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Bijlage punt 12 – Organisatie van het komende vluchtseizoen en vaststelling 

van de criteria van de nationale kampioenschappen 

12.1 Nationale fondkalender 2023 
 
12.1.1. Omwisseling van Limoges II (oude duiven en jaarlingen) met Montélimar (oude duiven)  
 
namelijk 
24/06/2023 : Montélimar (oude duiven) 
01/07/2023 : Limoges II (oude duiven en jaarlingen) 
 
12.1.2 Art. 83 § 2 van het NSR 

Alle duiven die aan een wedvlucht hebben deelgenomen, dienen, voor controle door de 
KBDB of door de organisator, op het hok van de liefhebber ter beschikking blijven:  
A/ van de snelheid tot de fond grote halve-fond wedvluchten: gedurende minstens 5 
kalenderdagen na de sluiting van de wedvlucht waaraan zij hebben deelgenomen. Deze 
termijn van 5 kalenderdagen is niet van toepassing indien de liefhebber kan staven dat deze 
duif/duiven aan een door de KBDB erkende wedvlucht heeft deelgenomen.  
B/ voor de fond en de grote fond wedvluchten: gedurende minstens 5 kalenderdagen na 
sluiting van de wedvlucht waaraan zij hebben deelgenomen. Dezelfde duiven mogen 
respectievelijk niet aan 2 opeenvolgende fond en grote fond wedvluchten deelnemen. Bij 
niet-naleving, zal de duif worden gedeclasseerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





12.2 Klachten op de nationale wedvluchten en de dubbelingen op deze wedvluchten in 2023  

→ gelijkschakeling van de termijn voor het indienen van klachten voor de nationale uitslagen en ALLE 

dubbelingen namelijk 10 dagen. Indien een klacht wordt geregistreerd op nationaal vlak dient de 

vereniging hiervan in kennis te worden gesteld. 

12.3 Foutrapporten voor ALLE wedvluchten naar analogie met de (inter)nationale wedvluchten 

→ De problemen, dewelke zich afgelopen jaar hebben voorgedaan, werden normaliter opgelost en 
testen zullen worden uitgevoerd aan het begin van het seizoen 2023. 
 
12.4 Deelname Belgische grensliefhebbers in buitenlandse grensverenigingen en vice versa 
 
→ Art. 2 van het NSR  
 

De liefhebbers waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, dienen zich 
Verplichtend 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. 
 
Het is aan de leden verboden deel te nemen aan wedvluchten of leervluchten, 
tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen, feestelijkheden, enz... , ingericht door een 
vereniging (in de zin van artikel 14 van de KBDB-statuten) die geen lid is van de KBDB. 

 

12.5 Etiketten voor de transportmanden voor ALLE WEDVLUCHTEN 

→ De mogelijkheid zal worden voorzien voor de verenigingen om de etiketten voor de snelheid, de 
kleine halve-fond en de grote halve-fond (niet nationaal) af te drukken via KBDB-admin en dit naar 
analogie voor de nationale wedvluchten.  
 
12.6 Handleiding verzegelingstrips voor de transportmanden 

→ Een filmpje evenals beeldmateriaal zal worden overgemaakt aan alle verenigingen en 

eveneens worden gepubliceerd op de website van de KBDB. 

12.7 Bevestiging kleine halve-fond wedvluchten op 2-nachten mand 

12.8 begin van het seizoen voor de jonge duiven vanaf 18 mei 2023 (Hemelvaart) 

Art. 11 § 2 van het NSR voorziet dat: 

De wedstrijden voor jonge duiven zijn toegelaten vanaf het weekend van 15 mei of bij 

gebrek vanaf het weekend eropvolgend (opleervluchten vanaf het weekend van 1 mei). 

15 mei valt in 2023 op een maandag. 

→ De wedstrijden voor jonge duiven worden toegelaten vanaf 18 mei (Hevelvaart). 

12.9  De  gewijzigde criteria van de NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2023 zullen volgende 

week gepubliceerd worden. 
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