
Beste clubverantwoordelijke, 

Tijdens het vluchtseizoen 2022 werd voor het eerst cloud technologie gebruikt om in te 
korven en te constateren.  Cloud technologie heeft een aantal voordelen: 

• de liefhebbersklok moet niet meer naar het lokaal gebracht worden voor afslag (en 

inkorving), zodat spelen in meerdere lokalen makkelijker wordt; 

• de resultaten zijn sneller beschikbaar; 

• er is meer mogelijkheid tot controle (op mutaties, coördinaten en in de toekomst ook 

vaccinaties) en minder kans op fraude, zodat het spel eerlijker wordt. 

De KBDB hoopt dat ten voordele van de liefhebber meerdere constructeurs cloud klokken 
op de Belgische markt gaan brengen. Tezelfdertijd wenst de KBDB te benadrukken dat 
spelen met klassieke elektronische klokken verder mogelijk blijft. 

Een belangrijk verschil tussen elektronische klokken en cloud klokken betreft de 
koppelingslijst van een liefhebber.  Dit is de lijst die het verband bijhoudt tussen een vaste 
voetring van een duif en een chipring.  Bij elektronisch constateren/inkorven is de 
koppelingslijst opgeslagen in het liefhebberstoestel.  Maar een cloud liefhebberstoestel is 
niet aanwezig bij constateren/inkorven en daarom moet de koppelingslijst opgehaald 
worden uit een centraal computersysteem van de KBDB: de FFS of "Federation Flight 
Server”.  Het is dus zeer belangrijk dat de volledige en correcte koppelingslijst van elke 
liefhebber op de centrale KBDB server opgeslagen is. 

De KBDB heeft daarom aan alle constructeurs, die clubsystemen op de Belgische markt 
brengen, gevraagd om hun koppelprogramma’s aan te passen, zodat er enkel nog kan 
gekoppeld worden met een online verbinding met de centrale KBDB server.  De clubs 
worden daarom verzocht contact op te nemen met hun leverancier voor het bekomen en 
installeren van een nieuw koppelprogramma. 

Conform de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit (zoals ook gepubliceerd 
op https://www.kbdb.be/), kunnen alle klokken die gehomologeerd werden voor het 
seizoen 2020, en/of het seizoen 2021 en/of het seizoen 2022 nog steeds verder gebruikt 
worden voor het komende seizoen.  Het gebruik van oude koppelingsprogramma’s wordt 
sterk afgeraden maar is dus niet verboden. 

Indien u vragen heeft, kunt u steeds de AEC contacteren. 

  

In opdracht van de AEC, 

  

Met vriendelijke groeten, 


