
Programmapunten 2017 van Mouton Yvan, kandidaat in West-Vlaanderen voor een                                                      
rechtvaardiger nationale duivensport met een evenwichtig algemeen belang. 

 

Voor feedback en contact:  email  yvan_mouton@yahoo.com  of GSM 0496/587843      

1. Vastleggen van 6 à 7 lossingszones van 40km breedte , die op de zuidwestelijke rechte lijn 
Vannes-Koksijde evenwijdig in oostelijke richting opschuiven voor lossingsplaatsen tot 400km.                  

De matige winden (25,45%) die de duiven naar westelijk links in deze zuidwestelijke vliegzones kunnen sturen, 
komen in ‘t vliegseizoen uit ONO 4,28%, O 2,61%, OZO 1,72%, ZO 1,73%, ZZO 2,29%, Z 4,71%, ZZW 8,11%.                        
De krachtiger winden (55,58%) die de duiven naar oostelijk rechts in deze vliegzones wegduwen,                         
komen uit WZW 13,12%, W 10,24%, WNW 7,01%, NW 6,81%, NNW 6,19%, N 4,27% en NNO 7,94%.              
De windrichtingen ZW 11,74% en NO 7,94% liggen neutraliserend met of tegen windrichting in deze vliegzones.  

Bovenvermelde gemiddelde windstatistieken van de weerstations Brussels Airport, Paris-Orly en Vannes Airport 
van 2002 tot juli 2015 bewijzen dat deze bijsturing van lossingsplaatsen geenszins de oostelijk gelegen hokken 
kan benadelen. Het schrappen van de huidige lossingen uit zuid en zuidoost op korte tot middellange afstand, 
vermijdt voor de westelijke hokken anders wel het huidig omvliegen in een oostelijk gebogen lijn en/of het 
westelijk terugvliegen over een langere afstand dan de coördinaten afstand. Deze nieuwe lossingszones 
verhinderen ongetwijfeld wel de vermijdbare wedstrijdbeïnvloeding én verloren vliegen van (jonge)duiven door 
het meezuigeffect van de vele kruisende vlieglijnen uit andere regio’s of provinciale entiteiten.                                                                        
De kruisende vlieglijnen en wilde lossingen van de Nederlandse (en soms Franse of Engelse) (leer)vluchten 
maken ook deel uit van het probleem en zijn voorwerp van onderhandelingen met hun respectievelijke bonden.  

2. De inkorvingslokalen krijgen binnen deze lossingszones nieuwe, eigen lossingsplaatsen 
toegewezen tot circa 400km. Door bijsturing van de huidige snelheidsberekening met het 
“prestatiequotiënt” (zie pagina 5) kunnen afwisselend met de nationale vluchten op alle afstanden, 
wedvluchten georganiseerd worden door naast elkaar liggende lossingszones tot circa 650km, 
zonder enige benadeling. Het (inter) provinciaal en zonaal spel kan hierdoor verdwijnen.                                                               

3. De lossingsplaatsen op de nationale Grote Halve Fond (400-550km tot Brussel) én op de 
Nationale Fond (550-750km tot Brussel) worden evenwichtiger gespreid over gans Frankrijk door 
eveneens vluchten te organiseren vanuit de thans volledig onbenutte zuidwestelijke landshelft van 
Frankrijk over circa 280 km breedte vanaf de Atlantische kustlijn. (zie kaart pag.4) 

Thans worden alle westelijk(er) gelegen hokken, ongeacht de huidige zones of provinciegrenzen, flagrant 
benadeeld omdat alle nationale lossingen gelegen zijn ten oosten van de zuidwestelijke lijn Cognac tot het 
uiterste punt van de provincie Luxemburg. Zonder bijsturende boogvlucht komen de duiven door de dominante 
westelijke winden zelfs buiten België terecht!  Men kan dit omvliegen extreem minimaliseren, maar nooit 
negeren of ontkennen dat over een breedte van 280 km in de westelijke laagvlakte van Frankrijk                 
geen enkele nationale lossingsplaats ligt.                                                                                                                                                                                       

4. Voor nieuwe lossingsplaatsen op de (inter)nationale Grote Fond (>750km tot Brussel) zijn er wel 
enige geografische beperkingen. Maar de  spreiding kan toch best iets evenwichtiger naar het 
westen toe, door niet steeds te lossen vanuit de ultra-oostelijke nostalgische klassiekers. Met de 
grote verliezen als bewijs als vluchtlossing niet voor België geschikt, maar eerder voor oostelijk 
Europa. Hier ook noodzaak om evenwichtiger, meer sportief spreidend te lossen vanuit de regio 
Biarritz  (935 km tot Brussel) of vanuit de  Spaanse regio San Sebastian (965km tot Brussel).                                       
Minstens evenveel links-Atlantische lossingen als rechts-Mediterrane Grote Fond-vluchten gewenst.    

 



KBDB-kaart aangevuld met de procentuele windrichtingen en westelijke zone zonder nationaal 
spel.

	

                 



5. Onze duivensport kan overleven door verjonging en nieuwe ledenwerving én dat onder 
omstandigheden waarbij iedereen op nationaal vlak gelijke winstkansen worden aangereikt.                                                   
Absolute prioriteit daarbij is het optimaliseren van de huidige snelheidsberekening door elke duif 
van een lossing te rangschikken volgens haar eigen prestatiequotiënt.                                                                                        
Dit prestatiequotiënt wordt bekomen door de deling van haar huidige individuele snelheid door de 
gemiddelde snelheid van een zeker percentage snelste duiven uit haar hokomgeving.                             
Sportief altruïsme voor eerlijker spel is hierbij absoluut vereiste om duiven-’melkerij’ te overstijgen.                                                                                                                                                        
 
Uitgangspunt is niet langer een rangschikking te maken op basis van de hoogste individuele snelheid 
(meters/min) van elke duif, maar op basis van haar prestatiequotiënt.                                                             
Het prestatiequotiënt  van elke geconstateerde duif uit ieder deelnemend hok aan een lossing                                    
is de deling van haar eigen individuele traditionele snelheid                                                                                                                
door de gemiddelde snelheid van een zeker percentage snelste duiven uit haar hokomgeving.                              
Dus hoe hoger het prestatiequotiënt van de duif,  hoe beter haar vliegprestatie en rangschikking, die de perfecte 
weergave is van haar potentie of sportieve mogelijkheden op die lossing en op die dag onder de heersende                                   
wind- en weersomstandigheden. De keuze is gewoon verder exclusief graaien of terug solidair collectief maaien. 

Begrip hokomgeving:                                                                                                                                                        
Voor elk deelnemend hok bepaalt men op hokcoördinaten in een cirkelvormige omgeving, bij afspraak een vast 
percentage aan deelnemende duiven. (vb. 5% van 10.000 duiven geeft cirkelvormige groep van circa 500 
duiven). Voor elk ander deelnemend hok krijgt men dan ook opschuivend in alle richtingen, een licht afwijkende 
samenstelling van 500 duiven, die quasi onder dezelfde wind- en weersinvloeden gevlogen hebben.                              
Het percentage snelste duiven die representatief zijn voor de best mogelijke vluchtprestaties uit elke 
hokomgeving wordt bij overeenkomst vastgelegd. Bij voorbeeld 3% van de 500 duiven of 15 duiven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Voor elke afzonderlijke hokomgeving (dus voor elk hok afzonderlijk) bepaalt men dan de gemiddelde snelheid 
(meters/minuut) van 3% van deze topduiven. Voor elke hokomgeving heeft men dan een licht afwijkende én 
afzonderlijke gemiddelde snelheid van de 15 beste of topduiven.  Samentellen van de 15 hoogste snelheden van 
elke hokomgeving en dan delen door 15 geeft hun gemiddelde snelheid.                                                                  

Voor hok A                                                                                                                                                       
is de berekende gemiddelde snelheid (meters/minuut) van de topduiven uit die hokomgeving 1000m en                 
de snelheden van de 3 eerste geklokte duiven zijn resp. 1020m, 990m en 960m. 
Berekening prestatiequotiënt                                                                                                                                                
voor 1e duif hok A: 1020/1000= 1,0200                                                                                                                        
voor 2e duif hok A:   990/1000= 0,9900                                                                                                             
voor 3e duif hok A:   960/1000= 0,9600  

Voor hok B                                                                                                                                                          
is de berekende gemiddelde snelheid (meters/minuut) van de topduiven uit die hokomgeving 1100m en                                   
de snelheden van de 3 eerste geklokte duiven zijn resp. 1120m, 1090m en 1060m.                                     
Berekening prestatiequotiënt                                                                                                                                             
voor 1e duif hok B: 1120/1100= 1,0182                                                                                                          
voor 2e duif hok B: 1090/1100= 0,9909                                                                                                          
voor 3e duif hok B: 1060/1100= 0,9636 

Voor hok C                                                                                                                                                   
is de berekende gemiddelde snelheid (meters/minuut) van de topduiven uit die hokomgeving 1200m en                            
de snelheden van de 3 eerste geklokte duiven zijn resp. 1220m, 1190m en 1160m.                              
Berekening prestatiequotiënt    
voor 1e duif hok C: 1220/1200= 1,0167                                                                                                       
voor 2e duif hok C: 1190/1200= 0,9917                                                                                                   
voor 3e duif hok C: 1160/1200= 0,9748 

Rangschikking op huidige snelheidsberekening:  Nieuwe rangschikking op prestatiequotiënt: 
1. Hok C duif 1: 1220m 1. Hok A duif 1 (prestatiequotiënt): 1,0200  
2. Hok C duif 2: 1190m 2. Hok B duif 1 (prestatiequotiënt): 1,0182 
3. Hok C duif 3: 1160m 3. Hok C duif 1 (prestatiequotiënt): 1,0167 
4. Hok B duif 1: 1120m 4. Hok C duif 2 (prestatiequotiënt): 0,9917 
5. Hok B duif 2: 1090m 5. Hok B duif 2 (prestatiequotiënt): 0,9907 
6. Hok B duif 3: 1060m 6. Hok A duif 2 (prestatiequotiënt): 0,9900 
7. Hok A duif 1: 1020m 7. Hok C duif 3 (prestatiequotiënt): 0,9748 
8. Hok A duif 2:  990m 8. Hok B duif 3 (prestatiequotiënt): 0,9636 
9. Hok A duif 3:  960m 9. Hok A duif 3 (prestatiequotiënt): 0,9600                                                  



6. Verplicht en uniform gebruik van de lokale coëfficiëntberekening voor alle nationale én alle 
andere kampioenschappen. Dit voorkomt dat niet langer bij ‘voorbaat verloren’ duiven meetellen 
als volwaardige mededingers. De gevlogen prijs ten opzichte van de laatste prijs per 10-tal van de 
lokale uitslag bepaalt het nieuwe éénduidige coëfficiënt.   
                                                                             
De coëfficiëntberekening voor alle kampioenschappen, ace-duiven en ranking mag geen (commerciële) misleiding 
blijven over de sportieve kwaliteiten van de duif, maar moet in het algemeen belang van de duivensport, fair 
gebeuren op basis van de lokale uitslag. Dit éénduidig coëfficiënt dient bijgevolg ook verplicht gebruikt te worden 
voor alle kampioenschappen en ace-duiven op provinciaal vlak, op verenigingsvlak, door inrichters, door 
vriendenclubs en door internet veilingsites bij ranking en publiciteit voor verkopingen.       

Een 2e prijs lokaal uit Guéret met 494 duiven geeft een coëfficiënt van 4,08%. (=2/49*100).                                            
Dit coëfficiënt geeft perfect de kwalitatieve vliegprestatie aan van een duif ten opzichte van de betere duiven uit 
haar inkorvingsomgeving én is de perfecte weergave van haar as-duif gehalte bij herhaalde prestaties.     

Om als sport ernstig genomen te worden en ons sociaal draagvlak te herstellen moeten wij ons ook afvragen of 
onze idolate bewondering en verering van goede spelers en duiven zich niet dient te beperken tot de nationale  
KBDB-kampioenschappen binnen de voornoemde aanpassingen.                                                                                          
Bij afslanking van alle dubbelgebruik-kampioenschappen komen besparend veel financiële middelen vrij voor een 
goedkopere sport, voor promotie en voor hogere vergoedingen aan de medewerkers in de lokalen.                                                                                                   

7. Het nieuwe bestuur moet de geloofwaardigheid en efficiëntie van dopingcontroles herstellen 
door drastisch meer controles, gespreid over gans België én op alle disciplines via centrale sturing 
en door niet-lokale controleurs. Voor niemand ooit dopingperikelen in de vergeetput dumpen. 

Vertrouwen in leiderschap is een belangrijk goed én dat wordt pas duidelijk als er een groot gebrek aan is.               
Wat te denken over:                                                                                                                                                              
- de bestuurlijke discretie bij de nergens gemotiveerde dadingen met geschorste spelers ?                                                    
- de mestmonsters met een positief staal A (toch bewijs van doping in de mest…) en een negatief staal B ?                                
=> in vraag te stellen procedure én al evenmin een ophelderend initiatief van de bond om bij deze “casu quo”-
topduiven een extra dopingcontrole te organiseren op het ‘vergeten’ borstveertje van professor Schalk De Kock, 
die alle verboden substantia van het ganse vliegseizoen kan detecteren. Hoogst frustrerend voor eerlijke spelers!                                                                                                                
- vrijspraak na 2 positieve controles omdat het WAC niet met zekerheid weet hoe de verboden stof in het lichaam 
van de duiven is gekomen. Probeer maar eens maanzaad van de bakker door duiven te laten oppikken…                                                                                                                             
=> is het dan uit te sluiten dat de speler maanzaadthee, maanzaadolie of maanzaadcapsules toediende én                  
moet men aanvaarden dat men vrijuit gaat onder bescherming van een “mea culpa”-paraplu van producenten ?                                                                                                                                
- én de positieve stalen onder de geheime WAC-levels (drempelwaarden) zaten?                                                                                          
=> geen info over halfwaardetijd verboden producten en over de transport- en bewaarmethode van de 
monsters.                                                                                                                                                             
=> geheime WAC-levels zijn voor “willekeurige behoefte” ook gewoon geheim (tijdelijk) aanpasbaar en creëren 
rechtsonzekerheid en wantrouwen. Zo verliest het ganse dopingbeleid zijn geloofwaardigheid en efficiëntie.           
Zou het verdict ook vrijspraak zijn als men contaminatie via uitwerpselen of braaksel in de reismand ging pleiten?  

Staat de expertise van het WAC en onze bestuursraad boven het niveau van het analyserend labo?                             
Een labo dat operationeel bij uitstek alle drempelwaarden en halfwaardetijden van dopingproducten bij duiven 
heel normerend kent en best weet te interpreteren door jarenlange analyses voor 4 andere duivenbonden?                                                                        
Om elke vorm van cliëntisme uit te sluiten dient de eigengereide aanpak door de KBDB gestaakt  én alleen het 
onderzoekend labo moet op compleet anonieme basis (kunnen) beslissen of een analyseresultaat positief of 
negatief te kwalificeren valt, conform vaste en gekende normen die gelden voor duivenmestanalyses in dat labo.                   
Waarom moet de bond een eigen potje koken om de leden dan schaamteloos verbrande kost op te dienen?                   
Het nieuwe bestuur moet resoluut komaf maken met het vele bochtenwerk en aanzienlijk meer controles 
organiseren, ook bij inkorvingen zodat de halfwaardetijden en mest van staal B uit kweekhokken (?)               
niemand uit de wind kan zetten.                                                                                                                                     
Kostenbesparend kan een dopingcontrole zich eventueel ook beperken tot één enkele analyse, indien de 
gecontroleerde speler (van onschuld bewust), meteen schriftelijk akkoord gaat af te zien van een tegenexpertise. 
Dit zou toch verhelderend zijn in de context van het nemen van het B-staal of het veertje?                                            
De aanwezigheid van meerdere verboden stoffen “onder de drempelwaarden bij diverse dopingcontroles bij 
dezelfde speler wijst op dopingmanipulatie of cocktailgebruik én moet bijgevolg reglementair strafbaar worden. 
Ziektemedicatie ‘zonder voorwerp’ kan best ook prestatie stimulerend zijn én resistentie-zwakte bevorderen tegen  
allerlei ziektes. Kan het hierbij dan preventief zinvol zijn om het toedienen van boost-inentingen en    
(systematische) antibioticakuren aan wedstrijdduiven gedurende de vijf dagen voor de inkorving te verbieden?                                                                                                           
Welke garanties biedt de aankoop van (jonge) duiven bij een sterk spelende liefhebber nog in deze context?                                                                                                                                                                                                                                                           



 8. Behalve voor de snelheidsvluchten (250km tot lokaal) komt de bond geleidelijk aan enig 
inrichter van vluchten op de andere afstandsdisciplines. Een nationaal uniform inzetsysteem is 
noodzaak bij eigen opmaak van uitslagen. De bond  kent ‘normatief’ inkorvingsrecht en bijkomende 
financiële vergoedingen toe aan de verenigingen op basis van o.a. inkorvingsquota en te bepalen 
criteria.  

Noch uit erkentelijkheid, noch om nostalgische redenen kan de bond met gulle hand vetpotten blijven 
uitdelen aan inrichters. Deze moeten beseffen dat een flink deel van de inrichtersopbrengsten via de bond 
naar de inkorvende lokalen moeten gaan om de duivensport goedkoper te maken.                                      
Voormalige onbaatzuchtige inrichters hebben nog opportuniteiten legio om een voorname rol te blijven spelen 
via promotionele initiatieven en werving van sponsorgeld om de nationale en grote interregionale topvluchten 
meer uitstraling te geven. Daarbij kunnen zij per vlucht publicitair in het brandpunt blijven staan.                    
In eigen clubverband kunnen zij zo voor deze vluchten hun leden en topduiven verder eer gaan bewijzen op 
hun traditionele jaarlijkse viering met eetfestijn én met delegaties buitenlandse vrienden. 

Als exclusief én toekomstig enig inrichter op vluchten vanaf 250km, zal de bond de erkende lokalen op basis van 
inkorvingsquota en kwalitatieve normen, correct vergoeden voor hun infrastructuur, (digitale) medewerking en 
geleverde prestaties. Dit bovenop de huidige 7% op het ingezette wed-geld.                                                              
Overige fondsenwerving voor clubwerking kan volledig vrij via persoonlijk initiatief.   

9. Een éénvormig inzetsysteem, een faire rangschikking op prestatiequotiënt, invoeren van 
lossingszones tot 400km en een evidente inkorving in het dichtste inkorvingslokaal bij afwezigheid 
van enige benadeling. Zo wordt regionale naijver en concurrentieel opbod zinloos, waardoor  
samenwerking en samenspel het logisch gevolg kan zijn. Het toekennen van inkorvingsrecht aan 
verenigingen moet in de toekomst afhankelijk gesteld worden van hun duivenquota en van te 
definiëren kwantitatieve en kwalitatieve normen.    

Alle hokken en hokbezetting worden geografisch in kaart gebracht ten opzichte van het dichtste inkorvingslokaal, 
zodat de potentiële deelname voor elke toegekende lokale vlucht, kan vergeleken worden met de effectieve 
deelname. Bij systematisch onder-aanbod aan spelers en duiven of te verregaande verkaveling aan 
maatschappijen dient gestreefd te worden naar fusies of samenspel om billijke deelnamequota te halen.      

Voor elke afstandsdiscipline zal de speler zijn duiven kunnen inkorven in het dichtste inkorvingslokaal voor de 
gewenste afstandsvlucht. Absolute prioriteit daarbij is het optimaliseren van de huidige snelheidsberekening door 
elke duif van een lossing te rangschikken volgens haar eigen prestatiequotiënt.                                                                                         
De rangschikking op prestatiequotiënt maakt de vrijheid om bij elke andere windrichting of -kracht een ander 
inkorvingslokaal te kiezen, totaal overbodig omdat het systeem deze zaken zelf bijstuurt.                                                                                   

10. Vluchtkalender en topvluchten met meer uitstraling via externe sponsoring en media-aandacht.                                                   

Het opstellen van een evenwichtige afgeslankte vluchtkalender voor de nieuwe evenwijdige (samengevoegde) 
lossingszones en de nationale vluchten moet gebeuren door competente personen in overleg met de 
verenigingen. De nationale vluchten moeten exclusiever worden en meer standing krijgen door sponsoring.  

11. Mandenhygiëne/Ziektepreventie/Pikordegevechten 

Het afzetten van bevuilde manden door de transporteurs in de inkorvingslokalen moet in vraag gesteld worden.                                   
Bij gebrek aan adequaat materiaal en mensen voor grondig hygiënisch reinigingswerk van de manden in de 
lokalen, worden nu soms sterk bevuilde manden niet of oppervlakkig gereinigd en met een dikke laag verse 
houtkrullen gecamoufleerd voor nieuw gebruik.    

De transporteurs moeten toch best in staat zijn om hun eigen manden te (laten) reinigen van met ontlasting en 
bacteriën bevuilde houtkrullen en van het rondzwevend stof, vol met ziekteverwekkende virussen?                                            
Het kostenplaatje moet vervat zitten in de onderhandelde transportprijzen om nog enkel voor 100% volledig 
gereinigde en ontsmette manden met grondige gekuiste matjes in de inkorvingslokalen af te zetten.                                                  
De lokalen blijven voor het toevoegen van de houtkrullen zorgen, aangeleverd door de transporteurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

De mogelijkheid (niet de verplichting) moet er zijn om elke speler één of meerdere manden te laten betalen voor 
en met uitsluitend zijn eigen duiven (zonder hokvreemde duiven). Het kan toch niet langer dat gezonde duiven 
uit een hok willekeurig gespreid worden over meerdere manden met het risico terecht te komen in een mand met 



zieke duiven die een virale of bacteriële infectie doorgeven of omgekeerd (!). Het sanitair risico door hokkenmix 
in de manden, met bovenop nog de onnodige pikorde-gevechten met niet-hokgenoten zijn best  te vermijden.     

12. Bij planning van inkorving en thuiskomst van de vluchten moet in de eerste plaats rekening 
gehouden worden met het advies/mening van de voorzitters van de inkorvingslokalen. Het ganse 
vluchtgebeuren is en blijft afhankelijk van de weersituatie, van de aanwezige transportcapaciteit en 
transportprijs, naast de quarantaine maatregelen/vliegverbod van overheden. 

Onder voorbehoud van lokale toestanden, lijkt het mij verstandig om de vluchten op de Kleine Snelheid                   
(50-150km van lossing tot lokaal) en op de Grote Snelheid (150-250km lokaal), in te korven op zaterdag voor  
zondag-spel met voorlopig eigen administratieve verwerking van inkorving- en aankomstgegevens.  

13. Het transport van de duiven naar de lossingsplaats moet bij voorkeur ’s nachts bij lagere 
temperaturen gebeuren en het verblijf van de duiven in de manden moet zo kort mogelijk zijn om 
uitdrogingsproblemen en besmettingen te beperken.  

De controle met het WCS-scansysteem op de aanwezigheid van alle ingekorfde duiven best kan op elke 
lossingsplaats.  Zo hoeft niemand na inkorving nog de duiven in handen te nemen voor “controle” of 
vleugelmerken, waarvan de malafide opportuniteiten voor de hand liggen. Controle-gummi is dan overbodig.   

Na een korte gedoogperiode nog enkel vervoer met cabine-expres opleggers of -wagens toestaan, die over een 
optimaal regelbaar ventilatiesysteem en permanente watervoorziening beschikken bij rijden én bij stilstand.                                
Meer bestraffende controles op de strikte richtlijnen inzake het aantal duiven per mand en op de stapelhoogte 
van de manden voor alle afstandsdisciplines. Bij warm weer heeft het ook wel degelijk zijn nut om hier en daar 
vakken of rijen vrij houden tussen de manden om de temperatuur omlaag te halen.                                       
Alle manden moeten gelijktijdig openen om alle duiven samen vrij te laten, want meerdere seconden kunnen 
beslissen over winst of verlies (= meer of uitsluitend gespecialiseerd vervoer?).  

Om de planning van de logistieke activiteiten kostendrukkend te verbeteren bij alle nationale en grote 
interregionale vluchten, kan het aangewezen zijn dat elke deelnemer vooraf via de KBDB-website zijn eigen 
aantal deelnemende duiven opgeeft met voorafbetaling van de transportkosten.      

14. De bond onderhandelt exclusief over het kostenplaatje en modaliteiten van het duiventransport 
voor alle lossingsplaatsen, uitgezonderd snelheidsvluchten. 

Niet de inrichters of de inkorvingslokalen, maar de bond (als toekomstig exclusief inrichter), onderhandelt jaarlijks 
met de transporteurs over de kostprijs per mand en per lossing voor elk inkorvingslokaal of verzamelpunt, 
exclusief de snelheidsvluchten. Idem voor het aantal duiven per mand met prijsvarianten bij hittegolf, uitgestelde 
lossing, uitwijken naar andere lossingsplaats of bij terugbrengen van de duiven.                                                             
Het economisch alternatief is vanzelfsprekend alle transport van duiven geleidelijk in eigen beheer te gaan 
organiseren naar het voorbeeld van buitenlandse duivenbonden, maar goede zakelijke afspraken en een beste 
verstandhouding met de ervaren transporteurs zijn naar mijn mening te verkiezen. 

15. Een onafhankelijk lossingscomité en een weerman met een “duivenhart”, krijgen alle 
verantwoordelijkheid . Geen enkel advies of inspraak meer van economisch betrokken inrichters, 
transporteurs/begeleiders.  

16.Het dispuut met Data Technology indachtig (of is het minachting), waarbij de bond geen 
eigenaar lijkt te zijn van de ontwikkelde software, is de vraag opnieuw of de bond thans wel 
eigenaar is van de WPROL-software, want WPROL lanceert immers zijn eigen website om zelf de 
uitslagen te  publiceren…                                                                                                                                  
Is er voor de WPROL-software wel een garantie op contractuele ondersteuning ingebouwd  bij 
disputen? Het is wel duidelijk dat de problemen het maken van KBDB-uitslagen vrij arrogant 
werden gevoerd. Op een diplomatische manier was er best een overgangsfase te onderhandelen 
zodat geen enkele partij zich te kort gedaan moest voelen.                               

De bond moet er evenwel besparend zeker blijven naar streven om de uitslagen in real time zelf te maken voor 
alle afstandsdisciplines via digitale uitwisseling van alle gegevens met de inkorvingslokalen en misschien in latere 
fase met de spelers zelf. Door besparende centralisatie en uniformiteit kunnen ook alle (nationale) 
kampioenschappen en rangschikkingen in hun wekelijks verloop opgevolgd worden door de liefhebbers op de 
KBDB-website. Zonder fiat van de bond kunnen geen niet-officiële uitslagen door derden online worden gezet.  



 
 
 
In het streven naar nationale uniformiteit en in de context van de nationale kampioenschappen moeten op een 
duidelijke wijze (niet met afwijkende vermelding van lossingsplaatsen) eveneens de verschillende 
afstandsdisciplines vastgelegd worden.                                                                                                   
Optioneel voorstel :                                                                                                                                     
- Kleine snelheid 50-150km (Lossing tot lokaal)                                                                                                    
- Grote snelheid 150-250km (Lossing tot lokaal)                                                                                                           
- Kleine halve fond 250-400km (Lossing tot lokaal)l                                                                                             
- Grote halve fond 400-550km (Lossing tot Brussel)                                                                                                  
- Fond 550-750km (Lossing tot Brussel)                                                                                                         
- Grote Fond >750km (Lossing tot Brussel) 
 
Nog enkel elektronische constateringssystemen toelaten voor alle vluchten.                                                           
Gebruik van (controle)gummi en mechanische klokken volledig afschaffen.                                                       
Telefonische aanmeldingen vervangen door een exclusieve digitale aanmelding aan de inrichtende KBDB.   

17. De lay-out en digitale functies en mogelijkheden van de bondswebsite moet zich dringend 
positioneren op het hoogstaande niveau van de 2 belangrijkste duivenveilingsites van ons land.            
De bond moet ook daar de mosterd halen voor het verlenen van extra diensten aan clubs en spelers.                    
Tijdelijke samenwerkingsakkoorden (geen exclusiviteitscontracten ) afsluiten moet kunnen. 

De bond moet voluit kiezen voor de informatie- en communicatietechnologie (ICT).                              
Performante informatiesystemen, snelle telecommunicatie en up-to-date computers zijn essentieel.                            
Speciale aandacht moet uitgaan naar het ontwikkelen en beheren van eigen systemen, netwerk, databank.             
Zeer belangrijk zijn nog een uitstekende programmatuur en het (laten) schrijven van performante software.                   
De media aantrekken en apps ontwikkelen om leden en potentiele leden (de jongeren) te bereiken via                                                                  
PC, email, GSM, iPhone, Smartphone (en hun toepassingen) én activiteit op de sociale media.                                                                                                            

Kostenbesparend moeten ook bepaalde administratieve zaken gedigitaliseerd worden zoals lidmaatschap, 
hoklijsten, entingslijsten, ringenbestelling, eigendomsbewijzen, eigendomstransferten, e.v.                                        
Een flashy up-to-date website zal beslist meer uitstraling geven voor het herstel van ons maatschappelijk 
draagvlak dan een megalomane Olympiade of de elitaire/exclusieve FCI-kampioenschappen en events.                       
De bond moet voluit gaan voor besparende digitalisering en up-to-date website met dienstbetoon aan clubs.                                                                               

18. Voor nieuwe ledenwerving in de duivensport zit het fout als de modale medeburger het idee 
heeft dat het in de duivensport vooral gaat om nationale topduiven, kweekstations en 
duivenverkoop op de vele internet veilingsites met marktoriëntatie op China.                                               
Met dit verwachtingspatroon stopt elke starter steevast binnen de drie jaar of leidt die zijn 
financiële verwachtingen om in de richting van de FCI ‘one loft races’ op loterij-modus.  

In de logica dat duivenkweek lucratiever is dan het duivenspel, lijkt het ook logisch dat de sterkste financiële 
schouders ook de grootste lasten dragen voor de nodige werkingsmiddelen van de bond.                                                                   
In deze context kunnen de afhoudingen op het prijsgeld van de spelers verminderd worden van 7% naar 5%,  
terwijl inkorvingskantoren compenserend per ingekorfde duif een vergoeding ontvangen van de bond. 
Budgettair wordt de 3% regel op de verkoop van duiven prioritair opnieuw verhoogd ingevoerd tot 5%.                        
Deze bijdrage van de verkoper moet geïncasseerd worden via de verantwoordelijke verkopende kanalen of zij die 
de totale verkoopsom ontvangen. Het logische surplus voor de kostprijs van de ring vanaf 150 stuks wordt om 
‘handje contantje’- redenen behouden.                                                                                                     

19. Promotie-en vluchtbudgetten verruimen. 

De interregionale en/of nationale vluchten meer uitstraling geven door gratis exclusieve naturaprijzen te 
voorzien, betaald met vluchtsponsoring door economische actoren van buiten de duivensport of met de 
uitgespaarde fondsen door besparingen uit het onnodige overaanbod aan giften op alle kampioenenvieringen.                        

Naast interactieve toepassingen, moet de KBDB ook promotionele filmpjes op haar website plaatsen over alle 
operatoren en over alle activiteiten rond duivensport en duivenhok. Kortom de gebruiken en spelregels uitleggen 
van de duivensport voor buitenstaanders en ook promotie voeren via de sociale media.  



In uitvoering van de statutaire bescherming van de reisduif en ter ondersteuning van starters en leergierige 
spelers of buitenstaanders, informeert de bond op haar website over de levenscyclus en instincten van de 
postduif, met sanitair advies over huisvesting, voeding, verzorging en herkenning van ziektesymptomen.                    
Ook advies over de vereiste controles en tussenkomsten (oa. vaccinaties) door een dierenarts. 

Prominent aanwezig zijn met een KBDB-stand op externe beurzen, die geen affiniteit hebben met de duivensport                 
(vb. Agriflanders in Gent en Agribex in Brussels Expo) om onze sport te promoten en bekendheid te geven           
én vooral om ons sociaal draagvlak te herstellen. Samenwerking Plattelands TV verder uitbouwen. 

Complete “starterspakketten” (hok, registratieapparatuur, duiven en toebehoren) tegen sterk verminderde prijzen 
aanbieden of tijdelijk gratis (alternatief tegen lage huurprijs) uitlenen.                                                                                   
Budget voorzien om hokken van stoppende of gestorven leden op te kopen. Het peterschap opnieuw stroomlijnen 
met begeleiding en toezicht.  

Met de nodige positieve media-aandacht ernaar streven om de nationale en een aantal grote interregionale 
vluchten extra te laten sponseren door economische actoren of externe organisaties via naamgeving,                        
vb. “Grote Bourges Prijs Wagenmerk”, waarbij vluchtbeschrijving aangevuld wordt met publiciteit en de 
overhandiging van de ereprijs op sponsorlocatie gebeurt met verslaggeving door alle mediakanalen.                                                                              

20. Een Vlaamse en Waalse “Entiteiten Commissie” in Halle neemt besparend alle sportieve en 
administratieve taken over (bij voorkeur via digitale kanalen) vermits de samengestelde Provinciale 
Entiteiten overbodig zijn door de invoering van de zuidwestelijke lossingszones en het 
optimaliseren van de snelheidsberekening met het prestatiequotiënt.  

21. Voor elke lossingszone word één ombudsman verkozen door de voorzitters van de 
inkorvingslokalen om op elk ogenblik en voor elke zonale aangelegenheid te bemiddelen bij de 
Entiteiten Commissies om bescherming te bieden tegen willekeur en mistoestanden in de bond. 

Als ombudsman kan als onpartijdige klachtenbehandelaar onschendbaar zelf onderzoek verrichten naar de 
rechtmatigheid van gedrag en beslissingen van mandatarissen of bondsinstanties en zijn bevindingen voorleggen 
aan de voorzitter van de NAV, als verplicht te behandelen agendapunt. 
 
22. Alle provinciaal gekozenen moeten automatisch stemgerechtigd mandataris worden in de 
Nationale Algemene Vergadering als volwaardig vertegenwoordiger van hun kiezers.  

Thans gediscrimineerd zonder nationaal stemrecht, kunnen sommige “provinciaal geïsoleerde” mandatarissen 
hun kiezers niet vertegenwoordigen bij het nationaal beleid en bestuur van de bond via de NAV.   

Elke gekozen mandataris moet integendeel in naam van zijn kiezers zijn stempel kunnen drukken op beheer en 
beleid van de KBDB door het uitoefenen van zijn stemrecht in de NAV.   

Op voorstel van minstens 20% van de nieuw verkozen mandatarissen NAV, kunnen per nieuwe mandaatperiode 
maximaal 3 voormalige mandatarissen  wegens hun competentie of ervaring éénmalig gecoöpteerd worden als 
bijkomend volwaardig nationaal mandataris van de NAV via een 2/3 meerderheid bij stemming in de NAV.                                                                             

23. De ultieme beslissingsmacht en controle moet het exclusief recht zijn van de Nationale 
Algemene Vergadering (NAV).  Behoudens uitzonderlijke éénmalige coöptatie, is elke gekozen 
mandataris (zonder leeftijdsgrens) slechts voor één enkel bestuursmandaat verkiesbaar.                                                                   

De soevereine macht van de 5 leden van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur hoogdringend beperken.                

De Voorzitter van de NAV (niet deze van de NRBB) krijgt de exclusieve bevoegdheid om elke vergadering 
persoonlijk te leiden, de volgorde van agendapunten en stemmingen te bepalen én in het algemeen belang van 
de duivensport arbitrair te beslissen om een bijkomende nationale algemene vergadering samen te roepen.  Een 
mandataris van de NAV is niet langer stemgerechtigd over aangelegenheden die zijn persoon aanbelangen of die 
binnen de  bevoegdheden van zijn toegekend mandaat liggen. Het is een basisprincipe dat men niet tegelijk 
rechter en partij kan zijn.                                                                                                                          
Alle mandatarissen van de NAV moeten beschikbaar zijn voor hun kiezers door hun sportieve of bestuurlijke 
communicatiekanalen openbaar te maken. Competentie, inzet en beschikbaarheid zijn absolute vereisten.                                                                                              



24. Het kiessysteem is grondig bij te sturen omdat het niet deugt als men bij afwezigheid van een 
tegenkandidaat in een samengesteld arrondissement de facto verkozen mandataris is.  Na de 
kiesverrichtingen lijkt het logisch dat (nieuwe) mandatarissen van de NAV eerst hun eigen 
voorzitter kiezen op basis van individuele kandidatuur, zonder voordracht door wie dan ook.                                                          
Verder moet elke gekozen mandataris zich persoonlijk kandidaat stellen, in strikte volgorde voor 
volgende mandaten:    

• De Nationale Raad van Beheer en Bestuur (NRBB) voor 5 mandaten:                                                          
de Voorzitter (tweetalig Nederlands-Frans), twee Ondervoorzitters (één per taalrol), een Penningmeester en 
een Juridisch Raadgever.   

• Het Nationaal Sportcomité (NSC) voor 8 mandaten,                                                                                 
één mandaat per voormalige (S)PE.                                                                                                       
De Voorzitter en de Secretaris/Penningmeester worden intern verkozen.  

• De Vlaamse Entiteiten Commissie voor 5 mandaten,                                                                                    
één mandaat per af te schaffen Vlaamse (S)PE. (Algemeen belang prioritair stellen)                                                                                                                                       
De Voorzitter en de Secretaris/penningmeester worden intern verkozen.  

• De Waalse Entiteiten Commissie voor 3 mandaten,                                                                                          
één mandaat per af te schaffen Waalse (S)PE. (Algemeen belang prioritair stellen)                                                                                                                                                                                                                             
De Voorzitter en de Secretaris/Penningmeester worden intern verkozen.    

• De Nationale Promotie Commissie voor 8 mandaten,                                                                               
één mandaat per afgeschafte (S)PE.                                                                                                               
De Voorzitter en de Secretaris/Penningmeester worden intern verkozen. 

                                                                                                                                                                            
Wanneer een kandidaat verkozen wordt voor een mandaat, vervallen zijn overige gestelde kandidaturen.     

25. De NAV krijgt de bevoegdheid om de inhoud van de bestuurlijke en beheersbevoegdheden van 
bovenvermelde organen te (her)definiëren en bij stemming te bekrachtigen.                                                                    

26. Kiezers moeten steeds de bestuurlijke standpunten van hun gekozen mandatarissen kunnen 
evalueren via een verregaande openbaarheid van bestuur. De geheime stemming wordt daartoe 
afgeschaft, zodat duidelijk is wie de slippendragers zijn.                                                                                        
De gordijnen van het glazen huis gaan dus open… 

27. Elk KBDB-lid moet actief kunnen meewerken aan beheer en beleid via:                                                                        
- tussenkomst van de zonale ombudsman bij elke bondsinstantie                                                                                   
- interactieve digitale ledenraadpleging door alle nationale instanties langs bondswebsite                                                                                         
- het rechtstreeks indienen van eigen voorstel bij de Voorzitter van de NAV of via de ombudsman.                       
- digitale feedback over bestuurs-en beheerbeslissingen op bondswebsite . 

28. Een externe onafhankelijke bedrijfsrevisor (ter vervanging of in aanvulling het interne College 
van Censoren) zal ten behoeve van elk lid van de NAV jaarlijks een schriftelijk en gedetailleerd 
verslag opstellen over jaarrekeningen, toegepast boekhoudkundig referentiekader, omvang van de 
controle, bevestiging “ad hoc”- boekhouding, correctheid vermogenstoestand en 
werkingsresultaten conform de statuten. Het jaarverslag waarin de NRBB rekenschap aflegt voor 
hun bestuur, zal ook het voorwerp zijn van een verslag van de revisor, wat betreft zijn volledigheid 
en zijn overeenstemming in relatie tot de jaarrekeningen. 

De toekomst zal uitwijzen of de beoogde bijsturingen en vernieuwingen een haalbare, vooruitstrevende basis 
vormen voor effectieve uitwerking. Echte en doeltreffende samenwerking rond diverse programma’s ontstaat 
immers enkel als vertrouwen en respect onder gekozen mandatarissen het mogelijk maken om een collectieve 
intelligentie op te bouwen, die eendrachtig aangewend kan worden voor de essentiële vernieuwingen. 

6)   Eigen opmerkingen: 

Tot zover deze idealistische programmapunten voor een evenwichtiger en transparanter duivensport.              
Echte en doeltreffende samenwerking rond diverse programma’s ontstaat enkel als vertrouwen en respect het 
mogelijk maken om een collectieve intelligentie op te bouwen, die eendrachtig aangewend kan worden voor 
essentiële vernieuwingen én die zijn thans meer dan nodig voor onze verloederde duivensport én dat is niet 
alleen de schuld van bondsinstanties.                                                                                                                             
Met alle sportieve achting,                                                                                                                                             
Voornaam en naam 


