
de buitengewone algemene vergadering

op ZATERDAG 27 februari 2010,

in het administratieve K.B.D.B.-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE.

 

DEFINITIEVE DAGORDE

 

1. Wijzigingen aan de STATUTEN
 

Art. 36 § 4 – inlassing van vetgedrukte tekst

 
De nationale bestuursraad waakt over de uitvoering van al de verplichtingen van de wet op de verenigingen zonder winstoogmerk en de

strikte toepassing van de statuten en reglementen van de K.B.D.B.

Tot de exclusieve bevoegdheid van de nationale bestuursraad behoren de toepassing en de uitvoering van

- het reglement ter beteugeling van het gebruik van verboden stoffen bij sportduiven

- de beschikkingen voorzien door artikel 105 van het nationaal sportreglement (verkoop van duiven)

- de regels gesteld in artikel 86§3 van het duivenliefhebberswetboek (het niet betalen van de procedurekosten binnen de door

de K.B.D.B.-Kamers gestelde termijn)

 

 

       

  

 
 DE EERSTE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2010

voorgeschreven bij artikel 23 van de statuten,

op ZATERDAG 27 februari 2010 om 10 uur,

in het  administratieve K.B.D.B.-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE.

 

DEFINITIEVE DAGORDE

-------------------------------------

 

1. De notulen van de statutaire en buitengewone algemene vergadering van 31.10.2009 werden goedgekeurd met uitzondering van artikel 98

van het Nationaal Sportreglement, dat als volgt werd gewijzigd:

       

     Op verzoek van de naburige federaties, de verenigingen en de duivenliefhebbers werd artikel 98 van het NSR aangaande het

gebruik van de mechanische toestellen aangepast. De volledige aangepaste tekst van dit

      artikel zal kortelings worden meegedeeld.           

 

2. De rekeningen 2008 – 2009 werden goedgekeurd.

 

3. De begroting 2009-2010 werd goedgekeurd.

 

4. Vaststelling van de diverse bijdragen voor het dienstjaar 2011

 

5. De borgtochten en de forfaitaire bedragen voor de procedurekosten bij de K.B.D.B.-  Kamers blijven onveranderd.

 
6. Onderzoek:

      * verslag nationale raad van beheer

      * financieel verslag

      * verslag van de censoren

      De drie bovenstaande verslagen werden goedgekeurd.

 

7. De beslissingen genomen tijdens de provinciale algemene vergaderingen werden goedgekeurd behalve voor wat betreft afdeling

Vlaams-Brabant waar de Algemene Vergadering bij meerderheid besliste dat

    er een buitengewone algemene provinciale vergadering dient belegd te worden.

 

8. Benoeming van ereleden en verdienstelijke leden : nhil

 
9. Voorstel(len) tot uitsluiting en tot opheffing van uitsluiting : nihil

 
10. Voorstellen tot wijzigingen aan de reglementen:

 
a) nationaal sportreglement – art. 47 § 105

b) duivenliefhebberswetboek – art. 86§2, 86§3 & 138
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11. Definitieve organisatie van het volgend sportseizoen en vaststelling criteria van de nationale 

    kampioenschappen

 
12. E. 1500 & E. 1514 – betwistingen van de verenigingen “De Snelle Vlucht” - Houtvenne en “Verenigde Vrienden” - Scherpenheuvel

i.v.m. de toekenning van inkorvingslokalen.

     

        De klacht van “De Snelle Vlucht” Houtvenne werd niet aanvaard.

        De klacht van “De Verenigde Vrienden” Scherpenheuvel werd aanvaard. Zij mogen als inkorvingslokaal fungeren  voor de nationale

wedvluchten uit Bourges I 22.05.2010 en Argenton I 26.06.2010.

 

 

 

 

 
 

                          

Bijlage punt 4 definitieve dagorde statutaire algemene vergadering 27.02.2010

 

B I J D R A G E N  2011

 
€     20,00   voor de liefhebbers. Een associatie van meerdere liefhebbers betaalt€ 20,00 voor het eerste lid en 

€ 10,00 voor elk bijkomend lid.

 

€     21,00   voor de aansluitingsbijdragen voorzien door art.9 van de Statuten

 

€     50,00   voor de vergezellers

 

€     25,00   voor de hulpvergezellers

 

€   100,00   voor de vervoerfirma’s die geen vergezellersagentschap zijn

 

€   250,00  voor de vergezellersagentschappen rechtgevend op een eerste kaart (wordt als agentschap beschouwd de

vergezeller of vergezellers die duiven meenemen van een ganse streek)

 

€     25,00  voor de vrachtvervoerders (degenen die duiven in opdracht van de vergezellers ophalen en naar een

centraal punt vervoeren en geen vergezellersvergunning bezitten)

 

€     25,00  voor de rangschikkers (enkel rangschikker in eigen vereniging)

 

€     75,00 voor de rangschikkers van méér dan 1 vereniging of voor de gespecialiseerde firma’s

 

€     21,00  voor de regelaars niet-liefhebbers

 

€     21,00  voor de secretarissen niet-liefhebbers

 

€     50,00  zonder uitzondering, voor de lokaalhouders duivenliefhebbers

 

€     60,00  zonder uitzondering, voor de lokaalhouders niet-duivenliefhebbers

 

€     60,00 voor de oproepers en voor de opstellers van de prijzenlijsten voor openbare duivenverkopingen

(vermeerderd met € 25,00 per openbare verkoping)

 

€     61,00  voor de aansluitingsbijdrage van de verenigingen

 

€     59,00  voor de privé-lokalen

 

€     50,00  voor de provinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht

 

€     75,00  voor de interprovinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht

 

€   250,00  voor de nationale organisatoren, per aangevraagde vlucht
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€   300,00 voor de internationale organisatoren, per aangevraagde vlucht

 

€ 2000,00  voor de publicitaire hokken

 

 
 

Dagorde Nationale Algemene Vergadering – 27/02/2010

Bijlage punt 10°a)

Voorstellen van aanpassingen aan het NATIONAAL SPORTREGLEMENT

 

Art. 47§2 – inlassing

 
De begeleiders dienen in het bezit te zijn van een officiële vergunning, afgeleverd door de K.B.D.B.  Het is hen streng verboden duiven

te begeleiden of te lossen van verenigingen of particulieren die niet bij de K.B.D.B. zijn aangesloten.

Vergezellers en vervoerdiensten mogen op de leervluchten en op de prijsvluchten geen duiven vervoeren die niet ingekorfd

werden in een door de K.B.D.B. erkend inkorvingslokaal.

 

 

Art. 105 – inlassing en schrapping

 
Verkopingen van duiven op het hok   en op internet  zijn toegelaten.

 

De andere verkopingen zijn openbaar en verlopen verplicht onder toezicht van een openbaar

ambtenaar (notaris of gerechtsdeurwaarder). Met uitzondering evenwel en mits goedkeuring door de afdeling, van bonverkopingen

(geen levende duiven) ten voordele van verenigingen, ter gelegenheid van de kampioenendag van hun leden.

 

De leden van de K.B.D.B. die wensen duiven openbaar  of op internet te verkopen, dienen hiertoe door de afdeling waaronder zij

ressorteren, gemachtigd te worden.

Om die toelating te bekomen dient de verkoper bij zijn afdeling een formulier aan te vragen.  Bedoeld formulier voor de openbare

verkoop zal volledig ingevuld en ondertekend aan de afdeling worden teruggezonden: minstens 25 dagen vòòr de verkoop zo het oude

en/of jonge duiven betreft en minstens 15 dagen vòòr de verkoop zo het gaat om late jonge duiven

 

Door middel van dit formulier dienen volgende inlichtingen te worden verstrekt:

1.naam, voornaam, adres en nummer van het bewijs van lidmaatschap van de K.B.D.B van de eigenaar van de te  koop gestelde duiven;

2.naam en adres van het verkoopsorganisme en van de bij de verkoop tussenkomende openbare ambtenaar (notaris   of deurwaarder);

3.plaats, datum en uur van de verkoop;

4.aard van de verkoop (totale, gedeeltelijke, oude, jonge of late jongen, enz.).

 

Samen met het aanvraagformulier dient de verkoper een lijst te zenden met:

1. de ringnummers van de te koop gestelde duiven;

2. de ringnummers van de duiven die de verkoper zal behouden;

3. de periode tijdens dewelke de duiven eventueel zullen mogen worden overgewend.

 

Indien de verkoper de behaalde prijzen op de verkooplijst wenst te publiceren, dient hij die prijzenlijst eveneens bij zijn aanvraag te

voegen. Op die lijst mogen uitsluitend worden vermeld de prijzen die aan de hand van uitslagen in het bezit van de verkoper, kunnen

worden gestaafd en gecontroleerd. 

 

Bovendien zal noch in de verkooplijsten, noch in de publiciteitsartikelen die de verkoping voorafgaan, melding worden gemaakt van

behaalde miezen en/of poelen of van getrokken geldsommen.

                                                                                                                                                                                           

Die lijst zal bovendien behelzen: de zetel en de naam van de inrichtende vereniging, de lossingsplaats, het aantal deelnemende duiven

per categorie (oude, jaarlingen, jonge), het aantal door de verkoper ingetekende duiven en de wijze van verdeling van de prijzen (per

drie, per vier, enz.).

 

Een exemplaar van de officiële verkooplijst met vermelding van het toelatingsnummer zal worden gedeponeerd op de zetel van de

afdeling, vóór de verkoopdatum.

 

De inlichtingen vermeld op de officiële verkooplijst, dienen uiteraard overeen te stemmen met de inlichtingen die door de verkoper aan

zijn afdeling werden verstrekt.

 

De liefhebber die duiven verkoopt op het hok of via internet zal, binnen de termijn voorzien in §3, de ringnummers meedelen aan de

K.B.D.B via de door de K.B.D.B. ter beschikking gestelde formulieren.

Ingeval van verkoop  via internet zal hij  tevens de website meedelen waarop deze duiven  worden verkocht, alsook de periode binnen

de buitengewone algemene vergadering http://www.kbdb.be/ALGEMENE_VERGADERING/2010/definitieve...

3 van 8 27/02/2010 18:56



dewelke de verkoop zal plaatsvinden op de website.

 

Voor elke verkoping, ingericht in België of in het buitenland, is de verkoper verplicht:

1.de administratieve kosten vastgesteld per duif en onverminderd de eventuele supplementaire onkosten, te betalen;

2.in de hoedanigheid van aangesloten lid 3 % van het toegewezen bedrag af te dragen aan de K.B.D.B., ten bate van de promotie;

3.uiterlijk 15 dagen na de verkoop en op zijn kosten de verkochte duiven te laten overschrijven op naam en adres van de nieuwe

eigenaar(s);

 

4.een afschrift van het proces-verbaal van de verkoop over te maken aan zijn afdeling.  Dit proces-verbaal dat hij  doet afleveren door

de tussenkomende ambtenaar, zal vermelden: naam en adres van de koper(s) en de  ringnummers van de door hem (hen) aangekochte

duiven.

Voor de verkopingen via internet en op het hok  zal de liefhebber een lijst, met vermelding van de identiteit der kopers van de

duiven, overmaken aan zijn respectievelijke afdeling, dit binnen de 15 dagen na het beëindigen van de verkoop.

 

Voor de verkoping via internet en de verkoop op het hok zal de eigenaar van de duiven, eveneens de bijdrage van 3% van het

toegewezen bedrag binnen de 15 dagen na het beëindigen van de verkoop, afdragen aan de K.B.D.B., ten bate van de promotie.

 

Bij het niet naleven van de hierboven opgesomde verplichtingen zal de liefhebber worden opgeroepen door de nationale

bestuursraad van de K.B.D.B. teneinde zijn verweermiddelen voor te dragen. De nationale bestuursraad betekent, desgevallend

na het betreffende lid te hebben gehoord, zo spoedig mogelijk zijn gemotiveerde beslissing aan betrokkene. Deze beslissing is

uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk verhaal, en zonder borgstelling en met verbod van kantonnement.

 

Volgende straffen kunnen door de nationale bestuursraad worden opgelegd :

administratieve boete van 375 EURO per vastgestelde inbreuk

effectieve schorsing van onbepaalde duur.

een verbod, voor onbepaalde duur, tot deelname aan alle kampioenschappen ingericht door of op enigerlei wijze verbonden

met de K.B.D.B. en/of FCI.

 

Deze straffen kunnen slechts worden opgeheven, door de nationale raad van bestuur nadat betrokkene een schriftelijk

gemotiveerd verzoek heeft ingediend.

(i.p.v. Het niet naleven van de hierboven opgesomde verplichtingen heeft voor de overtreder een schorsing van onbepaalde duur tot

gevolg zonder evenwel afbreuk te doen aan de beschikkingen voorzien door art. 99 en 102 punt 11 van het duivenliefhebberswetboek.

Daarenboven zal een administratieve boete van 375 Euro worden opgelegd per vastgestelde inbreuk.

 

Wanneer op de verkooplijst duiven voorkomen die voorheen door de verkoper werden aangekocht, zal, voor elk van deze duiven, naam

en adres van de oorspronkelijke eigenaar en gebeurlijk van de achtereenvolgende eigenaars, worden bekendgemaakt.

 

 

Art.98

Het nationaal sportcomité is niet ingegaan op de vraag van de afdelingen Vlaams-Brabant en Antwerpen om het gebruik van de

mechanische klokken als controletoestel bij de (inter)nationale vluchten opnieuw te bespreken.

 

in overeenstemming brengen van Franstalige tekst met de Nederlandstalige.

Schrappen in de Franse tekst – eerste zin van §6

“Les propriétaires de constateurs pourront les utiliser comme prévu par l'art.56.”

 
 

 
 

Bijlage punt 10 b) definitieve dagorde statutaire algemene vergadering 27.02.2010

 

D U I V E N L I E F H E B B E R S W E T B O E K

 

Artikel 86§2 – inlassing van vetgedrukte tekst
“Iedere onvoorwaardelijke beslissing tot schorsing die in kracht van gewijsde is getreden, zal het voorwerp uitmaken van publicatie in

het bondsblad en/of op de K.B.D.B.-website, officiële organen  van de K.B.D.B.

De kamers kunnen evenwel beslissen dat een gedeelte of het integrale vonnis of arrest dient gepubliceerd te worden in de pers,

het Bondsblad of de website van de K.B.D.B. Ingeval van beroep dient deze procedure te worden opgeschort.”

 

Artikel 86§3 D.L.W. – inlassing van vetgedrukte tekst
“De beslissingen in burgerlijke- en strafzaken die in kracht van gewijsde zijn getreden en waarvan de opgelegde procedurekosten niet

binnen de door de Kamer opgelegde termijn werden betaald, zullen voor de overtreder een schorsing van onbepaalde duur inhouden en

dit tot de procedurekosten werden vereffend. Betrokkene(n) zal(zullen) worden opgeroepen door de nationale bestuursraad van de

K.B.D.B. teneinde zijn(hun) verweermiddelen voor te dragen. De nationale bestuursraad betekent, desgevallend na het

betreffende lid te hebben gehoord, zo spoedig mogelijk zijn gemotiveerde beslissing aan betrokkene(n).  Deze schorsing zal

eveneens worden gepubliceerd in het bondsblad en/of op de K.B.D.B.-website. Deze straffen kunnen slechts worden opgeheven
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door de nationale raad van bestuur nadat betrokkene een schriftelijk gemotiveerd verzoek heeft ingediend.”

 

Artikel 138
“Bij herhaling voor analoge feiten mag de straf niet minder bedragen dan het dubbel van de vorige straf, zonder dat zij evenwel tien

jaar schorsing mag overschrijven.

 

De overtreder vervolgd voor meerdere inbreuken tegelijk, zal de straf voorzien voor elk ervan opgelopen. De straffen worden

samengevoegd maar mogen globaal 10 jaar effectieve schorsing (i.p.v. de maximum straffen voorzien in artikel 99 nr. 4) niet

overschrijden.”

 

 

 

Notulen N.S.C. 21/01/2010- Bijlage punt 11°-

 

NIEUWE DATA INKORVINGEN  

Tarbes – woensdag 07.07.2010

Marseille – woensdag 14.07.2010

.             

                                      

DE NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2010
 

I.              ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN

 

Ø       Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP zal worden betwist met de eerst afgegeven duif, op 11 wedvluchten, klassement per

5-tal, hetzij     

                2 wedvluchten in de GROTE FOND (naar keuze tussen de 6 wedvluchten)

                3 wedvluchten in de FOND (naar keuze tussen de 8 wedvluchten)

                1 wedvlucht voor JAARLINGEN (naar keuze tussen Limoges –  Soustons - Libourne - Argenton I en Tulle)

                2 wedvluchten JONGE DUIVEN (naar keuze tussen Bourges – Argenton II – La Souterraine en Guéret).

                1 wedvlucht SNELHEID (naar keuze)

                1 wedvlucht Kleine- of Grote HALVE FOND  ( oude en jaarlingen) -  (naar keuze)

                1 wedvlucht JONGE DUIVEN (Snelheid of kleine 1/2 Fond) - (naar keuze)

 
Voor dit kampioenschap komen de NATIONALE, de ZONALE  of de PROVINCIALE uitslagen in aanmerking.

Er zullen 3 laureaten worden geklasseerd. Voor de Grote-Fond komen enkel de NATIONALE uitslagen in aanmerking.

 

Ø       Het nationaal kampioenschap GROTE FOND zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2),

klassement per 5-tal, op 3 wedvluchten naar keuze tussen de volgende nationale wedvluchten : PAU van 18/6, BARCELONA

van 2/7, TARBES van 10/7, MARSEILLE van 17/7, NARBONNE (oude) van 24/7 en PERPIGNAN (oude) van 31/7/2010.

 
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.

 

Ø      Het nationaal FONDkampioenschap zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per

5-tal, op 3 wedvluchten naar keuze tussen de volgende nationale wedvluchten : BRIVE van 29/5, MONTELIMAR van 5/6,

CAHORS van 12/6, MONTAUBAN van 19/6, ORANGE van 26/6, LIMOGES (oude) van 3/7, SOUILLAC van 17/7 en

TULLE (oude) van 31/07/2010.

 

Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN, kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de PROVINCIALE uitslag. 

Het spreekt vanzelf dat  per wedstrijd slechts één uitslag mag worden vastgelegd.

 

 

Ø      Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVEFOND zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven

(1+2), klassement per 5-tal, op alle wedvluchten vanaf 250,01 km tot   BOURGES  (inbegrepen). Dit kampioenschap geldt

enkel voor oude duiven (geen gedubbelde jaarlingen), over 5 wedvluchten met een minimum afstand van 1.250 km

gedurende de periode van   1 mei tot en met einde augustus 2010, met uitzondering van het weekend van Bourges II

nationaal. Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen met een minimum deelname van

150 duiven en 10 15 liefhebbers per wedvlucht. 

 

Ø       Het nationaal kampioenschap GROTE HALVEFOND zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven

(1+2), klassement per 5-tal, op alle wedvluchten vanaf  BOURGES ( inbegrepen) tot Limoges (niet inbegrepen). Dit

kampioenschap geldt enkel voor oude duiven (geen gedubbelde jaarlingen), over 5 wedvluchten met een minimum afstand

van 1.500 km  gedurende de periode van 8 mei tot en met einde augustus 2010.  Er zal slechts één enkele wedvlucht per

weekend in aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 150 duiven en 20 liefhebbers per wedvlucht.  Op het
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weekend van de nationale Bourgesvlucht II zal uitsluitend deze wedvlucht in aanmerking kunnen worden genomen.

 
Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per

5-tal, op alle wedvluchten tot 250,00 km.  Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude duiven (geen gedubbelde

jaarlingen) op  6 wedvluchten met een minimum afstand van 400 km gedurende de periode van  3 april tot en met 1

augustus 2010.  Eén enkele wedvlucht per weekend (geen wedvluchten gehouden tijdens de week ter gelegenheid van een

feestdag of kermis) met een minimum deelname van 150 duiven en  15 liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden

genomen.

 

 

 

Het nationaal kampioenschap voor JAARLINGEN zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2) (enkel

wedvluchten voor jaarlingen komen in aanmerking), klassement per 5-tal, op 6 wedvluchten vanaf 50 km met een minimum

afstand van 1.500 km gedurende de periode vanaf   3 april tot 7 augustus 2010 (Argenton II) .  Eén enkele wedvlucht per

weekend (geen wedvluchten gehouden tijdens de week ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum deelname

van  150 duiven en  15 liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen.

 

 

Ø       Het nationaal SNELHEIDS kampioenschap voor JONGE DUIVEN zal worden betwist met de eerste twee afgegeven

jonge duiven (1+2), vanaf  15 mei tot en met einde augustus 2010, klassement per 5-tal, op 6 wedvluchten tot 250,00 km,

met een minimum afstand van 400 km.

Eén enkele wedvlucht per weekend (geen wedvluchten gehouden tijdens de week ter gelegenheid van een feestdag of kermis)

met een minimum deelname van 200 duiven en  15 liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen.

 

 

Het nationaal KLEINE HALVEFOND kampioenschap voor JONGE DUIVEN zal worden betwist met de eerste twee

afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf  19 juni tot en met einde augustus 2010, klassement per 5-tal, op 5 wedvluchten vanaf

250,01 km tot  BOURGES (inbegrepen behalve BOURGES II) met een minimum afstand van 1.250 km.  Eén enkele

wedvlucht per weekend (geen wedvluchten gehouden tijdens de week ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een

minimum deelname van  200 duiven en 15 liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen

 

 

Ø        Het nationaal kampioenschap voor JONGE DUIVEN op nationale wedvluchten, zal worden betwist met de eerste twee

afgegeven jonge duiven (1+2), klassement per 5-tal, op 3 wedvluchten naar keuze tussen volgende nationale wedvluchten :

Bourges van 24/7, Argenton van 7/8, La Souterraine van 21/8 en Guéret van 4/9/2010.

 

Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de PROVINCIALE

uitslag.

Het spreekt vanzelf dat  per wedstrijd slechts één uitslag mag worden vastgelegd.

                                                                                                                                            

Ø       Het nationaal kampioenschap voor de JEUGD : uitsluitend voorbehouden aan liefhebbers van 12 jaar (geboren in 1999)

tot 25 jaar (geboren in 1986) die kunnen bewijzen dat ze de duivensport op VOLLEDIG ZELFSTANDIGE basis

beoefenen en het geen bestaand hok betreft dat door hen werd overgenomen.    

Te winnen met de 1ste afgegeven duif op 5 wedvluchten, naar keuze van de liefhebber, met een totale afstand van minstens 500

km, op wedvluchten ingericht tijdens de periode van  

1 mei tot einde augustus 2010.

Slechts één enkele wedvlucht per weekend, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht (geen

wedvluchten gehouden tijdens de week  ter gelegenheid van een feestdag of kermis), zal in aanmerking worden genomen.

 

In ieder van deze 10  kampioenschappen zullen 12 laureaten worden geklasseerd.

 
 

II.            KAMPIOENSCHAPPEN AS-DUIF

 

Ø       Het nationaal kampioenschap AS-DUIF zal, rekening houdend met het ringnummer, worden betwist in

7 categorieën :

 
è      in SNELHEID, de beste  6 uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 400 km afgelegd voor

de   6 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten tot maximum 250,00 km, met een minimum deelname van  150 duiven en 

15 liefhebbers per wedvlucht.  Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude duiven en jaarlingen, gedurende de

periode van  3 april tot en met 1 augustus 2010.

 
è      in SNELHEID JONGE DUIVEN, de beste 6 uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 400

km afgelegd voor de 6 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten tot maximum 250,00 km,met een minimum deelname van

200 duiven en 15 liefhebbers per wedvlucht.  Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jonge duiven gedurende de

periode van  

15 mei tot en met einde augustus 2010.
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è      in HALVE FOND JONGE DUIVEN de beste 4 uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van

1.000 km afgelegd voor de 4 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten vanaf 250,01 km tot  BOURGES (inbegrepen -

behalve BOURGES II) met een minimum deelname van 200 duiven en  15 liefhebbers per wedvlucht.  Dit kampioenschap zal

enkel worden betwist met jonge duiven gedurende de periode van 19 juni tot en met einde augustus 2010, met uitzondering

van het weekend van Bourges II nationaal.

 
è      in KLEINE HALVEFOND, de beste 5 uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 1.250 km

afgelegd voor de 5 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten vanaf 250,01 km tot BOURGES  (inbegrepen) met een

minimum deelname van 200 duiven en  15 liefhebbers per wedvlucht.  Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude

duiven en jaarlingen, gedurende de periode

van 1 mei tot en met einde augustus 2010,  met uitzondering van het weekend van Bourges II nationaal.

 

è      in GROTE HALVEFOND, de beste 4 uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 1.200 km

op alle wedvluchten vanaf   BOURGES (inbegrepen) tot Limoges (niet inbegrepen) met een deelname van 250 duiven en

20 deelnemende liefhebbers per wedvlucht.  Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude duiven en/of jaarlingen,

gedurende de periode van  8 mei tot en met einde augustus 2010. Op het weekend van de nationale Bourgesvlucht II zal

uitsluitend deze wedstrijd in aanmerking kunnen worden genomen.

 

è      in de FOND, de beste 3 NATIONALE, ZONALE of PROVINCIALE uitslagen (naar keuze van de liefhebber) met

dezelfde duif, klassement per 10, op de nationale wedvluchten uit BRIVE (29/5), MONTELIMAR (5/6), CAHORS (12/6),

MONTAUBAN (19/6),  ORANGE  (26/6), LIMOGES  (3/7), SOUILLAC (17/7) en TULLE (31/7).

è      In de GROTE FOND, de beste 3 NATIONALE uitslagen, met dezelfde duif, klassement per 10, op de internationale

wedvluchten uit PAU (18/6), BARCELONA (2/7), TARBES (10/7), MARSEILLE (17/7), NARBONNE (24/7) en

PERPIGNAN (31/7)

 
è      in de SUPER  GROTE FOND, de beste 2 NATIONALE uitslagen, met dezelfde duif, klassement per 10, op de

internationale wedvluchten uit PAU (18/6), BARCELONA (2/7), TARBES (10/7), MARSEILLE (17/7), NARBONNE (24/7)

en PERPIGNAN (31/7).

 
 

 

 12 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie SNELHEID en SNELHEID JONGE DUIVEN

8 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie ½ FOND JONGE DUIVEN, KLEINE ½ FOND, GROTE ½ FOND, en

FOND.

5 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie  GROTE FOND en  SUPER  GROTE FOND.

 

 

Uitgezonderd voor de categorieën AS-DUIF FOND & AS-DUIF GROTE-FOND,  staat het de liefhebber vrij voor iedere wedvlucht

per weekend (geen wedvluchten gehouden tijdens de week  ter gelegenheid van een feestdag of kermis) de uitslag te nemen van de

algemene wedvlucht of van de dubbeling voor zover deze laatste beantwoordt aan de vereiste voorwaarden voor wat het aantal

medekampende duiven betreft.  Eén enkele prijs kan nimmer in aanmerking worden genomen voor  2 verschillende categorieën As-duif.

 

 

 

 

 

 

III.           SPECIALE BESCHIKKING betreffende de verschillende kampioenschappen.

Voor de nationale kampioenschappen KLEINE HALVEFOND, GROTE HALVEFOND, SNELHEID, JONGE, JAARLINGEN, JEUGD,

AS-DUIF (snelheid, snelheid jonge duiven, halve fond jonge duiven,  kleine halvefond en grote halvefond), dienen de vermelde prijzen

te worden vergezeld van een stavingsattest vanwege de voorzitters, secretarissen of penningmeesters van de betrokken

duivenliefhebbersvereningen.               

 

 

IV.           ALGEMENE BESCHIKKINGEN

·      De uitslagen van interregio wedvluchten met buitenlandse groeperingen WORDEN NIET in aanmerking genomen voor

kampioenschappen georganiseerd in de schoot van de K.B.D.B. (nationaal of provinciaal).

 

·      Voor alle kampioenschappen waarvan de deelnemingsafstanden elkaar zouden overlappen, kan eenzelfde resultaat

slechts in aanmerking worden genomen voor EEN ENKEL KAMPIOENSCHAP.

        De keuze is bepaald voor alle kampioenschappen.

       

 

·      De liefhebber draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de informaties vermeldt op zijn deelnemingsformulier. 
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Eventueel verkeerde vermeldingen op dit deelnemingsformulier kunnen na indiening niet meer worden rechtgezet en

hij zal gedeclasseerd worden.

 

 

V.             REGLEMENTERING

 

1.     Rappel van artikel 89 van het Nationaal Sportreglement.

De aandacht van de liefhebbers wordt gevestigd op het feit dat artikel 89 van het nationaal sportreglement van

toepassing is en dat de tijdspanne om een eventueel verkeerd gedrukte ring, die op de uitslag voorkomt, te laten

wijzigen, deze is die vermeldt staat op de betrokken uitslag.

 

2.     Overschijvingen

Artikel 112 van het Nationaal Sportreglement, hierna overgenomen, is van toepassing voor alle kampioenschappen

 

“Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten of andere K.B.D.B.-activiteiten met duiven die bij de K.B.D.B.

niet zijn overgeschreven op naam van de deelnemende liefhebber. Bij vaststelling van inbreuk tegen dit beginsel

zal de duif uit de klassering worden genomen en de gewonnen prijs verbeurd verklaard worden ten voordele van

de vlucht of de activiteit.”

 

VI.           TERMIJNEN

Inzending van de palmaressen ten Bondszetel van de K.B.D.B. – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE.

Uiterste datum : 17 SEPTEMBER 2010 tegen 12u00 ’s middags.

Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, fax, taxi-post, e-mail, enz.

Alle palmaressen die ten Bondszetel toekomen nà 12u00 zullen als laattijdig worden beschouwd en dus niet in

aanmerking worden genomen.

 

VII.         VOORLOPIGE RANGSCHIKKINGEN

De voorlopige rangschikkingen zullen aan alle deelnemers worden toegestuurd en zullen verschijnen op de

K.B.D.B.-website www.kbdb.be, in de loop van de 1ste  week van oktober.

 

VIII.        BETWISTINGEN

De betwistingen, klachten en vragen van informatie betreffende de voorlopige rangschikkingen moeten verplicht

toekomen ten Bondszetel van de K.B.D.B. – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE vóór 14 OKTOBER 2010

tegen 12u00 ’s middags.

Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, fax, taxi-post, e-mail, enz.

Alle documenten die ten Bondszetel toekomen nà deze limiet zullen niet in aanmerking worden genomen.

 

IX.           GESCHILLEN

Alle gevallen die niet voorzien worden door dit reglement en de kwesties van interpretatie vallen onder de

uitsluitende en soevereine bevoegdheid van de NATIONALE RAAD VAN BESTUUR.

 

 

X.      BEREKENING

        Het berekenen van het coëfficient zal gebeuren tot 4 cijfers nà de komma.  Het vijfde cijfer na de komma zal de

afronding bepalen.

 

        Nieuwe formule :

                                       plaats 1ste getekende + plaats 2de getekende x 100

                                                            aantal deelnemende duiven

 

 

 

========
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