boeck Bram Mollem 2036275/21 8 44,6942
5 Impanis - Meeusen Schaffen 2122744/21 8 68,1972
6 Vandenwyngaerden Frans Budingen 2106635/21 8 69,6173
EV Impanis - Meeusen Schaffen 2121686/21 8 72,4584
EV Vandenwyngaerden Frans Budingen 2106624/21 8 91,1957
7 Stroeykens Nick Erps-Kwerps 2080463/21 7 80,1448
     
ASDUIF GROTE SNELHEID OUDE:    
1 Deridder - Van Den Brande Liedekerke 4224069/18 7 5,1360
2 Mees Jan Heverlee 2138114/19 7 6,5059
3 Beyl Pierre Wambeek 2030469/18 7 7,4279
4 Van Loock M. - De Laet J. Vilvoorde 2042999/19 7 7,9312
EV Deridder - Van Den Brande Liedekerke 4224111/18 7 8,8455
EV Deridder - Van Den Brande Liedekerke 4224186/18 7 9,2850
5 Krikilion Werner Tollembeek 2138620/17 7 9,8362
EV Beyl Pierre Wambeek 2030490/18 7 11,7687
6 Nechelput - Cornet Kester 4039016/19 7 12,4804
7 Platteau Ante & Tom St-Katherina-Lombeek 2013827/19 7 12,8762
EV Nechelput - Cornet Kester 2101145/19 7 16,2648
EV Platteau Ante & Tom St-Katherina-Lombeek 2006293/17 7 17,6519
8 Lossignol Michel Budingen 2055961/17 7 21,6739
     
ASDUIF GROTE SNELHEID JAARLINGEN:   
1 Van Loock M. - De Laet J. Vilvoorde 2079499/20 7 6,6400
2 Godsdeel Ludo Hoeilaart 2054501/20 7 8,2177
EV Van Loock M. - De Laet J. Vilvoorde 2079500/20 7 8,2503
EV Van Loock M. - De Laet J. Vilvoorde 2079466/20 7 8,6004
3 Platteau Ante & Tom St-Katherina-Lombeek 2003221/20 7 9,8867
EV Platteau Ante & Tom St-Katherina-Lombeek 2003126/20 7 10,8268
4 Beyl Pierre Wambeek 2003618/20 7 15,2307
5 Nechelput - Cornet Kester 2113225/20 7 19,2232
EV Beyl Pierre Wambeek 2003679/20 7 20,2868
6 Stroeykens André Erps-Kwerps 2025431/20 7 34,0450
7 Claes Eddy Kortenaken 2049530/20 7 44,4790
8 Vandenwyngaerden Frans Budingen 2097874/20 7 47,0805
     
ASDUIF GROTE SNELHEID JONGE:   
1 Beyl Pierre Wambeek 2011289/21 7 2,8162
2 Deruwe Andy & Roger Tervuren 2006654/21 7 12,3651
3 Van Loock M. - De Laet J. Vilvoorde 2055020/21 7 14,2805
EV Van Loock M. - De Laet J. Vilvoorde 2055720/21 7 14,8634
4 Coucke - Saerens Mollem 2038426/21 7 19,0108
5 Wets Jeanne Dworp 2002504/21 7 32,7362
EV Coucke - Saerens Mollem 2038407/21 7 34,8208
6 Nechelput - Cornet Kester 2002951/21 7 40,0153
7 Severs Paul Sint-Pieters-Leeuw 2001760/21 7 43,5367
EV Coucke - Saerens Mollem 2038421/21 7 52,4399
8 Impanis - Meeusen Schaffen 2121698/21 7 54,3119
     
ASDUIF KLEINE HALVE FOND OUDE:    
1 Schroeven - Hermans Molenstede 2095614/19 5 0,8934
EV Schroeven - Hermans Molenstede 2095525/19 5 1,2584
2 Lismont Patrick Bekkevoort 2096851/19 5 1,6521
EV Schroeven - Hermans Molenstede 2095555/19 5 1,9467
3 Van Roy Koen Asse 2115599/19 5 2,2507
4 Platteau Ante & Tom St-Katherina-Lombeek 2013959/19 5 3,2234
5 Pardon Patrick & Sam Testelt 2096111/19 5 3,8176
EV Schroeven - Hermans Molenstede 2095599/19 5 4,1157
6 Deneys Dimitri Liedekerke 2069092/19 5 5,3001
EV Platteau Ante & Tom St-Katherina-Lombeek 2026593/18 5 5,3076
EV Schroeven - Hermans Molenstede 2095549/19 5 5,6853
EV Schroeven - Hermans Molenstede 2076917/18 5 6,2675
7 Lossignol Michel Budingen 2055935/17 5 6,5478
8 Claes Eddy Kortenaken 2083151/19 5 6,5913
     
ASDUIF KLEINE HALVE FOND JAARLINGEN:   
1 Dedobbeleer Dirk & Zoon Herne 2039874/20 5 1,3496
2 Lismont Patrick Bekkevoort 2119776/20 5 1,5413
EV Lismont Patrick Bekkevoort 2119678/20 5 1,7116
3 Schroeven - Hermans Molenstede 2040459/20 5 1,8295
4 Schroeven Robert Scherpenheuvel 2125081/20 5 1,9985
EV Schroeven - Hermans Molenstede 2040502/20 5 2,3202
5 Soetewye & zoon Michel Tremelo 2086048/20 5 2,7465
6 Eyletten Michel & Gunther Diest 2040316/20 5 3,4966
EV Schroeven - Hermans Molenstede 2040492/20 5 3,8436
EV Soetewye & zoon Michel Tremelo 2086047/20 5 4,0510
7 Platteau Ante & Tom St-Katherina-Lombeek 2003109/20 5 4,9157
8 Claes Eddy Kortenaken 2049513/20 5 4,9987
     
ASDUIF KLEINE HALVE FOND JONGE:    
1 Bours Peter Averbode 2120110/21 5 6,0259

2 De Bisschop Kris & Lieselotte Essene 2029236/21 5 10,3322
EV De Bisschop Kris & Lieselotte Essene 2029310/21 5 19,4540
3 Bruyninckx Mario Glabbeek (Zuurbemde) 2070520/21 5 28,1383
4 Hok V.Asbroeck - V.Lint Eppegem 2021440/21 5 38,6030
5 Lambrechts & Van Bossin Boortmeerbeek 2054241/21 5 45,2819
6 Eyletten Michel & Gunther Diest 2115702/21 5 45,8816
7 Hok L & N Van Win - Van Lysebetten Machelen (Bt.) 6048658/21 5 46,0625
8 Platteau Ante & Tom St-Katherina-Lombeek 2010922/21 5 46,1707
     
ASDUIF GROTE HALVE FOND OUDE:    
1 Herbots Jo & Raf (Gebr) Halle-Booienhoven 2131005/19 4 0,4486
EV Herbots Jo & Raf (Gebr) Halle-Booienhoven 5011137/19 4 1,3478
2 Bours Peter Averbode 2094261/19 4 1,7793
3 Berckmans Roger Kortenberg 2101624/18 4 2,6855
4 Appelmans gebroeders Oetingen 2117007/19 4 3,2002
5 Bommerez Michel Heverlee 2027732/19 4 3,2063
6 Zielinski Sylvester Perk 2041556/19 4 3,2699
7 De Roock Daniel Lennik 2010846/19 4 4,2086
8 Coel Matthias Boortmeerbeek 2039617/19 4 5,6258
     
ASDUIF GROTE HALVE FOND JAARSE:    
1 Daans Luc & Johny Begijnendijk 2096658/20 4 1,2070
2 Herbots Jo & Raf (Gebr) Halle-Booienhoven 6154835/20 4 2,1730
3 Zielinski Sylvester Perk 2118940/20 4 2,2634
4 Veulemans - Perilleux Vissenaken 2010717/20 4 2,5252
5 Van Avondt Danny & Nick Wespelaar 2021064/20 4 2,9223
6 Team NDP - RVS Zemst 2082054/20 4 3,6789
7 Janssens Michel Wilsele 2021672/20 4 3,8710
8 Haesevoets F. - Haesevoets J. Diest 2040213/20 4 4,0817
     
ASDUIF GROTE HALVE FOND JONGE:    
1 Coel Matthias Boortmeerbeek 2060330/21 4 5,9411
2 Luyckx Luc Pepingen 2051739/21 4 7,3378
3 Limbourg Erik Brussegem 4143249/21 4 9,3991
EV Coel Matthias Boortmeerbeek 2060301/21 4 10,4905
EV Coel Matthias Boortmeerbeek 2060307/21 4 10,9395
EV Coel Matthias Boortmeerbeek 2060386/21 4 12,6305
EV Coel Matthias Boortmeerbeek 1708803/21 NL 4 13,8464
EV Coel Matthias Boortmeerbeek 1708815/21 NL 4 17,4036
EV Coel Matthias Boortmeerbeek 1708817/21 NL 4 19,0225
4 Van Horenbeeck- Stegen Schaffen 2078019/21 4 21,5210
EV Coel Matthias Boortmeerbeek 5060702/21 4 22,8491
5 Lauwers Patrick Beigem 2022837/21 4 25,4931
EV Van Horenbeeck- Stegen Schaffen 2122390/21 4 26,0066
6 Berckmans Roger Kortenberg 2056710/21 4 28,5323
7 Bours Peter Averbode 2120131/21 4 32,4129
EV Berckmans Roger Kortenberg 2056736/21 4 32,4842
EV Berckmans Roger Kortenberg 2056722/21 4 33,1097
8 Filipovics Adela en Daniël Liedekerke 2035210/21 4 34,8043

ASDUIF FOND OUDE :     
1 Vandeputte Gerard Beersel 2045261/18 3 3,7180
2 Hok Smets Luc - De Cremer Bertem 2011599/18 3 6,4022
 Walter - Dejaeghere Kristof
3 Bours Peter Averbode 2094251/19 3 7,2251
4 Lauwers Patrick Beigem 2089291/19 3 11,2318
5 Berckmans Roger Kortenberg 2031107/15 3 21,4398
     
ASDUIF GROTE FOND & FOND JAARSE:    
1 Limbourg Erik Brussegem 2072146/20 3 3,6708
2 De Bisschop Kris & Lieselotte Essene 2071657/20 3 26,0772
3 De Schepper Rudy Roosdaal 2004398/20 2 11,3551
4 Dumitrescu Catalin Huizingen 2108810/20 2 17,6729
     
ASDUIF GROTE FOND OUDE:     
1 Degrave-Gyselbrecht Wolvertem 4195255/19 2 0,6503
2 Hazaert Kamiel Neerijse 2024179/19 2 2,9172
3 Swinnen-Vanhove Zichem 2051555/16 2 3,9814
4 Bours Peter Averbode 2074375/18 2 4,2884
5 De Schepper Rudy Roosdaal 2015667/19 2 5,1409
EV De Schepper Rudy Roosdaal 2015666/19 2 8,9460
EV De Schepper Rudy Roosdaal 2010697/15 2 11,0154
6 Dumitrescu Catalin Huizingen 2079528/19 2 12,0947
EV Dumitrescu Catalin Huizingen 2079835/18 2 20,9772
8 Vanderwaeren Omer Tienen 2117913/16 2 25,8426
     
ASDUIF ALL-ROUND OUDE (3 LAUREATEN)   
1 Bommerez Michel Heverlee 2027732/19 6 3,1954
2 Zielinski Sylvester Perk 2041556/19 6 6,5830
3 Lossignol Michel Budingen 2086466/19 6 8,9850
     
ASDUIF ALL-ROUND JAARSE (3 LAUREATEN)  
1 Haesevoets F. - Haesevoets J. Diest 2040138/20 6 3,4704
2 Van Horenbeeck- Stegen Schaffen 2024030/20 6 6,9159
3 Menten Ronny Rummen 2058613/20 6 12,5329
     
ASDUIF ALL-ROUND JONGE (3 LAUREATEN)  
1 Limbourg Erik Brussegem 2025808/21 6 12,2547
2 Crabbe Luc Bertem 2073351/21 6 13,9525
3 Van Horenbeeck- Stegen Schaffen 2122390/21 6 14,0164
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CRITERIA PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2022

ASDUIVEN 
 
1) SNELHEID OUDE EN JAARLINGEN: 15 ereprijzen 
te winnen met dezelfde duif, die de vijf -5- beste resultaten behaalde op 
weekendvluchten uit Arras, Clermont, Pontoise, St Just of vervangings-
vlucht in de periode van 2/04/2022 tot en met 10/09/2022.

2) SNELHEID JONGE DUIVEN: 20 ereprijzen 
te winnen met dezelfde duif die de vijf -5- beste resultaten behaalde op 
weekend vluchten uit Arras, Clermont, Pontoise, St Just of vervangings-
vlucht in de periode van 14/05/2022 tot en met 10/09/2022. 

3) KLEINE HALVE-FOND OUDE EN JAARLINGEN: 15 ereprijzen 
te winnen met dezelfde duif die de vier - 4 - beste resultaten behaalde 
op wedvluchten uit Fontenay, Chateaudun en Orleans in de periode van 
07/05/2022 tot en met 23/07/2022. 

4) KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN: 10 ereprijzen 
te winnen met dezelfde duif die de vier - 4 - beste resultaten behaalde 
op wedvluchten uit Fontenay, Chateaudun en Orleans in de periode van 
18/06/2022 tot en met 20/08/2022. 

5) GROTE HALVE-FOND OUDE DUIVEN: 10 ereprijzen 
Te winnen met dezelfde duif die de vier - 4 - beste resultaten behaalde op 
wedvluchten uit: Chateauroux 21/05/2022, Bourges 28/05/2022, Argenton 
04/06/2022, Chateauroux 11/06/2022, Argenton II 18/06/2022, Isoudun I 
25/06/2022, Chateauroux 02/07/2022, Guéret 09/07/2022, La Souterai-
ne 16/07/2022, Montoire 23/07/2022, Bourges 30/07/2022, Chateauroux 
06/08/2022

6) GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN: 10 ereprijzen 
Te winnen met dezelfde duif die de vier - 4 - beste resultaten behaalde op 
wedvluchten uit: Chateauroux 21/05/2022, Bourges 28/05/2022, Argenton 
04/06/2022, Chateauroux 11/06/2022, Argenton II 18/06/2022, Isoudun I 
25/06/2022, Chateauroux 02/07/2022, Guéret 09/07/2022, La Souterai-
ne 16/07/2022, Montoire 23/07/2022, Bourges 30/07/2022, Chateauroux 
06/08/2022
 
7) FOND OUDE DUIVEN: 8 ereprijzen 
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 11/06/2022, Valence 18/06/2022, Limoges II 25/06/2022, 
Montelimar 02/07/2022, Brive 9/07/2022, Cahors 16/07/2022, Souillac 
23/07/2022, Tulle 30/07/2022, Libourne 06/08/2022.

8) FOND JAARLINGEN: 8 ereprijzen 
 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 25/06/2022, Brive 9/07/2022, Souillac 23/07/2022, Tulle 
30/07/2022, Libourne 06/08/2022.

9) FOND JONGE DUIVEN: 10 ereprijzen 
te winnen met dezelfde duif die de vier -4- beste resultaten behaalde op 
wedvluchten 
Montoire 23/07/2022, Bourges II 30/07/2022, Montoire 06/08/2022,  
Argenton 13/08/2022, Chateauroux 20/08/2022, Issoudun II 27/08/2022, 
Montoire 03/09/2022, Chateauroux II 10/09/2022

10) ZWARE FOND OUDE EN JAARLINGEN: 8 ereprijzen 
te winnen met dezelfde duif die de twee -2- beste resultaten behaalde op 
alle internationale vluchten. 
Pau 24/06/2022, Agen 01/07/2022, Barcelona 08/07/2022, St Vincent 
15/07/2022, Marseille 22/07/2022, Narbonne 29/07/2022, Perpignan 
05/08/2022

11) ALLROUND DUIF OUDE EN JAARSE: 10 ereprijzen 
te winnen met dezelfde duif die de zes -6- beste resultaten behaalde op 
minimum 2 wedvluchten beneden Parijs en minimum 2 vluchten boven Pa-
rijs waarvan minstens 1 vlucht vanaf 400 km of verder. In de periode van 
02/04/2022 tot en met 10/09/2022.

12) ALLROUND DUIF JONGEN: 10 ereprijzen 
te winnen met dezelfde duif die de zes- 6- beste resultaten behaalde op 
minimum 2 wedvluchten beneden Parijs en minimum 2 vluchten boven Pa-
rijs waarvan minstens 1 vlucht vanaf 400 km of verder. In de periode van 
14/05/2022 tot en met 10/09/2022.

ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN 

Wordt tot algemeen provinciaal kampioen West-Vlaanderen uitgeroepen, 
de liefhebber die het meeste aantal vermeldingen behaalde in de 12 bo-
venvermelde categorieën, 
met dien verstande dat per liefhebber MAXIMUM 1 VERMELDING per cate-
gorie in aanmerking kan worden genomen.
Bij gelijkheid van prijzen komt het totale percentage van de behaalde resul-
taten in de wedstrijden in aanmerking. 

ALGEMEEN: De prijzen zullen ofwel automatisch berekend worden door de 
KBDB. (nog later te bepalen)
Ofwel via de gebruikelijke formulieren volgens het voorbeeld in het bonds-
blad ook te vinden op de KBDB-website ofwel via de formulieren van de 
provinciale afdeling,verkrijgbaar op het secretariaat van de Provinciale Af-
deling van de K.B.D.B. Gaasbeeksesteenweg 52-54,1500 Halle.
Ze moeten aldaar toekomen uiterlijk op vrijdag 23/09/2022 voor 12 uur.
Voor de gevallen waar op de gestelde datum,de provinciale of hoofduitslag 
nog ontbreekt,volstaat het de snelheid van de duif te vermelden.
Het indienen van de kampioenschappen kan door het formulier door te stu-
ren naar: 
-  deschuyffeleer.n@kbdb.be
-  of aangetekend op te sturen naar de KBDB,PE West-Vlaanderen,Gaas-

beeksesteenweg 52-54,1500 HALLE (voor vrijdag 23/09/2022 voor 12 
uur)

-  of na overhandiging op de zitdag te Kortemark, Staatsbaan 23. (datum en 
uur is nog te bepalen)

RANGSCHIKKING: ALLE DUIVEN worden gerangschikt, volgens aantal prij-
zen, met procentberekening en het laagste procent wint.
Procentberekening tot 4 cijfers na de komma, bij gelijkheid tot meerdere 
cijfers na de komma.
Per CATEGORIE kan DEZELFDE LIEFHEBBER maar EEN PRIJS/TROFEE 
WINNEN.
(De liefhebber kan meerdere duiven per categorie inzenden, die worden 
ook gerangschikt, maar enkel de BESTE DUIF komt in aanmerking voor een 
prijs of trofee)

VOORWAARDEN TOT DEELNAME 
Deze kampioenschappen worden aangeboden aan alle niet-geschorste lief-
hebbers met een hok in de Provincie WEST-VLAANDEREN,lidkaart 2022 en in 
regel zijn bij de K.B.D.B.
De reglementen K.B.D.B. en PE WEST-VLAANDEREN zijn integraal van toepas-
sing.
De prijzen moeten behaald zijn minstens per 4-tal (zonder breuken) 
Voor de Kampioenschappen snelheid en kleine halve fond komen enkel de 
lokale en zonale uitslagen in aanmerkingen uiteraard voor zover er enige inleg 
is geweest op de betreffende uitslagen.
Voor de kampioenschappen vanaf de grote halve fond en verder komen de prij-
zen behaald op lokale, zonale en provinciale wedstrijden in aanmerking uiter-
aard ook voor zover er enige inleg is geweest op de betreffende dubbelingen.
Enkel weekenduitslagen of uitslagen van uitgestelde weekendvluchten kunnen 
gebruikt worden en slechts 1 uitslag per weekend.
Internationale en nationale uitslagen komen niet in aanmerking.
De prijzen dienen behaald te worden in eigen categorie: oude bij oude, jaarlin-
gen 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 6 november 2022 in Salons de Vrede te Ichtegem. 
Iedere winnaar is ertoe gehouden PERSOONLIJK zijn prijs in ontvangst te ne-
men. De deelname is 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. 
Wel mag men per kampioenschap de prestaties opgeven van verschillende dui-
ven, maar alléén de duif met de beste uitslagen zal in aanmerking komen voor 
een ereprijs. 
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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OVERNAME LOKAAL TE KORTEMARK VANAF 1 APRIL 2022.

Vanaf 1 april wordt het lokaal te Kortemark, waar de zitdagen en de 
provinciale vergaderingen van de PE West-Vlaanderen plaatsvin-
den, uitgebaat door zijn nieuwe eigenaars.

Wij wensen Serge Vanlaere en Marleen heel veel succes met hun 
nieuwe uitdaging.

Ook wensen wij Sabine en Danny te bedanken voor de jarenlange 
service en wensen wij hen veel succes in hun verdere loopbaan 
en andere activiteiten.

West-Vlaamse liefhebbers die vanaf 1 april ringen willen bestellen, 
doen dit best door vooraf de bestelling door te geven via het num-
mer 0456/302628 (Serge Vanlaere).
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PROVINCIALE GESUBSIDIEERDE KAMPIOENSCHAPPEN 2022 
Met betrekking tot deze kampioenschappen verzoeken wij de geïnteresseer-
den om met de algemene voorwaarden en beschikkingen rekening te houden 
bij het invullen van het deelnameformulier dat in het Bondsblad en op de web-
site 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 Nanteuil in 
de periode van 26 maart tot en met 11 september. Punten kunnen enkel behaald 
worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2020 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 Nanteuil 
in de periode van 26 maart tot en met 11 september. Punten kunnen enkel behaald 
worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2021. 

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 Nanteuil in de periode van 15 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 (uit-
slag oude duiven, oude en jaarduiven samen) voor afstanden vanaf Sézanne tot 
en met Nevers in de periode 7 mei tot en met 3 september. Punten kunnen enkel 
behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2020 of ouder.

5. Kleine halve fond jaarduiven (10 geklasseerden) 
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten (uit-
slag jaarduiven, oude, oude en jaarduiven samen) voor afstanden vanaf Sézanne 
tot en met Nevers in de periode 7 mei tot en met 3 september. Punten kunnen 
enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2021. 

6. Kleine halve fond jonge duiven (10 geklasseerden) 
4 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten (uit-
slag jonge duiven) voor afstanden vanaf Sézanne tot en met Orléans in de periode 
2 juli tot en met 3 september.

7. Grote halve fond oude duiven (10 geklasseerden) 
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle nationale grote hal-
ve-fondvluchten (uitslag oude, oude en jaarduiven samen) voor afstand Bourges 
tot en met La Souterraine in de periode 28 mei tot en met 10 september. Punten 
kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 
2020 of ouder.

8. Grote halve fond jaarduiven (10 geklasseerden) 
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle nationale grote hal-
ve-fondvluchten (uitslag jaarduiven, oude, oude en jaarduiven samen) voor afstand 
Bourges tot en met La Souterraine in de periode 28 mei tot en met 10 september. 
Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het 
jaartal 2021. 

9. Grote halve fond jonge duiven (10 geklasseerden) 
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit volgende wedstrijden: Bour-
ges 30/7, Argenton 13/8, Argenton 27/8 en Châteauroux 10/09 (uitslag jonge dui-
ven).

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 Libour-
ne in de periode 11 juni t.e.m. 6 augustus. Punten kunnen enkel behaald worden 
door duiven drager van een ring van het jaartal 2020 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 11 
juni mei t.e.m. 6 augustus. Punten kunnen alleen behaald worden door duiven 
drager van een ring van het jaartal 2021.

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 2020 of ouder.

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

kampioenschappen bij elkaar geteld worden. Het laagste totaal zal dan winnen. Bij 
gelijkheid van totaal zal de coëfficiënt bepalend zijn.

14. Asduif snelheid oude duiven (3 geklasseerden) 
De 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten 
tot maximum de afstand Nanteuil, gedurende de periode 26 maart tot en met 
11 september. Minimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2020 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 Nanteuil, gedurende de periode 26 maart tot en met 
11 september. Minimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2021.
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 Nanteuil, gedurende de periode 15 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 Nevers, gedurende de periode 
van 7 mei tot en met 3 september. Minimum 4 uitslagen indienen om geklasseerd 
te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2020 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 Nevers, gedurende de periode 
van 7 mei tot en met 3 september. Minimum 4 uitslagen indienen om geklasseerd 
te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2021.
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 Orléans, gedurende de periode 
van 2 juli tot en met 3 september. 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 alle nationale 
grote halve-fondwedvluchten vanaf de afstand Bourges tot en met La Souterrai-
ne, gedurende de periode van 28 mei tot en met 11 september. Minimum 4 uitsla-
gen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2020 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 alle nationale 
grote halve-fondwedvluchten vanaf de afstand Bourges tot en met La Souterrai-
ne, gedurende de periode van 28 mei tot en met 11 september. Minimum 4 uitsla-
gen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2021.
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 30/7, Argenton 
13/8, Argenton 27/8 en Châteauroux 10/09 (uitslag jonge duiven).
Minimum 3 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn. Trofee voor de eerst geklas-
seerde, medaille voor de anderen.

23. Asduif fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 3 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit op wedvluchten 
vanaf de afstand Tulle/Limoges tot en met Libourne in de periode 11 juni t.e.m. 6 
augustus. Minimum 3 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2020 of ouder. Trofee voor de eerst 
geklasseerde, medaille voor de anderen.

24. Asduif fond jaarduiven (3 geklasseerden)
De 2 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, en dit op wedvluchten 
vanaf de afstand Tulle/Limoges in de periode 11 juni t.e.m. 6 augustus. Minimum 
2 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn. Duiven drager van een ring van het 
jaartal 2021.
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Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

25. Asduif Zware Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 2 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, uit te kiezen uit de 
wedvluchten vanaf de afstand Agen. Punten kunnen enkel behaald worden met 
duiven drager van een ring van het jaartal 2020 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 
01-04-2022: 12 j en nog geen 26 j op 01-04-2022) die kunnen bewijzen dat ze de 
duivensport op VOLLEDIG ZELFSTANDIGE basis beoefenen en het geen bestaand 
hok betreft dat door hen werd overgenomen.
Te winnen met de 1ste afgegeven duif op 5 wedvluchten, naar keuze van de lief-
hebber, met een totale afstand van minimum 500 km, op wedvluchten ingericht 
tijdens de periode van 26 maart 2022 tot en met het weekend van de laatste 
nationale wedvlucht. (10-09-22)
Slechts één enkele wedvlucht per weekend, met een minimum deelname van 50 
duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht zal in aanmerking worden genomen. Prijs 
per 4-tal. (100 duiven in wedstrijd = 25 prijzen)

Rangschikking
In elk kampioenschap kan de liefhebber de voor hem meest gunstige uitslag laten 
gelden met dien verstande dat uitsluitend de wedvluchten en dubbelingen die 
voorkomen op de door de afdeling goedgekeurde programma’s mogen in aan-
merking genomen worden.
Voor elk van de eerste 12 competities:
- wordt de rangschikking opgemaakt aan de hand van het grootst aantal prijzen 

behaald met de 1ste en 2de getekende duiven. 
- Enkel de prijzen per 4-tal komen in aanmerking.
Bij éénzelfde aantal prijzen heeft de kleinste coëfficiënt de voorrang in de rang-
schikking. Dit coëfficiënt wordt berekend door de behaalde prijs te delen door het 
aantal duiven en te vermenigvuldigen met 100.

Om te kunnen indienen voor de kampioenschappen met eerste en tweede 
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 2022 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 2022. 
De duiven moeten ingekorfd zijn in een Limburgse vereniging.
Wedvluchten op feestdagen en weekdagvluchten komen niet in aanmerking, voor 
zover het geen uitgestelde lossing betreft.
De prijzen die men wil doen gelden, moeten voorkomen op één en dezelfde uit-
slag. Men kan zowel de hoofdwedstrijd, alsook eventuele door de KBDB afde-
ling Limburg goedgekeurde dubbelingen laten gelden. 
Alleen uitslagen met minimum 50 duiven en minimum 10 deelnemende liefheb-
bers komen in aanmerking voor snelheid, kleine halve fond,.grote halve fond, fond 
en zware fond.
Per kampioenschap kan per week-end slechts één uitslag in aanmerking komen.
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle (26) kampioenschappen.

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

Uitvoeringsvoorschriften
Voor de opgave dient het formulier (of een copie ervan) gebruikt te worden dat in 
het Bondsblad en op de kbdb-website (www.kbdb.be) zal verschijnen. 
Indien een bepaalde uitslag nog niet is verschenen, kan men op het formulier de 
beste uitslag vermelden die men in bezit heeft en doet men in bijlage een verzoek 
waarin men formuleert welke uitslag dient nagekeken door de secretaris en ver-
meldt men de meters die door de duif (of duiven) gemaakt werd(en) (vb Château-
roux 10/9 zonaal, 1ste get. 1234,56 m/min, 2de get. 1234,78 m/min) 

Het opgaveformulier dient UITERLIJK 22 SEPTEMBER 2022 toe te komen op vol-
gend 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 22.09.22 als uiterste datum aanvaard.
De prijs dient persoonlijk te worden afgehaald tijdens de provinciale kampioenen-
viering, zo niet verliest de winnaar alle recht op deze prijs.
Uitzonderlijke gevallen zullen nadien worden onderzocht door de Raad van Be-
stuur, na schriftelijk verzoek vanwege de liefhebber binnen de 8 dagen na de 
uitreiking. 

Foutieve opgaven zullen worden geschrapt en kunnen na 22.09.2022 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 (verbe-
terde indien van toepassing) ter controle te bezorgen aan de provinciale afdeling, 
alwaar zij na controle kunnen worden afgehaald of worden meegegeven aan een 
afgevaardigde van de vereniging bij het afhalen van de ringen eind december. 
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 kam-
pioenschappen snelheid in een andere vereniging dan deze waarbij hij zijn hok-
lijst heeft ingediend, moet uiterlijk 15 april 2022 een ondertekende verklaring 
laten toekomen op de provinciale afdeling waarin hij te kennen geeft van welke 
vereniging hij de uitslagen wenst te gebruiken voor zijn opgave van het snel-
heidskampioenschap. 
Vanaf de halve fondvluchten is dit attest niet meer van toepassing. Men kan 
dan kiezen tussen de hoofdwedstrijd of een dubbeling ongeacht waar men 
zijn hoklijst heeft ingediend. (Opgelet voor de liefhebbers die inkorven in een 
Limburgse vereniging die een ander programma speelt dan dit van Limburg 
– zie hieronder!) 

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

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

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

- op de halve fond (kleine en grote)
De liefhebber dient uiterlijk 15 april 2022 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 hier-
van tijdig op de hoogte te stellen.

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

LIMBURG 
PROVINCIALE GESUBSIDIEERDE KAMPIOENSCHAPPEN 2022 
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PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2022 
I. KAMPIOENSCHAPPEN 1 + 2

■ Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP (3 geklasseerden)

De liefhebber met het meeste aantal vermeldingen in de verschillende cate-
gorieën 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  min. te behalen prijzen
Grote fond oude 6 4
Grote fond en fond jaarl 6 4
Fond oude 6 4
Grote halve fond oude 10 7
Grote halve fond jaarl 10 7
Grote halve fond jonge 10 7
Kleine halve fond oude 12 8
Kleine halve fond jaarl 12 8
Kleine halve fond jonge 12 8
Grote snelheid oude 12 8
Grote snelheid jaarl 12 8
Grote snelheid jonge 12 8
Kleine snelheid oude 12 8
Kleine snelheid jaarl 12 8
Kleine snelheid jonge 12 8

• Het kampioenschap GROTE FOND OUDE DUIVEN – 6 geklasseerden 
zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2), klasse-
ment per 4-tal, op 3 wedvluchten naar keuze naar tussen de internationale wed-
vluchten opgenomen op de kalender van de internationale wedstrijden GROTE 
FOND 

• Het kampioenschap FOND OUDE DUIVEN (drager van een ring 2020 of ou-
der) - 6 geklasseerden 
zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2), klasse-
ment per 4-tal, op 3 wedvluchten naar keuze tussen de wedvluchten weerhou-
den voor het nationaal kampioenschap FOND OUDE

• Het kampioenschap GROTE FOND & FOND JAARLINGEN - 6 geklasseerden 
zal betwist worden met de eerste twee getekende jaarse duiven (1+2), klasse-
ment per 4-tal op 3 wedvluchten naar keuze weerhouden als (inter) nationale 
vlucht met dubbeling jaarduiven op de nationale vluchtkalender Fond en/of Grote 

• Het kampioenschap GROTE HALVE FOND OUDE (drager van een ring 2020 
of ouder) - 10 geklasseerden
zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2), klasse-
ment per 4-tal, op alle nationale GHF inter & provinciale wedvluchten wedvluch-
ten over 5 wedvluchten gedurende de periode van 14 mei tot en met 6 au-
gustus 2022. 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 geklasseerden 
zal worden betwist met de eerste twee getekende jaarduiven (1+2), klassement 
per 4-tal, op alle nationale GHF, interprovinciale & provinciale wedvluchten 
over 4 wedvluchten. gedurende de periode van 14 mei tot en met 6 augustus 
2022. Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden 
genomen met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per 
wedvlucht.

Enkel uitslagen van jaarlingen alleen komen in aanmerking. Geen uitslagen 
oude+jaarduiven.

• Het kampioenschap GROTE HALVE FOND JONGE - 10 geklasseerden 
zal worden betwist met de eerste twee getekende jonge duiven (1+2), klasse-
ment per 4-tal, op alle nationale GHF, interprovinciale & provinciale wedvluch-
ten. Dit kampioenschap geldt enkel JONGE duiven over 3 wedvluchten gedu-
rende de periode van 16 juli tot en met 10 september 2022. Er zal slechts één 
enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen met een mini-
mum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.

• Het kampioenschap KLEINE HALVE FOND OUDE (drager van een ring 2020 
of ouder) - 10 geklasseerden 
zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2), klasse-
ment per 3-tal, op de wedvluchten MELUN – ANDREZEL , SERMAISES, OR-
LEANS – SARAN, FAY-AUX LOGES, GIEN, LORRIS. Dit kampioenschap wordt 
betwist op de wedvluchten over 6 wedvluchten gedurende de periode van 7 
mei tot en met 27 augustus 2022, met uitzondering van het weekend van Bour-
ges 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.
Jaarduiven met ringen van 2021 kunnen in dit kampioenschap geen punten 
scoren.

• Het kampioenschap KLEINE HALVE FOND JAARLINGEN - 10 geklasseerden 
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 7 mei tot en met 27 augustus 2022, 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.
Enkel uitslagen van jaarse duiven alleen komen in aanmerking. Geen uitslagen 
oude+jaarduiven.

• Het kampioenschap KLEINE HALVE FOND JONGE - 10 geklasseerden
zal worden betwist met de eerste twee getekende jonge duiven (1+2), klasse-
ment per 3-tal, op de wedvluchten MELUN – ANDREZEL , SERMAISES, ORLE-
ANS – SARAN, FAY-AUX-LOGES, GIEN, LORRIS over 6 wedvluchten gedurende 
de periode van 18 juni tot en met 27 augustus 2022, 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 (drager van een ring 2020 of 
ouder) - 10 geklasseerden 
zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2), klasse-
ment per 3-tal, op de wedvluchten Noyon (Morlincourt) & Soissons (Margival) 
& Nanteuil & Laon (Besny). Dit kampioenschap wordt betwist over 6 wedvluch-
ten gedurende de periode van 9 april tot en met 28 augustus 2022. Er zal 
slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen 
(geen wedvluchten gehouden tijdens de week of ter gelegenheid van een feest-
dag of kermis) met een minimum deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers per 
wedvlucht.
Jaarduiven met ringen van 2021 kunnen in dit kampioenschap geen punten 
scoren.

• Het kampioenschap GROTE SNELHEID JAARLINGEN - 10 geklasseerden 
zal worden betwist met de eerste twee getekende jaarse duiven (1+2), klasse-
ment per 3-tal, op de wedvluchten Noyon (Morlincourt) & Soissons (Margival) 
& Nanteuil & Laon (Besny). Dit kampioenschap wordt betwist over 6 wedvluch-
ten gedurende de periode van 9 april tot en met 28 augustus 2022. Er zal 
slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen 
(geen wedvluchten gehouden tijdens de week of ter gelegenheid van een feest-
dag of kermis) met een minimum deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers per 
wedvlucht.
Enkel uitslagen van jaarse duiven alleen komen in aanmerking. Geen uitslagen 
oude+jaarduiven.

• Het kampioenschap GROTE SNELHEID JONGE -10 geklasseerden 
zal worden betwist met de eerste twee getekende jonge duiven (1+2), klasse-
ment per 3-tal, op de wedvluchten Noyon (Morlincourt) & Soissons (Margival) & 
Nanteuil & Laon (Besny). Dit kampioenschap wordt betwist over 6 wedvluchten 
gedurende de periode van 4 juni tot en met 28 augustus 2022. 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 wed-
vlucht.

• Het kampioenschap KLEINE SNELHEID OUDE (drager van een ring 2020 of 
ouder) - 10 geklasseerden
Zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2), klasse-
ment per 3-tal, op de wedvluchten Fleurus (Brye), Quievrain & Momignies. Dit 
kampioenschap wordt betwist over 6 wedvluchten gedurende de periode van 
26 maart tot en met 28 augustus 2022. 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 deel-
name van 75 duiven en 7 liefhebbers per wedvlucht.
Jaarduiven met ringen van 2021 kunnen in dit kampioenschap geen punten 
scoren.

• Het kampioenschap KLEINE SNELHEID JAARLINGEN - 10 geklasseerden 
Zal worden betwist met de eerste twee getekende jaarse duiven (1+2), klasse-
ment per 3-tal, op de wedvluchten Fleurus (Brye), Quievrain & Momignies. Dit 
kampioenschap wordt betwist over 6 wedvluchten gedurende de periode van 
26 maart tot en met 28 augustus 2022. 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 deel-
name van 75 duiven en 7 liefhebbers per wedvlucht.
Enkel uitslagen van jaarse duiven alleen komen in aanmerking. Geen uitslagen 
oude+jaarduiven.

• Het kampioenschap KLEINE SNELHEID JONGE - 10 geklasseerden 
Zal worden betwist met de eerste twee getekende jonge duiven (1+2), klasse-
ment per 3-tal, op de wedvluchten Fleurus (Brye), Quievrain & Momignies. Dit 
kampioenschap wordt betwist over 6 wedvluchten gedurende de periode van 

GELIEVE BIJ DE KEUZE VAN DE UISLAGEN REKENING TE HOUDEN MET 
DE RICHTLIJNEN IN PUNT III SPECIFIEKE BESCHIKKINGEN en IV ALGEME-
NE BESCHIKKINGEN.
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14 mei tot en met 28 augustus 2022. 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 deel-
name van 75 duiven en 7 liefhebbers per wedvlucht.

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 

✓ 1° KLEINE SNELHEID, de 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 
3, op de wedvluchten Fleurus (Brye), Quievrain & Momignies. met een mini-
mum deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioen-
schap wordt betwist met oude, jaarse afzonderlijk en jonge duiven, gedurende 
de periode van 26 maart tot en met 28 augustus 2022 – jonge vanaf 14 mei 
2022 tot en met 28 augustus 2022

✓ 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 9 april tot en met 29 augustus 2022. Jonge vanaf 4 
juni tot en met 28 augustus 2022

✓ 3° KLEINE HALVE FOND, de 5 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement 
per 3, op de wedvluchten MELUN – ANDREZEL , SERMAISES, ORLEANS – SA-
RAN, 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 7 mei tot en 
met 27 augustus 2022 Jonge vanaf 18 juni 2022 tot en met 27 augustus 2022

✓ 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 16 juli 2022 tot en met 10 september 2022.

✓ 5° GROTE HALVE FOND OUDE/JAARSE DUIVEN, de 4 beste uitslagen met 
dezelfde duif, klassement per 4, op alle nationale GHF inter & provinciale wed-
vluchten wedvluchten deelname van 100 duiven en 10 deelnemende liefheb-
bers per wedvlucht. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude, 
jaarse duiven afzonderlijk gedurende de periode van 14 mei tot en met 6 au-
gustus 2022.

✓ 6° FOND OUDE DUIVEN de 3 beste uitslagen met dezelfde oude duif klas-
sement 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 in-
ternationale 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 2 dienen 
behaald te worden op de kleine/grote snelheid en 2 op de KHF en 2 op de GHF 
/ Fond / Grote Fond.

III. SPECIFIEKE BESCHIKKINGEN

Voor de Fond & Grote Fond & All-round (kampioenschap 1+2 en asduiven) geldt: 

Voor HET KAMPIOENSCHAP en ASDUIF KAMPIOENSCHAP FOND, GROTE 
FOND en ALL-ROUND kan de liefhebber vrij kiezen tussen de INTERNATIONA-
LE, NATIONALE & ZONALE, DE PROVINCIALE OF DE UITSLAG BRABANTSE 
UNIE. Er mag echter maar één uitslag gebruikt worden per wedstrijd.

Voor de Grote halve Fond (kampioenschap en asduiven geldt :
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. Alle uitslagen dienen 
behaald te worden in dezelfde vereniging, hetzelfde verbond of hetzelfde sa-
menspel.
Men mag zowel de uitslag van het verbond als uitslag van een dubbeling (lo-
kaal of verschillende verenigingen) gebruiken voor zover ingekorfd in één en 
dezelfde vereniging. 

Voor de kleine snelheid, grote snelheid en KHF (kampioenschap & asduiven) 
geldt :
Voor het kampioenschap 1+2 en asduif oude duiven KS GS en KHF dienen de 

uitslagen oude+jaarduiven samen gebruikt te worden (dubbeling oude apart 
komt niet in aanmerking)
Voor de jaarse enkel dubbeling jaarse (geen uitslagen oude+jaarse samen)

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 2022 en 
waarvan het hok gevestigd is in Vlaams-Brabant.

Voor de uitslagen kan de liefhebber kiezen tussen uitslagen behaald binnen 
of buiten Vlaams Brabant.
Voor alle kampioenschappen en as-duiven dient de liefhebber alle gebruikte 
uitslagen te behalen in dezelfde vereniging, hetzelfde verbond of hetzelfde 
samenspel, met inbegrip van de dubbelingen waaraan de vereniging waar hij 
inkorft, in de schoot van ditzelfde verbond of samenspel, deelneemt.

Opmerking : men mag binnen eenzelfde verbond geen lokale (plaatselijke) 
uitslagen van inkorflokaal a EN inkorflokaal b tegelijk gebruiken, ttz alles van 
a OF alles van b, samen met deze van het verbond worden aanvaard. 

Voor de kleine, grote snelheid en de kleine halve fond komen enkel de  
uitslagen in aanmerking, waarvan de duiven in hun eigen categorie vliegen.
Foutieve opgaves kunnen enkel tot 10 dagen na de publicatie van de voorlopi-
ge rangschikking gecorrigeerd worden. 
De wedvluchten waarvan de lossing wegens de weersomstandigheden werden 
verdaagd blijven geldig.
De rangschikking wordt opgesteld op basis van de som van de coëfficiënten 
(behaalde prijs maal honderd gedeeld door het aantal duiven. Bij gelijkheid wor-
den betreffende duiven gerangschikt tot op 4 cijfers na de komma.
De uitslagen van alle vermelde prijzen zullen – indien nodig - voor nazicht wor-
den opgevraagd voor de duiven die in de kampioenschappen worden gerang-
schikt.
Prijzen waarvoor geen opgevraagde uitslag wordt voorgelegd, vervallen.
De uitslagen van interregio wedvluchten met buitenlandse groeperingen WOR-
DEN 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. ALGEMENE BESCHIKKINGEN
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 –PE Vlaams-Bra-
bant t.a.v. Eric Dubois dubois.e@kbdb.be Gaasbeeksesteenweg 52 – 1500 
Halle
Uiterste datum van inzenden : 5 OKTOBER 2022 (poststempel 5 oktober telt 
nog). 
Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, taxipost, e-mail, enz.
Alle palmaressen die ten Bondszetel na die datum toekomen zullen als laattij-
dig 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 prijsuit-
reiking van de afdeling om recht te hebben op hun trofee.
Liefhebbers die zich meermaals klasseren ontvangen een trofee voor de  
gezamenlijke waarde.
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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 26 maart tot en met 31 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 7 mei tot en met 4 sep-
tember, met uitzondering van Ecouen, die niet meetelt voor dit kampioenschap.
Voor de provinciale vlucht Fay-aux-Loges komt de provinciale uitslag niet in 
aanmerking, wel de dubbelingen.
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 14 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 18 juni tot en met 4 sep-
tember, met uitzondering van Ecouen, die niet meetelt voor dit kampioenschap.
Voor de provinciale vlucht Fay-aux-Loges komt de provinciale uitslag niet in 
aanmerking, wel de dubbelingen.
4 wedvluchten met de 1e en 2e getekende komen in aanmerking.

Grote Halve Fond jonge duiven (8 geklasseerden) Alle nationale en provincia-
le 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 coëfficiëntbereke-
ning (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 2022 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 aan-
merking
1. Asduif snelheid oude/jaarse duiven
 7 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

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

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

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

Deelnemingsvoorwaarden  provinciale kampioenschappen.
- De deelneming is kosteloos voor alle liefhebbers, aangesloten bij de KBDB, 

welke een lidkaart 2022 bezitten en waarvan het hok gelegen is in de provin-
cie 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.
- Bij uitgestelde lossingen komen de volgende dagen in aanmerking.
- Onvolledige(minder punten dan vooropgesteld) formulieren komen in aan-

merking indien er onvoldoende geklasseerde zijn met het maximum aantal 
punten.

- Voor de grote halve fond, de fond- en de marathonvluchten komen enkel de 
provinciale wedstrijduitslagen van Antwerpen in aanmerking.
- Bij uitgestelde lossingen op de fond/marathon komen de volgende dagen in 

aanmerking
- Enkel de prijzen met 1e en 2e getekende, behaald in dezelfde wedvlucht, 

komen in aanmerking.
- Voor de kampioenschappen oude duiven komen eveneens de jaarlingen in 

aanmerking.
- Iedere liefhebber mag mededingen in de 8 reeksen. Echter, per reeks komt 

er slechts één weekendwedvlucht in aanmerking, uitgezonderd op de fond 
en marathon, waar alle wedvluchten tellen.

Rangschikking
Deze geschiedt door coëfficiëntberekening tot 4 cijfers na de komma (optelling 
der prijzen)
 
Hoe deelnemen ? 
- De liefhebbers dienen persoonlijk hun deelnemingsfiche in te vullen en op te 

zenden. Zijzelf zijn verant- woordelijk. Deze fiches verschijnen in het Bonds-
blad (Vlaamse afdelingen) en op de website KBDB.

- De winnaars ontvangen allen een trofee, dus geen geldprijzen. Aan lief-
hebbers 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 2022
Deze heeft plaats op zaterdag 10 december 2022 in Den Eyck , Houtum 39 
2460 Kasterlee.

KAMPIOENSCHAP BEGINNELINGEN
Voor de liefhebbers die lid zijn vanaf 2020. 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 31.12.1992)
2. Beginnelingen boven de 30 jaar (geboren voor 1.1.1993)

Het kampioenschap wordt enkel verspeeld op de wedvluchten met JONGE 
DUIVEN, ingericht tussen 14 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 week-
endwedvluchten vanaf Quiévrain/Momignies komen in aanmerking.

Hoe deelnemen ?
De deelnemingsformulieren worden op de website gepubliceerd.

De deelnemingsformulieren moeten uiterlijk op 23 september 2022
(poststempel 22 september) toekomen te Halle, gestaafd met de uitslagen.



33

BONDSBLAD
1 / 2022

SPONSORVLUCHTEN PE ANTWERPEN 2022

CRITERIUM FOND JONGE DUIVEN met eerstgetekende 

A - 23/07/22 FAY AUX LOGES JONGE DUIVEN
   (provinciale uitslag)
B - 30/07/22 BOURGES  JONGE DUIVEN
   (provinciale dubbeling)
C - 13/08/22 ARGENTON  JONGE DUIVEN
   (provinciale dubbeling)
Per vlucht te winnen
1e prijs   125 €
2e prijs  100 €
3e prijs    75 €
10 x 50 = 500 €
   800 € x 3 vluchten =  2.400 €

Horloges : te winnen door de ereprijswinnaars op de provin-
ciale vluchten (enkel jonge). 
D -De Superduif Beyers (asduif op de 3 bovenvermelde vluch-
ten) wint eveneens een horloge + een waardebon van 25 €.
E - De eerstgetekende jaarling of oude duif met de kleinste 
coëfficiënt op één van de 3 vluchten wint eveneens een hor-
loge.

Men kan slechts één horloge winnen.
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.

CRITERIUM SNELHEID JONGE DUIVEN  met eerstgetekende

2 vluchten uit Quiévrain(middenlijn) keuze uit 12/6/22, 
26/6/22 en/of Noyon (middellijn) 10/7/2022 en 24/7/2022 
per arrondissement. 
Of 2 vluchten uit Momignies  (oostenlijn) keuze uit  11/6/22, 
25/6/22 en/of Soissons (oosterlijn) 09/7/2022 en 23/7/2022
Met 1ste getekende over twee van deze vier  vluchten te win-
nen :
1 x 125 =  125 €
1 x 100 = 100 €
1 x 75 =    75 €
6 x 50 = 300 €
   600 € x 3 arrondissementen=  1800 €  

Horloges : te winnen door de liefhebbers met het laagste 
coëfficiënt per arrondissement over de 2 vluchten in het 
zelfde samenspel/vereniging. De winnaar met de allerlaag-
ste coëfficiënt over de 2 vluchten 
ontvangt bovendien een waardebon 
van 25 €.
 
De gewonnen prijzen dienen per-
soonlijk afgehaald te worden op 
de provinciale kampioenendag van 
Antwerpen in feestzaal Den Eyck te 
Kasterlee op zaterdag 10 december 
2022

Datum Wedvlucht Aantal
duiven

Behaalde prijs Ringnummer :

……………..…………/2020

23/7/22 Fay-aux-Loges

30/7/22 Bourges

13/8/22 Argenton

Datum Vereniging  / samenspel Aantal
duiven

Behaalde prijs
1e getekende

Voorbehouden KBDB

Naam en voornaam:

Adres:

Postcode:      Woonplaats:    Tel:   

KBDB-Lidnummer:    Arrondissement:

Deelnemingsformulier sponsorvluchten PE Antwerpen 

Deelnemingsformulier  SUPERDUIF BEYERS 2022 (Asduif op 3 vluchten)

Deelnemingsformulier SNELHEID 2022

Deelnemingsformulieren en uitslagen ter staving van de opgegeven prijzen dienen uiterlijk 23 september 2022 (postdatum 
22/9/2022 telt) toe te komen bij de KBDB – PE Antwerpen p/a Gaasbeeksesteenweg 52/54 – 1500 Halle.
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OP DE KBDB-REGLEMENTEN

INZENDING VAN DE FORMULIEREN VOOR DEELNAME AAN DE 
KAMPIOENSCHAPPEN VAN DE PROVINCIALE ENTITEITEN 2022

OOST-VLAANDEREN
De uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingsformulieren EN VAN 
DE BETREFFENDE (verbeterde) UITSLAGEN is 7 oktober 2022 (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. Deze worden later medegedeeld.

Indien de uitslagen niet in ons bezit zijn op vrijdag 7 oktober 2022 zal de 
inzending niet weerhouden worden ! 

VLAAMS-BRABANT
De palmaressen dienen te worden opgestuurd naar de KBDB, 
Gaasbeeksesteenweg 52-54 - 1500 HALLE of via dubois.e@kbdb.be.
Uiterste datum van inzenden: 5.10.2022 (poststempel 5-10-22 telt nog).
Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, fax, taxi-post, enz.
Alle palmaressen die ten Bondszetel toekomen na deze datum zullen als 
laattijdig worden beschouwd en dus niet in aanmerking worden genomen.

LIMBURG
Het opgaveformulier dient UITERLIJK 23 SEPTEMBER 2022 toe te komen 
op volgend adres: KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE of via 
mail dubois.e@kbdb.be of afgegeven tijdens de provinciale zitdagen van de 
afdeling die 1 oktober voorafgaan. Uitslagen die op dat moment worden mee 
afgegeven, worden niet direct nagezien.

Voor zendingen per post wordt poststempel 22.09.22 als uiterste datum 
aanvaard.

WEST-VLAANDEREN
De prijzen zullen ofwel automatisch berekend worden door de KBDB (nog later 
te bepalen) ofwel via de gebruikelijke formulieren volgens het voorbeeld in dit 
bondsblad (ook te vinden op de KBDB-website) ofwel via de formulieren van 
de provinciale afdeling, verkrijgbaar op het secretariaat van de Provinciale 
Afdeling van de KBDB Gaasbeeksesteenweg 52-54,1500 Halle.

De formulieren moeten op het secretariaat toekomen op UITERLIJK 23 
SEPTEMBER 2022 vòòr 12 uur. Voor de gevallen waar op de gestelde datum, 
de provinciale of hoofduitslag nog ontbreekt, volstaat het de snelheid van de 
duif te vermelden.

Het indienen van de kampioenschappen kan door het formulier door te sturen 
naar: 
- deschuyffeleer.n@kbdb.be
- of aangetekend op te sturen naar de KBDB, PE West-Vlaanderen, 

Gaasbeeksesteenweg 52-54, 
 1500 HALLE (vòòr vrijdag 23/09/2022 voor 12 uur)
- of na overhandiging op de zitdag te Kortemark, Staatsbaan 23. (datum en 

uur is nog te bepalen)

ANTWERPEN
De deelnemingsformulieren worden op de website gepubliceerd. Zij moeten 
uiterlijk op 23.09.2022 (poststempel 22-09-22) toekomen op de KBDB - 
Gaasbeeksesteenweg 52-54 - 1500 Halle, gestaafd met de uitslagen.

OPMERKING VOORAF:
- De schorsing uitgesproken tegen een liefhebber heeft niet alleen gevolgen voor zijn persoon maar ook voor zijn duiven, zijn hok en de plaatsen die hij in gebruik 

heeft.
 De schorsingsmaatregel houdt automatisch voor alle personen het verbod in om reisduiven te houden in enige plaats waar de geschorste liefhebber het 

gebruik zou hebben. Indien de liefhebber deze plaatsen geheel of gedeeltelijk mocht verlaten, kan die toestand voor de nieuwe bewoner slechts worden 
opgeheven door de raad van bestuur van de PE/SPE.

- De liefhebber die zich opzettelijk schuldig maakt aan aankoop of het houden van duiven van een effectief geschorste liefhebber, die als duivenliefhebber een 
geschorste liefhebber helpt, die instemt met de inschrijving op zijn naam van dergelijke duiven bij wedvluchten of tentoonstellingen of die zich in de uitoefening 
van zijn liefhebberij laat bijstaan door een geschorste liefhebber, is strafbaar met een schorsing van één tot drie jaar.

 
Rekening houdend met de hierboven reglementaire bepalingen, informeren wij onze liefhebbers en verenigingen dat volgende liefhebbers een schorsing hebben 
opgelopen in 2020 - 2021:
 

Naam Adres van het hok Duurtijdvan de sanctie Datum waarop de straf begin 
van uitvoering kreeg

Beckers Jean Pannestraat 156 - 3620 Lanaken 10 jaar 15/01/2021

Camps Julien Steenberg 47 - 3460 Bekkevoort 36 maand 08/01/2022

Diaconu Elisei, Pontfort 13 - 2470 Retie 36 maand 06/11/2021

Hessels Johan Stoelputstraat 26a - 8210 Veldegem 8 jaar 23/12/2021

Janssens Benny Nijverheidstraat 9 - 8620 Nieuwpoort 8 jaar 15/01/2021

Otte Michaël Balei 17 - 9520 Sint-Lievens-Houtem 36 maand 07/11/2020

Panza Roberto & Jeremy Rue des trois rois 246 - 4430 Ans 60 maand 26/11/2021

Schreel Dieter Koolskampstraat 50c - 8830 Gits 36 maand 06/08/2021

Soetewye & Zoon Michel Van Espenstraat 31 - 3120 Tremelo 36 maand 08/01/2022

Deze lijst zal, indien er zich in de toekomst nog veroordelingen worden uitgesproken, waarvoor een effectieve schorsing wordt opgelegd, worden aangevuld en 
verschijnen in de volgende edities van het Bondsblad. 
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VAN DE PE 2022

Datum Wedvlucht Aantal
deelnemende 
duiven

Behaalde prijs
1e getekende

Behaalde prijs
2e getekende

Inkorflokaal Voorbehouden KBDB

PROVINCIALE ENTITEITEN KAMPIOENSCHAPPEN 2022
PE: 

Naam en voornaam:

Adres:

Postcode:      Woonplaats:    Tel:   

KBDB-Lidnummer:    Categorie:

Datum: 

Handtekening

Datum Wedvlucht Inrichtende 
vereniging

Inkorflokaal Afstand Aantal
deelnemende
duiven

Behaalde
prijs

Voorbehouden 

KBDB

PROVINCIALE ENTITEITEN KAMPIOENSCHAPPEN 2022
AS-DUIF

Ringnummer: 
PE: 

Naam en voornaam:

Adres:

Postcode:      Woonplaats:    Tel:   

KBDB-Lidnummer:    Categorie:

Datum: 

Handtekening



AS-DUIF KLEINE HALVE FOND JONGE DUIVEN 2020 AS-DUIF KLEINE HALVE FOND JONGE DUIVEN 2021

ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP 2020

AS-DUIF SNELHEID JAARLINGEN 2020

AS-DUIF SNELHEID JONGE DUIVEN 2020

AS-DUIF SNELHEID OUDE 2020

ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP 2021

AS-DUIF SNELHEID JAARLINGEN 2021

AS-DUIF SNELHEID JONGE DUIVEN 2021

AS-DUIF SNELHEID OUDE 2021

PROFICIAT AAN ONZE NATIONALE KAMPIOENEN !



AS-DUIF GROTE HALVE FOND JONGE DUIVEN 2020 AS-DUIF GROTE HALVE FOND JONGE DUIVEN 2021

AS-DUIF KLEINE HALVE FOND JAARLINGEN 2020

AS-DUIF GROTE HALVE FOND OUDE DUIVEN 2020

AS-DUIF KLEINE HALVE FOND OUDE 2020

AS-DUIF GROTE HALVE FOND JAARLINGEN 2020 AS-DUIF GROTE HALVE FOND JAARLINGEN 2021

AS-DUIF KLEINE HALVE FOND JAARLINGEN 2021

AS-DUIF KLEINE HALVE FOND OUDE 2021

AS-DUIF GROTE HALVE FOND OUDE DUIVEN 2021



AS-DUIF ALL ROUND OUDE & JAARLINGEN 2020 AS-DUIF ALL ROUND OUDE & JAARLINGEN 2021

AS-DUIF FOND OUDE DUIVEN 2020

ANN KNAEPEN

AS-DUIF GROTE FOND & FOND JAARLINGEN 2020

AS-DUIF GROTE FOND OUDE 2020

AS-DUIF FOND OUDE DUIVEN 2021

AS-DUIF FOND JAARLINGEN 2021

AS-DUIF GROTE FOND JAARLINGEN 2021

AS-DUIF GROTE FOND OUDE 2021



KLEINE HALVE FOND JONGE DUIVEN 2020 KLEINE HALVE FOND JONGE DUIVEN 2021

AS-DUIF ALL ROUND JONGE DUIVEN 2020

 SNELHEID JONGE DUIVEN 2020

AS-DUIF RHONE VALLEI OUDE 2020

SNELHEID OUDE & JAARLINGEN 2020

AS-DUIF ALL ROUND JONGE DUIVEN 2021

SNELHEID JONGE DUIVEN 2021

AS-DUIF RHONE VALLEI OUDE 2021

SNELHEID OUDE & JAARLINGEN 2021



FOND OUDE 2020 FOND OUDE 2021

KLEINE HALVE FOND OUDE & JAARLINGEN 2020

GROTE HALVE FOND OUDE & JAARLINGEN 2020

GROTE HALVE FOND JONGE DUIVEN 2020

RHÔNEVALLEI OUDE 2020

KLEINE HALVE FOND OUDE & JAARLINGEN 2021

GROTE HALVE FOND OUDE & JAARLINGEN 2021

GROTE HALVE FOND JONGE DUIVEN 2021

RHÔNEVALLEI OUDE 2021



JEUGD NATIONALE VLUCHTEN 2020 JEUGD NATIONALE VLUCHTEN 2021

FOND JAARLINGEN 2020

GROTE FOND OUDE 2020

GROTE FOND JAARLINGEN 2020

JEUGD 2020

FOND JAARLINGEN 2021

GROTE FOND OUDE 2021

GROTE FOND JAARLINGEN 2021

JEUGD 2021



BOURGES VAN DE JONGEREN 2020 BOURGES VAN DE JONGEREN 2021

CRITERIUM JEUGDCLUBS 2020 - 6 TOT 20 JAAR

CRITERIUM JEUGDCLUBS 2021 - 14 TOT 21 JAAR

CRITERIUM JEUGDCLUBS 2021 - 6 TOT 13 JAAR

CRITERIUM JEUGDCLUBS 2021 - BEGINNELINGEN

CRITERIUM JEUGDCLUBS 2020 - 21 TOT 30 JAAR

CRITERIUM JEUGDCLUBS 2021 - 22 TOT 35 JAAR

CRITERIUM JEUGDCLUBS 2021 - 6 TOT 21 JAAR

EREPRIJS BOURGES VAN DE JONGEREN 2020 & 2021 - HERBOTS KOBE EN KATO



 BCK 2  BCK

EREPRIJZEN KBDB-WEDVLUCHTEN 2020

OVERWINNAARS NATIONALE VLUCHTEN 2020

OLYMPIC HOPE 2020

WORLD BEST PIGEON 2020

EREPRIJZEN KBDB-WEDVLUCHTEN 2021

OVERWINNAARS NATIONALE VLUCHTEN 2021

SPORTIVITEITSPRIJS - ALEX DE ZUTTER

WORLD BEST PIGEON 2021



PAS
Pigeon Arrival System

www.bricon-pas.com

PASLive
PASBox 
PASApp
PASClub 

klaar voor 2022!


