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BIJ DE AANVANG VAN EEN NIEUW SEIZOEN….
Sinds einde oktober 2020 worden de activiteiten binnen het sociaal en cultureel leven aan banden
gelegd door de maatregelen ter bestrijding van de COVID 19 pandemie. Zo ook voor de activiteiten
welke tijdens het tussenseizoen voor de duivenliefhebbers normaal jaarlijks geprogrammeerd
werden. De organisatie van een kampioenenviering en van de jaarlijkse statutaire vergadering was
niet mogelijk. Maar ook andere activiteiten zoals het verzamelen van de hoklijsten, de verdeling van
de ringen en de verdeling van de lidkaarten moesten op een andere manier aangebracht worden.
Afwijkingen van de normale gang van zaken waren aan de orde. Gelukkig waren er enerzijds het
innovatief vermogen van de bestuursleden én de gezonde discipline, samen met het begrip van de
liefhebbers anderzijds om tot een beste praktijkoplossing te komen.
In tegenstelling tot de laatste seizoenen werd er in voorbereiding van het seizoen 2021 veel vroeger
duidelijkheid gebracht in de afspraken voor de toekomstige praktische organisatie van de vluchten.
Op 11 januari 2011 werd er door de Provinciale Entiteiten Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams
Brabant een interprovinciaal akkoord voor de middenlijn afgesloten. Wij herhalen hier de
vastgelegde afspraken :
•
•

•
•
•

•

De wedstrijden met interprovinciale lossing gaan door op zondag met inkorving op zaterdag.
Op wettelijke feestdagen worden er eveneens vluchten georganiseerd.
Voor de vluchten uit Quievrain zal er een gezamenlijke lossing worden voorzien op het
eerste lossingsuur. Alle categorieën worden samen gelost. Voor de eerste zes (6) vluchten
met jonge duiven KUNNEN de Oostvlaamse verenigingen opteren voor een afzonderlijke
provinciale lossing.
Lossingsuur : 9 uur voor maart, april, september en oktober / 8 uur van mei tot en met
augustus. Uiterste lossingsuur : 16 uur (dag 1) en 15 uur (dag2).
Vlaams Brabant laat de keuze aan hun ‘sector 1 verenigingen’ (waartoe wij behoren) om te
kiezen voor een provinciale of een interprovinciale lossing. Oost Vlaanderen staat ook een
provinciale lossing toe.
Extreme of uitzonderlijke weersomstandigheden kunnen leiden tot afwijkingen van dit
akkoord. Deze beslissing dient weliswaar steeds door de lossingsverantwoordelijken van de
drie provinciale entiteiten (PE’s) genomen te worden. Indien het nodig is om de duiven terug
te brengen op dag 2 zullen de PE’s afzonderlijk instructies geven aan de vergezellers rond
de te nemen acties voor hun desbetreffende duiven.
Voor het bepalen van de deelnemingszone is het uitgangspunt van deze overeenkomst of
akkoord het artikel 36 van het Nationaal Sportreglement (NIS). Voor de weekvluchten en de
vluchten na de laatste nationale vlucht is overaanpalend toegestaan t.o.v. de respectievelijke
provinciegrenzen tussen Antwerpen, Oost Vlaanderen en Vlaams Brabant. Tussen de
provinciegrens Vlaams Brabant en Oost Vlaanderen is het volledige seizoen ‘overaanpalend’ toegestaan.

Het nieuwe seizoen 2021 meldt zich aan met een aantal regelingen die door de KBDB provinciaal of
nationaal opgelegd worden.

Vanuit de KBDB worden ook een aantal regelingen voor verdere opvolging vastgesteld :
•

Het OVERSCHRIJVEN of MUTEREN van duiven.
Een volledige beschrijving van deze procedure wordt weergegeven in het artikel 112 van het
Nationaal Sportreglement. Wat onthouden wij nu concreet :
- ALLE DUIVEN met het jaartal 2019 en volgende jaren moeten verplicht worden
overgeschreven op naam van het betreffende lid van de KBDB. DUS ook voor de
duiven welke niet deelnemen aan de wedstrijden.
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-

Het overschrijven gebeurt op voorlegging van het eigendomsbewijs en kost €2,00 per
duif. Voor de liefhebbers van sector 1 kan de overschrijving of mutatie gebeuren door de
diensten van het Nationaal Secretariaat in Halle.
Liefhebbers : HOUD HIER ZEKER REKENING MEE wanneer u duiven inzet voor
wedstrijdvluchten. Zeker voor duiven welke u verworven hebt via aankoop of
schenking. (Zie ook de maatregelen verwerkt in het hiernavolgend item van
‘kampioenschappen en controles’)

•

LAKDUIVEN
- Het aanvaarden van leer- of lakduiven tijdens het inkorven voor wedstrijdvluchten
gebeurt op basis van een besluit van de organiserende vereniging.
- moeten GEREGISTREERD worden bij inkorving van wedstrijdvluchten.
- De registratie is een verantwoordelijkheid van de liefhebber die leerduiven meegeeft
bij de inkorving voor wedstrijdvluchten.
- De registratie van de lakduiven gebeurt via een aanduiding van de meegegeven
lakduiven op een kopie van het inentingsformulier. Bij de inkorving wordt dit
document aan de medewerker – inkorver bezorgd. Dit document wordt bewaard in het
wedstrijddossier.

•

De JONGE DUIVEN worden GEZAMENLIJK GELOST met de oude en de jaarlingen.
- En dit vanaf 1 mei – de datum waarop men jonge duiven mag opleren. Dit is een
akkoord tussen de 3 provinciale federaties (Antwerpen, Oost-Vlaanderen en VlaamsBrabant.
- Vanaf 16 mei 2021 worden de wedstrijdvluchten voor jonge duiven mogelijk.
- Wanneer er wedstrijdvluchten in de week georganiseerd worden, blijft deze regeling ook
van kracht.

•

LOODJES.
- Vanaf 2020 werden de loodjes voor de verzendingsmanden vervangen door plastieken
verzegelingsstrips. Deze strips zijn genummerd en ook gemakkelijker voor het opvolgen
van de registratieformulieren.
- Vanaf het seizoen 2021 zijn de aluminiumloodjes verboden

•

KAMPIOENSCHAPPEN en CONTROLES
- In een nota van 18 februari 2021 werd door het Nationaal Sportcomité (NSC)
meegedeeld dat in 2021 ALLE nationale kampioenschappen, evenals de
kampioenschappen van de onderscheiden Provinciale Entiteiten (PE’s) automatisch
berekend zullen worden. Uiteraard is het belangrijk dat hiervoor alle uitslagen digitaal
worden ingelezen in het KBDB platform. Om dit te realiseren wil de KBDB elk resultaat
(zowel hoofdwedstrijd als dubbelingen) van elke categorie van de wedvlucht (snelheid tot
en met de grote fond) inlezen.
- De verenigingen zullen hiervoor contact moeten opnemen met de softwareleveranciers
om dit mogelijk te maken.
- In tweede instantie wil de KBDB meer controles (zoals bij de nationale vluchten)
organiseren. Hiervoor heeft de KBDB de nodige info over de liefhebbers en de duiven
nodig. Hiervoor is een standaard opgemaakt . De verenigingen zullen verder
geïnformeerd worden over de werkwijze voor het opladen van deze bestanden.

Voor de vereniging ‘Doe Wel & Zie Niet Om’ brengen wij ook een aantal bijzonderheden aan voor
het aankomende vluchtseizoen 2021 :
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•

•

•

•

Het vluchtprogramma van de vereniging geeft aan dat de INTERPROVINCIALE LOSSING
gehandhaafd blijft samen met een deelnemingsstraal van 12 km. Deze straal wordt ook
aangehouden in de over-aanpalende gemeenten (zie interprovinciaal akkoord).
Op aangeven van een groot aantal liefhebbers wordt in de tekentabel van de vereniging de
KLOPPRIJS aangepast. Er is een vrije inleg van €2,00 per duif en resulteert in een geldprijs
van €6,00 tot uitputting. Een vooraf vermelde prijzentabel, met een geldprijs van €6,00 blijft
mogelijk indien de vluchtkaart dit vooraf vermeldt ( zie ook intekentabel pagina 10) .
Voor de ASDUIVEN worden er vanaf het seizoen 2021 ook twee klassementen bijgehouden.
Namelijk een klassement ASDUIF COËFFICIENT over de 8 beste vluchten gerealiseerd
door de liefhebber met dezelfde duif en een klassement ASDUIF MEESTE PRIJZEN. (zie
ook de artikelen 4, 8 en 11 van het reglement van het kampioenschap over het seizoen
2021).
Er werd in het tussenseizoen ook een eigen WEBSITE uitgewerkt. U kunt hierop
terecht via volgende link :

https://www.doewelmazenzele.be
Voor de liefhebber een zeer interessante en nuttige informatiebron : sportieve en extrasportieve mededelingen, uitslagen van de vluchten, vluchtkaarten, klassementen, opvolging
van kampioenschappen, …..
Aan iedereen veel voldoening en succes toegewenst voor het nieuwe vluchtseizoen.
Het bestuur.
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NIET VERGETEN BIJ DE START VAN HET
NIEUWE SEIZOEN !!!!

OPVOLGING ELEKTRONISCH CONSTATEREN
Het seizoen meldt zich aan en u zal wellicht uw oude contingent duiven wensen aan te
passen aan nieuwe omstandigheden. De duiven die niet meer in uw effectief hokbestand
voorkomen, kunnen gewist worden in uw PDA (individueel klokje).
De eerste koppeling voor oude en jaarduiven is lopende.
De tweede koppeling voor jonge duiven is voorzien medio april 2021. U wordt hiervan nog
tijdig ingelicht. Een afspraak maken, geniet de voorkeur.
Graag uw aandacht voor volgende punten :
1. De liefhebbers-klok moet leeg zijn van vluchten. Dus ook geen trainingsvluchten.
De liefhebber dient deze thuis leeg te maken.
2. Ringlijsten : gesorteerd per ringnummer. De oudste duif het eerst, gevolgd door het
kleinste ringnummer.
3. Indien uw klok geen Bricon of Benzing is, BRENG uw verbindingskabel mee aub.
4. Voorzie u ook van enkele reserve chipringen.

Liefhebbers controleer ook de duurzaamheid (batterijvolume) van uw PDA toestel,
evenals de technische paraatheid ervan.
Beter voorkomen dan genezen !!
Indien u nog praktische vragen hebt of wanneer u een afspraak wenst vast te leggen: neem
contact op het telefoonnummer 052 35 48 90 – na 17 uur, of het mobiel nummer 0477
991 921.
Op woensdag 3 maart 2021 vanaf 15u30 tot 17 uur , evenals op woensdag 10 maart
2021 vanaf 18u30 tot 20u30 aanpassing van de hokbestanden in de PDA’s
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KAMPIOENSCHAP VLUCHTSEIZOEN 2021
1. Er wordt een ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP van de maatschappij georganiseerd.
Dit kampioenschap is opengesteld aan de liefhebbers die hun hoklijst in de maatschappij
binnenbrengen ( = statutaire leden ). Alle andere liefhebbers kunnen zich als sportief lid
inschrijven voor 1 mei 2021 en betalen hiervoor € 10,00. Door deze inschrijving kunnen
zij in de status van sportief lid deelnemen aan dit algemeen kampioenschap. Al deze
liefhebbers ( statutaire en sportieve ) kunnen in aanmerking komen voor de klassering van
de kampioenschappen uitgeschreven door de maatschappij en voor de ontvangst van de
daaraan verbonden geldprijzen en trofeeën.
2. Binnen het Algemeen Kampioenschap worden er volgende klassementen voorzien in de
drie categorieën (OUDE, JAARLINGEN en JONGE) : zijnde voor de 3 eerst afgegeven,
de 2 eerst afgegeven duiven, de asduif en het meeste aantal prijzen.
3. De rangschikking in de kampioenschappen is het resultaat van de optelling van de punten
behaald in de prijzen met de in aanmerking komende duiven. ENKEL de punten behaald
in de onderscheiden categorie komen in aanmerking voor het klassement in deze categorie.
Dus, gedubbelde duiven komen niet in aanmerking in de categorie waarin deze gedubbeld
worden
Bij gelijk aantal punten wordt de liefhebber met de beste coëfficiënt het eerst geklasseerd.
4. Voor de asduiven worden er twee klassementen bijgehouden, namelijk
• ASDUIF COËFFICIENT over de 8 beste vluchten gerealiseerd door de liefhebber met
dezelfde duif ;
Om hiervoor in aanmerking te komen dient de desbetreffende liefhebber uiterlijk op 30
september van het vluchtseizoen een ingevuld formulier, zoals kopie in bijlage, aan het
bestuur te overhandigen.
• ASDUIF MEESTE PRIJZEN over de termijn van het kampioenschap zoals vastgesteld in
artikel van onderhavig reglement.
Pro forma zal er voor de asduiven in alle categorieën een klassement bijgehouden worden
van de eerste tot en met de laatste vlucht.
5. Om punten te behalen in het kampioenschap dienen er minimum drie liefhebbers per
categorie te spelen. De liefhebbers dienen te waken over de juistheid van de
ringnummer en het jaartal van de duiven die geklasseerd worden op de uitslag.
De liefhebbers dienen spontaan en via een schriftelijke nota de juiste gegevens aan de
rangschikker mee te delen.
Deze schriftelijke mededeling gebeurt ten laatste de zaterdag, of de dag van de eerste
inkorving volgend op de dag van de wedstrijdvlucht waarbij de verkeerde registratie van
de gegevens werd vastgesteld.
6 De vereniging zal wekelijks in een opvolging van het kampioenschap voorzien via een bij
computer bijgehouden lijst. Deze wekelijkse lijst zal bijgehouden worden vanaf de derde
maand van het vluchtseizoen.
Conform de bondsreglementering betreffende de organisatie van de kampioenschappen
door de maatschappijen wordt het kampioenschap van de maatschappij ‘Doe Wel & Zie
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Niet Om’ ook afgesloten in het weekend van de organisatie van de laatste internationale
vlucht (eerste of tweede weekend van de maand september / de datum van de nationale
bondskalender is bepalend).
Na deze datum wordt een eerste resultaatverwerking van de eindstand van het
kampioenschap aangebracht. Dit uitgewerkt ontwerp van eindstand zal in het lokaal ter
beschikking zijn. De liefhebbers kunnen hiervan kennis nemen en eventueel
verduidelijking vragen over het bereikte eindresultaat binnen het kampioenschap..
Na de verwerking van de verduidelijkingen en klachten wordt op 1 oktober van het
lopende seizoen de einduitslag van het kampioenschap van kracht.
7. ALGEMEEN KAMPIOEN is de liefhebber die, na optelling van de behaalde punten in de
verschillende categoriën, de meeste punten heeft behaald.
8. De geldprijzen verbonden aan de kampioenschappen zijn :
ASDUIF COÊFFICIENT OUDE

1. €20,00

ASDUIF meeste pr OUDE
3 E.A. OUDE

1. €20,00
1. €20,00

2. €15,00
2. €15,00

3. €10,00
3. €10,00

1. €20,00

2. €15,00

3. €10,00

1. €20,00

2. €15,00

3. €10,00

3 E.A. JAARLING

1. €20,00

2. €15,00

3. €10,00

2 E.A. JAARLING

1. €20,00

2. €15,00

3. €10,00

1. €20,00

2. €15,00

3. €10,00

3 E.A. JONGE

1. €20,00

2. €15,00

3. €10,00

2 E.A. JONGE

1. €20,00

2. €15,00

3. €10,00

2 E.A. OUDE

ASDUIF COËFFICIENT JAARL 1. €20,00
ASDUIF meeste pr JAARLING

ASDUIF COËFFICIENT JONGE 1. €20,00
ASDUIF meeste pr JONGE

ALGEMEEN KAMPIOEN :
1. €25.00

2. €15.00

3. €10,00

9. Al de vluchten uit QUIEVRAIN vanaf de eerste wedstrijdvlucht georganiseerd door de
maatschappij tellen mee voor het kampioenschap. Het kampioenschap in de jaarlingen
wordt in principe georganiseerd tot en met de katuitvlucht in de maand augustus of tot
de datum welke door de maatschappij aangekondigd wordt via de vluchtkaarten om
geen afzonderlijke wedstrijden voor jaarlingen meer in te richten De jaarlingen vliegen
van dan af in de oude ondereen en zullen in de kampioenschappen van de oude
(uitgezonderd de asduif) verrekend worden. De kampioenschappen van de jaarlingen
worden ook op de hiervoor vermelde data afgesloten.
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De liefhebbers die in aanmerking komen voor een kampioenschap ( gelijk welke categorie )
worden gevraagd het wekelijks bijgehouden klassement op te volgen..
De kampioenschappen worden van rechtswege verplicht afgesloten tijdens
het weekend dat de laatste nationale vlucht wordt georganiseerd. (Zie ook artikel 6), tenzij
de KBDB anders beslist. Voor 2021 : 12 september 2021.
10. In elk der onderscheiden categorieën wordt ook een klassement bijgehouden voor de meeste
prijzen ( in oude, jaarlingen, en jonge ). De liefhebber die de meeste prijzen behaalt in een
categorie is KONING in deze categorie. Aan dit klassement zijn volgende geldprijzen
verbonden :
OUDE
1. €20,00
2. €15,00
3. €10,00
JAARLINGEN

1. €20,00

2. €15,00

3. €10,00

JONGE

1. €20,00

2. €15,00

3. €10,00

De liefhebber die over al de categorieën samen het meeste aantal prijzen behaalt is
KONING DE MEESTE PRIJZEN.
De geldprijzen hieraan verbonden zijn :
1.

€20,00

2. €15,00

3. €10,00

Bij de verdeling van de geldprijzen van de kampioenschappen kan iedere liefhebber maar één
GELDPRIJS winnen in elke categorie, voor wat betreft de Asduiven, de 3EA en de 2 EA,
alhoewel hij toch geklasseerd wordt. De geldprijzen zijn te nemen in volgorde zoals deze in
artikel 8 vermeld staan.
11. Naast de geldprijzen worden ook aan de laureaten van de onderscheiden kampioenschappen
trofeeën of naturaprijzen (waardebonnen voor duivenvoeder) uitgereikt. Bij het afsluiten van
het kampioenschap geeft de liefhebber aan of hij een trofee wenst of een waardebon.
Hiervoor komen in aanmerking : Algemeen Kampioen en subklassement - 3 EA oude,
jaarlingen en jonge - 2 EA oude, jaarlingen, jonge. - Asuif oude, jaarlingen en jonge.
De klassementen worden per liefhebber verwerkt in één trofee of waardebon op basis van het
aantal vermeldingen behaald door de liefhebber over de totaliteit van het eindklassement in
het kampioenschap.
12. De jaarlijkse kampioenenviering wordt door de maatschappij georganiseerd op de tweede
zondag van de maand januari volgend op het afgesloten vluchtseizoen. De aanwezigheid van
de laureaten op deze viering is hier zeker gewenst.
13. De uitbetaling van alle geldprijzen verbonden aan de kampioenschappen, zal gebeuren tijdens
de jaarlijkse kampioenenviering. Enkel de liefhebber die een afdoend bewijs kan leveren dat
hij die dag door ziekte of familiale omstandigheden niet in de mogelijkheid was aanwezig te
zijn op de kampioenenviering, kan aanspraak maken op uitbetaling na deze dag.
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AAN ALLEN VEEL SUCCES

tijdens het komende seizoen 2021 !!!

HET BESTUUR

➢ Wie is lid van de maatschappij “ Doe Wel & Zie Niet Om “ – Mazenzele?
✓ Statutaire leden = leden met hoklijst
✓ Sportieve leden = leden die hun statuut verwerven door
het betalen van een jaarlijks lidmaatschap van € 10,00.
Dit lidmaatschap is te betalen voor 1 MEI 2021.

Vliegvelddreef 9

- 1082 Sint-Agatha-Berchem

Langeweverstraat,53C 9280 LEBBEKE – 052 37 25 96 – info@hermans-veren.com
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VLUCHTSEIZOEN 2021: DE TEKENTABEL TER INFO
Zoals het in het vooruitzicht van de opstart van een nieuw seizoen gebruikelijk is wordt de tekentabel met
de kost van de inzet en de geldprijsverdeling aan de liefhebbers meegedeeld.
Op uitzondering van de regelingen voor de KLOPPRIJZEN wordt de tekentabel van toepassing tijdens
het vluchtseizoen 2020 overgenomen in het seizoen 2021. Op basis van de vluchtkaart wordt voor het
zetnummer 3 de geldprijs gewaarborgd per drietal binnen het prijzenbestand per 2.5

Naast een DAGPRIJS blijft er ook een KRABBERSPRIJS voorzien aan een vrije inleg van €0.25 per
duif in elke categorie wedstrijdduiven. Het reglement voor deze twee facultatieve prijzen is ter inzage in
het lokaal
Voor alle duidelijkheid worden alle principes hier nogmaals vermeld :
➢ Intekennummers van 0 tot en met 9.
➢ Verplichte inleg per duif van € 0,75 voor de onkosten en €0,10 voor de sprint – de duif wordt
geklasseerd per 2,5- tal.
➢ Eerste inleg van € 0,80 – prijzen van € 2,00 – per 2,5-tal.
➢ De uitbetaling van de geldprijzen gebeurt volgens de inleg van het aantal ingetekende duiven voor de
desbetreffende zetnummer. De inleg voor bijvoorbeeld voor het zetnummer 3 bedraagt € 4,20 en men
trekt een geldprijs : € 10.50.
➢ De prijzen zijn per 2,5 -tal= het aantal getekende duiven per categorie delen door 2,5.
➢ De laatste geldprijs wordt bepaald door het quotiënt van het aantal getekende duiven per categorie
voor zetnummer 1, gedeeld door 2,5. Bvb : er vliegen 50 duiven voor nummer 1 : dan zijn er 20
geldprijzen in die categorie.
➢ SERIES : inleg per duif : € 1 – serieduiven : € 1,85 (kosten en sprint inbegrepen)
➢ KLOPPRIJZEN : €2,00 vrije inleg per duif. Uitbetaling van de prijzen van €6,00 tot uitputting en/of
volgens een vastgesteld prijzentabel op de vluchtkaart, gevolgd door prijzen van verder €6,00 tot
uitputting volgens inleg.
➢ BONSERIES : inleg per duif 2,00 euro – te verdelen over series zoals hiertoe vastgesteld op de
vluchtkaart volgens een vooraf bepaalde prijzentabel – daarna tot uitputting van de pot. De inleg per
duif kan wel aangepast worden bij speciale vluchten, maar dan wordt dit wel uitdrukkelijk op de
vluchtkaart vermeld
➢ POEL : inleg per duif : €2,50 – prijzen volgens vooropgestelde prijzentabel op de vluchtkaart,
daarna tot uitputting.
➢ Van de onkosten wordt er €0,10 per getekende duif terugbetaald op de uitslag = SPRINT. De 1e : 3/6
van de prijzenpot – de 2e : 2/6 en de 3e : 1/6 van de prijzenpot.

De dubbelingen betalen dezelfde inleg voor de sprint als de duiven getekend in hun
oorspronkelijke categorie
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SPONSORPLOEGENKAMPIOENSCHAP
SEIZOEN 2021
REGLEMENT :
1. Om lid te worden van de “ Sponsorclub DOE WEL & ZIE NIET OM “ – Mazenzele kan men
zich tot zaterdag 18 april 2021 uiterlijk tot 21 uur inschrijven in het lokaal of bij de
bestuursleden. De inschrijvingsprijs bedraagt : € 10,00.
Op de hier vermelde datum – zaterdag 18 april 2021 – zal er omstreeks 21u30 uur een geleide
trekking van de ploegen ( drie liefhebbers per ploeg ) doorgaan.
2. Het ploegenkampioenschap zal betwist worden op de Quievrainvluchten 2021 georganiseerd
in het lokaal met 3EA OUDE, de 3 EA JAARLINGEN en de
3 EA JONGE met als basis volgende puntentoekenning per gewonnen prijs :
Eerste afgegeven duif : 1 (één) punt.
Tweede afgegeven duif : 2 (twee) punten
Derde afgegeven duif : 3 (drie punten)
Eventuele dubbelingen tellen mee voor het puntenklassement van dit kampioenschap..
3. Voor de oude duiven zullen er punten toegekend worden op basis van de resultaten van alle
vluchten georganiseerd door de maatschappij vanaf zondag 5 april tot en met de laatste vlucht
van het seizoen; voor de jaarlingen vanaf zondag 5 april tot en met in principe de katuitvlucht
in augustus, voor de jonge duiven vanaf de eerste zondag van de maand juni tot en met de
laatste vlucht van het lopende seizoen.
4. Bij een gelijk aantal punten telt het beste coëfficiënt.
5. Indien een ingeschreven liefhebber geen twaalfmaal heeft deel genomen aan de
wedstrijdvluchten uit QUIEVRAIN- georganiseerd door de maatschappij binnen het vermelde
ploegenkampioenschap - wordt de geldprijs van de ploeg gelijkmatig verdeeld onder de
ploegmaats die wel rechtmatig hebben deelgenomen.
6. Elke ingeschreven liefhebber die voldoet aan de bepalingen van artikel 5 van onderhavig
reglement heeft minimum zijn inschrijvingsprijs terug.
De HOOFDPRIJS , voor de ploeg die zich het eerst klasseert, bedraagt €210,00.
Vervolgens worden volgende geldprijzen aan de geklasseerde ploegen toegekend :
€180,00 - €150,00 - €120,00 - €90,00 - €75,00 tot uitputting.
De juiste geldverdeling van de overige prijzen zal meegedeeld worden op de uitslag van de
prijsvlucht van zondag 19 april 2021 en zal in het lokaal ter beschikking zijn.
7. De 10 individueel best geklasseerde liefhebbers ontvangen een prijs in
natura (duivenvoeder).
1. De gelddeling heeft normaliter plaats tijdens de jaarlijkse statutaire Algemene
Vergadering van de maatschappij (einde november van het lopende jaar). De aanwezigheid
van de liefhebber tijdens de proclamatie voor de in ontvangstname van de geld – en
naturaprijzen is vereist.
LIEFHEBBERS AARZEL NIET
om aan DIT JAARLIJKS SPORTIEF EVENEMENT DEEL TE NEMEN
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BIJZONDERE PRIJSVLUCHTEN
TIJDENS HET VLUCHTSEIZOEN 2021.
** ZONDAG 18 JULI 2021 :
VLUCHT van de HONDERD EN TWEEJARIGE
Clément VAN HAUTE
** ZONDAG 25 JULI 2021 :
SUPER WAARBORGVLUCHT van de
JONG GILDE
** ZONDAG 1 AUGUSTUS 2021 :
MAZENZELE KERMIS : KERMISVLUCHT
met

BETONSERIES

** DONDERDAG 05 AUGUSTUS 2021 :
** ZONDAG 08 AUGUSTUS 2021 :

KERMISVLUCHT

KATUITVLUCHT

Er wordt een criterium georganiseerd over de prijsvluchten georganiseerd tijdens
de kermisweek. De liefhebbers die deelnemen aan de 3 kermisvluchten worden in een
afzonderlijk klassement gerangschikt op basis van de prestaties van de duiven.
Meer details over de te winnen prijzen volgt later bij de opmaak van de
vluchtkaarten. De deelname is gratis.
** ZONDAG 22 AUGUSTUS 2021 :

WAARBORGVLUCHT – EREPRIJS DELGOUFFE
Decoratie werken
** ZONDAG 29 AUGUSTUS 2021 :
TWEE en TWINTIGSTE EDITIE van de BEATLEVLUCHT
met gratisseries voor HESPEN.
** ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021 :
NEGENTWINTIGSTE HERDENKINGSVLUCHT
- Emiel HOUTEVELT
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WETENSWAARDIGHEDEN
VOOR HET AANKOMENDE SEIZOEN 2021
WEDSTRIJDKOSTEN VOOR HET SEIZOEN 2021
-

Bijdrage in de administratieve en logistieke kosten van de vereniging voor de organisatie van
wedstrijdvluchten = € 1,25 .

LAKDUIVEN :
- Meegegeven ter gelegenheid van de wedstrijdvluchten : € 0,60 per eenheid.

ELEKTRONISCH CONSTATEREN.
➢
➢
➢

➢
➢

➢
➢
➢

Om mee te dingen in dit systeem van bestatigen moeten de liefhebber en de duiven die voor de
wedstrijden in aanmerking komen, geregistreerd worden of ingelogd worden ;
Dit gebeurt via de clubmaster in een duivenlokaal.
Bij het inkorven is de liefhebber verantwoordelijk voor de goede werking van de
registratieklok. Hij volgt op dat deze klok is vrijgemaakt van vorige wedstrijdvluchten en
eventuele registraties van oefenvluchten. De liefhebber doet thuis de nodige interventies om de
registratieklok bij het inkorven in optimale omstandigheden aan de verantwoordelijken van de
maatschappij ter beschikking te stellen.
Bij de registratie van het bestatigingen is de liefhebber volledig verantwoordelijk voor de
opvolging van de technische procedures die de bestatigingen regulier maken.
Bij het begin van het seizoen kan de liefhebber het bestand van de in registratieklok
opgeslagen duiven aanpassen door het verwijderen van de ringnummers van de
uitgeselecteerde duiven enerzijds, en het aanvullen met ringnummers van nieuw geslecteerde
duiven (nog niet opgenomen in het bestaande bestand).
Als de verwijdering van de uitgeselecteerde duiven gebeurt voor de eerste deelname aan een
prijsvlucht kunnen de chipsringen herbruikt worden voor het koppelen van jonge duiven. Op
voorwaarde natuurlijk dat de chipsringen nog regulier zijn.
De liefhebbers kunnen contact opnemen met de regelaar van de maatschappij voor het uit- en
inloggen van ringnummers binnen de registratieklok.
Verder in dit infoblad vindt u hierover nog meer informatie.(pagina 4)

BINNENBRENGEN VAN DE BESTATIGERS .
➢ Het artikel 65 van het Nationaal Sportreglement van de KBDB bepaalt dat de liefhebbers voor het
binnenbrengen van de apparaten,de richtlijnen uitgevaardigd door de inrichters en/of door de
inkorvingsburelen moeten naleven.
➢ Zoals voorgelegd aan en goedgekeurd door de laatste Algemene Vergadering van 22 november
2019 blijft deze regeling ook van toepassing tijdens het seizoen 2021.
✓ Bij een normaal vlucht verloop : tot 3.30 uur na de lostijd.
✓ Bij een abnormaal vluchtverloop
Om er zich van te vergewissen dat het om een abnormaal vluchtverloop gaat, moet de
liefhebber zelf het initiatief nemen om hierover contact op te nemen met een
bestuurslid (0477 991 921) of met de lokaalhouder (052 35 64 47). Deze laatste moet
van een bestuurslid machtiging krijgen om de liefhebber in kennis te stellen van het
abnormaal karakter van het vluchtverloop. Het bestuurslid zal bij een erkend
abnormaal vluchtverloop (na contact met de voorzitter of ander bestuurslid) het uur
meedelen waarop de bestatigers uiterlijk in het lokaal dienen binnengebracht te
worden.
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TOEWIJZING (VERLOTING) VAN SERIES
➢ In uitvoering van artikel 84 van het Nationaal Sportreglement kunnen de serieprijzen gewonnen
worden tot 2 uur na de laatste prijs van de wedstrijd.
➢ Het Sportreglement maakt verder geen duiding over het “verloten” of “toekennen” van de niet
toegewezen series ten gevolge van het abnormaal verloop van de wedstrijdvlucht.
➢ In de algemene vergadering van 22 november 2019 werd reeds een principiële regeling – reeds
van toepassing sinds het seizoen 2011 - ter kennis van de liefhebbers gebracht.
➢ Na wat studiewerk en herlezen wordt volgende regeling voor de niet toegewezen series
aangebracht via een geleide loting met volgende randvoorwaarden :
✓ De computer sluit de rangschikking van de wedstrijd af twee uur na de laatste prijs ;
✓ De series gaan af in de volgorde vermeld op de vluchtkaart ;
✓ Enkel de liefhebbers die voldoende duiven ingetekend hebben voor de gewaarborgde
series, komen in aanmerking voor de geleide verloting van de nog openstaande series
(gewaarborgd op de vluchtkaart) ;
✓ De liefhebber die binnen de 2 uur na de laatste prijs het meeste aantal duiven heeft
bestatigd à rato van het aantal duiven vermeld in de openstaande serie, komt in
aanmerking voor de toewijzing ;
✓ Een liefhebber kan via het systeem van de geleide loting nooit aanspraak maken op
twee series. De bestatigde duiven kunnen én worden slechts éénmaal in aanmerking
genomen voor de toewijzing van de series ;
✓ De liefhebber die reeds een serie toegewezen kreeg binnen het regulier gedeelte van de
uitslag én die via de geleide loting eventueel een serie met een hoger bedrag
toegewezen krijgt, wordt de serie met het hoger bedrag aan geldwaarde toegewezen.
De hem oorspronkelijk toegewezen serie wordt dan aan een andere liefhebber bedeeld.
Hierbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de bestatiging van de duiven
(lees : gerealiseerde vluchtsnelheid) in eerste instantie binnen de prijsrangschikking, in
tweede instantie in de rangschikking afgesloten 2 uur na de laatste prijs.

MAANDAGVLUCHTEN / ANNULATIE VAN DE WEDSTRIJDVLUCHT.
➢ Algemeen gelden volgende regelingen :
✓ De liefhebber geeft bij het inkorven aan de verantwoordelijke aan dat hij zijn deelname
beperkt tot de dag zelf. Dit wordt duidelijk op het intekenformulier vermeld (met bvb
volgende formule : “zondag alleen”) door de verantwoordelijke van de maatschappij.
✓ Ook wanneer de liefhebber zijn deelname om persoonlijke reden beperkt wil zien tot
een bepaald lossingsuur, moet dit door hem worden aangegeven aan de
verantwoordelijke van de maatschappij, die dit gegeven registreert op het
intekenformulier (bvb zondag : los tot en met 11 uur, wel lossen op maandag).
➢

Voor de maandagvluchten gelden volgende specifieke regelingen :
✓ Voor lossingen op maandag wordt aan elke liefhebber (ook voor diegenen die hun
deelname aan de wedstrijdvlucht hebben opgezegd) een vergoeding van 0,10
aangerekend ten gevolge van de extrakosten van het doorzitten der duiven.
✓ Wanneer de wedstrijdvlucht om diverse redenen niet doorgaat en de duiven
teruggebracht worden, zal aan de liefhebbers een bijdrage van €0,10 per duif
verrekend worden voor de bijkomende portkosten van het doorzitten van de duiven.
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“INLICHTINGEN VOOR DUIVENLIEFHEBBERS “
✓ Zoals bekend geen inlichtingen meer via de radio noch via teletekst op kanaal VT 4.
✓ De lossingsuren kunnen geraadpleegd worden via de website van de KBDB / TTT of per
telefoon op het nummer 02/896.54.54.
✓ Voor de leervluchten kan u contact opnemen met de begeleider Lathouwers op hun
automatisch antwoordapparaat via het nummer 052/39 79 03. Dit kan voor de liefhebber
interessant zijn voor de weekvluchten.

EEN VERDWAALDE DUIF OPGEVANGEN ??
➢ Det laatste twee jaren kunnen verdwaalde duiven aangemeld worden via de website van de
KBDB. Hiervoor werd een specifieke procedure uitgewerkt om de verdwaalde duiven te melden
en zo vlug mogelijk aan de rechtmatige eigenaar te bezorgen.
➢ De liefhebbers die over geen personal computer beschikken nemen best telefonsich contact
met het secretariaat van de KBDB – alle werkdagen tijdens de voormiddag – op het
telefoonnummer : 02 791 67 41

LEERVLUCHTEN SEIZOEN 2021
** DE LEERVLUCHTEN IN DE WEEK :
starten vanaf dinsdag 7 april 2021.
AANDACHT LIEFHEBBERS !!!!

QUIEVRAIN :
-

Van 7 april tot 12 mei 2021 : ENKEL LOSSINGEN op woensdag.
Dus : inkorven op dinsdagavond tot 21.30 uur.
Lossen woensdag om 9.00 uur en vanaf 11.00 uur
verder alle halve uren.
- Vanaf 13 mei 2021 : Terug lossingen op DONDERDAG. Inkorven op
woensdagavond tot 21.30 uurLossen donderdag vanaf 8.00 uur. Verder vanaf 11 uur alle halve
uren.
Begeleider der duiven voor de leervluchten uit Quièvrain : LATHOUWERS

Prijs per leerduif : € 0,50 - Prijs voor een volledige mand leerduiven
(maximum 28 duiven) : €12,00
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PARAMYXO
Liefhebbers zorg ervoor dat al uw duiven - niet alleen deze waarmee U deelneemt aan
wedvluchten, maar ook uw kweekduiven en ( late) jonge duiven 2020 - met één van de
geregistreerde vaccins ingeënt zijn.
Breng uzelf en uw collega-liefhebbers niet in moeilijkheden.
Op uitdrukkelijk verzoek van de Ministeries van Landbouw en Volksgezondheid,
zullen de provinciale mandatarissen op onverwachte tijdstippen in de maatschappijen
controles uitvoeren op het naleven van de onderrichtingen.

Gelieve de attesten van de inenting mee te brengen bij de inkorving –
zowel voor de oude, jaarlingen en jonge. Vergeet niet liefhebbers dit is
VERPLICHT !! Ook als u gewoon leerduiven meegeeft bij de inkorving
van de leervluchten én de wedstrijdvluchten.
De KBDB heeft de maatregelen nog verscherpt in de Algemene
Vergadering van 26 februari 2021, ten einde de opstart van het nieuwe
seizoen veilig te stellen ten aanzien van het Voedselagentschap en het
Ministerie van Landbouw en Dierenwelzijn.
Een dubbel wordt in het lokaal bijgehouden voor eventuele controle door
de KBDB.

SPONSORPLOEGENKAMPIOENSCHAP 2021
De datum van afsluiting van de inschrijvingen nadert zienderogen….
Ja, op zaterdag 18 april 2021 is het zover…
VERGEET NIET IN TE SCHRIJVEN…. want :
➢ Een meer dan prachtige prijzenpot is terug gewaarborgd !!!
➢ De geldprijs van de eerst geklasseerde ploeg bedraagt : € 210
➢ en dit alles aan een inschrijvingsgeld van € 10,00
Op zaterdag 18 april 2021 worden de inschrijvingen afgesloten …

OM NIET TE VERGETEN …

SCHRIJF NU IN EN WIN !
Beste liefhebber,
Informeer u ook op onze WEBSITE . Maak de link via

https://www.doewelmazenzele.be
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