
ALGEMENE VERGADERING VAN  30 NOVEMBER 2021   

ZAAL ‘ELCKERLYC’ ST-LAMBRECHTS-HERK 
 

Aanwezig voor de KBDB : Kempeneers Wim (voorzitter), Houbrechts Gino (O-Voorz.), Karel Pottel 

(Secretaris) en provinciaal secretaris Dubois E. 

Controle op CST en mondmasker aan de ingang.  

 

Naamafroeping van de verenigingen. 

Afwezig of verontschuldigd : 

55013 Dilsen, 55025 Heers verontschuldigd, 55026 Herk-de-Stad Olijftak, 55033 Lanaken 

verontschuldigd, 55035 Lanklaar,  55037 Lommel, 55039 Maaseik verontschuldigd, 55041 

Maasmechelen gestopt, 55042 Millen, 55044 Overpelt verontschuldigd, 55056 Vliermaal, 55096 

Bocholt verontschuldigd, 55104 Herderen, 55123 Gelmen verontschuldigd, 55172 Herk-de-Stad 

gestopt. 

Er zijn 44 verenigingen vertegenwoordigd. 

 

Aanwezig : Verdienstelijk lid J.L. Loix 

 

Vervolgens wordt er overgegaan tot de orde van de dag. 

1 . Welkomwoord van de voorzitter namens het comité. 

De voorzitter, de Heer Wim Kempeneers opent de zitting en vraagt een minuut stilte in acht te 

nemen voor de overleden duivenliefhebbers tijdens het afgelopen jaar.  

Hij heet alle aanwezigen welkom op deze ‘normale’ algemene vergadering. Hij bedankt namens het 

provinciaal comité de voorzitters en medewerkers  in de verenigingen die het voor de 

duivenliefhebbers wekelijks mogelijk maken om hun hobby te beoefenen.  

 

2 . Verslag van de algemene vergadering van 7.12.2020 

Er worden geen vragen of opmerkingen genoteerd. 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 

3 .  Administratief verslag van de werking van de afdeling 

Er worden geen vragen of opmerkingen genoteerd. 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 

4 . Provinciaal sportreglement 2021 

Er werd 1 voorstel ontvangen (wijziging art. 4) van de verenigingen dat conform het reglement werd 
ingediend. 
Het comité heeft in het provinciaal sportreglement enkele aanpassingen gedaan. We zullen over deze 
punten stemmen. 

 

Artikel 4. 
Wijziging van bestaande tekst door rode tekst 



Bestaande tekst : 

Voor de snelheids- en de kleine halve fondvluchten worden de gewesten bepaald door het Provinciaal 
Comité. 

Voorstel ingediend door verenigingen ter vervanging van huidige tekst van artikel 4 : 
Voor de snelheids- en de kleine halve fondvluchten wordt en blijft het gewest de hoofdwedstrijd, 
bekrachtigd door het Provinciaal Comité. 

Het behouden van een aantal provinciale vluchten op de kleine halve fond. 
 
Zonhoven : Artikel 19 van het nationaal reglement geeft u sinds de laatste nationale vergadering de 
bevoegdheid om zelf te beslissen. Waarom doet u dan een stemming?  
 
?? Diepenbeek ?? : Stemmen heeft geen zin. Dit voorstel gaat in tegen het nationaal reglement. 

KBDB Gino : We zijn niet over één-nacht-ijs gegaan bij dit voorstel dat correct werd ingediend. Wij 

hebben een schrijven ontvangen van de nationale zetel dat het voorstel behandeld dient te worden. 

We kunnen dit punt ter stemming voorleggen en gaan nu over tot een stemming.  

 

?? : We gaan toch niet met handopsteking stemmen? Sommigen zullen niet hun mening durven 

weergeven. 

 

Zonhoven : Een stemming is onnodig. U hebt de bevoegdheid. 

 

Kermt : Stel dat het antwoord neen zou zijn? Vergeet niet dat als het voorstel niet wordt 

aangenomen de gewesten niet langer zullen bestaan. 

KBDB Wim : We gaan hier afsluiten en overgaan tot een geheime stemming. Ik ga vereniging per 

vereniging afroepen en dan kan u hier uw stemdocument komen afhalen. Gelieve bij de verplaatsing 

uw mondmasker op te zetten.  

Er is een volmacht van Overrepen voor Jesseren  

Er is een volmacht van Bocholt voor Gruitrode 

 

?? Zonhoven ??  : Volmachten zijn niet toegelaten. 

 

KBDB : is voorzien in de reglementen. 

 

Afroeping en afhaling van de stemdocumenten. 

 

De provinciale secretaris legt uit dat het stembiljet bovenaan de hoofding van de vereniging vermeld 

met het aantal leden. Daarna volgen 4 mogelijke stemronden die van boven naar beneden 

genummerd zijn van stemronde 4 tot stemronde 1. Beneden op het document staat een groene pijl. 

We beginnen beneden met stemronde 1 dat gebruikt zal worden voor de eerste stemming, met 

name over artikel 4. U kan nu dit deel afscheuren om dadelijk te gebruiken. De rest van het 

document met de overige stemronden houdt u voor straks eventueel te gebruiken bij een volgende 

stemronde. Het gebruik van een andere stemronde dan stemronde 1 levert geen geldige stem op in 

deze stemming.  

Op de strook stemronde 1 staat een vak om in aan te duiden VOOR en een vak om in aan te duiden 



TEGEN. Wanneer u voor de nieuwe tekst bent die de verenigingen hebben ingediend dan kruist u het 

vakje van VOOR aan. Wanneer u tegen het voorstel van de verenigingen bent, dan duidt u het vakje 

van TEGEN aan. Wordt nog eens herhaald. 

 

Men gaat over tot de stemming en de documenten worden door de secretaris en mandataris Pottel 

opgehaald en in een doos geworpen en overhandigd aan de voorzitter. 

 

Er worden twee ‘controleurs’ gevraagd uit de zaal. Eén neemt plaats bij de voorzitter die de 

stemmingen afleest.  

Een tweede controleur naast de secretaris die de resultaten in excel zet zodat een snelle telling 

mogelijk is. 

 

RESULTAAT : 1008 stemmen VOOR, 543 stemmen TEGEN. 1 ongeldige stem (stemronde 4 gebruikt). 

KBDB Gino : Leest het resultaat voor. Het voorstel van de verenigingen is hiermee aangenomen en 

vervangt de vroegere tekst van artikel 4. 

Artikel 5. §1 en §5 
 
§1 vervanging van bestaande tekst door rode tekst. 

De deelnemingszones moeten uitgedrukt worden in gemeenten, deelgemeenten of belangrijke 

gehuchten, overeenkomstig de lijst met de “officiële indeling van de gemeenten, deelgemeenten en 

enkele belangrijke gehuchten in gewesten” die jaarlijks door het provinciaal comité ter beschikking wordt 

gesteld van de verenigingen. 

 
Voorstel tekst van het provinciaal comité ter vervanging van §1 van artikel 5 : 
De deelnemingszones moeten uitgedrukt worden in deelgemeenten, overeenkomstig de lijst 

weergegeven op de kaart 1976 KBDB. 

De verenigingen ontvangen jaarlijks van de PE Limburg de lijst met de indeling van de gewesten. 

 

§5 schrapping van rode tekst 

Voorstel van het provinciaal comité ter vervanging van laatste § van artikel 5 : 

Bij overgang van een vereniging naar een ander gewest ingevolge samenspel behouden de 

liefhebbers van die vereniging het recht om te blijven spelen in hun oorspronkelijk gewest 

voor zover ze in de deelnemingszone opgenomen zijn. 

Mits akkoord van de betrokken verenigingen kan de straal van bepaalde verenigingen 
over de grenzen van het gewest heen door het Provinciaal Comité goedgekeurd worden. 

KBDB Wim toelichting : In het huidig nationaal sportreglement is opgenomen dat we met de 

administratieve kaart 1976 van de KBDB moeten werken. Onze lijst met de indeling van de gewesten 

bevatte naast deelgemeenten ook gehuchten. Nationaal heeft laten weten dat er uitsluitend met 

officiële deelgemeenten mag gewerkt worden wanneer de deelnemingszones (speelstralen) worden 

uitgedrukt in deelgemeenten. Uitzonderingen zullen niet langer van toepassing zijn. De officiële 

deelgemeenten zullen van toepassing zijn. 

Alken : Kan een gemeente in twee gewesten spelen? 



 

Gruitrode : Moet Zolder niet in de West spelen ? 

 

KBDB Gino : We hebben recentelijk niet-officieel vernomen dat de kaart 1976 misschien niet 

gehandhaafd blijft.  Als nationaal ons nadien informeert dat de kaart 1976 niet zou gebruikt worden, 

vervalt de door het comité voorgestelde wijziging van artikel 5. 

 

Romershoven : Als die kaart doorgaat, dan zal er toch ook voor bepaalde spelen iets veranderen. 

Gutschoven : Wie is op de hoogte hier van wat de wijzigingen zijn ten gevolge van die kaart 1976? Ik 

heb beide situaties vergeleken en heb voldoende afdrukken mee voor iedereen. Wie dit wenst kan 

dit bij mij bekomen. Ik stel vast dat lokale spelen van verenigingen teniet zullen gaan. 

 

Zonhoven : postcode 3500 Hasselt mag niet in spel Trudo deelnemen, 3500 Sint-Lambrechts-Herk 

mag dat wel. Dit klopt toch niet. 

 

KBDB Wim : Nu praat u over postcodes. De reglementen voorzien deelgemeenten voor de 

deelnemingszones. 

KBDB Gino : Als iedereen ermee akkoord is gaan we afwachten wat nationaal ons laat geworden en 

passen we het artikel 5 toe dat van toepassing is en gaan dan verder met het volgende artikel. 

 

Hiermee wordt het voorstel aangenomen met de randbemerking. 

Artikel 6 

Bestaande tekst : 

Uitzonderingen op dit principe kunnen enkel door het Provinciaal Comiteit toegestaan worden. 
 
Voorstel van het provinciaal comité ter vervanging van art. 6 

Uitzonderingen op dit principe kunnen enkel door het Provinciaal Comité toegestaan 

worden. 

 

KBDB Gino : dit is enkel een correctie van het woord Comiteit naar Comité. 

 

Geen opmerkingen. 

Hiermee wordt het voorstel aangenomen. 

Artikel 11.   
 
Bestaande tekst :  
De verenigingen en verbonden zijn  gehouden om voor aanvang van het seizoen hun programmaboekje 
(of enig ander document ter bekendmaking van hun in te richten wedvluchten) aan de provinciale entiteit 
over te maken. 

De verenigingen en verbonden zijn gehouden om wekelijks van elke prijskamp een uitslag over te 

maken aan de verantwoordelijke volgens de beschikkingen die aan de verenigingen worden 

meegedeeld bij de seizoensaanvang. tegelijkertijd als deze aan de liefhebbers verzonden wordt. Op 

elke uitslag moet in de hoofding van iedere inzet, poelen, serie, voorwerpen enz., kortom iedere 

kolom, het aantal getekende duiven vermeld worden, alsmede de totale inzet en het aantal 



deelnemende liefhebbers. 
 

Voorstel van het provinciaal comité ter vervanging van art. 11. 

De verenigingen en verbonden zijn  gehouden om voor aanvang van het seizoen hun programmaboekje 
(of enig ander document ter bekendmaking van hun in te richten wedvluchten) aan de provinciale entiteit 
over te maken. 

De verenigingen en verbonden zijn gehouden om wekelijks van elke prijskamp een uitslag over te 

maken aan de verantwoordelijke volgens de beschikkingen die aan de verenigingen worden 

meegedeeld bij de seizoensaanvang. tegelijkertijd als deze aan de liefhebbers verzonden wordt. Op 

elke uitslag moet in de hoofding van iedere inzet, poelen, serie, voorwerpen enz., kortom iedere kolom, 

het aantal getekende duiven vermeld worden, alsmede de totale inzet en het aantal deelnemende 

liefhebbers. 

De uitslagen van alle wedstrijden dienen ingegeven te worden op het voorzien platform 
van de KBDB, zowel van de hoofdwedstrijd als van de goedgekeurde dubbelingen. 

KBDB Gino : rekening houdend met de nieuwe werkwijze van de KBDB via het platform, hebben we 

deze aanpassing moeten aanbrengen. 

Romershoven : Het geen dit jaar is gebeurd bij de nationale kampioenschappen trekt op niets. Tal 

van uitslagen waar niet opgeladen alsook 4 van het spel Zuid-Oost. 

 

KBDB Gino : de verenigingen die in gebreke waren zijn een aantal malen hiervan verwittigd. 

 

Zonhoven : Kan men niet 1 rangschikker in de provincie aanduiden die dan alles centraliseert en de 

uitslagen oplaadt? 

Kermt : de systemen van de KBDB zijn dermate ingewikkeld voor de huidige besturen van de 

verenigingen dat men de hele tijd hulp moet inroepen van jonge personen in naburige verenigingen. 

KBDB Gino : Rekening houdend met de nieuwe ontwikkeling binnen de KBDB kunnen we niet anders 

dan het reglement aanpassen. 

Geen verder opmerkingen 

Het voorstel wordt hiermede aangenomen. 

Artikel 17 

 

Bestaande tekst : 
Portduiven moeten op alle vluchten aangenomen worden, uitgezonderd voor nationale, 
interprovinciale en provinciale wedvluchten waar geen “port-“, “lap-“ of leerduiven mogen 
worden aangenomen.”.  

Er wordt de aandacht gevestigd op artikel 37 van het Nationaal Sportreglement : “ Het 
inkorven van port/leerduiven van buiten de deelnemingszone van de vereniging is niet 
toegelaten tenzij anders bepaald door de PE/SPE.  
De verzendingskosten aangerekend voor “port”-“lap”- of leerduiven mogen nooit hoger liggen 
dan de inleg voor kosten aangerekend voor de duiven die aan de wedvlucht deelnemen.  

 

Voorstel van het provinciaal comité ter vervanging van art. 17. 



Portduiven moeten op alle vluchten aangenomen worden, uitgezonderd voor nationale, 
interprovinciale en provinciale wedvluchten waar geen “port-“, “lap-“ of leerduiven mogen 
worden aangenomen.”.  

De verenigingen die dit wensen, kunnen op de wedvluchten voor de port-, lap- of leerduiven 
deelgemeenten opnemen van buiten de deelnemingszone van de hoofdwedstrijd indien ze voldoet 
aan volgende twee voorwaarden : 
- de bijkomende gemeente(n) paalt (palen) aan de grens van de deelgemeente waar de 
aanvragende vereniging gevestigd is. 
EN 
- de inrichter van de hoofdwedstrijd een schriftelijk akkoord geeft, ondertekend door de drie 
hoofdfuncties, en de vereniging dit akkoord waarin de deelgemeente (n) is (zijn) opgesomd, 
voorlegt aan het provinciaal comité van de PE Limburg uiterlijk 31 december. 

De verzendingskosten aangerekend voor “port”-“lap”- of leerduiven mogen nooit hoger liggen 
dan de inleg voor kosten aangerekend voor de duiven die aan de wedvlucht deelnemen.  

Zonhoven : Dit betekent dat liefhebbers uit gemeenten van de het gewest Midden kunnen inkorven 

voor port in een ander gewest. 

 

KBDB Gino : Klopt. 

Geen verdere opmerkingen. 

Hiermede is het voorstel aangenomen. 

 

6 . Beslissingen van de nationale algemene vergadering van 29-10-21 

KBDB Gino :  De belangrijkste zaken stippen we hier even aan. 

 

De prijs van de ring werd behouden op 1 euro. 

 

Dubbelen van jonge duiven in een andere categorie vanaf het WE van de laatste nationale vlucht ( 2de 

WE van september Châteauroux). 

Kleine snelheid begint laatste WE van maart en eindigt het 4de WE van oktober. 

 

Het aantal duiven in de manden: De vroegere norm bij verhoogde temperatuur is nu de basisnorm 

geworden voor het hele seizoen. 

 

Vanaf de derde dag zullen de duiven niet meer aangemeld moeten worden. 

7 . Voorstelling sportief programma 2022.  

 

De kalender wordt besproken met de verenigingen. 

Zonhoven : Nanteuil is niet haalbaar met 1 nacht mand. Dit is voor de achterkant ongeveer 300 km. 

afgelopen weekend aan de verenigingen bezorgd. 

 

?? : Verander de eerste Nanteuil in Laon en maak van Nanteuil KHF. 



Neeroeteren : Bauwens en Meyers (Limb. Verz) hebben samen ook de kalender bekeken en zouden 

drie aanpassingen willen.  

KBDB Wim : Op de KHF hebben 2 lossingsuren. We passen daar niet graag de kalender aan. 

 

Vervolgens worden de zondagvluchten besproken. Het comité heeft 8 vluchten op zondag voorzien 

en er zijn verenigingen die dit aantal te hoog vinden, waardoor de vrije familiedag in het gedrang 

komt. 

 

KBDB Wim : We zijn geen voorstander van twee snelheidsvluchten op dezelfde dag te laten inkorven. 

In samenspraak met de verenigingen maakt men volgende afspraken aangaande de kalender 2022 : 

30/4 wordt Nanteuil vervangen door Laon – voor gewest West geen wijziging 

21/5 wordt Nanteuil vervangen door Laon – voor gewest West geen wijziging 

25/6 wordt Nanteuil  vervangen door Laon – voor gewest West wordt Melun vervangen door 

Soissons, gewest Midden Melun vervangen Laon 

30/7 wordt Nanteuil vervangen door Laon – voor gewest West geen wijziging 

2/7 komt Chimay ipv 3/7  - voor gewest West 2/7 Momignies ipv 3/7 

6/8 komt Chimay ipv 7/8 -  voor gewest West 6/8 Momignies ipv 7/8 

3/9 wordt Laon vervangen door Vervins – voor gewest West  geen wijziging 

10/9 wordt Vervins vervangen door Chimay – voor gewest West Soissons vervangen door Momignies 

25/6 komt bij : Auxerre prov. 

2/7 komt bij : Nevers prov. 

Deze wijzigingen resulteren in onderstaande vluchtkalenders voor de gewesten. 

 

 



 

Vluchtprogramma 2022      Gewest Zuid-Oost + Oost

Reeks oude duiven Reeks jaarduiven Reeks jonge duiven I Reeks jonge duiven II Reeks jonge duiven III

za 19/03/2022 Leervlucht

za 26/03/2022 Mettet

za 2/04/2022 Chimay 

za 9/04/2022 Chimay 

za 16/04/2022 Vervins

ma 18/04/2022 Paasmaandag 

za 23/04/2022 Laon

zo 24/04/2022 Mettet

za 30/04/2022 LAON

zo 1/05/2022 Chimay

za 7/05/2022 Sourdun Dizy

za 14/05/2022 Lorris prov Laon

zo 15/05/2022 Mettet

za 21/05/2022 Gien prov LAON

zo 22/05/2022 Mettet

do 26/05/2022 Hemelvaartsdag

za 28/05/2022 Bourges Nat Sourdun Chimay

za 4/06/2022 Argenton Nat Sens Chimay

ma 6/06/2022 Pinkstermaandag 

za 11/06/2022 Limoges Nat Lorris prov Vervins

za 18/06/2022 Argenton Nat Gien prov Laon

Valence Nat

vri 24/06/2022 Pau Intern Limoges II Nat

za 25/06/2022 Issoudun Nat AUXERRE PROV LAON

zo 26/06/2022 Mettet

vrij 1/07/2022 Agen Intern

za 2/07/2022 Montélimar Nat NEVERS PROV Sourdun CHIMAY

vri 8/07/2022 Barcelona Intern

za 9/07/2022 Guéret Nat Brive Nat Sens Chimay

vrij 15/07/2022 St.-Vincent Intern

za 16/07/2022 La Souterraine Nat Cahors Nat Brières-les-Scellés provDizy

do 21/07/2022 Nat. Feestdag

vr 22/07/2022 Marseille Intern

za 23/07/2022 Souillac Nat Orléans prov Laon

vri 29/07/2022 Narbonne Intern

za 30/07/2022 Bourges Nat Tulle Nat LAON

zo 31/07/2022 Mettet

vri 5/08/2022 Perpignan Intern

za 6/08/2022 Châteauroux Nat Libourne Nat KOTK Sézanne provCHIMAY

za 13/08/2022 Argenton III Nat Sens Chimay

ma 15/08/2022 feestdag 15 augustus

za 20/08/2022 Lorris prov Vervins

za 27/08/2022 Argenton IV Nat Gien prov Laon

za 3/09/2022 Sourdun VERVINS

za 10/09/2022 Châteauroux Nat CHIMAY

za /zo 17_18_sep Najaar : .............................

za /zo 24_25_sep Najaar : .............................

za /zo 01_02_okt Najaar : .............................

za /zo 08_09_okt Najaar : .............................

za /zo 15_16_okt Najaar : .............................

za /zo 22_23_okt Najaar : .............................

Mettet tem Nanteuil = snelheid

Sézanne, Sourdun, Melun, Brières-les-Scellés, Lorris, Sens, Gien, Orléans = KHF

= correctie aangebracht na verzending aan verenigingen

Vet gedrukt = KHF

IN HOOFDLETTERS = wijzigingen op de prov. alg.verg.

= provinciale vluchten

= zondagvluchten



 

 

Vluchtprogramma 2022 Gewest Midden

Reeks oude duiven Reeks jaarduiven Reeks jonge duiven I Reeks jonge duiven II Reeks jonge duiven III

za 19/03/2022 Leervlucht

za 26/03/2022 Mettet

za 2/04/2022 Chimay 

za 9/04/2022 Chimay 

za 16/04/2022 Vervins

ma 18/04/2022 Paasmaandag 

za 23/04/2022 Laon

zo 24/04/2022 Mettet

za 30/04/2022 LAON

zo 1/05/2022 Chimay

za 7/05/2022 Melun Dizy

za 14/05/2022 Lorris prov Laon

zo 15/05/2022 Mettet

za 21/05/2022 Gien prov LAON

zo 22/05/2022 Mettet

do 26/05/2022 Hemelvaartsdag

za 28/05/2022 Bourges Nat Melun Chimay

za 4/06/2022 Argenton Nat Melun Chimay

ma 6/06/2022 Pinkstermaandag 

za 11/06/2022 Limoges Nat Lorris prov Vervins

za 18/06/2022 Argenton Nat Gien prov Laon

Valence Nat

vri 24/06/2022 Pau Intern Limoges II Nat

za 25/06/2022 Issoudun Nat AUXERRE PROV LAON

zo 26/06/2022 Mettet

vrij 1/07/2022 Agen Intern

za 2/07/2022 Montélimar Nat NEVERS PROV Melun CHIMAY

vri 8/07/2022 Barcelona Intern

za 9/07/2022 Guéret Nat Melun Chimay

vrij 15/07/2022 St.-Vincent Intern

za 16/07/2022 La Souterraine Nat Cahors Nat Brières-les-Scellés prov Dizy

do 21/07/2022 Nat. Feestdag

vr 22/07/2022 Marseille Intern

za 23/07/2022 Souillac Nat Orléans prov Laon

vri 29/07/2022 Narbonne Intern

za 30/07/2022 Bourges Nat Tulle Nat LAON

zo 31/07/2022 Mettet

vri 5/08/2022 Perpignan Intern

za 6/08/2022 Châteauroux Nat Libourne Nat KOTK Sézanne provCHIMAY

za 13/08/2022 Argenton III Nat Melun Chimay

ma 15/08/2022 feestdag 15 augustus

za 20/08/2022 Lorris prov Vervins

za 27/08/2022 Argenton IV Nat Gien prov Laon

za 3/09/2022 Melun VERVINS

za 10/09/2022 Châteauroux Nat CHIMAY

za /zo 17_18_sep Najaar : .............................

za /zo 24_25_sep Najaar : .............................

za /zo 01_02_okt Najaar : .............................

za /zo 08_09_okt Najaar : .............................

za /zo 15_16_okt Najaar : .............................

za /zo 22_23_okt Najaar : .............................

Mettet tem Nanteuil = snelheid

Sézanne, Sourdun, Melun, Brières-les-Scellés, Lorris, Sens,  Gien, Orléans = KHF

= correctie aangebracht na verzending aan verenigingen

Vet gedrukt = KHF

IN HOOFDLETTERS = wijzigingen op de prov. alg.verg.

= provinciale vluchten

= zondagvluchten



 

Zonhoven : Wie richt de provinciale vluchten 2022 in? 

Vluchtprogramma 2022 Gewest West

Dag van lossing Reeks oude duiven Reeks jaarduiven Reeks jonge duiven I Reeks jonge duiven II Reeks jonge duiven III

za 19/03/2022 Leervlucht

za 26/03/2022 Mettet

za 2/04/2022 Momignies 

za 9/04/2022 Momignies 

za 16/04/2022 Vervins

ma 18/04/2022 Paasmaandag 

za 23/04/2022 Soissons

zo 24/04/2022 Mettet

za 30/04/2022 Soissons

zo 1/05/2022 Momignies

za 7/05/2022 Melun Soissons

za 14/05/2022 Lorris prov Soissons

zo 15/05/2022 Mettet

za 21/05/2022 Gien prov Soissons

zo 22/05/2022 Mettet

do 26/05/2022 Hemelvaartsdag

za 28/05/2022 Bourges Nat Melun Momignies

za 4/06/2022 Argenton Nat Melun Momignies

ma 6/06/2022 Pinkstermaandag 

za 11/06/2022 Limoges Nat Lorris prov Vervins

za 18/06/2022 Argenton Nat Gien prov Soissons

Valence Nat

vri 24/06/2022 Pau Intern Limoges II Nat

za 25/06/2022 Issoudun Nat AUXERRE PROV SOISSONS

zo 26/06/2022 Mettet

vrij 1/07/2022 Agen Intern

za 2/07/2022 Montélimar Nat NEVERS PROV Melun MOMIGNIES

vri 8/07/2022 Barcelona Intern

za 9/07/2022 Guéret Nat Brive Nat Melun Momignies

vrij 15/07/2022 St.-Vincent Intern

za 16/07/2022 La Souterraine Nat Cahors Nat Brières-les-Scellés provMomignies

do 21/07/2022 Nat. Feestdag

vr 22/07/2022 Marseille Intern

za 23/07/2022 Souillac Nat Orléans prov Soissons

vri 29/07/2022 Narbonne Intern

za 30/07/2022 Bourges Nat Tulle Nat Soissons

zo 31/07/2022 Mettet

vri 5/08/2022 Perpignan Intern

za 6/08/2022 Châteauroux Nat Libourne Nat KOTK Sézanne provMOMIGNIES

za 13/08/2022 Argenton III Nat Melun Momignies

ma 15/08/2022 feestdag 15 augustus

za 20/08/2022 Lorris prov Vervins

za 27/08/2022 Argenton IV Nat Gien prov Soissons

za 3/09/2022 Melun Momignies

za 10/09/2022 Châteauroux Nat MOMIGNIES

za / zo 17_18_sep Najaar : .............................

za / zo 24_25_sep Najaar : .............................

za / zo 01_02_okt Najaar : .............................

za / zo 08_09_okt Najaar : .............................

za / zo 15_16_okt Najaar : .............................

za / zo 22_23_okt Najaar : .............................

Mettet tem Nanteuil = snelheid
Sézanne, Sourdun, Melun, Brières-les-Scellés, Lorris, Sens, Gien, Orléans = KHF

= correctie aangebracht na verzending aan verenigingen
Vet gedrukt = KHF
IN HOOFDLETTERS = wijzigingen op de prov. alg.verg.

= provinciale vluchten
= zondagvluchten



KBDB Wim : Dit dienen we nog te bepalen wanneer de kalender definitief is. 

Zonhoven : Nu Melun geen provinciale vlucht meer is, verliezen de verenigingen de ristourno die ze 

vorig jaar nog kregen. 

 

Paal : Op Melun werd vorig jaar 1,00 euro aangerekend. Vroeger was dit 1.30-1.40 bij de Limburgse 

Fondclub. Door ons zijn de prijzen toen gedaald. Nu het geen provinciale vlucht meer is zou het 

kunnen dat voor bepaalde gewesten de prijs terug duurder wordt. 

Wie kan me uitleggen waarom we op bijvoorbeeld op de nationale vlucht Argenton 0.25 euro 

moeten afstaan aan de LFC. 

 

Zonhoven : Waarom is er op de snelheidsvluchten geen controle op de mutaties zoals dat is voor de 

nationale vluchten? 
 

KBDB Wim : Nationaal lag een voorstel op tafel om de koppelingslijsten vroeger te laten indienen en 

dan een controle daarop te doen zodat de liefhebbers in gebreke nog voor het seizoen zouden 

worden bericht. Evenwel is dat voorstel niet weerhouden. 

?? : Het is niet realistisch om zo vroeg de koppelingslijsten te vragen. 

 

8 . Voorstellen voor de algemene vergadering. 

 

Zonhoven : Wij zouden hier het voorstel willen doen dat er controle zou zijn op de snelheidsvluchten 

zoals op de nationale vluchten. 
 

De PE zal het voorstel indienen. 

De Voorzitter sluit hierop de vergadering en geeft het woord aan de provinciale secretaris. 

De provinciale secretaris licht enkele zaken toe met betrekking tot de werking 2022 via het platform. 

Vooreerst betreurt hij het feit dat we niet tijdig over een handleiding met schermafdrukken 

beschikken om een eventuele voorstelling via projectie te doen inzake de vluchtkalenders. 

Voor zover we kennis hebben genomen van een eerste presentatie door de programmeur zullen de 

verenigingen stap voor stap door de procedure worden geleid. Het is de bedoeling om vanaf 8/12/21 

het platform open te zetten. De hoofdspelen zullen het eerst dienen ingebracht en vervolgens zullen 

vanaf een bepaalde datum de dubbelingen ingevoerd kunnen worden. De verenigingen zullen 

gebruik kunnen maken van voorbeeldkalenders uit hun provincie om te selecteren zodat ze sneller 

een bepaald programma kunnen overnemen, zonder vlucht per vlucht te moeten inbrengen. Het 

systeem zal openstaan tot 15/1/22. 

Er is ook voorgesteld om met een voorbeeld deelnemingszones te werken zodat de vereniging 

gemakkelijk een lijst van bijvoorbeeld hun gewest kunnen zien en daar hun selectie uitnemen en 

eventueel bijkomende deelgemeenten bijvoegen. 

De secretaris vraagt ook aan de verenigingen om tijdig hun infoblad (bestuur en helpers) te valideren 

voor 2022. Dit dient uiterlijk 31/12 te gebeuren. 

Verenigingen die hun ringen 2022 nog niet hebben besteld worden verzocht om dit nu kortelings te 

doen. 

      ******* 


