
JAARVERSLAG VAN HET PROVINCIAAL COMITE 2019-2020 

 
 

Administratief 
 

 

Het provinciaal comité vergaderde het afgelopen seizoen 9 maal. 
 

In maart werden de snelheidslokalen per arrondissement uitgenodigd om hun problemen en 

voorstellen te bespreken. 

Het seizoen 2020 was een zeer moeilijk seizoen. De start die werd uitgesteld tot begin juni 

en het aangepaste nationaal programma, hebben ook hun invloed gehad op ons provinciaal 

(halve fond) programma. 

 

Daar bovenop kwamen dan nog de dagen van extreme temperatuur wat ook weer zijn 

gevolgen had. 

De proef met de lossing in 2 sectoren voor de halve fond werd door de gehele provincie niet 

in dank afgenomen. 

Door de corona zijn wij genoodzaakt om dit jaar een schriftelijke/digitale algemene 

vergadering te houden. 

 

In 2020 waren er nog 105 verenigingen aangesloten in onze provincie . Dit wil zeggen dat 

er 1 vereniging ofwel ontbonden ofwel gefusioneerd is op het einde van vorig seizoen. 

In 2020 betaalden nog 3.621 leden hun bijdrage. Dit is een daling van 116 tov 2019 

 

In onze afdeling werden er nog 242.587 ringen verkocht. Dit zijn er 8.971 minder dan in 

2019.  

 

Onze afdeling scoort ook dit jaar zeer goed in de nationale kampioenschappen met 91 

vermeldingen met 1 & 2 get., 133 vermeldingen bij de asduiven en 7 keer in het 

jeugdcriterium. 

In 7 categorieën werd een Antwerpse liefhebber de eerst geklasseerde. 

Ook noteerden we dit jaar 29 zonale winnaars en 10 nationale winnaars in onze rangen : 6 

op de Grote halve fond, 4 op de Fond. 

 
 

Provinciaal sportreglement – Aanpassing voor 2020 
 

 

-   Voor de aanvang van het seizoen 2020 werd in het provinciaal reglement  art. 7 

aangepast. 

 
 

Juridisch 
 

 

Tijdens het werkjaar 2019-2020 werd door het provinciaal comité geen enkel dossier 

overgemaakt aan de KBDB kamers. 

 

 



 
 

Nationale Algemene Vergadering oktober 2020 
 

 

- Het lidgeld voor 2021 blijft hetzelfde als vorig jaar en bedraagt dus 25,00 Euro, voor 

tandemleden blijft het bedrag op 10,00 Euro. 

- De prijs van de ring voor 2021 bedraagt 1,00 €. Liefhebbers betalen vanaf hun 151ste 

ring 2 euro extra, vanaf hun 301ste ring 4 euro extra. Dit bedrag zal net als vorig jaar 

rechtstreeks door de KBDB aan de liefhebber gefactureerd worden.  De verenigingen 

verkopen hun ringen dus aan de liefhebbers voor 1,00 Euro / ring ongeacht het aantal. 

- Alle duiven van 2019, 2020 en 2021 (vliegers en kwekers) alsook alle vliegers van 

eerdere jaartallen die men van derden heeft gekregen of aangekocht, dienen verplicht 

gemuteerd op naam van de duivenliefhebber. 

 

- Invoering van nieuwe poelbrief voor de nationale vluchten 

 

- Zones op nationale vluchten. Nog te onderzoeken op het Nationaal Sportcomité van 

januari 2021. 

 

- Op alle vluchten manueel geklokte duiven voorzien van een speciale chipring  voor 

controle met KBDB systeem. 

 

- Belang van volledige informatie aangaande spelwijze en dubbelingen binnen een 

provincie met het oog op de automatische berekening van alle kampioenschappen 

nationaal en provinciaal. 

 

- Vanaf 2021 verzegelingstrips voor de manden op alle vluchten. Geen loodjes meer. 

 
Wijzigingen nationaal sportreglement 

 

Art. 37 § 8 
… 

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 sportseizoen met vermelding van de naam 

en het lidnummer van de liefhebber evenals de datum en de benaming van de wedvlucht; 

 

Art. 37 § 10 

Het inkorven van port/leerduiven van buiten de deelnemingszone van de vereniging/het samenspel 

(indien de vereniging geen lokaal spel heeft) is niet toegelaten tenzij anders bepaald door de 

PE/SPE. 

 

Art. 98 

(Niet van toepassing in 2021 ingevolge de covid-19 pandemie) 

 

Tekst boven art. 105  

De datum in de tekst boven art. 105 van het NSR zal worden aangepast: 

Opschorting van de artikels 105 t.e.m. 111 voor wat betreft de verplichting tot het betalen van de 3%. De 

administratieve verplichtingen, zoals vermeld in art. 105 t.e.m. 111 NSR, blijven evenwel behouden. Deze 

opschorting geldt voor de verkopingen (datum van verkoop) vanaf 01.01.2016 t.e.m. 31.10.2021. 

 

 

 

 



 

Allerlei 
 

 

 

- De verplichte enting tegen het paramyxovirus blijft gelden. 
 

- Wij vragen u om het inlichtingenblad dat iedere vereniging krijgt correct in te vullen. 

Ook vragen we dat alle verenigingen een contactpersoon (correspondent) zouden 

opgeven die een e-mailadres bezit. Op die manier kunnen we de verenigingen op een 

snelle manier bereiken. Eveneens wordt bij de liefhebbers aangedrongen om zoveel 

mogelijk een e-mail adres op te geven gezien de verdwaalde duiven via deze weg 

gemeld worden aan de eigenaars. 
 

- Vanuit KBDB Nationaal werd gevraagd alle verenigingen erop te wijzen dat er zowel 

bij het koppelen van de duiven alsook bij het inkorven ervan steeds goed wordt 

gecontroleerd dat de voetring klopt met de EC ring die de duif aanheeft of bij het 

koppelen die de liefhebber opgeeft. 
 

- Sommige verenigingen hun ringenlijsten van 2020 zijn nog niet volledig doorgegeven 

aan de KBDB. De meeste verenigingen hebben inmiddels via de een login van de 

vereniging op het KBDB platform hun ringen 2021 besteld.  Het is tevens de bedoeling 

dat u via deze login op het platform de nog in te geven ringen 2020 zal kunnen 

inbrengen tot ongeveer 15 december. Wij vragen dit zo spoedig mogelijk in te geven of 

de lijsten aan de administratie over te maken. 
 

- De leden van het provinciaal comité houden eraan om alle actieve bestuursleden en 

medewerkers, die in 2020 ten dienste hebben gestaan voor onze sport, van harte te 

danken.  
 

- De provinciale kampioenendag 2020 werd verschoven naar een latere datum. 
 

De ringen 2021 zullen op 28-12-2020 in Café Den Berg, Antwerpsesteenweg 214, Malle, 

verdeeld worden indien de Covid-19 maatregelen dit zullen toelaten. 
 

Wij als comité kunnen u meedelen dat het interprovinciaal akkoord voor 2021 zo goed als rond is 

dwz. 

1. Oostkant Oost Vlaanderen 

2. Deel van Antwerpen 

3. Sector 1 Vlaams Brabant 

 

Wij als comité zouden enkele belangrijke punten willen aanhalen : 

1. Snelheidspel : de maatschappijen kunnen kiezen zaterdag (Momignies en Soissons)  of 

zondag spel ( Quiévrain en Noyon) : Interprovinciale lossing 

2. Halve fond : kunnen de 9 verbonden kiezen interprovinciaal of 15 min later lossen. 

3. Indien U een samenspel aangaat, gebruik niet de naam “Overkoepeling…”  maar “ 

SAMENSPEL… of VERBOND ….”. 

Reden : “overkoepeling” staat niet in de reglementen van KBDB. 

4. Vul het  inlichtingsblad correct in dwz de benaming  van de Samenspelen/verbonden. 
 

- De Algemene vergadering 2021 zal doorgaan op 27-11-2021. 


