
Algemeenheden 

Alle vluchten gaan door onder de reglementen van de K.B.D.B. Enkel duiven die ingeënt zijn 

tegen Paramyxovirose worden ingekorfd voor wedstrijden en leervluchten. Zonder dit 

inentingsbewijs worden geen duiven ingekorfd, ook niet bij leervluchten.  

Op de prijsvluchten worden alleen duiven aanvaard van binnen de voorziene speelzones.  

Bij niet lossing (snelheid en kleine HAFO) worden de duiven terug uitgemand in ons 

lokaal en dit vanaf 19.00u. Ze worden niet gelost in de nabijheid. Neem in dat geval 

contact op met de hierboven vermelde telefoonnummers. Voor de zware HAFO dienen we 

ons te schikken naar de beslissingen van de inrichter. Wedstrijden van de kleine HAFO of 

grote snelheid die gelost worden in Momignies of elders wegens slechte 

weersomstandigheden tellen niet mee. De inleggelden worden dan terugbetaald.  

Er worden enkel portduiven(lapduiven) aanvaard op de prijskampen snelheid. Evenwel 

moeten deze duiven allemaal geregistreerd worden. U dient bij de inkorving een lijst af te 

geven met alle voetringnummers van uw portduiven en dit volgens jaartal en nadien 

volgens ringnummer. In dat geval dient u niet aan te schuiven aan de inkorftafel als u geen 

prijsduiven heeft. Geen lijst betekent aanschuiven. Een voorgedrukt formulier vindt U in de 

lokalen en op onze website. Vanaf (?) juni dienen alle duiven ter controle van en door de 

K.B.D.B.  minstens van een controlechip voorzien te zijn. Meer info desomtrent zal u ten 

lokale medegedeeld worden. 

De liefhebber is verantwoordelijk voor het hem toegekende toestel tot bij de aftrek en is 

verantwoordelijk voor eventueel aangebrachte schade. Zorg dat er een K.B.D.B. zegel op 

uw toestel is aangebracht! Er mag alleen gespeeld worden met goedgekeurde toestellen.   

Na de wedvluchten worden de toestellen dezelfde dag binnengebracht van 17.00 tot 18.00 

u of tenzij anders bepaald vb bij late thuiskomst van de nationale vluchten. Bij twijfel: zie 

contactgegevens lokaal! Indien de duiven thuiskomen op zondag bij een uitgestelde lossing 

worden de klokken binnengebracht vanaf 1 uur na de thuiskomst van de laatste vlucht. 

Indien dit tussen 12 en 13 uur is worden de klokken pas verwacht vanaf 13 uur. Opgelet: 

wegens corona gelden er bepaalde bijkomende voorzorgsmaatregelen. Consulteer het 

coronadocument op onze site.  

De waarborgen worden aangekondigd op onze website in functie van de 

weersvoorspelling. Bij uitgestelde lossingen vervallen de waarborgen NIET. Er wordt dan 

wel  8% afgehouden van de geldprijs. Achterstallige geldprijzen van 2019 zijn in 2020 nog 

ter beschikking. Nadien zijn ze eigendom van de maatschappij.  

De inkorvingsbulletins en constatatieformulieren dienen te worden getekend door de 

verantwoordelijke liefhebber of zijn gemachtigde.  

De oude en jaarse vliegen samen in de hoofduitslag op alle vluchten snelheid en kleine 

halve fond. Er is ook nog een facultatieve dubbeling voorzien voor de jaarse duiven (niet 



verplicht) maar deze wordt automatisch voor u gedaan mits geen tegenbericht van 

uwentwege. Niet dubbelen betekent  ook dat u niet kan deelnemen aan de 

kampioenschappen jaarduiven… 

 U krijgt een afrekening op papier bij de inkorving. Gratis.  

 


