
Beste liefhebbers, 

 

Volgende week start in Aartrijke het duivenseizoen 2021 
met ARRAS voor oude & jaarse duiven. Na het volledig 
overhoop gegooide seizoen 2020 (reden alomgekend) 
hopen we op beter. Maar we zullen ons met z'n allen 
aan de vele opgelegde regels moeten houden (om 
ieders gezondheid zoveel mogelijk te beschermen). 
Verderop kan U het bericht van de KBDB lezen omtrent 
het verloop van de inkorvingen. Zoals U merkt, wordt 

gevraagd op afspraak te komen. 

 

PRAKTISCH: Mag ik de liefhebbers die van plan zijn in 
te korven op vrijdag 2 april vragen                           een 
telefonische afspraak te maken op donderdagavond 1 
april tussen 18 u                           en 19 u op 
0478/998748. Wil hierbij dan ook vermelden hoeveel 
duiven U                           wenst in te korven. U zal dan 
een tijdstip aangeduid worden voor vrijdag,                     
          zodat de wachttijd voor U beperkt is en de social 
distancing in het lokaal                               optimaal is. 
VERGEET UW MONDMASKER NIET. 
Ontsmettingsmiddelen zijn                       voorzien in het 
lokaal. 

 

VERGEET UW PARAMIXO-attest NIET mee te brengen 
bij deze eerste inkorving. 

 



In het lokaal ligt een mini - programmaboekje 2021 dat je 
kan meenemen. We hebben geen sponsors durven 
aanspreken in deze corona-tijden. Toch voorzien we 
mooie kampioenschappen. Onze ene bonverkoop (enkel 
De Zwaluw) bracht wat geld in het laatje, alhoewel dit 
zonder zaalverkoop een veel geringere opbrengst met 
zich meebracht. 

 

Kopers, schenkers en liefhebbers die ons financieel 
steunden, zijn gratis ingeschreven voor alle 
kampioenschappen. De anderen betalen per 
kampioenschap 10 €, te betalen bij de eerste vlucht van 
het kampioenschap. 

 

De vluchtbeschrijving van de vlucht uit ARRAS volgt 
volgende week. 

 

Bericht KBDB 

 MEDEDELING TER ATTENTIE VAN DE VERENIGINGEN EN LIEFHEBBERS – 

INRICHTEN VAN LEER-EN WEDVLUCHTEN 

 Na de persconferentie van de federale overheid van gisteren (24/03/2021) i.v.m. de 

verstrengingen, dewelke werden opgelegd teneinde de Covid-19 pandemie te bestrijden, 

werden de nodige telefonische contacten gelegd met de bevoegde federale overheidsdiensten. 

 De kabinetschef van Minister Clarinval heeft ons bevestigd dat wed- en leervluchten mogen 

worden ingericht MITS strikte opvolging van de voorwaarden, opgenomen in ons 

vademecum (zie bijgevoegd). 

 Wij geven hierna nogmaals de hoofdlijnen, vermeld in ons vademecum en DRINGEN ER 

OP AAN deze strikt op te volgen: 

 De liefhebbers en het personeel van de vereniging dienen verplichtend een 

mondmasker te dragen. 



 Inkorven op afspraak en met een afsprakenschema, opgesteld door het comité van de 

vereniging in overleg met de liefhebbers en volgens het aantal duiven. Deze 

afsprakenlijst dient in het lokaal te worden bewaard (voor eventuele traceerbaarheid). 

 Slechts 1 liefhebber, per inkorvingsrij, wordt in het lokaal toegelaten. 

 Voor lokalen met een grote infrastructuur kunnen eventueel 2 (of meer) 

inkorvingsrijen worden voorzien op voorwaarde dat de maatregelen van “social 

distancing” worden gerespecteerd. 

 Tussen de inkorvende liefhebber en de inkorver/ontvanger dient een plexiglas of 

een plastieken wand te worden voorzien zodat er geen contact is tussen de beide 

partijen 

 De liefhebbers wachten (op het voorafgaandelijk afgesproken uur), buiten het 

lokaal, hun beurt af in hun wagen. 

 Wij leggen nogmaals de nadruk dat het bijgevoegd vademecum GRONDIG dient 

doorgenomen te worden en STRIKT DIENT NAGELEEFD TE WORDEN. Zo niet, zullen er, 

bij een vastgestelde inbreuk volgende sancties worden opgelegd (toepassing art. 35 laatste § 

van de KBDB-statuten): 

 in geval van overtreding van de Covid-19 maatregelen, uitgevaardigd door de 

federale overheid en/of KBDB, zal de vereniging /de liefhebber een officiële 

waarschuwing vanwege de nationale raad van beheer en bestuur ontvangen. 

 Bij herhaling kan de nationale raad van beheer en bestuur de volgende 

maatregelen nemen : 

 DE VERENIGING kan voor een beperkte duur of definitief zijn 

inkorvingsbureel verliezen. 

 DE LIEFHEBBER kan een straf oplopen zoals voorzien bij art. 99 van het DLW.  

 

In bijlage kan U het vademecum nog eens raadplegen. 

Liefhebbers, gelieve voor 100 % de opgelegde regels te 

volgen aub !!! 

 

 

Virusvrij. www.avg.com  
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