
JAARVERSLAG VAN HET PROVINCIAAL COMITE 2021-2022 

 
 

Administratief 
 

 

Het provinciaal comité vergaderde het afgelopen werkjaar 12 maal. 

 

Het seizoen 2022 was een zwaar seizoen met extreme warmte en droogte, waarbij er 

regelmatig diende gewijzigd wat betreft het vluchtprogramma. 

In 2022 waren er nog 95 verenigingen aangesloten in onze provincie . Dit wil zeggen dat er 

3 verenigingen ofwel ontbonden ofwel gefusioneerd zijn op het einde van vorig seizoen. 

In 2022 betaalden nog 3.311 leden hun bijdrage. Dit is een daling van 153 tov 2021 

Deze 3.311 leden kunnen we opsplitsen in 2.869 hoklijsten waarbij er 442 tandemleden 

werden aangesloten. 

 

In onze afdeling werden er nog 223.190 ringen verkocht. Dit zijn er 13.368 minder dan in 

2021.  

 

We noteerden dit jaar 45 zonale winnaars (= idem tov van 2021) en 8 nationale winnaars  

(= -3 tov 2021)  in onze rangen : 7 op de Grote halve fond, 1 op de Fond, 0 op de Grote 

Fond.. 

 
 

Provinciaal sportreglement – Aanpassing voor 2023 
 

 

-   Art. 7 en 13. 

 
 

Juridisch 
 

 

Tijdens het werkjaar 2021-2022 werden 2 vooronderzoeken gedaan inzake mogelijke 

inbreuken op het nationaal sportreglement. Deze zullen door de Kamer van Eerste Aanleg 

verder bekeken worden. 

 

Er werden 4 dossiers behandeld door de verzoeningskamer van de PE Antwerpen die 

telkens met succes werden afgerond. 

 
 

Nationale Algemene Vergadering oktober 2022 
 

 

- Het lidgeld voor 2023 bedraagt 40,00 Euro, voor tandemleden bedraagt dit 20,00 Euro. 

- De prijs van de ring voor 2023 bedraagt 1,00 €. Liefhebbers betalen vanaf hun 151ste 

ring 2 euro extra, vanaf hun 301ste ring 4 euro extra. Dit bedrag zal net als vorig jaar 

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. 

- Alle duiven van 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 (vliegers en kwekers) alsook alle 

vliegers van eerdere jaartallen die men van derden heeft gekregen of aangekocht, dienen 

verplicht gemuteerd op naam van de duivenliefhebber. 

 



- Belang van volledige informatie aangaande spelwijze en dubbelingen binnen een 

provincie met het oog op de automatische berekening en nazicht van alle 

kampioenschappen nationaal en vermoedelijk voor 2023 ook provinciaal. 

 

- Aandacht voor alle verenigingen voor het tijdig opladen van alle wedvluchten op het 

KBDB platform. 

 

 
 

 

 
 

Allerlei 
 

 

 

- De verplichte enting tegen het paramyxovirus blijft gelden. 
 

- Net als vorig jaar kunnen de verenigingen via de login op het KBDB platform hun 

infoblad doorsturen (bevestigen) met de samenstelling van het bestuur en de opgave van 

alle helpers binnen de vereniging. Wij vragen u om de nodige aandacht te besteden aan 

de juistheid van deze gegevens alvorens u het document valideert voor 2023. 

 

- Ook vragen we dat alle verenigingen een contactpersoon (correspondent) zouden 

opgeven die een e-mailadres bezit. Op die manier kunnen we de verenigingen op een 

snelle manier bereiken. Eveneens wordt bij de liefhebbers aangedrongen om zoveel 

mogelijk een e-mail adres op te geven gezien de verdwaalde duiven via deze weg 

gemeld worden aan de eigenaars. 

 

- Dit jaar zullen de verenigingen hun vluchtdocumenten 2023 eveneens via het KBDB 

platform inbrengen. 

 

- Er zal in twee stappen gewerkt worden. Eerst zullen de hoofdwedstrijden dienen 

ingebracht te worden. Voor verbonden zullen de verenigingen die er deel vanuit maken 

een mail krijgen wanneer het verbond zijn programma heeft ingediend. Vervolgens 

kunnen daarna de dubbelingen in het systeem ingebracht worden verwijzend en 

gebruikmakend van het vluchtprogramma van het verbond. Verenigingen die vluchten 

zelf inrichten (geen deel uitmakend van een verbond) kunnen direct aan de slag. 
 

- Vanuit KBDB Nationaal werd gevraagd alle verenigingen erop te wijzen dat er zowel 

bij het koppelen van de duiven alsook bij het inkorven ervan steeds goed wordt 

gecontroleerd dat de voetring klopt met de EC ring die de duif aanheeft of bij het 

koppelen die de liefhebber opgeeft. 
 

- Sommige verenigingen hebben hun ringenlijsten van 2022 nog niet volledig 

doorgegeven aan de KBDB. Het is tevens de bedoeling dat u via de login op het 

platform de resterende ringen 2022 zal kunnen inbrengen tot ongeveer 15 december. 

Wij vragen dit zo spoedig mogelijk in te geven of de lijsten aan de administratie over te 

maken. 

 

- De verenigingen kunnen net als de vorige jaren hun ringen 2023 bestellen via de login 

van de vereniging op het KBDB platform.   

 



- De leden van het provinciaal comité houden eraan om alle actieve bestuursleden en 

medewerkers, die in 2022 ten dienste hebben gestaan voor onze sport, van harte te 

danken.  
 

- De provinciale kampioenendag 2022 is voorzien op 10-12-22 in ‘DEN EYCK’ in 

Kasterlee. 

 

- De nationale dagen zullen op 17 & 18 maart 2023 in de Nekkerhal in Mechelen 

doorgaan. 
 

De ringen 2023 zullen op 29-12-2022 in Café Den Berg, Antwerpsesteenweg 214, Malle, 

verdeeld worden. 
  
Wij als comité kunnen u meedelen dat het interprovinciaal akkoord voor 5 jaar (tot 2026) werd 

afgesloten, dwz. 

1.       Antwerpen 

2.       Sector 1 Vlaams Brabant 

3.       Oost Vlaanderen  

 

Wij als comité zouden enkele belangrijke punten willen aanhalen : 

1.     Snelheidsspel : de maatschappijen kunnen kiezen zaterdag(Momignies en Soissons) of 

zondagspel    

      (Quiévrain  en Noyon) : Interprovinciaal of Quiévrain. 

2.     Halve fond: kunnen de verbonden kiezen interprovinciaal of 15 min later lossen. 

3.     Indien U een samenspel aangaat, gebruik  NIET de naam “ Overkoepeling” maar  

SAMENSPEL OF VERBOND. 

Reden : “Overkoepeling staat niet in de reglementen van de KBDB. 

4.     Vul het sportieve inlichtingenblad 2023 zo goed mogelijk in, als info voor het comité.  

U kan dit afgeven bij het afhalen van uw ringen 2023 op 29 november 2022. 

Dit document staat los van het inbrengen van uw vluchtprogramma 2023 op het KBDB 

platform. Het is enkel een informatief overzicht voor de PE. 

 

 
 

 


