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AANDACHT: HET VLUCHTPROGRAMMA 2010, INGEVULD VOLGENS ONDERSTAANDE

RICHTLIJNEN, MOET UITERLIJK OP 31/12/09, OP HET SECRETARIAAT  TOEKOMEN.
HET IS VOLSTREKT NUTTELOOS NOG VLUCHTPROGRAMMA'S IN TE ZENDEN NA 31 DECEMBER

EEN GOEDE RAAD:       BRENG HET INGEVULD VLUCHTPROGRAMMA MEE

       WANNEER U OP 30 DECEMBER RINGEN AFHAALT.

Neem voldoende fotokopies van de platte landskaart West-Vlaanderen en omgeving

BINDENDE RICHTLIJNEN VLUCHTPROGRAMMA'S 2010

De maatschappijen ontvangen een blancoprogramma 2010, één voor de vluchten in België en ten noorden

van Parijs en één voor de vluchten verder dan Parijs. Het bijgevoegd rooster en omtrekoverzicht, evenals 

de platte landskaart en het bijgevoegd vluchtoverzicht 2009, dienen verplicht door iedere maat-

schappij (vereniging) ingevuld.

De maatschappijen die voorheen in een verbond of samenspel speelden en hiervan afzien of een nieuw 

samenspel of verbond en/of een overkoepeling (tot en met Ablis) vormen kunnen op de Afdeling een nieuw, 

blanco-vluchtprogramma aanvragen.

OPGEPAST : het is noodzakelijk dat het rolnummer van de maatschappij en/of verbond (groepering) 

vermeld wordt evenals de naam van het vergezellersagentschap dat uw duiven verstuurd. Bovendien moet 

het programma vergezeld zijn van het verslag van de algemene vergadering van de maatschappij.

Bij ontstentenis hiervan, evenals tekortkomingen aan deze bindende richtlijnen, zal het programma 

geweigerd worden.

1. Alle verzendingen van duiven voor prijskampen uit Frankrijk geschieden per camion en wel als 

volgt:

- Arras en Clermont :  inkorving op zaterdag en lossing op zondag 

behalve

de maanden april &  september waar de inkorving gebeurt op vrijdag met lossing op zaterdag 

- Ablis: inkorving op vrijdag en lossing op zaterdag

- Verder dan Ablis : inkorving op donderdag en lossing op zaterdag

2. De inrichting van prijskampen uit Frankrijk begint de eerste zaterdag van april en eindigt de laatste 

zaterdag van september.

3. Vanaf de derde zaterdag van maart tot en met de tweede zondag van oktober kunnen prijskampen 

waarvan de lossingsplaatsen in België gelegen zijn, ingericht worden voor zover ze werden 

aangevraagd op het vluchtprogramma.

De Ronde van België mag slechts aanvangen vanaf 18/09/2010 tot en met 10/10/2010 t.t.z. de 4 

laatste weekends van het seizoen en dit uitsluitend op erkende lossing plaatsen die onder controle 

staan van de K.B.D.B. 



4. Voor het vluchtseizoen 2010 blijven de prijskampen tot en met Ablis vrij; de vluchten uit Ablis en 

andere halve-fond prijskampen die in 2009 waren toegestaan en niet werden ingericht, zullen voor 

het seizoen 2010 niet meer worden toegekend.

De eerste prijskampen uit Ablis zijn voorzien op zaterdag 1 mei. De prijskampen verder dan Ablis 

blijven gereglementeerd en aan de goedkeuring van het Provinciaal Comité onderworpen, dat zal 

rekening houden met de omtrek - samenspel - regio en verplicht ingediend verslag van de Algemene 

Vergadering der maatschappij. Er kunnen geen andere lossingsplaatsen aangevraagd worden dan 

deze voorzien op de bijgevoegde reisrooster.

5. Er mogen slechts twee vluchten op dezelfde dag worden ingekorfd en dit voor zover de 

inkorvingsplaatsen, duidelijk, van elkaar gescheiden zijn, met afzonderlijke inkorftafels.

Dit geldt zowel als u optreedt als inkorvingsbureau of als hoofdinrichter en eveneens voor 

inkorvingslokalen waar bv. meerdere maatschappijen zijn gehuisvest.

6. Naast het vluchtprogramma dient het reisrooster, het omtrekkenoverzicht, het vluchtoverzicht 

2009 (eventueel nihil) verplicht en afzonderlijk door elke maatschappij ingevuld, de platte 

landskaart ingekleurd volgens de verschillende omtrekken en bij het vluchtprogramma 

gevoegd.

7. Bij aanvraag van prijskampen verder dan Parijs, moet op het vluchtprogramma worden vermeld, of 

het gaat om een prijskamp voor oude, jaarlingen of jongen

8. Op de Dag van BOURGES, 24/7/2010, is de inrichting van prijskampen verder dan Parijs verboden, 

behalve voor de bestaande nationale en provinciale fondvluchten, aan maatschappijen of verbonden 

toegewezen in 2009 en die op die dag georganiseerd werden.

9. VOOR ALLEENSPELENDE MAATSCHAPPIJEN:

Alle vluchten per datum vermelden, zowel België - als Frankrijkvluchten.

VOOR MAATSCHAPPIJEN DIE IN VERBOND SPELEN:

Dienen naast de vluchten die ze in verbond spelen eveneens hun eigen vluchten te vermelden.

Indien de maatschappij niet voor alle vluchten van het verbond inkorft, dient de maatschappij 

duidelijk te vermelden voor welke vluchten zij wèl inkorft. 

10. Voor de verbonden of groeperingen dient een volledig apart vluchtprogramma ingevuld waaraan 

door de diensten van de K.B.D.B. een apart rolnummer zal toegekend worden. Het verantwoordelijk 

hoofdbestuur van het verbond dient  vermeld te worden alsook de deelnemende maatschappijen en 

hun rolnummer. Het programma dient zowel door het hoofdbestuur van het verbond of groepering als 

door het hoofdbestuur van alle deelnemende maatschappijen ondertekend;  indien dit niet gebeurt, zal 

geen programma worden toegestaan.

NB : De maatschappijen die meerdere vluchtprogramma's nodig hebben, (hoofdlokalen voor 



meerdere verbonden) kunnen deze bekomen op het secretariaat.

Voor maatschappijen die inkorven voor de nationale vluchten dient geen vermelding op het 

vluchtprogramma aangebracht (worden aangevraagd door de nationale inrichter); doch dienen wel 

aangeduid op het bijgevoegd rooster.

11. De maatschappijen die inkorven voor een groepering, verbond en/of samenspel, moeten op het 

vluchtprogramma vermelden of de inkorving met of zonder dubbeling geschiedt. Bij dubbeling dient 

de omtrek aangevraagd, zowel op het vluchtprogramma als op het bijgevoegde 

omtrekkenoverzicht, zoniet geldt deze van de hoofdvlucht.

12. * 1. De omtrekken voor de prijskampen moeten afgebakend worden:

- VOOR DE BELGIEVLUCHTEN, ARRAS EN CLERMONT: PER DEELGEMEENTE.

- VOOR DE VLUCHTEN UIT ABLIS: PER DEELGEMEENTE, MET DIEN VERSTANDE 

DAT DE VOLLEDIGE FUSIEGEMEENTE VAN DE INRICHTENDE MAATSCHAPPIJ IN DE

OMTREK DIENT OPGENOMEN, EVENALS DE AANPALENDE DEELGEMEENTE(N) VAN

DE INRICHTENDE MAATSCHAPPIJ.

- VOOR DE VLUCHTEN VERDER DAN TOURS: PER FUSIEGEMEENTE.

In het belang van de liefhebberij dient een omtrek steeds als sportief te kunnen worden 

aanvaard.

* 2. De vermelding van straal of afstand is niet toegelaten; evenmin mag een omtrek 

"ALGEMEEN" worden aangevraagd.

* 3. Ingeval een omtrek wordt gewenst die buiten de grenzen van de provincie West-Vlaanderen

reikt, dit in overeenstemming met art. 36 van het Nat. Sportreglement, moet dit op het

vluchtprogramma worden vermeld in een andere kleur.

* 4. De aangevraagde omtrek per lossingsplaats, mag gedurende het seizoen noch vermeerderd 

noch verminderd worden; de aangevraagde omtrek moet dus gedurende het ganse seizoen 

behouden blijven.
Maximum één uitzondering mag aan het Provinciaal Comité ter goedkeuring worden 

voorgelegd.

*5. Bij iedere vluchtbeschrijving dient naast de omtrek (volledig) alsook de wijze van 

constateren verplicht vermeld. (geen verwijzing naar andere data en circulaire) 

13. Op het vluchtkalender wordt vermeld of uw duiven vliegen met de gezamenlijke lossing (A1), jonge 

duiven (A2), ofwel eerste lossing West-Vl. (W1) en tweede lossing West-Vl. (W2)

De algemene lossing (A) en de eerste lossing West-Vl. (W) geschieden in willekeurige volgorde.

Vanaf juli geldt eveneens deze regeling voor de midweekvluchten. 

14. De bestaande liefdadigheidsvluchten kunnen, na voorlegging van hun afrekening, verder worden 

ingericht. De inrichting van nieuwe liefdadigheidsvluchten is verboden zonder toelating van het 

Provinciaal Comité, zowel voor wat de omtrek en/of eventuele dubbelingen aangaat. Deze 

prijskampen moeten op het vluchtprogramma worden aangevraagd.

15. Volgens artikel 8 van het Nationaal Sportreglement is het spelen en dubbelen van jonge duiven in 



andere categorieën niet toegelaten voor 1 september.

Verder vermeldt dit art. dat onder dubbelingen dient verstaan, enerzijds de dubbelingen in 

andere categorie bvb. jaarse bij de oude, dubbelingen duivinnen (horizontale dub.) en

anderzijds de dubbelingen op niveau van nationaal, provinciaal, hoofdvlucht en regionale

vlucht. (verticale dubbeling) 

Het automatisch dubbelen van jaarlingen bij de oude duiven is niet toegelaten (zie art. 10 van 

het NSR) en zal streng beteugeld worden.

Tevens vermeldt art. 11 van het NSR dat wedstrijden met jonge duiven slechts vanaf het derde 

weekend van mei mogen worden ingericht. Leervluchten kunnen vanaf één mei. 

Vluchten voor jonge duiven uit Ablis mogen pas worden ingericht vanaf het derde weekend van juni.

In de maand juni mag men met jonge duiven niet verder spelen dan Ablis.

16. Op het vluchtprogramma moeten naam en licentienummer van de leden van het hoofdbestuur worden 

ingevuld. Ieder van deze leden moet PERSOONLIJK ondertekenen. De leden van het hoofdbestuur 

moeten, verplicht, werkend lid zijn van de maatschappij en zijn ten opzichte van de K.B.D.B. 

verantwoordelijk voor de in naam hunner maatschappij aangegane verbintenissen.

17. De maatschappijen waarvan het vluchtprogramma door het Provinciaal Comité werd gewijzigd en of 

geweigerd, zullen hiervan ingelicht worden en de gelegenheid krijgen hun bemerkingen dienaan-

gaande te laten geworden, vóór 1 februari 2010.

De goedgekeurde vluchtprogramma's zullen nadien teruggestuurd worden aan de maatschappijen 

nadat ze de bindende richtlijnen aangaande het uitschrijven van vluchten, ondertekend, hebben 

teruggestuurd.

18. Aanmelding duiven: voor de vluchten onder de 500km dienen geen aanmeldingen meer te 

gebeuren, met uitzondering voor de nationale vluchten. 

19. Het vluchtoverzicht 2009 (met eventuele nihil opgave) dient verplicht en door iedere maatschappij 

afzonderlijk ingevuld, bij het vluchtprogramma gevoegd.

20.       Voor alle vluchten boven Orléans dienen PER VERENIGING minstens 12 liefhebbers in te korven.

Verenigingen die dit vereiste aantal liefhebbers niet halen, zullen het volgende jaar geen 

overeenstemmende vlucht kunnen toegekend worden. 

21. Op de vluchten vanaf Orléans ( Orléans inbegrepen) zijn portduiven of leerduiven niet meer

toegelaten.

22. Gegronde uitzonderlijke gevallen kunnen door het Provinciaal Comité, in het belang van de 

sport, worden herzien.

HET PROVINCIAAL COMITE WEST-VLAANDEREN

.



NB : Het niet naleven van deze onderrichtingen & reglementatie ter zake, zal leiden tot schrapping

van de vluchten, op de overeenstemmende data gedurende het volgende seizoen, als deze 

waarop de overtreding werd vastgesteld.

AFGELASTEN VAN WEDVLUCHTEN - ZEER BELANGRIJK

In geval een wedvlucht wordt afgelast dienen de bestuursleden van de verenigingen hiervan de 

K.B.D.B., Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle (tel. 02/537.62.11) in te lichten UITERLIJK de 

woensdag die de lossing voorafgaat.

ERKENDE PROVINCIALE VLUCHTEN

Onder erkende provinciale vluchten dient verstaan dat deze naast het feit dat hun omtrek provinciaal 

dient te zijn, zij ingericht worden door groeperingen die inkorvingsburelen hebben in minstens 6 (zes) 

arrondissementen., de voorziene bijdrage betalen en  gunstig advies van het provinciaal Comité 

bekomen hebben.
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