
 

 

Het aanhoudende warme weer begeleid met in hoofdmoot NO tot O-wind, 

maken dat het sportieve jaar 2018 voor vele hokken een harde noot is om 

te kraken. Vele hokken zullen reeds verliezen hebben geregistreerd die 

hoger liggen dan bij een jaar met gemakkelijker vliegweer.  

Daarnaast hebben we dan ook nog de verschillende uitbraken van de ziekte 

van Newcastle  waardoor in onze provincie de club van Liedekerke de dupe 

is geworden ifv de genomen maatregelen. Door een uitbraak te Haaltert 

(Oost-Vlaanderen) werd er vanaf 05/07/2018, een perimeter van 10km 

opgezet. Hierdoor worden er een aanzienlijk aantal Vlaams-Brabantse 

liefhebbers genoodzaakt om hun duiven 21 dagen op te hokken tot nader 

orde. 

 

            

            

            

            

Er wordt nauwlettend gekeken dat de aanmeldingen correct verlopen 

volgens de richtlijnen beschreven in artikel 98 en 101. Foutieve aanmelding 

worden binnen KBDB-online weergegeven via een geel/rood bolletje. Per 

provincie worden alle foutieve aanmeldingen nagezien en waar nodig actie 

voor getroffen.  

Het is aan de lokalen welke de GHF en Fondvluchten inkorven aangewezen 

om ook artikel 103 van het NSR correct toe te passen. Ik citeer: 

Art. 103. (NAV 26.02.2014 – 23.10.2014 – 22.02.2017)  
Voor nationale wedvluchten wordt elke beslissing om een duif of een liefhebber te declasseren genomen door het 

inkorvingslokaal. Deze laatste dient binnen de 48 uur de inrichter en de nationale ondervoorzitter, bevoegd voor de sportieve 

aangelegenheden, te verwittigen. Inkorvingslokalen die de in het NSR opgelegde regels niet strikt toepassen, kunnen door de 

nationale raad van beheer en bestuur, na het hoofdbestuur van het desbetreffende inkorvingslokaal te hebben gehoord, 

onmiddellijk worden geschrapt als inkorvingslokaal van (inter)nationale wedvluchten. 

Er wordt dan ook verwacht dat er spontaan vanuit de club uit actie wordt 

getroffen om de onjuiste aanmeldingen naar de gereglementeerde 

uitvoering bij te sturen. 
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Aangezien aanstaande zaterdag 14/07/2018, het de Nationale feestdag is 

in Frankrijk, mogen er op die dag GEEN duiven worden gelost op Franse 

bodem. Dit houdt in dat er een aantal verschuivingen dienen opgenomen te 

worden teneinde alle geplande vluchten op de wedstrijdkalenders, te 

kunnen laten doorgaan. Concreet komen we tot het volgende schema voor 

de verschillende disciplines in Vlaams-Brabant: 

Sector1: 

• Chevrainvilliers:  

De duiven zullen op zaterdag ipv vrijdag worden ingekorfd en dat 

tussen 10u00 & 11u30. Lathouwers komt de duiven kort na de middag 

ophalen en dat vóór dat Noyon wordt ingekorfd. Lossing voorzien op 

zondag 15/07/2018. 

• Quivrain en Noyon: 

De inkorvingen gaan door volgens het gewone schema op zaterdag 

met lossingen op zondag indien het weer het toelaat. 

Sector 2 & 3: 

• Momignies: 
Met vervoerder Bauwens blijft de duiven op vrijdagavond inkorven. 

Voor de maatschappijen met begeleider Vanderstukken zal de vraag 
gesteld worden of de maatschappijen die gewoonlijk Momignies op 

zondag spelen of ze die ook op vrijdagavond willen inkorven om 
zaterdag te spelen. Dit om op zaterdagavond de duiven van 

Chevrainvilliers te kunnen inkorven, teneinde 1 nacht korf te kunnen 
behouden. 

• Chevrainvilliers: 
Bauwens: Chevrainvilliers met 2 nachten mand, komt van 

donderdagavond naar vrijdagavond. 
Chevrainvilliers met 1 nacht mand wordt op zaterdagavond 

ingekorfd ipv op vrijdagavond. 
• Soissons: 

Voor de inkorving van Soissons gaan we de gewone inkorvingsuren 

van Momignies hanteren en dat voor de nieuwe inkorvingsdag op 
zaterdag. 

 

Jarnac: 
Zal worden ingekorfd op donderdagavond ipv op woensdagavond. Lossing 

voorzien op zondag 15/07/2018. 
 

Saint-Vincent: 

Wijzigingen voor het weekend van 14 juli 2018. 



Wordt hopelijk zoals voorzien op vrijdag gelost indien het weer het 
toelaat. Zoniet moet er worden gesprongen naar zondag. 
 
 

Het Bestuur van PE Vlaams-Brabant 

Verantwoordelijke uitgever 

 

 

 

 

 

 

 

 


