
Beste, 
 
Het comité van de PE Oost-Vlaanderen heeft, na controle van de doorgestuurde gegevens van de 
heer Van Den Schrieck,  besloten dat de duiven uit de uitslag dienen genomen te worden. 
 
Art. 66. (NAV 24.10.2012 – 26.02.2014)  
… 
De opname van elektronisch geregistreerde duiven geschiedt met een door de KBDB 
gehomologeerde en goedgekeurde installatie, waarbij volgende procedure nauwgezet dient gevolgd: 
- bij het opstarten van de installatie dient nagezien dat de synchronisatie met de moederklok 
(radioklok DCF77 of GPS) is verwezenlijkt; - bij het aansluiten van een klok van een liefhebber, dienen 
alle gegevens (identiteit, licentie, datum en tijd) op hun juistheid gecontroleerd; - de klok wordt 
automatisch afgeslagen en een bestatigingslijst wordt afgedrukt.  
Deze lijst vermeldt de gegevens van de liefhebber, de klok, de installatie(master genoemd) en de lijst 
van de in chronologische volgorde geregistreerde duiven; - bestatigingslijsten in wanorde en 
bestatigingen met een foutcode worden als nietig beschouwd. De bestatigingslijst dient onmiddellijk 
na het afdrukken ervan ondertekend te worden door de aangestelde van de vereniging en door de 
liefhebber. De vereniging bevestigt aldus dat de bestatigingslijst werd afgedrukt op een door de 
KBDB gezegelde master van het lopende jaar. Hierdoor bevestigt de liefhebber of zijn 
vertegenwoordiger de juistheid en volgorde van de ringnummers van de duiven die werden 
geconstateerd in zijn elektrisch toestel. Enkel de gegevens vermeld op de bestatigingslijst, uitgeprint 
door de master, van en in de club waar het elektronisch toestel werd geregeld voor de betreffende 
wedvlucht, kunnen worden gebruikt voor de klassering van de duiven (de gegevens, vermeld op een 
overzichtslijst, kunnen niet in aanmerking genomen worden voor klassering 
 
Art. 76.  
… 
 Elektronische registratieklokken mogen maximaal 2 seconden per dag verlopen (te rekenen vanaf de 
eerste synchronisatie). Bij verloop van meer dan 2 seconden worden de bestatigingen vernietigd en 
vervangen door de eventuele controlebestatigingen. 
Art. 77.  
Indien een apparaat, waarin tijdopnemingen werden gedaan, stilvalt voor het opnemen van het 
tijdsverschil of geen afdrukken geeft, worden de inleggen verbeurd verklaard ten voordele van de 
wedvlucht, tenzij met zekerheid kan worden vastgesteld dat de regelaar in fout was.  
… 
 
Art. 78. (NAV 14.02.2020) 
Bij een vastgesteld in gebreke zijn van een liefhebber en ongeacht de eventuele sancties, worden zijn 
inleggelden in beslag genomen ten bate van de wedvlucht, … 
 
Art. 79. (NAV 14.02.2020)  
… 
Bij het falen van een toestel (manuele klok of elektronisch systeem), eigendom van de liefhebber of 
van de vereniging, is de liefhebber verantwoordelijk tenzij kan worden aangetoond dat het falen van 
het toestel te wijten is aan een derde persoon. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Nico 
 
 
 


