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KONINKLIJKE BELGISCHE DUIVENLIEFHEBBERSBOND 

v.z.w. 

PROVINCIALE ENTITEIT OOST-VLAANDEREN 

 

************************************************************************************* 

VERSLAG VAN DE PROVINCIALE ALGEMENE VERGADERING 

VAN 30 NOVEMBER 2022 

TE DE KEIRK, GERAARDSBERGSESTEENWEG 79, 9320 AALST (TERJODEN) 

 

Aanwezig: de heren mandatarissen: De Backer L., Callebaut G., Piens B., Van Overwaele F., Rousseau 

M. 

 en de vertegenwoordigers van 69 

Verontschuldigd: de verenigingen van Opdorp (44257) en Lembeke (44721) 

Afwezig: 5 verenigingen waarvan 3 in ontbinding. 

Administratief secretaris KBDB: Deschuyffeleer Nico 

DAGORDE 

1) Openingswoord van de voorzitter  

2) Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 24/11/2021 

3) Verslag dienstjaar 2021/2022 van het Provinciaal Comité  

4) Sportief Programma van onze afdeling seizoen 2023 

5) Beslissingen Nationale Algemene Vergadering 28/10/2022 

6) Eventuele voorstellen ingediend volgens de beschikkingen voorzien door art. 29 der KBDB-statuten. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Aan iedere vereniging werden volgende documenten overgemaakt: 

 

Begeleidende brief voor de AV met de definitieve dagorde 

Verslag AV 24/11/2021 

Verslag dienstjaar 2021-2022 

Vluchtkalenders / verschillende vluchtlijnen 2023 

Toelichting vluchtprogramma 2023  

Stembrieven voor lossing van Noyon op zaterdag of zondag. 
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Bestellen en afhalen ringen 2023 

Beslissingen van de Nationale AV 28/10/2022 

Voorstel Programma FVOV-OVV 2023 

Nationale en internationale vluchtkalender 2023 

De heer De Backer neemt het woord en verwelkomt iedere aanwezige vereniging.  Hij vraagt ook een minuut 

stilte ter nagedachtenis van de dierbaren die van ons zijn heen gegaan.  Verder stelt hij de 2 nieuwe 

mandatarissen voor Freddy en Marc.  Zij krijgen ook even het woord om hen kort even voor te stellen.  Marc zal 

de regio Sint-Niklaas voor zijn rekening nemen. 

 

Dagorde: 

1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering 24/11/2021 

 

Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.  

 

2. Verslag dienstjaar 2021/2022 van het Provinciaal Comité. 

 

De PE Oost-Vlaanderen blijft de grootste provincie van het land, in 2022 kende onze provincie 

nog 3885 leden, in 2021 waren dit er 4091. In 2022 waren er nog 76 actieve verenigingen, dit tov. 

78 in 2021. Er werden 216956 ringen verkocht in 2022, dit tov. 225857  ringen in 2021. 

10 Oost-Vlaamse liefhebbers behaalden dit jaar een nationale overwinning, dat zijn er 5 meer dan 

in 2021. 

5 Oost-Vlaamse liefhebbers werden nationaal kampioen, dit is er 1 meer dan in 2021. 

Deze Oost-Vlaamse kampioenen verdienen zeker een hartelijke proficiat. 

Het Provinciaal comité heeft 11 keer vergaderd in 2022, zowel online als fysiek. 

 

3. Beslissingen van de Nationale Algemene vergadering 28/10/2022 

 

Misschien nog een woordje uitleg bij de volgende beslissingen.  
Art. 5 bis van het NSR – nieuw artikel 

De eigenaar van een verdwaalde duif is verplicht om ofwel tijdens het telefonisch contact met de aanmelder 

ofwel onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke aanmelding van zijn duif door de KBDB, de aanmelder te 

berichten of hij: 

- De opgevangen duif komt ophalen 

- Het eigendomsbewijs/duplicaat-eigendomsbewijs van de duif per kerende ter beschikking stelt 

van de aanmelder (indien duivenliefhebber) 

m.a.w. hij dient een voor beide partijen bevredigende oplossing te vinden. 

De eigenaar, waarvan de duif tweemaal schriftelijk werd aangemeld via de KBDB, die verzaakt aan deze 

verplichting, zal een administratieve boete (jaarlijks bepaald door de nationale algemene vergadering en 

gepubliceerd in het Bondsblad/de website van de KBDB) worden opgelegd. 
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Het niet betalen van deze administratieve boete is tuchtrechtelijk beteugelbaar met volgende 

tuchtsancties:  

- Effectieve schorsing van onbepaalde duur tot betaling van het verschuldigde bedrag  

- Een verbod, voor onbepaalde duur, tot deelname aan alle kampioenschappen ingericht door of op 

enigerlei wijze verbonden met de KBDB en/of FCI.  

Deze straffen kunnen slechts worden opgeheven, door de nationale raad van beheer en bestuur nadat 

betrokkene een schriftelijk gemotiveerd verzoek heeft ingediend.  

Enkel de Nationale Raad van Beheer en Bestuur is bevoegd om kennis te nemen van mogelijke 

overtredingen van onderhavig artikel.  

Bij het vaststellen van een mogelijke overtreding van dit artikel zal het betrokken lid derhalve worden 

opgeroepen door de Nationale Raad van Beheer en Bestuur teneinde zijn verweermiddelen voor te 

dragen. Het betrokken lid dient persoonlijk aanwezig te zijn maar kan zich laten bijstaan door een 

advocaat of raadgever aangesloten bij de KBDB.  

De Nationale Raad van Beheer en Bestuur betekent zo spoedig mogelijk haar gemotiveerde beslissing aan 

het betrokken lid.  

De beslissing van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur is van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad. 

De beslissing van de Nationale raad van Beheer en Bestuur is niet vatbaar voor hoger beroep.  

Een verzetsprocedure is enkel en alleen ontvankelijk als het betrokken lid ten genoege van recht kan 

aantonen dat zijn niet verschijnen op de zitting van de Nationale raad van beheer en bestuur te wijten is 

aan een overmachtssituatie.  

De invulling van de term “overmacht” behoort tot de soevereine bevoegdheid van de Nationale Raad van 

Beheer en Bestuur.  

Enkel de Rechtbanken te BRUSSEL zijn bevoegd om kennis te nemen van betwistingen betreffende een 

uitgesproken tuchtstraf op basis van onderhavig artikel. 
 

Indien de aanmelder geen duivenliefhebber is en zich in de onmogelijkheid bevindt om de opgevangen 

verdwaalde duif onderdak te bieden, zal de duif, in laatste instantie, worden opgehaald door de diensten van de 

KBDB en worden ondergebracht in de duivenhokken van de KBDB. Voor deze ophaling zal een 

kilometervergoeding, volgens het wettelijk tarief, worden aangerekend aan de eigenaar (zetel KBDB – adres 

aanmelder in België – heen en terug). 

De in de volière van de KBDB ondergebrachte duif zal worden aangemeld aan de eigenaar en zonder reactie van 

deze laatste, binnen de week, zal de duif een tweede maal worden aangemeld.  

Indien de eigenaar niet reageert binnen de veertien dagen na de eerste schriftelijke aanmelding zal hem een 

aangetekend schrijven worden verstuurd met de melding dat vanaf de datum van deze aangetekende zending 

een dagvergoeding (jaarlijks bepaald door de nationale algemene vergadering en gepubliceerd in het 

Bondsblad/de website van de KBDB) zal worden aangerekend evenals een administratieve boete (jaarlijks bepaald 

door de nationale algemene vergadering en gepubliceerd in het Bondsblad/de website van de KBDB) zal worden 

opgelegd. Het bedrag van dagvergoeding voor het onderbrengen van deze verdwaalde duif blijft doorlopen tot 

ophaling ervan door de eigenaar of zijn aangestelde. Het overmaken van het eigendomsbewijs aan de KBDB stelt 

een einde aan de repatriëringsprocedure.  

 

Sportieve beslissingen. 

 

- Art. 43 § 2 van het NSR – inlassing van vetgedrukte tekst  

Het loden dient te gebeuren met een genummerde en door de KBDB geleverde plastieken 

verzegelingstrip. Een lijst met, per mand, de vermelding van het mandnummer en het totaal aantal 

manden evenals de nummers van de aangebrachte verzegelingstrips (1, 2 of 3 per mand al 

naargelang respectievelijk aluminium, plastieken of rieten manden worden gebruikt) zal voor de 

(inter)nationale wedvluchten door de vereniging verplichtend worden opgemaakt en 
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meegegeven aan de vervoerder. Deze lijst mag door de vervoerder, na de wedvlucht, worden 

vernietigd.  

Maw  de verenigingen moeten de nummers van de verzegelingstrips niet meer noteren op de 

snelheids, KHF  en provinciale GHF vluchten, 

 

- Art. 45 van het NSR – inlassing van vetgedrukte tekst  

Zolang de duiven van een wedvlucht in het lokaal van de vereniging verblijven, zijn zij  

onder toezicht en verantwoordelijkheid van minimum 2 bestuursleden van de vereniging geplaatst  

– en/of onder toezicht via camerabewaking.  

 

- Verplichting om op afspraak in te korven voor de nationale inkorvingsburelen.  

→ liefhebbers verplichten om het aantal duiven, dewelke zij wensen in te korven, mede te delen 

aan de inkorvingsburelen . (Steekt nu ook niet op één duif)  

→ verenigingen moeten dan 1 dag vóór de inkorving het ongeveer voorziene aantal ingekorfde 

duiven doorgeven via KBDB-Admin  

→ geeft de mogelijkheid aan de vervoerders om te weten hoeveel manden er vervoerd zullen 

moeten worden en welk vervoermiddel voor de ophaling hiervoor het best geschikt is. Blijft 

behouden zoals in 2022 

 

- Art. 83 § 2 van het NSR – nieuwe tekst in het vet 

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 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 op de volgende wedvlucht. 

 

- Art. 98 § 1 van het NSR – wijziging in het vet 

Voor alle elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan een nationale of internationale 

wedvlucht (i.p.v. een internationale grote fond wedvlucht of een nationale fondwedvlucht) 

kunnen de liefhebbers, facultatief een gummiring vragen.  

Alle manueel ingekorfde duiven die deelnemen aan een nationale of internationale wedvlucht 

(i.p.v. een internationale grote fond wedvlucht of een nationale fondwedvlucht) zullen verplicht 

één gummi dragen evenals een “chip”ring dewelke nuttig zal zijn bij een eventuele controle. Voor 

deze die deelnemen aan interprovinciale of provinciale wedvluchten moeten de richtlijnen van de 

inrichter dienaangaande worden gevolgd. 

Voor alle andere wedvluchten in 2023 bestaat deze verplichting niet.  

  

- Art. 30-bis van het NSR – nieuw artikel = tekst van vorig art. 30 van het NSR 

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.  

Ingeval van noodkoppeling is de liefhebber verplicht deze duif te regulariseren vóór haar 

eerstvolgende inkorving. Bij ontstentenis zal de duif niet in de uitslag kunnen worden opgenomen. 

Bij recidive zal, naast de niet-klassering, een boete van 25 EURO/duif dienen betaald te worden 

aan de KBDB. 
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De defecte chipringen dienen in het lokaal te worden bewaard tot het einde van het sportseizoen 

met vermelding van de naam en het lidnummer van de liefhebber evenals de datum en de 

benaming van de wedvlucht.  

De vereniging die bewust en op herhaaldelijk wijze noodkoppelingen uitvoert voor dezelfde 

liefhebber en voor dezelfde duiven, zal worden bestraft.  

 

- Art. 37 van het NSR  

De bedienden die voor de inkorving zijn aangesteld, noteren of verifiëren verplicht het 

identiteitsnummer en het jaartal van iedere duif. Deze ringnummers worden volledig vermeld. 

Zowel het noteren als het verifiëren van de identiteitsring, gebeurt onder de verantwoordelijkheid 

van een aangestelde en onder toezicht van de liefhebber 

Belangrijk aandachtspunt !!!!! 

Bij het inkorven moet steeds de juistheid van het volledige ringnummer en jaartal ten 

opzichte van wat op de display van de master verschijnt gecontroleerd worden. 

  

- Inkorvingsburelen nationale en internationale wedvluchten 2023  

De inkorvingsburelen 2023 worden aangeduid door het NSC van januari 2023.  

Opgemerkt dient te worden dat voor de wedvluchten op de fond en de grote fond het aantal 

inkorvingsburelen, op verzoek van de inrichters, dient verminderd te worden aangezien de 

supplementaire transportkosten (minimum 8 manden) door hen ten laste worden genomen. 

Hier komt veel reactie op. Er zijn al niet veel verenigingen die deze vluchten inrichten, men kan 

de liefhebbers toch geen 50-60 km later rijden tot 4 maal toe per vlucht (inkorven terug naar huis, 

toestel binnenbrengen en terug).  De voerders hoor je nooit als je vluchten hebt waarbij er meer 

dan voldoende zijn, met andere woorden waarbij ze enorme winsten boeken.  Deze vluchten 

zouden ze moeten gebruiken om de mindere vluchten bij te springen klinkt het bij de meeste 

verenigingen. 

 

- Toepassing art. 112 van het NSR (overschrijvingen) 

declassering van de niet overgeschreven duiven op de snelheid en kleine halve-fond (identiek als 

voor de nationale wedvluchten)  

Naar analogie met de nationale en internationale wedvluchten zullen vanaf 2023 ook 

foutrapporten naar de inkorvingsburelen worden gestuurd. 

 

- De verenigingen dienen attent te worden gemaakt op de beschikkingen van art. 37 § 2 van 

het NSR: 

In lokalen waar wordt ingekorfd voor nationale en internationale wedvluchten mag dezelfde dag 

niet gelijktijdig, in dezelfde ruimte, worden ingekorfd voor andere wedvluchten.  

De inkorving van duiven voor opleervluchten, op dinsdag en  woensdag, dient beëindigd te zijn 

vooraleer de inkorving van de duiven, die deelnemen aan de wedvlucht, mag worden aangevat. 

 

- 8.2 Maximum aantal duiven per mand 2023 

Behoud van het maximum aantal duiven per mand voor de (inter)nationale wedvluchten 2023 

m.n. : 

Voor de grote halve-fond: 22 duiven 

Voor de fond: 18 duiven 

Voor de grote fond: eveneens 18 duiven, met uitzondering van Barcelona, alwaar zich maximum 

16 duiven in de mand mogen bevinden 

8.7.2 – wedvluchten in Frankrijk met 2 nachten mand (inkorvingen op donderdag)  

Het vertrek van de duiven naar de lossingsplaats zal moeten geschieden op vrijdag morgen en ten 

laatste om 13u00 ’s middags volgens de af te leggen afstand. 

Na 4u30 rijden, verplichte stilstand van 1 uur om de duiven te verzorgen (drenken).   

Vervolgens mogelijkheid om na  4u30 rijtijd ter plaatse aan te komen (uiterlijk om 20u00) 
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Voorstel Nationale en Internationale Vluchtkalender 2023 (dit wordt uitgelegd door Guy) 

 

4. Vluchtkalender 2023 & sportief programma 2023 

a. Westenlijn.  

Snelheid op zaterdag (inkorving op vrijdag) 

Arras – Clermont – Pontoise – St - Just 

 

Kleine Halve Fond op zaterdag (inkorving op donderdag) 

Fontenay en Chateaudun – Orléans en Blois 

 

b. Middenlijn-West 

Snelheid op zaterdag (inkorving op vrijdag) 

Maissemy – Peronne – Noyon – Pont St-Max – Ecouen – Niergnies 

 

Kleine Halve Fond op zaterdag (inkorving op donderdag) 

Toury - Orléans (Provinciale lossing samen met de Middenlijn) 

 

c. Middenlijn 

Snelheid op zondag (inkorving op zaterdag) 

Quiévrain  –  Momignies (najaarsvluchten enkel in september, geen Momignies meer in 

oktober.) 

De verenigingen krijgen de mogelijkheid de jonge duiven van Quiévrain in de maand mei (18-

21-28 en 29 mei) provinciaal te lossen.  Ze dienen dit mede te delen bij het aanvragen van de 

vluchtkalenders.   

 

Noyon werd voorgesteld met vrijdag inkorving en lossing op zaterdag.  Maar na overleg met 

de voerders bleek dit logistiek niet mogelijk.  Daarom werd alles behouden zoals in 2022 

zonder de stemming te laten plaatsvinden. 
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Hierin zal naar 2024 toe verder overleg volgen met de voerders en de andere PE’s om 

eventueel ook Quiévrain naar zaterdag te plaatsen. 

 

Kleine Halve Fond op zaterdag (inkorving op donderdag) 

Toury en Orléans Provinciale lossing (Lossingsplaats van Toury nog onder voorbehoud) 

 

Voorstel Provinciale FVOV-OVV-vluchten 2023   

13/05/2023  Orléans   

20/05/2023  Vierzon   

03/06/2023  Chateauroux   

17/06/2023  Chateauroux   

01/07/2023 Blois   

15/07/2023  Orleans   oude/jl/jo   

22/07/2023  Vierzon   excl. Jonge   

05/08/2023  Vierzon   oude/jl/jo   

19/08/2023  Blois    oude/jonge   

02/09/2023  Montoire   oude/jonge 

 

f. Ronde van België: 

Deze gaat door de twee laatste weekends van september en de twee eerste van oktober, met 

lossing mogelijk vanaf 9u, dit jaar met een lossing op zaterdag. 

Er is weliswaar geen lossingsplaats voorzien in Oost-Vlaanderen. De trekking van de 

lossingsplaatsen gebeurt door een provinciale mandataris in een inkorfbureel.  Opnieuw zal men 

naar alle windrichtingen trekken. 

 

 

5. Provinciale kampioenenviering 

Op 14/01/2022 zal de Provinciale Dag plaatsvinden te Oudenaarde, Salons Mantovani.  Inschrijven 

kan nog tot 4 januari. 

 

6. Ringen 

De ringen 2023 zullen worden verdeeld per regioverantwoordelijke op donderdag 29/12/2022. 

 

7. Bonnenverkoop tov. organisatie Provinciale dag PE Oost-Vlaanderen 

Deze zal plaatsvinden tussen 9 en 19 januari via www.pitts.be. 

 

Namens de PE Oost-Vlaanderen 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


