
Verslag van de algemene provinciale vergadering te Zandhoven 27/11/2021 

 

Aanwezige mandatarissen: Alfons Bruurs, Jan Bluekens, Jef Oorts, Juliaan De Winter, Pascal Bodengien en 

administratief secretaris Eric Dubois 

Verontschuldigd : Guido Van Vlierberghe 

 

 

1. Openingswoord van de voorzitter 

De voorzitter, de heer Alfons Bruurs opent de vergadering door de bestuursleden en de vervoerders van 

harte welkom te heten in zaal “De Populier” te Zandhoven.   

Hij vraagt ter nagedachtenis van alle leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn een minuut stilte. 

In de eerste plaats worden de leden van het comité voorgesteld. 

Hij bedankt de medewerkers in de zaal die ieder jaar klaar staan  om deze vergadering te organiseren, 

alsook de besturen van de maatschappijen die iedere week klaar staan voor al onze duivenliefhebbers. De 

laatste twee jaar was dat niet evident. 

Ik zou ook de secretaris, de leden van het provinciaal comité en de vervoerders willen bedanken voor de 

goede samenwerking. 

2020 was het jaar dat door de corona werd geteisterd en had gevolg dat er vele wijzigingen van het 

vluchtprogramma. Het seizoen werd in de eerste plaats later gestart. Het was altijd niet gemakkelijk om 

deze wijzigingen door te voeren. 

Zo  hadden we toch een beetje meer geluk in 2021waarin  het seizoen tijdig kon starten, weliswaar met 

strikte regels voor de inkorvingen. 

Door het weer werden vluchten geschrapt en voor- of achteruit geschoven wat voor de verenigingen niet 

altijd gemakkelijk was ivm personeel  maar zeker ook voor de vervoerders : logistiek is dit voor hen een 

grondige wijziging in het weekend. Ik ben jaren masterplanner geweest en wijzigingen door voeren last 

minute  is niet evident. 

Wij als comité willen zo min mogelijk wijzigingen aanbrengen gedurende het seizoen. 

Gezien we vorig jaar in 2020 geen provinciale vergadering konden houden willen wij toch even stilstaan bij 

vergaderingen in maart 2020. 

Zo werden alle maatschappijen uitgenodigd en hebben wij het comité en met uw maatschappijen samen 

gezeten in 3 vergaderingen te Retie, Zoersel en Rumst. 

Hierbij een kort overzicht wat de algemene mening was van alle maatschappijen. ( zie tabel) 



 

Vervolgens zou ik toch enkele aandachtpunten willen aanhalen die we in het afgelopen seizoenen 

ondervonden: 

Wanneer men een samenspel heeft, gebruik alleen de naam samenspel of verbond en NIET overkoepeling 

: De reden is overkoepeling staat niet in het onze reglementen. De hoofdprijskamp is altijd het grootste 

samenspel. (Vb. Samenspel RAS, Samenspel Turnhout en Herentals) 

Ik wil er nogmaals op wijze dat de besturen van de maatschappijen hun liefhebbers inlichten ivm met art 5 

NSR  met het loslaten van de duiven tijdens de aankomsten van duiven  en zeker zaterdagnamiddag 

wanneer de kleine, grote halve fond en fond aankomen. 

Art. 5. De leden mogen hun duiven niet buiten laten van begin maart tot einde oktober op dagen waarop 

erkende wedvluchten ingericht worden en dit binnen de normale aankomsturen van de duiven. 

Ivm art 9 dat men in het samenspel steeds de duiven in het zelfde lokaal dient in te korven. 

Art. 9.   Voor wedvluchten ingericht in verbond met inbegrip van de provinciale en interprovinciale 

wedvluchten - uiteraard met meerdere intekenlokalen - mogen de liefhebbers maar in één en hetzelfde 

intekenlokaal inkorven; zulks op straf van verbeurdverklaring van al hun inzetten en dit in alle categorieën 

en dubbelingen. 

Art. 102. (NAV 23.10.2013)   Per nationale wedvlucht en voor alle categorieën mogen de liefhebbers 

slechts in één en dezelfde vereniging inkorven; zulks op straf van verbeurdverklaring van al hun inzetten.  

Totaal groep 1 groep 2 groep 3

93 lokalen 40 lokalen 31 lokalen 22 lokalen

1. Indien de lossing interprovinciaal ja 67 27 22 18

Indien de lossing interprovinciaal neen 13 7 4 2

Indien de lossing provinciaal ja 27 12 5 10

Indien de lossing provinciaal neen 34 12 15 7

Indien de lossing in sectoren oost/west ja 19 10 8 1

Indien de lossing in sectoren oost/west neen 38 11 14 13

2. Lossing oude en jonge samen 72 37 17 18

Lossing oude en jonge afzonderlijk 19 3 13 3

3. Naar 1 snelheidsvlucht ja 31 13 7 11

3. Naar 1 snelheidsvlucht neen 55 26 20 9

4. Alle snelheidsvlucht in maanden zaterdag 31 17 9 5

maart, april, september en oktober zondag 58 20 22 16

5. Uitslagen provinciaal 38 19 6 13

Uitslagen sectoren oost en west 29 13 10 6

6. Provinciegrenzen behouden 53 19 21 13

Provinciegrenzen afschaffen 30 16 6 8

7. Waar hoklijst binnenbrengt spelen vrijlaten 62 25 20 17

Waar hoklijst binnenbrengt spelen verplichten 31 16 11 5

8. Portduiven snelheid ja 49 21 13 15

Portduiven snelheid neen 38 18 13 7

Portduiven halve fond ja 16 3 7 6

Portduiven halve fond neen 65 32 20 13

Opiniepeiling snelheidsvluchten 2020 : PE Antwerpen



Voor de nationale vluchten kunnen de liefhebbers enkel inkorven in de nationale inkorvingsburelen waar 

ze opgenomen zijn in de speelomtrek van de verplichte lokale dubbeling.  Portduiven mogen niet ingekorfd 

worden voor nationale wedvluchten. 

Ivm noodkoppelingen. 

Art. 30. (NAV 24.10.2012 - 20.02.2013 – 23.10.2014 – 22.06.2018 – 26.10.2018 – 23.10.2019 – 26.02.2021)  

De koppeling van een elektronische ring met een vaste voetring van een duif moet geschieden in een 

vereniging aangesloten bij de KBDB, in haar lokaal en onder toezicht van minstens twee afgevaardigden en 

met een door de nationale adviesraad voor elektronische constatatiesystemen gehomologeerde en 

jaarlijks goedgekeurde installatie. De koppelingstabel wordt voor iedere liefhebber in zijn elektronische 

klok geladen met dezelfde gehomologeerde en goedgekeurde installatie.  

Noodkoppelingen tijdens de inkorving zijn enkel toegelaten wanneer de duif reeds voorzien is van een 

elektronische ring en deze om één of andere reden defect is. In geen enkel geval mag een ingekorfde duif 

drager zijn van twee of meerdere elektronische ringen. Elektronische ringen die om welke reden dan ook 

dienen vervangen te worden, dienen in de vereniging bewaard te worden tot einde van het seizoen.  De in 

tweevoud afgedrukte koppelingstabel wordt door de betrokken partijen ondertekend. Eén exemplaar 

wordt overhandigd aan de liefhebber en één exemplaar wordt bewaard in de vereniging.   

Mutatieformulier : gebruik het goede mutaties formulier, in het seizoen hebben we ondervonden dat 

liefhebbers een factuur kregen omdat ze het verkeerd formulier hadden gebruikt. 

Inentingslijsten : wij stellen vast dat in bepaalde maatschappijen de inentingslijsten niet overeen komen 

met de ingekorfde duiven.  

Nieuwe liefhebbers : de maatschappij vult het formulier in : “ Toelating tot het houden van reisduiven”  en 

stuurt dit naar de KBDB. Zij(KBDB) stuurt dit formulier naar de gemeente voor goedkeuring. Als het 

formulier terug bij de KBDB is, wordt de liefhebber op de hoogte gebracht.  Nieuwe liefhebber die krijgen 

een starterspakket van de KBDB  

Coördinaten steken : de vereniging of de liefhebber neemt contact met de provinciale secretaris. Hij volgt 

het dossier verder op en verwittigt een mandataris voor het opmeten. De mandataris contacteert de 

duivenliefhebber.  

Ik hoop verder dat deze vergadering sereen kan verlopen en indien er vragen zijn,  zullen wij trachten deze 

te beantwoorden. 

 

Afroeping van de verenigingen. 

Afwezig of verontschuldigd : 66005 OLV-Waver, 66052 Brasschaat, 66074 Geel, 66079 Geel, 66082 

Grobbendonk verontschuldigd, 66099 gestopt,  66095 Heits-o-d-Berg, 66103 Kalmthout, 66110 Hulshout, 

66113 Itegem, 66145 Balen, 66147 Meerhout, 66153 Mol, 66187 Ramsel, 66203 Schriek, 66208 St. 

Amands, 66223 Retie, 66227 Veerle, 66248 Waarloos, 66262 Zoersel, 66301 Rijkevorsel, 66302 Olen 

verontschuldigd, 66315 Wechelderzande, 66325 Vosselaar, 66339 Duffel, 66351 Morkhoven. 

 

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 28/11/2020 online. 

Het verslag staat al vanaf de start van het seizoen op de website van de KBDB en werd met de uitnodiging 

meegezonden.  

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd. 

 



3. Jaarverslag van het provinciaal comité – dienstjaar 2020-2021 

Het verslag werd met de uitnodiging meegezonden.  

De secretaris geeft wat cijfers mee aan de toehoorders terwijl deze geprojecteerd worden op het scherm. 

 

 
 

 

 

Administratief 2022: 

- Het lidgeld voor 2022 blijft hetzelfde als vorig jaar en bedraagt dus 25 Euro, voor tandemleden 

blijft het bedrag op 10 Euro. 

- De prijs van de ring voor 2022 bedraagt 1,00 €. Liefhebbers betalen vanaf hun 151ste ring 2 euro 

extra, liefhebbers betalen vanaf hun 301ste ring 4 euro extra dit bedrag zal rechtstreeks door de 

KBDB aan de liefhebber gefactureerd worden.  De verenigingen verkopen hun ringen dus aan de 

liefhebbers voor 1,00 Euro / ring ongeacht het aantal. 

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Sportief Programma 2022 

 

 

 



 



 

 

 



 
 

De Heer Bruurs overloopt de kalender snelheid zaterdag- en zondagspel en geeft toelichting bij het 

sportieve programma 2022. 

Voor de snelheidsvluchten starten wij op 19/20 maart met het officieel programma. 

Er is een programma zaterdagspel en een programma zondagspel. 

De verenigingen mogen kiezen wat ze willen. Het zaterdagspel is Momignies & Soissons, het zondagspel is 

Quiévrain & Noyon. De keuze is voor het hele seizoen en er kan niet gemengd worden tussen beide 

reisroosters. 

Vanaf 30/4 start leervluchten jonge duiven voor zaterdagspel. PE Antwerpen heeft een aanvraag hiervoor 

ingediend. Reglement zegt vanaf 15 mei (=zondag). 

De oostkant heeft de mogelijkheid om 10 minuten later te lossen. 

 

spreker : U stelt dat de oostkant mag kiezen om vroeger te lossen. Mogen wij niet kiezen? 

 

KBDB Fons : In de week moogt ge kiezen. 

 



Kleine halve fond 

Vanaf Sermaises is het twee nachten korf. 

Er werd heden morgen nog een nieuw aangepast programma gemaakt dat wij tonen op het scherm. 

 

Hier het programma verzonden aan de verenigingen : 

 
 

hieronder de laatste versie van vanmorgen: 

 
 



Er zal een interprovinciale lossing zijn met Vlaams-Brabant. Met Oost-Vlaanderen zijn we nog in 

onderhandeling. 

 

spreker : ik heb gezien dat er 6 midweekvluchten mogen georganiseerd worden. Mogen andere afdelingen 

meer dan 6 midweekvluchten voorzien met opname van Antwerpse duivenliefhebbers? 

KBDB Fons : Ja, daar hebben wij geen vat op. Als u een samenspel heeft en elke vereniging organiseert er 6 

dan hebt x maal 6 midweekvluchten. 

Spreker : Met het huidig programma zullen liefhebbers zich dienen te verplaatsen tussen de lokalen Fond 

en KHF. Kunnen de Sermaises die nu naar donderdag verschuiven niet Melun worden op vrijdag. 

De liefhebber gaat met alle duiven tegelijk naar fondlokaal. Is niet goed voor de KHF lokalen. 

 

KBDB Fons: ik begrijp uw vraag, maar Melun is voor sommigen dan weer te kort in afstand. 

Spreker : Er zijn 3 vergaderingen voor de halve fond geweest en telkens is men op een ander programma 

gekomen. We waren nog niet buiten en er was al direct een mandataris die al zei dat hij met Oost-

Vlaanderen contact zal nemen en dat het Angerville zou worden. Het zou provinciale lossing worden. 

Is de kalender nu niet gewijzigd om toch een interprovinciale lossing te hebben. 

 

KBDB Fons : We hebben 2 vergaderingen gehad. Als Melun moet worden is ook OK voor ons. Als we van 

nationaal moeten wijzigen of er is geen toelating van Frankrijk dan moeten we aanpassen. 

 

spreker : Gaat Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen hetzelfde programma hebben? 

 

KBDB Fons : Vlaams-Brabant probeert hetzelfde programma als ons te hebben. 

 

spreker : Als u met de verbonden hebt afgesproken om provinciaal te lossen, hou u daar dan aan. Nu gaat 

u weer proberen om interprovinciaal te lossen. Laat die anderen maar interprovinciaal lossen en wij lossen 

provinciaal. Ge hebt dat afgesproken, dan moet ge daar niet op terugkomen. 

 

KBDB Fons : Antwerpen lost 1 lossing in Momignies. 

 

spreker : Op de vergadering is gezegd dat het akkoord door OV was opgeblazen en nu komt men er weer 

op terug. Ik zal hier niet meer terugkomen. 

KBDB Fons : Eddy u was er niet bij op de vergadering. We hebben gezegd dat Vlaams-Brabant wel mee zou 

gaan maar dat we het van Oost-Vlaanderen niet wisten. 

Spreker : Wanneer wordt er dan interprovinciaal gelost? 

 

KBDB Fons : We hebben met Vlaams-Brabant sector 1 een akkoord, met Oost-Vlaanderen weten we nog 

niet. 

Spreker : Ik heb een fondlokaal en nu komt de KHF daar nog bij. Waar gaan we het personeel halen. We 

hebben liefhebbers die 100 duiven inkorven. 

Misschien toch eens stemmen. Melun ipv Sermaises is een groot voordeel voor de jonge duiven. 

 

KBDB Fons : We gaan beslissen. Als een stemming moet, dan doen we dat, maar dan zijn er 10 vluchten uit 

Melun! 



Spreker : Vroeger is gestreden voor inkorving op vrijdag. Misschien is een oplossing om vrijdag in te korven 

en zondag te lossen. 

 

KBDB Fons : We moeten aan alle lokalen denken. Gemiddeld zijn er 350 liefh. / week op de Grote fond. 

Spreker : Vele liefhebbers komen met 10-tallen duiven. Ge moet ze ingekorfd krijgen. Hoeveel duiven zijn 

het gemiddeld / week? 

KBDB Fons : Dat weet ik net direct. Moeten de KHF lokalen wijken voor de fondlokalen? 

 

Spreker : De liefhebber gaat niet naar twee lokalen gaan. Hij gaat zijn GHF en KHF proberen te manden in 1 

lokaal. Het is in het belang van de KHF lokalen. 

 

KBDB Pascal : In het seizoen zijn er de hele tijd klachten van liefhebbers geweest over de staat waarin de 

duiven thuis kwamen, ze zouden geen drinken hebben gehad,…. 

Vandaag hoor ik hier niets over. 

Er zal iets moeten gebeuren. 

Johan Bauwens heeft elke provincie apart bekeken. We hebben in overleg beslist om nog drie maal naar 

donderdaginkorving te gaan. 

We moeten denken aan het welzijn van de duiven. Als het mogelijk zou zijn om met 1 nacht mand naar 

Sermaises te gaan dan zou het comité daar ook akkoord mee zijn.  Maar het is 7 uur rijden en de 

vergezeller haalt dan niet. 

Spreker : Als het welzijn van de duiven zo belangrijk is dan moet de interprovinciale lossing op de snelheid 

ook ter discussie staan. 

Korte Pauze 

Overleg bij het comité. 

De secretaris bereidt een bijkomende slide voor om in te passen in de PowerPoint. 

Men zal stemmen over de drie Sermaises op 28/5, 16/7 en 13/8. 

Wie voorstander is om de drie vluchten te vervangen door Melun met inkorving op vrijdag, stemt JA, wie 

tegen de vervanging stemt NEEN. 

De lokalen van de KHF worden één voor één afgeroepen en de stemming genoteerd. 

26 stemmen JA, 12 stemmen NEEN. 

Meerderheid om deze drie vluchten te vervangen door Melun met inkorving op vrijdag. 

Spreker : Al 20 jaar is er een probleem voor de westkant. De oostkant loste niet met de westkant. Mits 

goede afspraken kan veel. 

Dit is geen sportieve beslissing. De oostkant kiest natuurlijk voor hun kant. 

Ze hebben altijd alleen gelost, lost ze nu ook apart. De 1ste vergadering waren er 5 vertegenwoordigers van 

de oostkant. De vraag was om vluchten te kiezen langs oostelijke én westelijke kant. U hebt toen gezegd : 

‘Let op met kruislossingen met te fel oostelijk te gaan’ 

KBDB Fons : Nationaal vraagt ook om op de vluchtlijn te blijven. 

Het programma zal nu 12x Melun hebben. 

 

Het sportief gedeelte wordt daarmee afgesloten. 

 

Spreker : Kan men eens uitleggen het verschil tussen een sportief en een werkend lid. 

De provinciale secretaris stelt dat dit een goede vraag is die mogelijk wel eens moet uitgelegd worden. De 

type statuten van de verenigingen voorzien inderdaad Sportieve leden en werkend leden. Bij werkend 



leden moet men niet denken aan de personen die de handen uit de mouwen steken tijdens de inkorving. 

Wanneer men een hoklijst neemt dan is er in het middenvak een ruimte om het werkend lid in te vullen. 

Bij een hok met 1 lid is dit automatisch dit lid. Bij een tandem, tridem,…. Moet men tussen de leden 

overeenkomen wie die functie bekleedt. Enkel die opgegeven persoon kan als werkend lid fungeren en 

heeft stemrecht over de punten die tot de bevoegdheid behoren van de algemene vergadering van de 

werkende leden van een vereniging. Deze bevoegdheden zijn opgesomd in de type-statuten. Om het in 

enkele woorden samen te vatten kan men stellen alles wat met het beheer van de vereniging te maken 

heeft. Het financiële, het bestuur, een eventuele fusie of ontbinding om enkele op te sommen. 

Sportieve leden zijn zij die in uw vereniging komen inkorven op de wedvluchten. Wanneer we terug naar 

de hoklijst gaan dan is elk lid op de hoklijst van een hok dat komt inkorven een sportief lid. Bij een tandem 

zijn er dan 2 sportieve leden, bij een tridem 3,… 

Zij zijn stemgerechtigd tijdens de sportieve algemene vergadering en haar bevoegdheid is voor de hand 

liggend;  alles wat met sportieve zaken te maken heeft : samenspel vormen, deelnemingszone, 

kampioenschappen, … De volledige bevoegdheid is te vinden in de type-statuten  

Spreker : Wij zijn een vzw. Artikel 21 uit het prov. sportreglement werd geschrapt omdat dit eveneens 

nationaal voorzien is. Kan de vzw afwijken van dit artikel? 

 

De provinciale secretaris moet het antwoord voorlopig schuldig blijven. Voor vzw ’s zijn er wettelijke regels 

en hij is geen jurist om zich hierover direct uit te spreken. 

 

Spreker : Ik heb dit aan uw voorganger destijds gevraagd en deze heeft me bevestigd dat het kon. 

 

De secretaris begrijpt dan niet waarom de vraag opnieuw gesteld wordt, maar wil dit wel navragen bij de 

nationale zetel. 

 

Spreker : Er is overeengekomen om de duiven met de verste afstand eerst te lossen. De plaatsing op de 

lossingsplaats is dan van belang. Blijkbaar is deze plaatsing niet altijd hoe het moet. 

 

KBDB Fons : Johan Bauwens kan hierop antwoorden. 

Bauwens : Wanneer het terrein groter is, kan dat. 

KBDB Pascal : We zijn bezig om de losplaatsen Quiévrain en Noyon onder handen te nemen. Quiévrain zal 

2x groter worden in de toekomst. Noyon zal ook veranderingen ondergaan. 

We zijn ook aan het zoeken naar een middel om tussen de manden meer vrije ruimte te krijgen voor een 

betere verluchting. Wij hebben momenteel proefmateriaal omdat te realiseren. We zijn dit aan het 

bekijken. 

Spreker : Ik kom terug op Melun en vrees dat bij 5 uur rijden het probleem van het transport nog niet 

opgelost is. Kunnen wij aansluiten bij Oost-Vlaanderen om 2 nachten mand te hebben? 

 

Spreker : Ik heb dat al in 2018 aangevraagd en geen reactie gekregen. 

 

KBDB Fons : Ik heb Piet (voorzitter Grensverbond) een antwoord gegeven. 

 

De voorzitter sluit hierop de vergadering af en geeft het woord aan de provinciale secretaris die een eerste 

licht laat schijnen op de geplande invoer van de vluchtprogramma’s via het platform.  

 

Via het platform kunnen de verenigingen ondertussen jaarlijks hun ringenbestelling doen, de verkoop aan 

hun leden inbrengen, het infoblad (bestuur en helpers) online doorgeven. 

Het systeem voor de vluchtkalenders zal opengesteld worden vanaf 8-12-21. De hoofdwedstrijden zullen 

eerst ingebracht dienen te worden. Daarna zal vanaf een nog te bepalen datum de mogelijkheid zijn om de 



dubbelingen in te brengen.  

Voor wat we momenteel reeds gezien hebben zullen de verenigingen stap voor stap begeleid worden om 

hun vluchtprogramma in te brengen. 

De PE Antwerpen heeft wel nog gekozen om de inlichtingenfiche te behouden. Dit is om op korte termijn 

een overzicht te hebben van de grote spellijnen in de provincie. Dit staat los van de in te brengen 

vluchtprogramma’s op het platform, die de basis vormen voor de op te laden uitslagen die op hun beurt 

zullen dienen voor het automatisch berekenen van kampioenschappen. De vluchtprogramma’s juist 

inbrengen is du van het grootste belang voor alle stappen die daarna volgen. 

Het inbrengen zou dienen te gebeuren tegen uiterlijk 15 januari 2022. 

 

 

De voorzitter geeft het woord aan de secretaris die enkele wijzigingen van de reglementen, behandeld op 

de nationale algemene vergadering van 29-11-21, toelicht. 

Art. 8 § 5 – wijziging in het vet 

- Het dubbelen van jonge duiven in de andere categorie wordt toegelaten vanaf het weekend van 

de laatste nationale wedvlucht (i.p.v. de eerste zaterdag van september) zonder dat evenwel de 

verplichting tot dubbelen aan de deelnemer kan worden opgelegd. 

Art. 11 § 1 – wijziging in het vet 

- Het duivenwedvluchtseizoen begint en eindigt op: 

- Kleine snelheid:   vanaf het laatste weekend (i.p.v. 2e weekend) van maart tot en met het 

vierde    

  weekend van oktober (opleervluchten 1 week voor de 1ste wedvlucht) 

- Grote snelheid:   vanaf de 1e zaterdag van april tot de laatste zondag van september. 

- Kleine halve-fond: vanaf de 1e zaterdag van mei tot en met het weekend dat de laatste nationale    

   vlucht voorafgaat.   

Art.65 – inlassing van een nieuwe § 1 

- Het afslaan van het toestel kan enkel gebeuren na het constateren van de duiven voor de 

bewuste wedvlucht. 

- Wat het binnenbrengen van de apparaten betreft, zullen de liefhebbers er over waken de 

richtlijnen, uitgevaardigd door de inrichters en/of de inkorvingsburelen, na te leven. 

- Het bestatigingstoestel moet verplichtend worden binnengebracht dezelfde dag als de sluitingsdag 

van de wedvlucht tenzij anders bepaald door de vereniging en/of de inrichter. 

Art. 101 § 2 – wijziging in het vet 

- De meldingen zullen de laatste 4 cijfers van de identiteitsring, het uur van klokken (in u, min, sec), 

het uur van aanmelden (in u, min, sec), het eventueel vleugelmerk en de naam van de liefhebber 

vermelden. Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de duif 

geklasseerd op het juiste uur van bestatiging (in u, min, sec) plus 1 minuut. Indien aan één of 

meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, waaronder het bewust en opzettelijk 

mededelen van een foutief uur van klokken, zal de duif worden gedeklasseerd. 

Art. 101 - inlassing van een voorlaatste §  

- De formaliteiten van aanmelden zijn niet meer verplicht vanaf de 3de dag van bestatiging.  

Art. 112 – inlassing van volgende tekst 



- De KBDB is de enige federatie die bevoegd is om aanvragen van overschrijvingen van hokken 

gelegen op Belgisch grondgebied te behandelen. 

 

 

5. Goedkeuring Provinciaal sportreglement 

 

Het betreft enkel het in overeenstemming brengen met het nationaal sportreglement inzake de 

beslissing spel oude en jaarse duiven. 

 

Art. 7 (aanpassing aan NSR) 

▪ Oude en jaarse duiven vliegen in één categorie en er is een vrije dubbeling voor jaarse duiven. 

▪ Gemengde wedstrijden (oude + jaarse + jonge) worden slechts toegestaan vanaf de eerste 

zaterdag van september. 

▪ Vanaf de Frankrijkvluchten mogen er geen port- of  leerduiven meer aangenomen worden in de 

wedstrijden. 

 

Geen opmerkingen. 

Voorstel is aangenomen 

 

Art. 21 (schrappen is reeds voorzien in nationale reglementering) 

▪ Sportieve leden moeten dezelfde terugbetalingen genieten, voor wat de getekende duiven 

betreft, als de werkende leden. (Staat in de statuten van vereniging) 

Geen opmerkingen. 

Voorstel aangenomen. 

Art. 22  (schrappen is reeds voorzien in nationale reglementering) 

▪ Bij vluchten met afzonderlijke lossingen voor oude en jonge duiven moet er bij het inkorven met 

afzonderlijke tangen/clubmasters voor oude en jonge duiven gewerkt worden, dewelke duidelijk 

van elkaar gescheiden staan opgesteld. De manden waarin de oude en jonge duiven worden 

ingekorfd dienen eveneens duidelijk van elkaar gescheiden te staan. 

 

Geen opmerkingen. 

Voorstel aangenomen 

 

 

 

6. Eventuele voorstellen tot inlassing in de dagorde van de nationale algemene vergadering  

 

Er zijn geen voorstellen ingediend.  

 

De Voorzitter bedankt de vertegenwoordigers voor de constructieve vergadering en wenst hen 

een goed weekend. 

 

 

Secretaris-verslaggever PE Antwerpen 

Eric Dubois 

 


