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Hierbij vindt u: 
 De omtrekken 
 De reglementen 
 De speelwijze 
 Het vluchtprogramma 
 De kampioenschappen, trofeeën en ereprijzen 

 
Het bestuur: 

 
Brackenier Koen Voorzitter Tel: 09/362.38.79 
De Backer Gunter Secretaris Tel: 0497/72.06.34 
D’hondt Filip Schatbewaarder Tel: 0477/35.87.19 
Colbrand André Ondervoorzitter Tel: 0497/52.08.56 
De Ridder Dirk Adj. secretaris Tel: 0497/89.65.74 
Van Den Borre Steve Adj. Schatbewaarder Tel: 0477/58.82.18 
 
 
 
OMTREK (voor alle vluchten) 
Balegem, Groot-Zottegem, Horebeke, Groot-Zwalm, Dikkelvenne, Baaigem, Schelderode, 
Bottelare, Lemberge, Gontrode, Melle, Gijzenzele, Wetteren, Laarne, Groot-Berlare, Wichelen, 
Lede, Erpe- Mere, Aaigem, Groot-Herzele, Ophasselt, Hemelveerdegem, Lierde, Brakel, Schorisse, 
Maarke - Kerkem, Etikhove, Nukerke, Oud- Elzele, Mater, Ename, Volkegem , Welden, 
Nederename en hierin liggende gemeenten. 
 
 
REGLEMENTEN 
Alle reglementen van de KBDB zijn van toepassing 
Alle reglementen van de afdeling Oost-Vlaanderen zijn van toepassing 
 
In het bijzonder wordt uw aandacht gevraagd voor volgende reglementaire bepalingen en 
aandachtspunten: 
 
 
1) Lidkaart KBDB en vaccinatiebewijs Paramyxo 
Bij de eerste inkorving dient de liefhebber vooraf zijn lidkaart van de KBDB voor te leggen en 
een attest, ondertekend door zijn veearts, dat bevestigt dat zijn duiven werden ingeënt tegen 
Paramyxo.  
GEEN LIDKAART OF GEEN ATTEST = NIET INKORVEN 
 
 
2) Inkorven 
Het is aan de liefhebber die aan een wedvlucht deelneemt, verboden aan de inkorving van zijn eigen 
duiven te helpen of ze zelf in te korven. Dit verbod is uiteraard eveneens van toepassing voor 
bestuursleden en aangestelden van de vereniging. 
Voor het aanbrengen van extra gummies dan reglementair is voorzien, zal een meerkost van 0,50 € 
per gummie aangerekend worden. 
 
Inkorvingslijst 
Na de inkorving dient de liefhebber onmiddellijk de ringen van zijn duiven op de inkorvingslijst te 
controleren en deze te ondertekenen. Na het afsluiten van de inkorfactiviteiten zullen geen 
verbeteringen en/of wijzigingen meer worden aangebracht. 
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Artikel 40 van het Nationaal Sportreglement (NSR) stelt ter zake namelijk dat : “De inkorvingslijst 
dient onmiddellijk na het afdrukken ervan ondertekend te worden door de aangestelde van de 
vereniging en door de liefhebber. 
De vereniging bevestigt aldus dat de inkorvingslijst werd afgedrukt op een door de KBDB 
gezegelde master van het lopende jaar. 
Hierdoor bevestigt de liefhebber of zijn vertegenwoordiger de juistheid en volgorde van de 
ringnummers van zijn ingekorfde duiven.” 
 
Noodkoppelingen 
 
Art. 30 van het NSR 
Noodkoppelingen tijdens de inkorving zijn enkel toegelaten wanneer de duif reeds voorzien is van 
een elektronische ring en deze om één of andere reden defect is.  
Ingeval van noodkoppeling is de liefhebber verplicht deze duif te regulariseren vóór haar 
eerstvolgende inkorving. 
 
Art.37 van het NSR 
Elektronische ringen die om welke reden dan ook bij de inkorving dienen vervangen te worden, 
worden in de vereniging bewaard tot het einde van het seizoen. 
 
Aandachtspunten 
Voor een vlot verloop van het inkorven en het intekenen en uit respect voor alle medewerkers en 
collega-duivenliefhebbers vragen wij u om: 
- de aangegeven inkorvingsuren, zowel beginuur als  einduur, strikt na te leven;  
- het intekenen van uw duiven voor te bereiden zodat dit niet langer dient te duren dan strikt 
noodzakelijk. 
  
 
3) Controlebestatigingen 
Zware halve fond en Fond 
Van elke eerst aangekomen duif per categorie moet de controlegummi binnen de 15 minuten in 
een controletoestel of in het hoofdtoestel bestatigd worden. 
 
4) Aanmelden van de duiven  
De duiven dienen aangemeld te worden via de webapplicatie OMAR / BRICON van de 
maatschappij of per telefoon op volgend nummer: 0499 40 77 81 
  
 
Bij de aanmeldingen dienen volgende gegevens vermeld te worden: uw naam, uur en minuut 
(en eventueel seconden) van aankomst, gumminummer, eventueel het tegenmerk en de 
categorie (oude, jaarling, jong). 
Gelieve te noteren dat dit telefoonnummer enkel dient om duiven aan te melden, niet voor andere 
gesprekken! 
 
Zware halve fond: binnen de 15 minuten na aankomst aanmelden van de 1e oude en de 1e  jaarling 
en 1e   jonge duif.  
Voor de zware halve fond moet vanaf de tweede duif alle duiven aangemeld worden binnen de 30 
minuten. 
 
  
Fond: alle duiven moeten aangemeld worden binnen de 15 minuten na aankomst. 
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5) Ondertekenen bestatigingslijst 
Ter zake stelt artikel 66 van het NSR het volgende: “De bestatigingslijst dient onmiddellijk na het 
afdrukken ervan ondertekend te worden door de aangestelde van de vereniging en door de 
liefhebber. 
De vereniging bevestigt aldus dat de bestatigingslijst werd afgedrukt op een door de KBDB 
gezegelde master van het lopende jaar. 
Hierdoor bevestigt de liefhebber of zijn vertegenwoordiger de juistheid en volgorde van de 
ringnummers van de duiven die werden geconstateerd in zijn elektronisch toestel.” 
 
 
Mocht het zijn dat na het samenstellen van dit boekje er nog reglementaire bepalingen wijzigen 
dan zullen deze via de circulaires bekend gemaakt worden. 
 
 
 
 
INTERN REGLEMENT 
 

- Binnenbrengen klokken 
De klokken van halve fond en fond dienen binnengebracht zodra de vlucht beeindigd is. 
Bij regelmatige aankomst van de duiven, en indien er niet meer moet gewacht worden op 
andere vluchten, wordt gevraagd de klokken binnen te brengen voor 20u. 
Bij onregelmatige aankomst van de duiven en voor de overnachtvluchten kan het uur van 
binnenbrengen worden gewijzigd door de persoon die de aanmeldingen noteert. 
De liefhebber die dat wilt, kan evenwel zijn klok binnenbrengen zodra hij bestatigd heeft en 
deze ter afslag aanbieden. 
 

- Klachten 
Klachten dienen schriftelijk ingediend te worden, hetzij per brief of per e-mail gericht aan 
de voorzitter Koen Brackenier en dit ten laatste de donderdag na de betreffende vlucht, op 
volgend adres: Dorp 91/1 – 9860 Oosterzele, of info@onder-den-toren.be . 
Elke klacht zal openbaar gemaakt worden door ze uit te hangen in het lokaal. 
Mondelinge klachten of anonieme klachten worden niet aanvaard!  

 
- Geen leerduiven 

Op de geprogrammeerde vluchten worden geen leerduiven toegelaten. 
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SPEELWIJZE OP ALLE VLUCHTEN ( B uitslag ) (prijzen per 3-tal) 
 
Miezen per 3-tal 
Poelen  per 4-tal 
Specials per 5-tal 
Kleinigheden 10, 20, 30, 40, 50 en 100 per 5-tal 
Series A., OA., rakend en 2 van de 4 per 10-tal 
Serie 3 A en 4 A aan 5€ per serie zie circulaire 
Autoserie aan 5€ per serie zie circulaire 
Bonserie 2/3 aan 5€ per serie zie circulaire 
Speciale serie DUO aan 10 € (nieuw)  zie circulaire 
Speciale serie TRIO aan 10 € (nieuw) zie circulaire 
Vrije inleg zie circulaire 
Dagprijs zie circulaire 
Laatste prijs (nieuw) zie circulaire 
Elk lid krijgt voor alle duiven die ingetekend worden in de B uitslag 0.20 cent terug. 
 
In de A uitslag kan men een dagprijs en laatste prijs spelen en betaald men de lokale dubbeling. Op 
alle Nationale vluchten wint de 13 de prijs in de A uitslag gratis een zak duiven eten. Afhaling 
op onze kampioenendag mits deelname. 
 
 
Koppeling ringen: zich wenden bij Natacha & Bart – lokaal De Luchtklievers 
 
Liefhebbers gelieve uw koppelingslijsten aandachtig te controleren! 
 
Openingsuren duivenlokaal 
 
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: vanaf 10u 
Zaterdag en zondag: vanaf 9 uur 
Donderdag: gesloten, uitgezonderd in mei, juni, juli en augustus: open vanaf 16u 
 
Verdere informatie is steeds terug te vinden op onze website : 

www.rechtenplichtzottegem.be 
 

KAMPIOENSCHAPPEN EN SPECIALE PRIJZEN 
 

De liefhebbers die hun hoklijst in onze maatschappij hebben ingediend (= de werkende leden) en de liefhebbers 
die 25 € betalen voor 01/06/2017 (= niet leden) nemen deel aan de kampioenschappen en komen in aanmerking 
voor de speciale prijzen (tenzij anders vermeld). 
 
De kampioenschappen zijn te betwisten met de eerste twee afgegeven duiven, tenzij anders vermeld. Bij gelijk 
aantal behaalde (volledige) prijzen, geldt het puntensysteem (prijs x 100 : aantal duiven). 
 
De KAMPIOENENVIERING voor het seizoen 2017 vind plaats op zaterdagmiddag 28 oktober 
De prijzen en gelden  worden UITBETAALD op onze kampioenendag bij deelname aan het eetfestijn            
Zo niet blijven ze eigendom van de maatschappij  
 
Indien na het publiceren van de kampioenschappen een liefhebber een schorsingsstraf oploopt, uitgesproken 
door de KBDB, komen de gelden ten goede aan de maatschappij. Er wordt in geen geval een nieuw 
kampioenschap opgesteld. 
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1) Categorie Zware halve-fond 
 
(1 en 2 op alle vluchten vanaf Blois tot en met laatste vlucht (09/09/2017) 
Voor oude en jaarlingen laatste tellende vlucht Chateauroux 3 (12/08/2017). 

Oude 40€ + geschenk - 30€ - 2 x 20€ - 2 x 15€ - 4 x 10€ 
Jaarlingen       40€ + geschenk - 30€ - 2 x 20€ - 2 x 15€ - 4 x 10€ 
Jonge 40€ + geschenk - 30€ - 2 x 20€ - 2 x 15€ - 4 x 10€ 

2) Algemeen koning Zware halve-fond  is de liefhebber die het meest prijzen behaalde met de twee 
eerst afgegeven oude + jaarlingen + jonge  
 40€ + geschenk - 25€ - 20 € 
 
3) Categorie Fond oude 

(1 en 2 vanaf Limoges 1 (03/06/2017) tot en met Tulle (29/07/2017))  
 50€ + geschenk - 40€ - 30€ - 25€ - 3 x 20€ - 3 x l5€ en 5 x 10€ 
 
4) Categorie  Fond jaarlingen 
 
 (1 en 2 op Agen, Limoges,  Jarnac, Libourne, Narbonne en Tulle) 
 40 € + geschenk - 30€ - 20€ - 15€ - 15€ - 5 x10€ 
 
5) Categorie Zware Fond oude 
 
(1 en 2 op Agen, Barcelona, St. Vincent, Marseille, Narbonne en Perpignan) 
 50€ + geschenk - 40€ - 30€ - 25€ - 3 x 20€ - 3 x l5€ en 5 x 10€ 
 
6) Categorie  Fond jongen 
  
(1, 2 en 3 op de 4 nationale vluchten) 
 40 € + geschenk - 30€ - 20€ - 15€ - 6 x10€ 
 
7) Algemeen koning fond is de liefhebber die de meeste punten behaalde in de categorie  Fond oude 
(3) + Fond jaarlingen (4) + Zware Fond oude (5)  
40€ + geschenk - 30€ - 20€ 
 
Het bestuur schenkt 2500 € aan geld prijzen voor de kampioenschappen  alsook extra geschenken en 
bloemen.  
 
8) Trofee geschonken door bestuur Catalaanse supercup 
 
  Wordt toegekend aan de liefhebber met het meest aantal punten met de eerst ingegeven oude  en 
jaarlingen op alle Nationale vluchten.  
 
 
9) Ereprijs Koen Brackenier, Voorzitter duivenmaatschappij Recht en Plicht Zottegem  
  
   De eerste twee afgegeven oude duiven op Limoges 1, Brive, Limoges 2, Jarnac en Tulle 
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10) Klassement Nationale vluchten zware halve fond 
 
  Op de Nationale zware halve fond vluchten met 1 en 2 oude en jaarse 
  ( Bourges 1, Chateauroux 1, Argenton 1, Chateauroux 2 en Argenton 2) 
50 € + geschenk – 40 € - 30 € - 2 x 20 € - 2 x 15 € - 10 € 

11) Klassement Orleans vluchten 
 

De eerste 4 afgegeven duiven op alle Orleans vluchten (oude, jaarse en jongen samen) 

1 afg = 4 punten, 2 afg = 3 punten, 3 afg = 2 punten en 4 afg = 1 punt (totaal 80 punten) 

50 € + geschenk – 30 € - 20 € 

 
12) Betalend kampioenschap Barcelona (inschrijving op de inkorving) 
 
Inschrijving 10 € per duif (1 cat.) 
Prijzen gewaarborgd 

1) 150 €    Ingelegd geld wordt bijkomstig verdeeld over de 6 prijzen 
2) 125 € 
3) 100 € 
4) 75 € 
5) 50 € 
6) 25 €   (verplicht ringnummer door te geven) 

 
 
 
 
13) ASDUIVEN op de nationale vluchten => Prijzen geschonken door De Vroe groep 
      
     1) ASDUIF Zware Hafo Oude: 5 prijzen per tiental 
     2) ASDUIF Zware Hafo Jaarlingen: 5 prijzen per tiental 
     3) ASDUIF Fond Oude: 3 beste prijzen per viertal 
     4) ASDUIF Zware Fond Oude: 2 beste prijzen per viertal 
     5) ASDUIF Fond Jaarlingen: 2 beste prijzen per viertal   
     6) ASDUIF Jonge Nationale vluchten : 4 prijzen per viertal 
 
 
DANK 
 
Dank aan alle adverteerders en schenkers voor hun steun.  
Mogen wij vragen hen ook uw vertrouwen te schenken. 
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halve fond zware halve fond fond zware fond 

     

13/05/2017 
blois (O+Y)       inkorving 

donderdag 
      

20/05/2017 
  vierzon (O+Y)                  

inkorving donderdag 
    

27/05/2017 
orleans (O+Y)   inkorving 

vrijdag 
bourges 1 (O+Y)            
inkorving donderdag 

    

3/06/2017 
  chateauroux (O+Y)            

inkorving donderdag 
limoges 1 ( O )          
inkorving woensdag 

  

10/06/2017 
  chateauroux 1 (O+Y)            

inkorving donderdag 
valence ( O )               

inkorving woensdag 
  

17/06/2017 
  chateauroux (O+Y)           

inkorving donderdag 
brive ( O )                       

inkorving woensdag 
  

23/06/2017 
      pau (O) 

24/06/2017 
  argenton 1 (O+Y)           

inkorving donderdag 
cahors (O )                   

inkorving woensdag 
  

30/06/2017 
      agen (O+Y)                            

inkorving maandag 

1/07/2017 
  tours (O+Y)                

inkorving donderdag 
    

7/07/2017 
      barcelona ( O )               

inkorving zondag 

8/07/2017 
orleans (O+Y)   inkorving 

vrijdag 
chateauroux 2 (O+Y)           

inkorving donderdag 
limoges 2 (O+Y)          
inkorving woensdag 

  

15/07/2017 
blois (O+Y+J)       

inkorving donderdag 
  jarnac (O+Y)                 

inkorving woensdag 
st vincent ( O )                   
inkorving maandag 

21/07/2017 
      marseille ( O  )              

inkorving maandag 

22/07/2017 
blois (O+Y+J)       

inkorving donderdag 
argenton 2 (O+Y)            

inkorving donderdag 
libourne (O+Y)                  
inkorving woensdag 

  

28/07/2017 
      narbonne (O+Y)                    

inkorving maandag 

29/07/2017 
blois (O+Y+J)       

inkorving donderdag 
  tulle (O+Y)                         

inkorving woensdag 
  

4/08/2017 
    aurillac (O+Y)        

inkorving woensdag 
perpignan ( O )                     
inkorving maandag 

5/08/2017 
  bourges 2 (O+Y+J)       

inkorving donderdag 
    

12/08/2017 
orleans (O+Y+J)   

inkorving vrijdag 
chateauroux 3 (O+Y+J)       

inkorving donderdag 
    

19/08/2017 
  issoudun (O/Y+J)       

inkorving donderdag 
    

26/08/2017 
  argenton 3 (O/Y+J)       

inkorving donderdag 
    

2/09/2017 
  vierzon (O/Y+J)            

inkorving donderdag 
    

9/09/2017 
  chateauroux 4 (O/Y+J)       

inkorving donderdag 
    

       provinciaal 
 

O:  oude  
  interprovinciaal 

 
Y:  jaarlingen 

  niet in zottegem in te korven J:  jongen 
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DV Fuel & Shop bvba
Oosterzelesteenweg 51

B-9230 Wetteren
Tel: 09 366 51 06

Altijd tot uw dienst!
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