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De ploeg medewerkers en bestuursleden
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Lummen, 06.03.2017
Beste liefhebber,
Beste sympathisant en lezer,
Het voornaamste nieuws is dat onze club in 2017 reeds 80 jaar bestaat en velen hebben lief en leed
gedeeld, successen gekend maar ook ontgoochelingen meegemaakt. Ik ben niet iemand die snel
achteruit kijkt maar meer kijkt naar de toekomst, hoe moet het verder en kijken naar de vele positieve
dingen die we dag na dag zien in onze omgeving en speciaal in de duivensport, onze hobby.
Wij zijn als maatschappij in 2017 één van de clubs met de meeste leden in Limburg en belangrijk is
dat we geen resem van nep-leden hebben om de aantallen hoog te houden. In 2016 korfden we iets
meer dan 40.000 duiven in, een fenomenaal getal die verdeeld zaten over 1509 manden, al deze
manden zijn door onze vrijwilligers,waarbij heel wat liefhebbers niet-bestuursleden, op de wagens
geladen wat neerkomt op bijna 5 grote wagens volgeladen ! Deze duiven zijn ook allemaal ingemand
door dezelfde ploeg medewerkers die terecht op de eerste pagina staan met een bloemetje in de hand.
Als we even terugkijken heeft de heisa rond de dopingproblemathiek een grote verdeeldheid gebracht
onder de liefhebbers maar eigenlijk is iedereen voor een streng en rechtvaardig dopingbeleid. We
hopen dat de leiders van KBDB duidelijk communiceren waarom bepaalde beslissingen zijn genomen
want de hele toelichting in het bondsblad heeft nog geen opheldering gebracht.
Verder is er ook het probleem van de vogelgriep waarbij onze buurlanden een gans ander beleid
voeren dan België wat toch wel eigenaardig is binnen een Europese regelgeving die door elk land
anders kan worden ingevuld. Hopelijk kan er na 10 jaar onderhandelen eindelijk eens een duidelijk
standpunt worden ingenomen en zijn we niet telkens afhankelijk van een paar mensen die denken dat
ze beslissingen moeten nemen in naam van de duivensport. We zijn zelf wel een stuk mee
verantwoordelijk dat we nu door dierenwelzijn en FAV worden opgevolgd enerzijds omdat men als
bestuur nooit beslissingen heeft durven nemen en anderzijds dat sommige liefhebbers menen dat ze bij
een slechte vlucht een PV laten opmaken door de dames en heren van dierenwelzijn. Vorig jaar was er
reeds een voorbode waarbij vluchten werden ingekort of afgelast op basis van weersvoorspellingen
van een week voordien terwijl het op de lossingsdag dan wel perfect weer was en geen 35° maar wel
een aangename 27° om een voorbeeld te noemen. De bestuurders gaan zelf het heft in eigen handen
moeten nemen en duidelijk maken aan alle ‘pottenkijkers buiten onze sport’, dat we zelf best kunnen
redden zonder hen. Bij temperaturen onder de 10° mag er niet worden gespeeld, maar hoe trainen onze
duiven in putteke winter’, bij één bui onderweg kan niet worden gelost, bij meer dan 25° ook al
niet…we hopen dat de bestuurders van nu en in de toekomst het anders gaan aanpakken en zelf
beslissingen nemen in functie van onze hobby.
Als we nu eens allemaal eens een stuk positiever zouden kijken naar onze sport en bij een verlies of
een probleem eens nagaan hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen en vooral deze ervaring ook
meegeven aan onze collega’s zodat zij het warm water weer niet moeten uitvinden. We moeten onze
eigen realistische doelen stellen en beseffen dat successen bij anderen niet uit het flesje of potteke
komen maar meestal door enorme inzet van de winnaar.
2017 is het eerste jaar dat we met D(uivensport) W(est) L(imburg) zelf als verzender gaan optreden
met dezelfde begeleiders als vorige jaren, het is ook het jaar waarin er meer provinciale lossingen zijn
en dat onze inzet van enkelen resulteren in meer provinciale vluchten. Het is in de winterperiode vaak
onderhandelen over een programma en soms moet er wat meer water bij de wijn worden gedaan om
iets te bereiken waar we hopen op succes.
Omdat we in 2017 liefst 80 jaar bestaan gaan we hier en daar iets speciaal doen en hopen dat we
hierdoor meer tevreden liefhebbers hebben, lees daarom goed het programmaboekje.
Een gezond seizoen en één waarin ieders verwachtingen mogen uitkomen !!
In naam van het ganse bestuur,
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Nieuw in dit programma is dat er meer provinciale lossingen zijn dan in 2016. Bij lossingen
op Franse bodem wordt West niet langer alleen gelost maar ofwel provinciaal in de eerste en
tweede reeks en anders midden en west samen.
Ook de bijkomende provinciale vluchten uit Chevrainvilliers van 13 mei – 3 juni – 10 juni en
15 juli die ingericht worden door DWL (duivensport West Limburg). Iedereen blijft de duiven
vervoeren met eigen verzending tenzij er anders afspraken worden gemaakt tussen de
verzenders en iedereen korft gelijktijdig in nl. op donderdagavond. We mogen rekenen dat er
op bepaalde vluchten 10.000 duiven en meer zullen samenkomen en de KBDB Limburg heeft
laten weten dat zij deze vluchten zal erkennen als een zuivere provinciale vlucht met dezelfde
viering en huldiging op de kampioenendagen.
Er zijn een paar nieuwe losplaatsen met soms moeilijke namen, we korten ze dan wel af, maar
hiervoor is er binnen Limburg echt gekozen om de ‘echte’ namen ook zo door te geven en niet
te spreken over Orléans terwijl er op een andere plaats wordt gelost. Op te merken valt ook
dat La Ferté een ‘snelheidsvlucht’ is ondanks de afstand maar dat is een keuze die op de AV
van Limburg is genomen omdat er in april geen halve fond kan worden gespeeld volgens de
KBDB nationaal. De nieuwe namen Jouy-le-Chatel is de vervanger van Melun waar niet meer
kan worden gelost, Chevrainvillers is de vervanger van Souppes en Fax-au-Loges is de
vervanger van Orleans waar ook niet mag worden gelost en spreekt men in andere regio’s wel
over Orleans dan zal dat ook Fay-au-Loges zijn.
Op 19 augustus komt er nog een provinciale Nevers maar momenteel is er nog geen invulling
wie deze wedstrijd mag en kan inkorven, mogelijk krijgen we hiervoor later nog toestemming
maar dat is nog niet duidelijk. Samen met Argenton van 26 augustus staat er nog een
bijkomende euregio wedstrijd uit Gien gepland, die gaan we zeker niet inkorven, ook hierover
later meer nieuws.
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De leervluchten hierboven zijn allemaal aangevraagd en waar wedstrijd80 achter staat zouden we ook
een midweekwedstrijd kunnen spelen.
De lossingen Lummen is een lossing van alle duiven ingemand in ons lokaal en groen is de voorkant
west. In dit geval zijn er 3 lossingen : achterkant(geel), midden(blauw), voorkant(groen).
Er worden door DWL nog 4 bijkomende leervluchten ingekorfd uit Soissons omdat we soms beter
kunnen inspringen in het bestaande programma mocht dat nodig zijn. Hiervoor zijn er slechts 5
lokalen over de provincie uitgekozen : Overpelt-Genk-Paal-St.Truiden-Mielen. De data zijn hiervoor
de dinsdagen 6 en 13 juni, 4 en 11 juli. Bijkomende leervluchten kunnen bij de KBDB worden
aangevraagd indien dit mocht nodig blijken. Indien er echt slecht weer wordt voorspeld zal tijdig
worden afgelast (zie hiervoor TT Limburg 688) en onze leden zullen steeds een bericht ontvangen.

Plaatselijk reglement 2017 ‘ De Witpen Lummen’
1. Bestuur en medewerkers
voorzitter:
Jean Hulshagen
Klaproosstraat 7
3560 Lummen
0476/211849
secretaris:
Etienne Baerts
Stokrooistraat 68
3560 Lummen
013/523140
schatbewaarder:Henri Lamotte
Stokrooistraat 30
3560 Lummen
013/522728
regelaar:
Ivo Hulshagen
Kraaibergstraat 23 3560 Lummen
0474592962
rangschikker: Fiel Weyens
0474/683899
andere bestuursleden en medewerkers: Ludo Lemmens, Gaston Surkijn, Jef Quintens, Wout
Morren en niet vergeten zij die regelmatig inspringen bij drukte en tijdens andere zaken
zoals kampioenendag en eetdag.

2. Speelstraal 2017
Voor de leervluchten, feestdagen en weekdagvluchten
Groot Beringen (Koersel-Paal-Beverlo-Beringen)
Groot Halen(Halen-Loksbergen-Zelem)
Sector Hasselt (Bolderberg-Hasselt-Kermt-Kuringen-St.Lambrechts-Herk-Spalbeek-StevoortStokrooi-Zonhoven)
Groot Herk (Berbroek-Donk-Herk-Schakkebroek-Schulen)
Groot Heusden-Zolder (Heusden-Zolder)
Groot Lummen (Linkhout-Meldert-Lummen)
Voor de snelheidsvluchten en halve fondvluchten, provinciale vluchten van het normaal
programma:
Berbroek, Beringen, Beverlo, Donk, Halen, Herk-de-Stad, Heusden, Koersel, Linkhout,
Loksbergen, Lummen, Paal, Meldert, Schulen, Zelem, Zolder, Spalbeek, Stokrooi.
Portduiven op het normale vluchtprogramma van West Limburg : provincie Limburg
De straal voorkant west : Berbroek, Beringen, Beverlo, Donk, Halen, Herk-de-Stad,
Heusden, Koersel, Linkhout, Loksbergen, Lummen, Paal, Meldert, Schulen, Zelem, Zolder.
Samen met Webbekom-Schaffen-Geetbets-Kortenaken-Rummen-Spalbeek-Stokrooi.
De straal West Limburg: alle gemeenten behorende tot West Limburg er worden geen
gemeenten toegelaten tot de wedstrijd West van buiten Limburg-West zoals opgemaakt door
de KBDB.

3. Portgelden 2017 en vervoer
Alle leervluchten-Mettet-Chimay
40 eurocent
Vervins-Laon
50 eurocent
La Ferté-Jouy-le-Chatel
70 eurocent
Chevrainvillers
95 eurocent (0.05 naar Hart voor Limburg)
Gien en Fay-au-Loges
1,10 euro (bepaald door LFC)
op de algemene vergadering in november is beslist om voor alle vluchten maximum 28
duiven in de manden te zetten. We gaan dit strikt toepassen zonder de portprijs te verhogen
waardoor we steeds moeten zorgen dat er zo weinig mogelijk restmanden zijn.

4. Vervoerders 2017
Vanaf 2017 is de verzendingsdienst DWL (afkorting van Duivensport West Limburg), de
vervoerder voor 2017 is nationaal en internationaal transport EMT uit Borgloon. Onze
vertrouwde lossingverantwoordelijken Rudi en Guido blijven op post net als de vaste
chauffeurs. Vanaf april is er een bijkomende wagen van 100 manden ter beschikking die na
keuring door de KBDB kan worden in gebruik genomen. Zij vervoeren alle vluchten van het

normale programma ook de provinciale vluchten uit Chevrainvillers net als de
weekdagvluchten en alle leervluchten.
Limburgse verzending doet de provinciale vluchten van Gien en Fay-au-Loges.
De duiven worden vanaf 2017 opgehaald in één rit wat wil zeggen dat onze duiven later worden
opgehaald maar dat we geen tijd meer verliezen door het overladen in St.Truiden. Zeer uitzonderlijk
kunnen er eens twee wagens worden ingeschakeld bij de jonge duiven of indien er door het zeer
warme weer maar 80% van de wagen worden geladen zoals in het verleden door KBDB beslist.

5. Uitslagen
Iedereen die een mailadres opgeeft krijgt alle uitslagen gratis digitaal in de mailbox.
Lokale uitslag : wordt gratis afgedrukt en aan iedereen bezorgd of in bakje gelegd, nadien
ook gratis doorgestuurd naar het mailadres.
Voorkant West : één exemplaar wordt ten laatste dinsdag doorgestuurd via mail en één
exemplaar wordt afgedrukt en in een map gestopt. Iedereen die wenst kan hiervan een kopie
vragen een de kopieprijs per blad recto verso aan 0.10€.
West : één exemplaar wordt ten laatste dinsdag doorgestuurd via mail en één exemplaar
wordt afgedrukt en in een map gestopt en wie wenst kan een kopie krijgen recto verso aan
0.10€.
Provinciaal : alle provinciale uitslagen die we zelf maken, Chevrainvilliers en KOTK Jouyle-Chatel worden eveneens naar je mailbox gezonden, de uitslagen uit Gien en Fay-au-Loges
gaan normaal gezien naar uw thuisadres worden gestuurd door de rangschikkers. Indien geen
prov.uitslag goed doorstrepen

5.1.Lokaal spel De Witpen Lummen opgemaakt per 2-tal.
De uitslag is gratis en wordt afgedrukt, indien u geen afdruk wenst laat het ons weten en zo
besparen we papier en kopiewerk. Zijn er liefhebbers die bepaalde uitslagen van vluchten
waaraan ze niet hebben deelgenomen toch wensen te ontvangen geef dit dan door aan de
rangschikker zodat er ook in uw bakje een uitslag zal liggen.
De plaatselijke uitslagen zijn in normale omstandigheden klaar binnen een 10-tal minuten na
het uitlezen van de laatste toestellen. De uitslagen worden alfabetisch in de bakjes gelegd in
de inkorfruimte. Deze ruimte is open tijdens de openingsuren van de Luman.
De resultaten zullen volledig op internet worden gezet ten laatste daags na de vlucht.
http://dewitpen.be .De uitslagen op onze site omvatten alleen maar de rangschikking en geen
gelden, dit is zo de afspraak want deze uitslagen staan wereldwijd te lezen en niemand heeft
zaken met wat u optrekt.

5.2.Uitslagen ‘voorkant west’ opgemaakt per 4-tal
Nemen deel aan ‘voorkant West’ in 2017 :
Halen - Herk-de-Stad(Olijftak) – Heusden – Lummen. Straal zie onder punt 2.
Deze uitslag wordt gemaakt door Ludo Polmans van Heusden en hij stuurt de gegevens van
de uitslag door naar de andere lokalen.

5.3.Uitslagen samenspel ‘Gewest West’ opgemaakt per 4-tal
Nemen deel aan het gewest west in 2016 op alle vluchten
Lommel- Hamont – Overpelt –Beringen- Oostham - Paal – Hechtel – Herk-de-stad –
Heusden –Lummen- Halen.
Er zal elke week een uitslag worden afgedrukt voor het lokaal en wie persoonlijk een kopie
wenst kan dit vragen tijdens de inkorvingen.
Op PIPA, onder clubs-uitslagen zal de uitslag altijd worden gezet en zullen de eerste 7 en de
laatste prijs vermeld worden per reeks op teletekst Limburg 688
Gewest Westplus, zelfde uitslag..zelfde afspraken.
Voor Fay-au-Loges autovlucht sluit Tessenderlo aan bij ons samenspel WESTPLUS.

5.4.Uitslagen provinciale vluchten :
De prijzen van deze uitslagen staan vermeld in bijlage ‘provinciale vluchten’. Ofwel wordt de
uitslag naar uw adres gezonden ofwel ligt hij bij de volgende inkorving in uw bakje.

6. Poelbrieven en inkorvingsblad:
6.1. Poelbrief bestemd voor Lummen ‘De Witpen’:
De poelbrieven per pakje van 10 stuks verkopen we aan de kassa, prijs blijft ongewijzigd aan
0,10 € per stuk of 1 € per 10 stuks. Denk eraan aan de achterzijde kan u steeds de
ringnummers per reeks aanvullen en kan het een goede controle zijn. Duid vooral vooraan
goed aan het aantal duiven dat u voor deze poelbrief speelde. U kan uiteraard per reeks maar
één poelbrief gebruiken maar het aantal invullen kan bij het ingeven ons heel wat tijd
besparen bij controle.
Voor elke vlucht vult u per reeks een poelbrief in van onze maatschappij en dient u alleen
het onderste deel in te vullen ‘lokaal spel’. Schrijf wel altijd uw ringnummers ter controle op
de poelbrief aub als u niet elektronisch speelt.
U krijgt bij elke betaling een kopie mee van de voorzijde van elke poelbrief .

6.2. Poelbrief bestemd voor ‘gewest West’:
Hiervoor dient u geen nieuwe poelbrief in te vullen maar gewoon invullen onder West.
U dient wel ALLE duiven te vermelden want de wedstrijd van ‘Gewest West’ moet alle
duiven omvatten. Het is immers de hoofdwedstrijd.
Er wordt gewestelijk WEST gespeeld op alle vluchten tot en met zondag 10 september , dus
ook op de provinciale wedstrijden zijn er altijd westuitslagen.

6.3. Poelbrief bestemd voor ‘voorkant west’:
U dient zoals hoger aangegeven geen speciale poelbrief te gebruiken maar de lokale poelbrief
te gebruiken en in te vullen onder ‘samenspel Voorkant west’ indien u wil poelgeld zetten en
indien niet zullen uw duiven gewoon worden toegevoegd zonder inzet en kan u uiteraard ook
niks optrekken. Er is voor elke wedstrijd van het gewone programma een Voorkant west
uitslag van 20 maart tot 24 september 2017!!

6.4. Poelbrief voor alle provinciale vluchten:
U bent verplicht op de speciale poelbrief provinciaal te gebruiken en in te vullen op alle
provinciale vluchten KOTK, Gien, Fay-au-Loges en Chevrainvilliers. Deze poelbrief heeft
een driedubbele doordruk. De poelbrief is te koop in het lokaal aan 0.10€ per poelbrief.
U vult alleen het deel PROVINCIAAL in op deze poelbrief en geen ander vak want
daarvoor dient u verplicht de gewone poelbrief lokaal + West+ voorkant te gebruiken.

6.5. Richtlijnen ivm de afdruk elektronisch
Het nationaal reglement verplicht ons om telkens twee afdrukken te maken die worden
afgedrukt als de klok nog aan de master is verbonden zodat er geen problemen kunnen
ontstaan. De liefhebber krijgt 1 exemplaar mee en het andere exemplaar dient verplicht
getekend te worden door de aangever van de duiven ook al zijn het niet zijn eigen duiven
omdat hij/zij op dat ogenblik als verantwoordelijke wordt gezien.

6.6. Vlot verloop van de inkorvingen
Iedereen die komt inkorven voor wedstrijd legt zijn poelbrief in het daarvoor bestemde bakje,
elektronisch in bakje elektronisch en gummi in het bakje met erop gummi. Zorg ervoor dat uw
elektronische klok in de verzamelbak wordt gestopt en houdt de volgorde aan zodat iedereen
op beurt de duiven kan inkorven.

7. Port- en leervluchtduiven 2017:
Er worden in 2017 altijd portduiven toegestaan op alle wedstrijdvluchten. Dit is verplichtend
gemaakt door het provinciaal sportcomité dat elke Limburgse maatschappij portduiven moet
aannemen op al haar vluchten van het normale programma behalve op de provinciale
vluchten. De straal is dezelfde als de straal van de prijsvluchten. Het aantal portduiven is
onbeperkt op de vluchten waar het is toegestaan. De kostprijs is identiek aan de prijzen die
worden aangerekend voor de wedstrijdduiven.

Straal van de leervluchten en weekdagvluchten :
Groot Beringen (Koersel-Paal-Beverlo-Beringen)
Groot Halen(Halen-Loksbergen-Zelem)
Sector Hasselt (Bolderberg-Hasselt-Kermt-Kuringen-St.Lambrechts-Herk-SpalbeekStevoort- Stokrooi-Zonhoven)
Groot Herk (Berbroek-Donk-Herk-Schakkebroek-Schulen)
Groot Heusden-Zolder (Heusden-Zolder)
Groot Lummen (Linkhout-Meldert-Lummen)
Er moet een afzonderlijk inkorfblad voor de portduiven worden gebruikt, nooit samen
noteren op het blad voor de wedstrijdduiven. Aan de voorzijde van de poelbrief schrijft
u duidelijk PORT zodat de inkorver geen fouten kan maken.
Dat inkorfblad gaat gewoon mee naar de uitteller die dan ook de rekening maakt en een kopie
bijhoudt bij alle wedstrijddocumenten. We kunnen zo duidelijk tellen hoeveel duiven er voor
port worden ingezet op de wedstrijdvluchten.
Mogen wij dan ook vragen om zo weinig mogelijk duiven in uw en ons voordeel voor “port”
in te korven net als in de rest van West Limburg tijdens de wedstrijdvluchten.

8. Dubbelingen 2017
De hoofdwedstrijd bent u altijd verplicht te spelen :
Op de provinciale vluchten is de provinciale wedstrijd hoofdwedstrijd:
Dubbeling :De Witpen Lummen en gewest west en voorkant West
Op de vluchten ‘Gewest West’ is het hoofdspel ‘Gewest West’ :
Dubbeling Lummen en voorkant West
Op de provinciale vluchten wanneer er 3 reeksen zijn oude-jaard-jonge duiven wordt er ook
plaatselijk-voorkant en West in 3 reeksen gespeeld in 2017.
De autovlucht uit Fay-au-Loges: eerst alle jonge duiven zetten bij de jongen en dan derby
indien u hiervoor de nodige betalingen hebt gedaan voor 01-02-2017
Op de provinciale vlucht uit Jouy-le-Chatel ten voordele van Kom op tegen kanker wordt er
eveneens in 3 reeksen gespeeld zowel lokaal, voorkant, west, provinciaal.
Op alle vluchten worden de duiven plaatselijk gezet, het kost u niets, u bent niet verplicht te
poelen en er komt plaatselijk een mooie uitslag met een groot aantal.
Op de provinciale vluchten wanneer er 3 reeksen zijn oude-jaard-jonge duiven wordt er ook
plaatselijk-voorkant en West in 3 reeksen gespeeld in 2017.

De autovlucht uit Fay-au-Loges: eerst alle jonge duiven zetten bij de jongen en dan derby
indien u hiervoor de nodige betalingen hebt gedaan voor 01-02-2017
Op de provinciale vlucht uit Jouy-le-Chatel ten voordele van Kom op tegen kanker wordt er
eveneens in 3 reeksen gespeeld zowel lokaal, voorkant, west, provinciaal.
BEZORG BIJ UW EERSTE INKORVING STEEDS EEN BEWIJS
VAN INENTING MEE………DIT GELDT OOK BIJ EEN INKORVING
VOOR LEERVLUCHTEN…
UW DUIVEN MOETEN ANDERS GEWEIGERD WORDEN !

9. Lid van ‘De Witpen Lummen’ 2017: voordelen
Iedereen die zijn hoklijst heeft binnengebracht in onze maatschappij hoeft geen enkele lokale
bijdrage te betalen en is automatisch lid. De ledenlijst is steeds ter beschikking in de
inkorfruimte en zal altijd worden aangepast met de code LU17.
Indien u de hoklijst niet binnenbracht zal bij de eerste inkorving in 2017 het lidgeld eenmalig
voor het ganse seizoen nl. 5 € worden aangerekend en wordt u toegevoegd aan de ledenlijst. U
ontvangt dan ook alle info en u kan deelnemen aan alle kampioenschappen.
Weet dat u voor de deelname aan de provinciale gesubsidieerde kampioenschappen
snelheid slechts vluchten kan laten meetellen die gespeeld zijn in het lokaal waar u de
hoklijst hebt binnengebracht. Voor de halve fond geldt deze regel niet, maar voor de
provinciale kampioenschappen moeten alle uitslagen behaald worden in Limburg.
U kan melden dat u in een ander lokaal gaat spelen voor de kampioenschappen
snelheid maar dit dient u dan wel door te geven voor 20/04/17 aan :
KBDB vlaamse afdelingen
Afdeling Limburg
Gaasbeeksesteenweg 52-54
1500 Halle tel : 02/7916741 Fax : 02/7916742 e-mail : kbdb-halle@kbdb.be

10. Inkorvingsuren 2017 : NIEUW gezien later ophalen duiven! 19.30-20.45
Leervluchten op maandag en dinsdag: 19.30u-20.45u
Snelheidsvluchten Mettet-Chimay-Vervins-Laon- La Ferté van 19.30u tot 20.45u
Halve fond Jouy-le-Chatel op vrijdag : 18.30u – 20.00u
Halve fond op donderdag Chevrainvillers : 19.30u tot20.45u
Halve fond Gien en Fay-au-loges : ophaaluren nog niet gekend
Breng altijd eerst uw inkorfbrief of uw liefhebbersklokje naar de inkorfruimte en leg uw
poelbrieven ook neer in het bakje van de inkorfruimte zodanig kan er vlot worden ingekorfd
en moet er niet worden gewacht of geroepen. U weet dat de wachttijden bij ons tijdens de
inkorving eerder beperkt zijn, dankzij uw medewerking kan dit ook zo blijven.
De duiven worden op vrijdag opgehaald tussen 20.30 en 21u00 en op donderdag en zaterdag
tussen 22u00 en 22u30 behalve Gien en Fay-au-Loges waar de ophaaluren nog niet zijn
gekend. Mogen we vragen indien het kan even een helpende hand uit te steken indien
mogelijk. Bij elke inkorving wordt er steeds gevulde drinkbakjes aan de korven gehangen ook

bij de leervluchten. Hulp is hierbij altijd welkom..na afspraak met iemand van de
bestuursleden.
KAN JE OM EEN OF ANDERE REDEN ECHT NIET OP TIJD ZIJN OF MOET JE PER
UITZONDERING VROEGER WEG BEL DAN EVEN NAAR JEAN 0476/211849 DAN
KUNNEN WE DIT ZO MOGELIJK INPLANNEN.

11. Lossingsuren en wijze van lossen
11.1. Lossingsuur vanaf 19/03/17 GSM-bericht en op teletekst Limburg op één van de
duivenpagina’s.

11.2.Informatie over de lossingen
Info op ‘VIER TV’ pg 810
Hier zal voor Limburg slechts één losuur worden vermeld waarschijnlijk.
Het juiste uur kan u dan nalezen op TVL-teletekst of kijken op de website van KBDB.
DENK ERAAN DIT IS ALLEEN MAAR INFORMATIEF EN KAN NOOIT INGEROEPEN
WORDEN OM KLACHT IN TE DIENEN. OOK DE TELETEKST BLADZIJDEN
AANVULLEN GAAT VIA COMPUTER EN TELEFOON VIA EEN INTERN
NETWERK..als dat allemaal uitvalt…dan kan u wel eens vloeken… en wij ook ….!!

11.3. Lossingen vroegste en laatste uren
De lossingsuren van de wedstrijdvluchten zijn na te lezen op TV-Limburg teletekst : p 688
nationale richtlijnen voor het lossen van de wedvluchten
maart, april en september
België tussen 9 u en 15 u
Frankrijk tussen 9 u en 14 u
mei en augustus
België tussen 8 u en 15 u
Frankrijk tussen 7 u en 14 u
juni en juli
België tussen 8 u en 15 u
Frankrijk tussen 7 u en 14 u
La Ferté, Juy-le-Chatel, Chevrainvilliers, Fay-au-Loges en Gien,
tussen 7u en 11u
Uitzonderingen op deze uren kunnen door het provinciaal of nationaal sportcomité worden
vastgelegd. Belangrijk is dat in het nationaal sportreglement zegt dat bij een uitgestelde
lossing men pas kan beslissen op de tweede dag om 12u om de losplaats te verlaten en de
afstand in te korten met max 10% en de wedstrijd nog te laten doorgaan. Het aflassen van een
wedstrijd kan ook pas na 12u op de tweede dag.

11.4. Wijze van lossingen van het programma zijn bepaald door het
provinciaal bestuur Limburg.
Bij meerdere lossingen van Limburgse verzendingen is er geen vaste afspraak gemaakt over
de volgorde van lossen, de verantwoordelijke voor de lossingen en de provinciale voorzitter
bepalen deze volgorde die wisselend zal zijn.

11.5. Lossingsverantwoordelijken 2017
Voor alle leervluchten en vluchten in voorjaar, weekvluchten en na 11 september zal de
voorzitter de eindverantwoordelijkheid nemen over de lossing. We baseren ons op enkele
opéénvolgende punten na overleg met enkele vertrouwenspersonen en volgen uiteraard de

vluchtlijn nauwkeurig op maar de vergezeller moet ter plaatse het laatste woord hebben
natuurlijk want een goed vertrek is zeer belangrijk.
Voor alle andere vluchten is er een aangestelde vanuit sportcomité Limburg die de beslissing
zal nemen om al of niet te lossen voor de lossingen van de provincie Limburg. De provinciale
voorzitter heeft steeds een veto en zal bij de provinciale lossingen de beslissing nemen.
We hopen dat ze tijdig hun info doorgeven zodat we het snel kunnen doorgeven via ons
nummer en via GSM-bericht. Het lossen van de duiven houdt altijd risico’s in want meer dan
eens zijn lossingen bij prachtig weer totaal fout gelopen bv. omwille van massale lossingen
van soms duizenden duiven onderweg.
Als contactpersoon met KBDB op de losplaats is de Limburgse verzendingsdienst aangesteld,
zij hebben wel overleg met onze begeleiders. Onze begeleider zal nooit een duif lossen zonder
uw voorzitter te bellen. De voorzitter zal bij twijfel contact nemen met de leden van het
hoofdbestuur DWL vooraleer de duiven te laten lossen, de volgorde van lossen blijft bepaald
door de aangeduide van de KBDB.

12. Klachten, waar moet u terecht ?
12.1 Over teveel of te weinig betaald :
Breng bij de volgende inkorving uw kopie van de poelbrief mee en het rekenblad en alles
wordt geregeld door de kassier van dienst.

12.2 Over de toestellen:
Denk eraan u bent altijd zelf verantwoordelijk als u op een stilstaand toestel zou klokken, wij
kunnen en mogen dan geen gelden teruggeven hoe graag we het ook zouden willen. We
hebben slechts enkele liefhebbers die nog met de klok spelen en we zullen zorgen dat er
steeds een reserveklok in het lokaal staat. Voor problemen met elektronische klokken bel naar
de voorzitter 0476/211849. De gewone klokken dienen vanaf 2017 allemaal een pasje van
keuring te hebben ook indien deze klokken worden gebruikt op de nationale vluchten. We
gaan onze klokken in de loop van de volgende maanden in orde brengen en zullen dan een
oproep doen aan alle leden indien ze hun klok willen meegeven.
Bij elektronisch spel kan, indien er geen totaal defect is, via een speciaal programma
achterhaald worden wat er juist allemaal is geregistreerd. Het is dan handig om als hulpmiddel
de juiste aankomsttijden te hebben, zo wordt het zoeken wat makkelijker zonder dat er
zekerheid kan worden gegeven tot klasseringen. Hierover zal een verantwoordelijke van
KBDB dienen te beslissen, bij een ‘error’ afdruk mogen we de duiven niet klasseren dit staat
in de reglement KBDB; indien de codes bij de inkorving niet overeenkomen met de codes bij
de thuiskomst is er een probleem dat we moeten laten uitzoeken door Bricon of door de
klokkencommissie. We kunnen in dat geval uw duiven niet klasseren zolang we geen
uitsluitsel hebben van de verantwoordelijken KBDB.

12.3.Over de uitslag lokaal spel:
Rechtstreeks bij de voorzitter. Soms is er wat zoekwerk nodig, breng daarom ook het dubbel
van uw poelbrief mee en het dubbel van uw inkorfblad zodat alles makkelijk kan worden
gecontroleerd.
Indien er fouten zijn gemaakt met ringnummers geef dit dan liefst schriftelijk door maar weet
dan wij de ringnummers alleen maar kunnen aanpassen indien deze nummer zo op het
inkorvingsblad staat of op de afprint van de computer, we kunnen geen aanpassingen doen als
we het ringnummer bij de inkorving zo is meegegeven. U tekent de documenten niet zomaar,

kijk ze ook na voor de thuiskomst of alles klopt, nadien mogen we geen rekening meer
houden met uw klachten.

12.4.Over de uitslagen van voorkant west en west:
Gelieve spoedig te reageren want wij willen de uitbetaling doen tijdens de volgende inkorving
en daarom is het goed om de uitslag na te kijken die u in normale omstandigheden
maandagavond in uw mailbox hebt ontvangen. Gelieve te bellen naar de voorzitter
0476/211849 indien er klachten zijn.

12.5.Klachten over de uitbetaling:
Zorg ervoor dat u het dubbel van de poelbrief thuis bewaart en dat alles kan worden
nagekeken. Onze schatbewaarder zal elke klacht nauwlettend nakijken en u zo spoedig als
mogelijk een antwoord bezorgen.

12.6. Klachten over allerhande zaken :
U kan voor elke vraag bij de voorzitter terecht, maar niet altijd kan het antwoord onmiddellijk
worden gegeven. Het is zeer belangrijk dat alles juist en correct verloopt, maar wij zijn
allemaal mensen, met soms ook eens een minder goeie dag.
U moet weten dat een fout snel is gemaakt maar dit gebeurt echt niet opzettelijk, want elke
fout brengt extra werk mee, mogen daarom ook voor begrip vragen bij fouten

13. Algemene kosten:
Om alle kosten te dekken die er zijn vragen we per inkorving 1€ aan iedereen die duiven
inkorft. Deze euro dient om de vaste kosten die uw maatschappij heeft te dekken, papier,
printkosten, kopiekosten,…Je mag toch rekenen dat iedere inkorving zorgt voor een 8tal
bladen papier (inkorvingdocument(x2), poelbrief (x3), thuiskomst(x3), lijsten…!

14. Elektronisch constateren
Dit seizoen kan er in onze maatschappij ook elektronisch worden gespeeld op alle vluchten. U
betaalt niks voor het gebruik van uw toestellen, zit allemaal in de algemene kosten van 1.00 €
per vlucht.
Wij werken met het systeem Bricon, maar ook andere goedgekeurde systemen kunnen zonder
problemen worden gebruikt en ingekorfd en uitgelezen. Wel tijdig verwittigen indien u voor
de eerste keer met een ander systeem wenst in te korven.
Wij spelen nu met Bricon, Mega, unikon, Taurus. Unikon speler dienen niet alleen hun klok
maar ook hun module mee te brengen.
Belangrijk is voor iedereen die elektronisch speelt om zelf controle te doen en bij een
noodkoppeling de voorzitter attent te maken om deze noodkoppeling om te zetten naar een
officiële koppeling via het programma Bricon. Een noodkoppeling, het woord zegt het zelf, is
een tijdelijke oplossing maar moet liefst in de weken nadien in orde worden gezet. Een
noodkoppeling is immers bedoeld om de vlucht waar bij de inkorving de chip niet werkt toch
te kunnen spelen.
Meerdere liefhebbers hebben 2 of meer bricon- of megaklokken en hierbij gebeuren wel eens
vergissingen want bij een noodkoppeling staat die noodkoppeling alleen in de klok waarmee u
hebt ingekorfd bij de noodkoppeling en niet in de andere klokken. Daarom zo snel mogelijk
dit in alle klokken laten rechtzetten.

15. De Witpen waarborgen in 2017
15.1. Aangeduide series
Elke vlucht zijn er aangeduide series gewaarborgd. U betaalt 0,50 € per duif en u kan bij een
aangeduide serie liefst 7,5 € verdienen.
Elke vlucht bij de oude duiven 5 series gewaarborgd
Elke vlucht bij de jaarduiven ook 5 series gewaarborgd
Elke vlucht bij de jonge duiven 8 series gewaarborgd
Voorwaarde is wel dat er 100 duiven in wedstrijd zijn. Bij minder dan 100 duiven maken we
3 gewaarborgde aangeduide series in die reeks met minder dan 100 duiven.
15.2.Vrije inleg
Elke vlucht wordt de vrije inleg gewaarborgd voor 5 uitbetalingen aan 5 €. U betaalt 0.50€ en
kan het 10-voudige verdienen nl 5€. Natuurlijk moet u eerst deze vrije inleg zetten, indien er
geen 5 duiven op de uitslag staan waarop de vrije inleg is gezet blijft het bedrag voor de club.
De duiven moeten in de prijzen vallen per 2-tal om de 5€ te kunnen optrekken.

16. Ploegkampioenschap 2017 : 3000 € te verdelen: deelname gratis.
In ons jubileumjaar 2017 gaan we het systeem van merkenploegen wijzigen en doortrekken
naar meer vluchten waar iedereen die inkorft kan van genieten. Wij maken 5 ploegen met
telkens een vooraf aangeduide ploegleider, de eerste 5 uit het kampioenschap 2016. Iedereen
die een hoklijst binnenbracht in onze maatschappij of lid was voor de start van het seizoen
wordt bij een ploeg ingedeeld op willekeurige wijze. Alle leden, min de 5 eerste in het
algemeen kampioenschap 2016, worden op een alfabetische lijst gezet. Een nummer wordt
door een onschuldige hand getrokken en vanaf dat nummer wordt toegevoegd aan de lijsten.
Er is dit jaar gestart met M. Een paar hoklijstleden staan niet vermeld omdat zij het vorige jaar
niet hebben gespeeld op deze vluchten om het systeem correct te houden. We sturen graag bij
indien dit nodig mocht blijken, een paar nieuwe leden of zij die terug beginnen staan wel
vermeld omdat zij gaan trachten wel te spelen op enkele van de vluchten.
Toelichting over het systeem:
Er worden 8 vluchten bij de oude duiven 4 vluchten bij de jaarduiven en 8 vluchten bij de
jonge duiven gekozen uit het normale programma van de gewone vluchten met allemaal
vluchten met 1 nacht mand.
Elke geklasseerde 1ste of 2de getekende die op de lokale uitslag geklasseerd staat behaalt 1
punt voor de ploeg, indien 1ste en 2de inzet prijs maken win je 2 punten. Na alle vluchten
worden de punten samengeteld en bij gelijkheid wordt eerst gekeken naar de meeste nummers
1 die genoteerd zijn per ploeg, is dit ook gelijk wordt gekeken naar de 1 ste prijzen gewonnen
met de eerstgetekende per ploeg en dat nog gelijk dan de 1ste prijzen met de 2de getekende.
Wat valt er te verdienen :
winnende ploeg : 800 € te verdelen onder de ploegleden, dan 700 €, dan 600 €, dan 500 € en
dan voor de laatste plaats 400 €.
Wat kan je verdienen? Ben je bij de winnende ploeg en je hebt 20 keer ingemand en de 10
andere leden hebben allemaal alle 20 vluchten ingekorfd zijn er in totaal 20x11 = 220
inkorvingen geweest. De winst is 800 €: 220 = 3.6 € per deelgenomen vlucht. Elke liefhebber
wint dan 3.6 x 20 = 72 €.
Een ander voorbeeld : je bent met je ploeg laatste en wint 400 €, in totaal hebben alle leden
van de ploeg samen geen 220 keer maar 140 keer ingekorfd wat neerkomt op 400:140 = 2.85.
Als u zelf wel 20 keer hebt ingemand wint u 20x 2.85 € = 57 € winst, hebt u 13 keer
ingemand dan wint u 2.85x 13 = 37 €.

Belangrijk is wel dat je duiven inzet, één is ook voldoende, in de reeks die telt voor het
ploegkampioenschap om geklasseerd te worden, prijs spelen met 1ste en/of 2de inzet moet niet
maar is voor de ploeg natuurlijk wel belangrijk om hoog te eindigen.
Wekelijks al de klassering worden uitgehangen zodat u mekaar kunt aanmoedigen om deel te
nemen, op één vlucht kan alles worden omgegooid want bij een topuitslag zou je ploeg
theoretisch 22 punten kunnen halen en de tegenstrever nul punten..week nadien omgekeerd !!
Deelnemen is belangrijk en we kunnen toch nu al zeggen dat iedereen die duiven inmand op
deze vlucht een stuk zal krijgen terugbetaald op het einde van het seizoen
ploeg 1

ploeg 2

Neven Antoon

ploeg 4

ploeg 5

Schroyen-Henderix Steenaerts Willy

Mantels Stefan

Custers François

Maes Michel

Mangelschots-Aert

Martens Tony

Morren Wout

Quintens R&J

Reynders Dirk

Reynders Jozef

Reynders Marcel

Rodet Alfons

Sels Julien

Sleeuwagen-Lotte

Snijers Henri

Steegmans Louis

Stockmans Ivan

Surkijn Gaston

Vancluysen Jos

Vandeneynde Andr Vanderhoeydonck

Timmermans René Vanaenrode Paula

ploeg 3

Vanloffeld Maurice Vanmechelen Tony Vannoppen Geor

Vanoppen-Luyten

Verboven Gebr.

Vereycken Jan

Vrancken Marcel

Aerts Alfons

Aerts Ludo

Baerts Etienne

Beutels Louis

Bours Petra

Christiaens Rene

Claes Ludo

Cleeren Jules

Coenen Wilfried

Deferm Kris

De l'Arbre Rita

De Jaegere Erwin

Goris Benny

Hulshagen Jean

Jans Peter

Jughmans Jos

Kenis Dany

Kirsch Mario

Lamotte Henri

Larbie Jo

Lemmens Ludo

Louette-Wuyts

Lucas Leon

datum
16-apr
22-apr
30-apr
7-mei
13-mei
20-mei
27-mei
4-jun
11-jun
18-jun
24-jun
2-jul
8-jul
16-jul
23-jul
29-jul
5-aug
12-aug
19-aug
27-aug

oude duiven
Chimay
Laon

jaarduiven

jonge duiven

Chimay
Laon
Laon
Jouy-le-Chatel
Jouy-le-Chatel
Chimay
Vervins
Laon
Jouy-le-Chatel
Chimay
Jouy-le-Chatel
Chimay
Vervins
Jouy-le-Chatel
Laon
Jouy-le-Chatel
Jouy-le-Chatel
Vervins

17. Wekelijkse friet-hamburger voor de laatste prijs
Iedere vlucht in 2017 gespeeld vanaf de eerste tot de laatste wedstrijd van het seizoen wint de
laatste prijs op elke uitslag een gratis friet met hamburger van Frituur Luman. De bon die u
meekrijgt bij de volgende inkorving blijft goed tot 31 oktober 2017, de waarde van de bon
staat vermeld op de bon zelf, hij wordt afgetrokken van uw aankoop. Deze prijs dient te
worden afgehaald in de frituur en wordt niet door de garçons naar de Luman gebracht omwille
van de praktische redenen van inboeken van deze bon.
18.Moederkensdagvlucht voor de hoklijstleden en lid voor start van het seizoen:
Zaterdag 13 mei 2017 uit Laon
Een speciale vlucht voor de jaarduiven. Eerste 6 getekenden komen in aanmerking voor het
behalen van deze prijzen !
Op deze dag betalen de vrouwelijke leden, hoklijst op hun naam, geen enkele cent kosten.
Dus ook gratis port ! Zij nemen ook gratis deel aan de speciale wedstrijd en betalen dus geen
2,50€. Voor iedereen die deelneemt aan de moederkensdagvlucht en geen vrouwelijk lid is,
inschrijvingskosten 2,50€, is er al zeker een bloemetje. Iedereen die deelneemt en 2 duiven bij
de JAARDUIVEN van zijn eerste 6 getekenden pakt in de prijzen wint waardebonnen op
te kopen in de Lummense handelszaken van brood tot kledij afhankelijk van de klassering 1 x
25 €, 1 x 20 €, 1 x 15 €, 7x10 €, en rest 5€.

19.Zondag 18 juni : pottekensprijskamp uit Laon
Speciaal voor hoklijstleden en de leden voor de start van het seizoen
Er wordt gespeeld in 2 reeksen : oude en jaarse duiven samen en jonge duiven.
De inleg bedraagt per duif die deelneemt aan de pottekens 0.50€. Ook in 2017 zijn er
pakketten voorzien op basis van de behaalde prijs van duivenvoeder en toebehoren ter waarde
van 300 € samen met de 0.50 € per ingeschreven duif. Pakketten worden samengesteld op
basis van de klassering in de reeks oude en jonge duiven en gewonnen door duiven waarvoor
de bijdrage van 0.50€ is betaald bij inkorving.

20.Dinsdag 15 augustus : Kermisvlucht uit Mettet
Onderstaande prijzen zijn alleen voor alle hoklijstleden 2017 en leden voor start seizoen
Per reeks kan iedereen slechts één geldprijs winnen. De liefhebber die de 1 ste prijs wint
kan met zijn 2de en 3de duif wel nog een serie winnen gratis.
Oude duiven : 1° prijs naturaprijs ter waarde van 25€
Onaangeduide series : 2 x 15€, 2x10€, 10x5€,
Jonge duiven: 1ste prijs naturaprijs ter waarde van 25€
Onaangeduide series: 2x15€, 3x10€, 20x5€,
Deze gratis prijzen worden geschonken door de lokaalhouder Jos Ponet en uitgereikt op
de kampioenendag van zondag 17 december 2017.
Bij het binnenbrengen van de klokken zal er taart worden aangeboden aan alle
liefhebbers die deelnamen aan de kermisvlucht door onze lokaalhouder.

21. Midweekvluchten met lossing in Mettet
Het 80-jaar bestaan worden in 2017 gevierd met midweekvluchten uit Mettet.
data :
7-14-21-28 juni en 5-12-19-25 juli en 2-15 augustus

straal :
Groot Beringen (Koersel-Paal-Beverlo-Beringen)
Groot Halen(Halen-Loksbergen-Zelem)
Sector Hasselt (Bolderberg-Hasselt-Kermt-Kuringen-St.Lambrechts-Herk-Spalbeek-StevoortStokrooi-Zonhoven)
Groot Herk (Berbroek-Donk-Herk-Schakkebroek-Schulen)
Groot Heusden-Zolder (Heusden-Zolder)
Groot Lummen (Linkhout-Meldert-Lummen)
te winnen :
elke eerste nummer 8 op elke uitslag wint een zak duivenvoeder
elke 80ste prijs wint op elke uitslag ook een zak duivenvoeder, er moeten wel 160 duiven
worden ingezet op de reeks.
waarborg vrije inleg winst 5 € inzet 0.50 € en waarborg aangeduide serie en gratis friet blijft
ook op deze vluchten doorlopen.
Gezelligheid troef tijdens elke inkorving.
In De Luman zal elke liefhebber die komt inkorven kunnen snoepen van enkele hapjes die
klaargemaakt worden door de medewerkers van de Luman in afspraak met Jos. Het zullen
diverse hapjes worden gaande van een blokje kaas of vlees tot een kleine warme hap en
tijdens elke inkorving tussen 19.30u en 21.00u. We willen op deze manier ons 80 jaar bestaan
over meerdere inkorvingen spreiden en niet alles concentreren op één dag. We rekenen op
heel wat liefhebbers die op deze dinsdagavonden er een gezellige inkorfavond van maken.
Aandacht….
Binnenbrengen van de elektronische klokken na de thuiskomst van de duiven !
Klokken worden altijd zo snel mogelijk binnen gebracht om vlot de uitslag te kunnen
maken. Indien er twee thuiskomsten zijn kan er alleen na toestemming van de voorzitter
of de secretaris gewacht worden tot na de thuiskomst van de volgende wedstrijd. Bel
voor de afspraak naar 0476/211849

21. Kampioenschappen 2017
21.1. Algemene informatie
De kampioenschappen worden door de computer bijgehouden op basis van de verbeterende uitslag.
Alle kampioenschappen worden gewonnen met de 1ste en 2de getekende met uitzondering van het
kampioenschap meeste prijzen en het algemeen kampioenschap. Het puntensysteem blijft ongewijzigd
tov vorig seizoen waarbij u 1 punt kunt winnen in het derde deel van de uitslag, 2 punten in het
middendeel en 3 punten in het eerste deel van de uitslag. Bij niet-deelbaar zijn door 3 mag u in het
voordeel van de liefhebber zelf tellen. Bv. 303 duiven = 152 prijzen. U wint 3 punten tussen de 1 ste en
51ste prijs, 2 punten tussen de 52ste en 102de en 1 punt tussen de 103de en 152ste prijs.
Voor de kampioenschappen komen geen gedubbelde duiven in aanmerking in geen enkel geval. Zolang
de jaarduiven afzonderlijk vliegen is er dus geen jaarduif die kan tellen bij de oude duiven, nadat de
jaarduiven zijn gestopt uiteraard wel.
Alle 6 reekskampioenschappen worden geteld met de eerste en tweede getekende op de lokale uitslag.
Wekelijks wordt de stand uitgehangen in het lokaal in de inkorfruimte.
Bij gelijkheid van prijzen wordt in alle kampioenschappen het laagste coëfficiënt gebruikt voor de
klasseringen in dat kampioenschap.
De asduiven worden op ringnummer gehouden en alleen de prijzen behaald per 10-tal tellen mee, bij
207 duiven zal tot en met 21ste prijs worden meegeteld, het programma rekent steeds in het voordeel van
de liefhebber.

Deelname aan de kampioenschappen is gratis.
We gaan voor 2017 een foto nemen van elke liefhebber bij een inkorving of op een ander moment die
we dan kunnen gebruiken om een kader te maken met de behaalde resultaten.
Er worden geen trofeeën overhandigd maar wel een kader met foto van uzelf met een duif in de hand en
de behaalde resultaten van 2017.

Zondag 17 december 2017 vanaf 12u30
KAMPIOENENVIERING en
viering 80 jaar bestaan
in GOC Oosterhof te Lummen
21.2 Gewone kampioenschappen 2017
Duur kampioenschap :
Snelheid oude duiven van 19 maart tem 13 augustus
Snelheid jaarduiven van 19 maart tem 13 mei
Snelheid jonge duiven van 21 mei tem 10 september
Halve fond oude duiven 6 mei tem 2 september
Halve fond jaarse duiven van 6 mei tem 29 juli
Halve fond jonge duiven van 1 juli tem 2 september
De reekskampioenen kunnen gewonnen worden als volgt:
Oude duiven snelheid 5 klasseringen
Oude duiven halve fond 5 klasseringen
Jaarse duiven snelheid 5 klasseringen
Jaarse duiven halve fond 5 klasseringen
Jonge duiven snelheid 5 klasseringen
Jonge duiven halve fond 5 klasseringen
Het algemeen kampioenschap wordt als volgt geteld:
In totaal zijn er 6 reekskampioenschappen voorzien. Van elke reeks worden 15 geklasseerden gemaakt.
Wanneer u 6 x geklasseerd bent binnen de eerste 15 in de reeksen,bent u de algemeen kampioen mits u
alleen bent en indien niet, toch het beste coëfficiënt haalt. Het is dus tot de laatste wedstrijd belangrijk
dat u in elke reeks bij de eerste 15 komt te staan.De klassering gebeurt dus eerst volgens het aantal
klasseringen en dan volgens het coëfficiënt. In totaal zijn er 10 klasseringen voorzien in het algemeen
kampioenschap voorzien. Het spelen per tweetal kan wel eens zorgen voor een verrassing omdat andere
liefhebbers zich in de eerste 15 weten te klasseren.

21.3.Kampioenschap asduiven: 5 klasseringen per reeks
Voor deze asduiven 5 per reeks(zelfde vluchten als andere kampioenschappen)
oude snelheid
jaarse snelheid
jonge snelheid
halve fond oude duiven
halve fond jaarse duiven
halve fond jonge duiven

21.4. Kampioenschap meeste prijzen: Alle vluchten van het kampioenschap.
Alle liefhebbers worden geklasseerd en de eerste drie krijgen een extra vermelding van het aantal
prijzen gewonnen in 2017 en worden gehuldigd als kampioen meeste prijzen 1ste 2de 3de plaats.

21.5. Viering voor nationale en provinciale winnnaars
We hopen dat onze leden ook in 2017 kunnen schitteren op de nationale, provinciale en gewestelijke
wedstrijden. Op de kampioenenviering van 17 december zullen zij die en nationale of provinciale
wedstrijd hebben kunnen winnen op een passende wijze worden gehuldigd.

22. Nieuws in verband met onze website
Heel wat liefhebbers raadplegen onze eigen website die op maat is gemaakt voor de leden van onze club
maar ook tal van anderen bekijken deze site.
Wat kan er je op vinden ?
De laatste informatie over ontwikkelingen die iedereen aanbelangen zoals bv. de ophokplicht, het
aflassen van vluchten, het invoegen van vluchten, enz.. Dit staat allemaal op de openingspagina die je
onmiddellijk kan lezen.
Op die eerste pagina staat ook een interessant kadertje waar je kan laten berekenen wanneer de duiven
moeten thuiskomen. Je geeft in lossingsuur (opgelet 09:00 steeds dubbelpunt) daaronder geef je de
afstand in in meter 120860 bv. en daaronder de vermoedelijke snelheid bv. 1350 en drukt dan op
berekenen. Je krijgt dan onmiddellijk het uur van thuiskomst op het scherm, je kan dit meerdere malen
doen bv. een snelheid van 1500 maar telkens wel alle gegevens terug ingeven, zoals hierboven gemeld.
Klik je op nieuws in de bovenstaande balk krijg je het laatste nieuws en wat langer geleden.
Op foto’s kan je de foto’s van de laatste jaren uit de vieringen nog eens bekijken
Op kampioenschappen klikken en je ziet alle kampioenen in alle reeksen vanaf 2011
Op uitslagen kan je dan klikken op laatste vluchtuitslag en daar kan je de klasseringen bekijken om
andere uitslagen te zien klik dan op ‘terug naar overzicht’ en je kan alle uitslagen tot 2011 terug
opzoeken (opgelet dit zijn alleen klasseringen geen uitslagen met geld)
Klik je op ‘resultaten per duif’ dan geef je de 7 cijfers van de ring in, in het vak jaar niets invullen maar
klik op opzoeken en je krijgt alle uitslagen in het lokale spel waar dat ringnummer staat geklasseerd.
Wil je alleen opzoeken van 2016 bv. dan zit je in jaar 2016.
Weer en lossingen geeft u naast de regenkaart alle informatie over het weer
Documenten zal het programmaboekje worden gezet en andere documenten zoals lokale poelbrief.
Onder links staan nog andere interessante website die je kan bekijken zoals andere clubs en KBDB
nationaal enz…
Onder belangrijke info rechts op het scherm kan je bv. de nationale en provinciale kampioenen vinden
en eveneens onze gewestelijke winnaars.

23. Provinciaal sportreglement 2017
Samen met de reglementen en voorschriften van het Nationaal Sportreglement van de KBDB zijn volgende
schikkingen van toepassing voor alle verenigingen en liefhebbers van de provinciale entiteit Limburg van de
KBDB Uitzonderingen kunnen alleen toegestaan worden door het Provinciaal Comité aan verenigingen en
verbonden die vanwege het Provinciaal Comité de toelating hebben verkregen om voor bepaalde vluchten een
samenspel aan te gaan met verenigingen of verbonden van andere provincies. Deze uitzonderingen gelden
uitsluitend voor deze welbepaalde vluchten.
Artikel 1. Het officieel programma wordt opgesteld door het Provinciaal Comité.
Artikel 2. Het programma en de organisatie van de provinciale vluchten wordt opgesteld door het Provinciaal
Comité.
Artikel 3. a. Vanaf de 1ste vlucht van het officieel programma moeten vluchten voor oude en/of jaarse duiven
worden ingericht overeenkomstig artikel 8 van het nationaal sportreglement.
b. Vanaf de eerste vlucht van de 2de reeks jonge duiven mogen afzonderlijke dubbelingen voor jonge duiven
voorzien van een speciale ring ingericht worden. Deze speciale ring wordt door de afdeling afgeleverd vanaf 15
maart.
c. Vanaf de 1ste zondag van september mogen alle duiven in één wedstrijd samengevoegd worden.
d. Vanaf 15 september tot en met de datum voorzien in artikel 11 van het Nationaal Sportreglement mogen
Belgiëvluchten ingericht worden op zaterdag of zondag (niet beide) met vrij te bepalen straal.
e. Op de feestdagen mag één snelheidsvlucht ingericht worden, met vrij te bepalen straal. Oude, jaarse en jonge
duiven worden samen gelost.
f. Op de kermisweekdagvlucht, niet vallend op zaterdag of zondag, mag één Belgiëvlucht ingericht worden, met
vrij te bepalen straal. Oude, jaarse en jonge duiven worden samen gelost.
g. Midweekvluchten met vrij te bepalen straal, kunnen in de maanden juni, juli en augustus ingericht worden met
lossing op woensdag. Deze vluchten vallen onder toepassing van de provinciale en nationale reglementering.
Eventuele taksen verbonden aan deze vluchten vallen integraal ten laste van de inrichter.
Artikel 4. De sectoren voor de snelheidsvluchten en de gewesten voor alle andere vluchten, worden bepaald
door het Provinciaal Comité.
Artikel 5
a. 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 sectoren en gewesten” die jaarlijks door het provinciaal comité ter beschikking wordt gesteld van
de verenigingen..
De maximum deelnemingszone die toegepast mag worden :
 Voor alle snelheidsvluchten (België en Korte Frankrijkvluchten) is de straal beperkt tot de snelheidssector
eventueel uitgebreid met één of meer aan de snelheidssector aanpalende deelgemeenten, waar geen vereniging
gevestigd is. KBDB www.kbdb.be Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond Vereniging zonder
winstoogmerk Provinciale Entiteit Limburg  Voor de halve fondvluchten is de straal beperkt tot het gewest
eventueel uitgebreid met één of meer aan het gewest aanpalende deelgemeenten, waar geen vereniging gevestigd
is.
 Voor de provinciale vluchten is de straal beperkt tot de provincie.
Het Provinciaal Comité is bevoegd om samenspelen over de grenzen van de sectoren en gewesten heen, uit
aanpalende fusiegemeenten, goed te keuren, telkens voor de duur van één jaar. In dergelijk geval wordt de
kleinste vereniging of groep van verenigingen gevoegd bij de sector of gewest waartoe de grootste vereniging of
groep van verenigingen behoort, en dit op basis van het aantal hoklijsten van afgelopen speelseizoen. Wat betreft
de deelnemingszone zullen enkel deelgemeenten, waar geen vereniging gevestigd is en die aanpalen aan de
deelgemeente(n) van de vereniging(en) die overgaat (overgaan) naar een andere sector/gewest, mee opgenomen
kunnen worden. In de sector/het gewest waartoe de kleinste vereniging/groep toetreedt, is de deelnemingszone
beperkt zoals voorzien in vorige paragraaf.
Bij overgang van een vereniging naar een andere sector of gewest ingevolge samenspel behouden de liefhebbers
van die vereniging het recht om te blijven spelen in hun oorspronkelijke sector of 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 de sector heen door het Provinciaal Comité goedgekeurd worden.
b Een vereniging X die haar straal uitbreidt over (een) andere provincie(s) dient zich in de andere provincie(s) te
beperken tot de deelgemeente(n) waar geen vereniging gevestigd is en die aanpalend is/zijn aan de gemeente
waar de alleen spelende vereniging X of de hoofdvereniging van het samenspel waarvan de vereniging X deel uit

maakt, gevestigd is. (hoofdvereniging = met meeste hoklijsten ) Bovenstaande alinea is niet van toepassing
indien er een akkoord is met de betrokken provinciale entiteit(en). Van het moment dat het een samenspel betreft
van één of meerdere verenigingen van een provinciale entiteit waar geen akkoord mee is en één of meerdere
verenigingen van een provinciale entiteit waar wel een akkoord mee is, is bovenstaande eerste alinea terug van
toepassing.
Artikel 6a Wanneer voor de snelheidsvluchten een vereniging of verbond beslist één of meerdere andere
verenigingen behorend tot dezelfde sector niet in haar samenspel op te nemen, dan is het niet toegelaten de
gemeenten (of deelgemeenten) waar de geweigerde maatschappij(en) gevestigd is (zijn) in haar speelkring op te
nemen. De geweigerde vereniging moet kunnen bewijzen dat zij het samenspel schriftelijk heeft aangevraagd.
Uitzonderingen op dit principe kunnen enkel door het Provinciaal Comiteit toegestaan worden. Artikel 6b
Wanneer voor alle andere vluchten een vereniging of verbond beslist één of meerdere andere verenigingen
behorend tot hetzelfde gewest niet in haar samenspel op te nemen, dan is het niet toegelaten de gemeenten (of
deelgemeenten) waar de geweigerde maatschappij(en) gevestigd is (zijn) in haar speelkring op te nemen. De
geweigerde vereniging moet kunnen bewijzen dat zij het samenspel schriftelijk heeft aangevraagd.
Uitzonderingen op dit principe kunnen enkel door het Provinciaal Comiteit toegestaan worden.
Artikel 7. Het Provinciaal Comité bepaalt de wijze van lossing, de lossingsuren en de lossingsplaatsen. KBDB
www.kbdb.be Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond Vereniging zonder winstoogmerk Provinciale
Entiteit Limburg
Artikel 8. Wanneer de duiven voor prijskampen de tweede dag nog moeten ingehouden worden wegens slechte
weersomstandigheden dan gelden volgende richtlijnen :
a. voor de snelheidsvluchten en halve fondvluchten In hoger vermelde omstandigheden mag de inrichter
(hoofdbestuur van de vereniging of het hoofdbestuur van het verbond ingeval van samenspelend verbond) de
tweede vluchtdag vanaf het uur voorzien in artikel 52 van het Nationaal Sportreglement één van volgende
beslissingen nemen :
 de wedstrijd uitstellen
 de wedstrijd afgelasten  uitwijken naar een kortere lossingsplaats. In dit laatste geval zal de inrichter beslissen
of de wedstrijd doorgaat of wordt geannuleerd.
b. voor de provinciale vluchten De provinciale bestuursraad zal de tweede vluchtdag vanaf 12 uur beslissen over
het afgelasten van de vlucht of het uitstellen van de lossing. Het terugbezorgen aan de deelnemers van niet
geloste duiven gebeurt overeenkomstig de door de betrokken inrichters (hoofdbestuur van de vereniging of
hoofdbestuur van het verbond in geval van samenspelend verbond) verstrekte onderrichtingen aan de vergezeller
en dit voor de aanvang van het seizoen.
Bij afgelasting van één wedstrijd of uitwijking naar een andere niet gelijkaardige lossingsplaats, in gevolge
slechte weersomstandigheden, komen al de gelijkaardige wedstrijden van die dag uit het modelprogramma niet
in aanmerking voor de provinciale gesubsidieerde kampioenschappen.
Artikel 9. Vrije dubbelingen ter gelegenheid van wedstrijden gespeeld in verbond zijn toegelaten mits in
achtneming van volgende richtlijnen:
a. de deelnemingszone moet kleiner zijn dan de deelnemingszone van de hoofdwedstrijd en kan geen gemeenten
bevatten dan deze van de hoofdwedstrijd, tenzij mits akkoord van het verbond.
b. voor alle snelheidsvluchten (België- en Korte Frankrijkvluchten) is de straal beperkt tot de straal van de
snelheidssector eventueel uitgebreid met één of meer aan de snelheidssector aanpalende deelgemeenten, waar
geen vereniging gevestigd is.
c. voor dubbelingen op de kleine halve fond (t.e.m. Gien) moet de deelnemingszone beperkt blijven tot de
grenzen van het gewest eventueel uitgebreid met één of meer aan het gewest aanpalende deelgemeenten, waar
geen vereniging gevestigd is.
d. voor de dubbelingen op provinciale vluchten moet de deelnemingszone beperkt blijven tot de grenzen van de
provincie.
e. voor de dubbelingen op (inter) nationale vluchten is de deelnemingszone vrij te bepalen.
f. uitsluitend de liefhebbers die inkorven in het inkorvingsbureel (of in één van de lokalen van het verbond) dat
de lokale dubbeling organiseert, kunnen deelnemen aan deze lokale dubbeling.
Artikel 10. Het is de aangesloten liefhebbers verboden deel te nemen aan prijskampen en dubbelingen die niet
door het Provinciaal Comité toegestaan werden of die buiten de maatschappelijke zetel georganiseerd worden.
De organisator van wedvluchten of dubbelingen die niet werden goedgekeurd door het Provinciaal Comité zullen
hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Bij volharding kan het Provinciaal Comité beslissen om één of
meerdere inkorvingen voor wedvluchten uit de kalender van het lopende jaar en volgende jaren van deze

vereniging of verbond te laten schrappen. Dit geldt eveneens voor het niet correct toepassingen van de
deelnemingszones van de goedgekeurde kalender. KBDB www.kbdb.be Koninklijke Belgische
Duivenliefhebbersbond Vereniging zonder winstoogmerk Provinciale Entiteit Limburg
Artikel 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.
Artikel 12. Iedere liefhebber en vereniging is verplicht zich te onderwerpen op eender welk ogenblik aan de
controleurs, aangesteld door het Provinciaal Comité. Deze hebben hiertoe een algemene vergunning of speciale
opdracht. De controleurs moeten verslag uitbrengen bij de voorzitter van de controle kommissie, die het
Provinciaal Comité in kennis zal stellen. Het Provinciaal Comité zal dan de aangewezen maatregelen nemen.
Artikel 13. De maatschappijen zijn gehouden regelmatig de lijsten van de verkochte ringen aan het secretariaat
van de provinciale entiteit over te maken. Er zullen geen ringen meer afgeleverd worden indien de lijsten der
verkochte ringen niet ingediend zijn.
Artikel 14. Elk inkorvingsbureel dient per vlucht de gebruikte gummi ringen (kleur en nummer) in te schrijven
in een speciaal daartoe bestemd schrift met vermelding van de eventueel stuk gesprongen gummi ringen.
Artikel 15. We spreken van een samenspel (= verbond) wanneer 2 of meer verenigingen beslissen om met elkaar
een samenspel te vormen en als dusdanig gelijktijdig inkorven voor één en dezelfde wedstrijd (uitslag). Zij
dienen hun samenspel aan te vragen bij het indienen van de reisroosters die uiterlijk 31 december dienen toe te
komen bij de KBDB.
Artikel 16. De vertegenwoordiger(s) van een vereniging in een samenspel (=verbond) dient (dienen) een
bestuursfunctie te bekleden in hun vereniging waar ze aangesloten zijn. Het hoofdbestuur van het samenspel
(verbond) kan dus bijgevolg enkel bestaan uit personen die in hun vereniging een bestuursfunctie uitoefenen,
met uitzondering van de organisaties die van de PE Limburg een jaarlijkse bijzondere machtiging krijgen tot het
inrichten van provinciale wedvluchten. Opgesteld door het provinciaal comité overeenkomstig artikel 19 van het
Huishoudelijk Reglement van de KBDB Nationale goedkeuring ontvangen op 27-2-2017

