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KONINKLIJKE BELGISCHE DUIVENLIEFHEBBERSBOND 

v.z.w. 

PROVINCIALE ENTITEIT WEST-VLAANDEREN 

tel. : 051/20.06.14 

 

 

****************************************************************************

********* 

 

VERSLAG VAN DE PROVINCIALE ALGEMENE VERGADERING 

VAN 5 MAART 2020 

 

IN REO-VEILING TE ROESELARE 

 

Aanwezig: de heren mandatarissen: Vandenberghe D., Verleije D., Logie W., Haesaert P. 

  

en de vertegenwoordigers van 49 verenigingen  

 

 

DAGORDE 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van  21/11/2019. 

2. Herbekijken stemming betreffende de beslissing omtrent de zonale lossing op Fontenay 

a. Herstemming: Een zonale lossing A1 en A2 apart op de kleine HAFO vanaf de 

start jonge duiven (1 mei) 

3. Overlopen seizoen 2020 

4. Voorstellen ingediend volgens de beschikkingen voorzien door artikel 29 der K.B.D.B.-statuten:  

a. Er kunnen geen zonale uitslagen gemaakt worden zonder een geldige uitslag in de 

hoofdvlucht 

b. De zonale uitslag kan enkel liefhebbers bevatten waarvan het hok gelegen is in de 

desbetreffende zone. (Liefhebber in zone A1 kan niet opgenomen worden in zone A2 en 

omgekeerd) 
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Om 19u40 opent de heer Vandenberghe, Voorzitter van de Afdeling West-Vlaanderen, de 

vergadering. 

 

In naam van het Provinciaal Comité, verwelkomt de Voorzitter alle aanwezige bestuursleden. 

 

 

De Voorzitter gaat vervolgens over tot de dagorde  

 

1) Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 

21/11/2019. 
➔ Aanpassing betreft Pontoise, dit zijn zonale lossingen. 

➔ Daarnaast wordt de vraag gesteld indien dit verslag goedgekeurd wordt een nieuwe 

stemming nog wel nodig is. 

Dhr Vandenberghe repliceert dat bij een nieuwe statutaire vergadering beslissingen en 

stemmingen van de vorige statutaire vergadering steeds kunnen worden herzien. 

 

 Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2) Herbekijken stemming betreffende de beslissing omtrent de zonale 

lossing op Fontenay 
 

Dhr Vandenberghe geeft zijn visie omtrent deze herstemming. 

 

Voordelen van provinciale lossing en uitslagen: 

- Voorbeeld provincie met meerdere provinciale vluchten op de KHF; 

- Provinciale uitslagen creëren extra kansen voor de liefhebbers om zich nationaal te 

kunnen klasseren; 

- Interprovinciale lossing zou gebeuren met enkel met 2 lokalen uit Oost Vlaanderen 

namelijk Eeklo en Waarschoot 

- De 2 Oost Vlaamse lokalen geven op jaarbasis ongeveer 11000 duiven  wat neerkomt 

op ongeveer 10 procent van de duiven dus invloed zeer beperkt. 

- De overgrote meerderheid op de westenlijn in Oost Vlaanderen speelt het programma 

van de middenlijn (Sermaise)wat wil zeggen de KHF vluchten met 1 nacht mand en laat 

Fontenay links liggen 

 

Nadelen van een zonale lossing: 

- Indien er zonale lossingen komen, ontstaan er problemen daar bepaalde liefhebbers uit 

zone A2 zich ook kunnen klasseren in zone A1 en omgekeerd en aldus in meerdere 

lokalen en zones terecht kunnen met ongelijke kansen voor iedereen tot gevolg .  

 

Dhr Logie legt uit waarom deze herstemming aangevraagd is. 

 

Hij haalt het interprovinciaal akkoord met Oost-Vlaanderen aan. En verduidelijkt dat deze 

gezamenlijke lossing voor een groter duivenverlies gaat zorgen door de breedte. 
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Als voorbeeld haalt hij aan dat de andere provincies alsook in 1 of meerdere “stroken” 

spelen. 

 

Een eerlijk duivenspel primeert en vandaar wenst men zone A1 apart te lossen van zone A2 

op Fontenay vanaf start jonge duiven. 

Hierdoor verminderen we de verliezen van de liefhebbers van beide zones. 

 

Dhr Logie verduidelijkt dat indien de maatschappijen toch voor een provinciale lossing 

zouden kiezen op de KHF men achteraf niet diende met de vinger te wijzen bij een 

rampvlucht.  

Hij vraagt een bijsturing van de reeds eerder gestemde beslissing op de vorige statutaire 

algemene vergadering; waar reeds gestemd werd voor een gezamenlijke lossing, maar met 

2 uitslagen. 

Men vraag een aparte lossing van zone  A1 en A2 waarbij de liefhebbers uit zone A2 

kunnen worden opgenomen in zone A1 en omgekeerd, dit voor zover ze in de speelomtrek 

vallen. Daarnaast vermeld hij dat de criteria van de provinciale kampioenschappen zodanig 

aangepast zijn dat liefhebbers maar uitslagen kunnen indienen van 1 zone. 

 

Na het woord te geven aan enkele vertegenwoordigers van de maatschappijen, waarbij de 

vraag primeerde om tegen zoveel mogelijk duiven te kunnen spelen, werd er overgegaan tot 

de stemming. 

 

Resultaten: 

 

Akkoord:  670 

 

Niet akkoord: 1446 

 

 De gevraagde wijziging wordt niet goedgekeurd. 

 

3) Overlopen seizoen 2020 
Er wordt meer informatie gegeven omtrent de strips voor de manden en de mechanische 

klokken. 

 Verplicht op alle nationale en provinciale vluchten 

 Voor snelheid en kleine halve fond verplicht vanaf 2021 

 

Betreft de aanmeldingen verplicht vanaf de GHF, de eerste duif binnen 15min, de 

tweede in elke categorie binnen de 30min 

 

De verplichte chipringen op de manueel geklokte duiven hebben als doel dat men ook 

deze kan scannen bij controle van de manden. 

De duiven dienen slechts éénmaal gekoppeld te worden. 

 

 Leerduiven moeten vanaf 1 juni apart -> om de eventuele controles mogelijk te 

maken. 

 Spelen in meerdere lokalen op KHF in strijd met artikel 9 nationaal 

sportreglement 

 

Wat betreft de Nationale kalender deelt men mee dat deze nog niet in goedgekeurd door 

het Waals ministerie en wordt herbekeken op de BAV van 16/03/2020. 
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4) Amendementen 

Volgende amendementen werden ter bespreking op de algemene vergadering naar voren 

gebracht. 

 

De vragende partij kreeg de kans mee uitleg te verschaffen omtrent deze punten. 

 

 1. Er kunnen geen zonale uitslagen gemaakt worden zonder een geldige uitslag in 

de hoofdvlucht. 

De hoofdreden van de indiening van dit amendement is de vraag naar een grote 

overkoepelende uitslag. Dit om nog kans te kunnen maken in de nationale 

kampioenschappen.  

 

 2. De zonale uitslag kan enkel liefhebbers bevatten waarvan het hok  gelegen is in 

de desbetreffende zone. (Liefhebber in zone A1 kan niet opgenomen worden in 

zone A2 en omgekeerd) 

Men vind dit het eerlijkste voor beide zones. 

 

Hierop komt het argument van dhr Logie dat dit echter wel voor problemen kan zorgen 

voor de aangrenzende maatschappijen op de scheidingslijn. 

Als oplossing had men al een regel toegevoegd aan de criteria van de 

kampioenschappen dat  men per inzending enkel de uitslagen van 1 zone kon gebruiken. 

 

Er wordt door dhr Vandenberghe gevraagd of de maatschappijen een stemming hierover 

willen. Het aantal maatschappijen dat dit wenst is nihil waardoor er niet zal worden 

overgegaan tot een stemming. 

  

De leden van het comité zullen dit meenemen naar hun eerstvolgende vergadering om een 

verder besluit te formuleren. 

De Voorzitter dankt de aanwezigen en sluit vervolgens de vergadering om 21u20. 
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