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Bestuur, Geschillencommissie en Afgevaardigden
Hoofdbestuur Sans Peur:
Erevoorzitter:
Voorzitter:
Co-Voorzitter
Secretaris:
Co-Secretaris
Schatbewaarder:
Co-Schatbewaarder:

Wijlen Frans Rans
Alex Rans
Luc Sente
Rudi Stommels
Ivo Persoons
Jeroen Rans
Joris Rommelaere

tel.: 0475/67.04.81
tel.: 016/29.05.76
tel.: 0470/12.09.09
tel.: 0494/32.53.89
tel.: 0479/72.87.38
tel.: 0477/78.19.06

Administratief-Secretaris

Jeroen Rommelaere

tel.: 0472/515319

Bestuursleden:
André Verlaenen
Mady Valckenaers

tel.: 016/23.59.92
tel.: 0477/43.51.85 – 016/89.96.09

Geschillencommissie:
Carine Verbiest, Ludovic Van Roey en Cederic Sente

Afgevaardigden:
Afgevaardigden van Sans Peur in het Nieuw Verbond en 6-Verbond:
Luc Sente, Jeroen Rans en Jeroen Rommelaere
Afgevaardigden van Sans Peur in D&D HAFO:
Luc Sente, Jeroen Rommelaere en Rudi Stommels
Afgevaardigden van Sans Peur in Demer & Dijle:
Alex Rans en Ivo Persoons

Taakverdelingen:
Vluchten:
Grote Fond:
Fond
Grote Halve Fond:
Kleine Halve Fond:
Snelheid Binnenland:
Snelheid Buitenland:
Opleerdrachten
Lossingsinfo:

Willy Cammaerts
Emily Sente
Carine Verbiest
Carine Verbiest
Emily Sente
Emily Sente
Renaat Denis
Alex Rans

tel.: 016/89.96.09
tel.: 016/29.05.76
tel.: 016/46.22.16
tel.: 016/46.22.16
tel.: 016/29.05.76
tel.: 016/29.05.76
tel.: 0494/83.73.08
tel.: 016/20.22.36
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Allerlei:
Beheer ringen:
Beheer hoklijsten en lidgelden:
Poulebrieven:
Kampioenschappen en Lotjes
Beheer attesten paramyxo:
Elektronisch constateren:
Uitbetalingen van geld:
Beheer internetsite & IT:
Communicatie en Festiviteiten

Jeroen Rommelaere
Jeroen Rommelaere
Alex Rans
Jeroen Rommelaere
Rudi Stommels
Ruud Rans
Jeroen Rans
Jeroen Rommelaere
Joris Rommelaere

tel.: 0472/51.53.19
tel.: 0472/51.53.19
tel.: 016/20.22.36
tel.: 0472/51.53.19
tel.: 016/48.93.52
tel.: 016/44.73.41
tel.: 0479/72.87.38
tel.: 0472/51.53.19
tel.: 0477/78.19.06

Voorlopig vluchtprogramma 2022
Vluchtkalender 2022 - Opleerdrachten
Vluchtdatum
woensdag 6 april
woensdag 13 april
woensdag 20 april
woensdag 27 april
woensdag 11 mei
woensdag 18 mei
woensdag 25 mei
woensdag 1 juni
woensdag 8 juni
woensdag 15 juni
woensdag 29 juni
woensdag 6 juli
woensdag 13 juli
woensdag 20 juli
woensdag 27 juli
woensdag 3 aug
woensdag 10 aug
woensdag 17 aug
woensdag 24 aug

Vlucht
Momignies
Momignies
Momignies
Momignies
Fleurus
Momignies
Momignies
Momignies
Momignies
Momignies
Momignies
Momignies
Momignies
Momignies
Momignies
Momignies
Momignies
Momignies
Momignies


Inkorving:
de dag voordien van 19u tot 20u
Jongen vanaf 11 mei
Portgeld:
0,50€ per duif Fleurus
0,70€ per duif Momignies

meer info:
www.sanspeurherent.be
www.duivenspel.be
03/7901913-16-17-18
(bellen na lossingsuur)

Vluchtkalender 2022 – Ronde van België
We voorzien op de zondagen 18/09/2022 , 25/09/2022, 02/10/2022 en 09/10/2022 vluchten in het
kader van de Ronde van België.
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Vluchtkalender 2022 - Snelheid & Kleine Halve Fond
Za 26 maart
Za 2 april
Za 9 april
Za 16 april
Za 23 april
Za 30 april
Za 7 mei
Za 14 mei
Za 21 mei
Do 26 mei
(O.H.H.)
Za 28 mei
Za 4 juni
Ma 6 juni
(pinkstermaandag)
Za 11 juni
Za 18 juni
Za 25 juni
Za 2 juli
Za 9 juli
Za 16 juli
Za 23 juli
Za 30 juli
Za 6 augustus
Za 13 augustus
Wo 17 augustus
Za 20 augustus
Za 27 augustus
Za 3 september
Za 10 september
Za 17 september
Zo 18 september
Za 24 september
Zo 25 september
Za 1 oktober
Zo 2 oktober
Za 8 oktober
Zo 9 oktober
Za 15 oktober
Za 22 oktober

Momignies-6v O Y
Momignies-6v O Y
Momignies-6v O Y
Momignies-6v O Y
Momignies-6v O Y
Momignies-6v O Y
Momignies-6v O Y
Momignies -6v O Y J
Momignies-6v O Y J

Soissons-6v O Y
Soissons-6v O Y
Soissons-6v O Y
Soissons-6v O Y
Soissons-6v O Y
Soissons-6v O Y
Nanteuil-6v O Y
Soissons-6v O Y

Sermaises O Y
Sermaises O Y
Sermaises O Y

Soissons-6v O Y
Soissons-6v O Y J

Sermaises O Y
Sermaises O Y

Soissons-6v O Y J
Soissons-6v O Y J
Soissons-6v O Y J
Soissons -6v O J
Nanteuil-6v O Y J
Soissons -6v O J
Nanteuil-6v O Y J
Soissons -6v O J
Soissons-6v O J
Soissons -6v O J

Sermaises O Y
Sermaises O Y J
Sermaises O Y J
Sermaises O Y J
Sermaises O Y J
Orleans O Y J
Sermaises O Y J

Soissons -6v O J
Soissons -6v O J
Laon O J
Laon O (#)
Laon O (#)

Sermaises O J
Sermaises O J
Sermaises O J

Momignies O Y J
Momignies-6v O Y J
Momignies-6v O Y J
Momignies O Y J
Momignies-6v O Y J
Momignies-6v O Y J
Momignies-6v O J
Momignies-6v O J
Momignies-6v O J
Momignies-6v O J
Momignies-6v O J
Momignies-6v O J
Momignies-6v O J
Momignies-6v O J
Tijdrit
Momignies-6v O J
Momignies-6v O J
Momignies O J
Momignies O
Momignies O
Ronde van België
Momignies O (#)
Ronde van België
Momignies O (#)
Ronde van België
Momignies O (#)
Ronde van België
Momignies O (#)
Momignies O (#)

Orleans O J
Sermaises O J

Opgelet : uitslag oude en jaarse samen + gratis dubbeling jaarduiven
(#) Deze vluchten worden enkel ingericht indien er de week voordien meer dan 100 duiven waren en een minimum van
10 deelnemers.
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Snelheid Binnenland:
Portgeld:
dubbeling jaarduiven)
Uitslag:
Straal:

Inkorving:

De dag voordien vanaf 19u30 tot 20u30
0,70€ per duif (uitslag oude en jaarse samen + gratis

0,20€ per vlucht
12km - lokaal (50°54'26,1”-04°40'26,0")
Lossing:
Gezamenlijke lossing oude en jonge duiven
Lossing VL-Brabant sector 2
Samenspel: Zes-Verbond (22208 Sans Peur Herent ,22548 De Eerlijke Duif Wezemaal, 22302
Recht Door Zee Lubbeek, 22212 Pigeon D’or Heverlee, 22055 Hafoclub De Klamper Begijnendijk,
22048 Verbroedering Betekom, 22605 De Zwaluw Tremelo, 22672 Verenigde vrienden
Scherpenheuvel, 22356 Hagelandse duivenbond Tielt-Winge, 22619 De Zwaluw Langdorp, 22466
De Jonge Liefhebbers Testelt) Alle vluchten van 26/3 tem 27/08 uitgezonderd feestdagen en
weekvluchten.

Inkorving: De dag voordien vanaf 19u30 tot 20u30
Snelheid Buitenland:
Portgeld:
0,90€(Soissons , Nanteuil en Laon) per duif (uitslag
oude en jaarse samen + gratis dubbeling jaarduiven)
Uitslag:
0,20€ per vlucht
Straal nv:
12km-straal (50°54'26,1”-04°40'26,0") Herent
9 km-straal (50°56’51,4’’-04°45’16,1’’) Wezemaal
14 km-straal (50°52’17,3’’ – 04°43’24,6’’) Heverlee
Lossing:
Gezamenlijke sector lossing oude en jonge duiven
Lossing VL-Brabant sector 2
Samenspel: Zes-Verbond (22208 Sans Peur Herent, 22548 De Eerlijke Duif Wezemaal, 22302
Recht Door Zee Lubbeek, 22212 Pigeon D’or Heverlee, 22055 Hafoclub De Klamper Begijnendijk
22048, Verbroedering Betekom, 22605 De Zwaluw Tremelo, 22672 Verenigde vrienden
Scherpenheuvel, 22356 Hagelandse duivenbond Tielt-Winge, 22619 De Zwaluw Langdorp, 22466
De Jonge Liefhebbers Testelt)Sans Alle vluchten van 2/4 tem 27/8
lokale uitslag Nieuw Verbond (Sans Peur Herent – De eerlijke Duif Wezemaal- Heverleese Pigeon
d'or
Inkorving: donderdag van 19u30 tot 20u30
Kleine Halve Fond:
Portgeld:
1,20 € per duif (uitslag oude en jaarse samen + gratis
dubbeling jaarduiven)
Uitslag:
0,20€ per vlucht / overkoepeling 1,50€ per vlucht
Straal: 20 km – uitslag Sans Peur (50°54'26,1”- 4°40'26,0") –
Samenspel: samenvoeging van stralen
Lossing:
Lossing VL-Brabant sector 2 en 3 (onder voorbehoud !)
Dubbeling : Kleine Hafo Demer en Dijle ( Sans Peur Herent – De Jonge Liefhebbers Testelt –
Hafo club De Klamper Begijnendijk – De Zwaluw Langdorp - Heverleese Pigeon d'or)
Belangrijke informatie
Binnenbrengen van toestellen :

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie




Indien er de vluchtdag zelf slechts 1 wedvlucht is : Onmiddellijk na de vlucht
Indien er 2 of meer vluchten zijn (vanaf de 1ste vlucht uit Soissons) : Tussen 16u en 17u

Bij uitgestelde lossing of buitengewone omstandigheden worden de liefhebbers geïnformeerd via internet en
onze online applicatie.

Wij raden U aan de website te raadplegen (www.sanspeurherent.be)
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Vluchtkalender 2022 - Grote Halve Fond en Fond
Vlucht-datum
14 mei
21 mei
28 mei
4 juni
11 juni
18 juni
24 juni
25 juni
1 juli
2 juli
8 juli
9 juli
15 juli
16 juli
22 juli
23 juli
29 juli
30 juli
5 augustus

Grote Halve Fond
Salbris O Y (BU)
Vierzon O Y (IP)
Bourges O Y (Nat)
Argenton O Y ( Nat)
Vierzon O Y (BU) / Vierzon
Tijdrit
Argenton O Y (Nat)

Kleine Fond

Zware Fond

Limoges O ( Nat)
Valence O ( Nat)
Pau O (Int)

Issoudun O Y (Nat)

Limoges O Y (Nat)
Agen O Y (Int)

Vierzon O Y(BU)

Montélimar O (Nat)
Barcelona O (Int)

Gueret O Y (Nat)

Brive O Y ( Nat )
St.Vincent O (Int)

La Souterraine O Y (Nat)

Cahors O (Nat)
Marseille O (Int)

Vierzon O Y J (BU)

Soulliac O Y (Nat)
Narbonne O Y (Int)

Bourges O Y J (Nat)

Tulle O Y (Nat)
Perpignan O (Int)

Chateauroux O Y (Nat)
6 augustus
13 augustus
20 augustus
27 augustus
3 september
10 september

Libourne O Y (Nat)
Argenton O J (Nat)
Vierzon O J (BU)
Issoudin O J (Nat)
Vierzon O J (BU)
Chateauroux O J (Nat)

Inkorving Grote Halve Fond:
Inkorving Kleine Fond :
Inkorving Zware Fond

donderdag vanaf 19u30 tot 20u30
woensdag vanaf 19u30 tot 20u30
maandag vanaf 20u00 tot 21u00
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Kampioenschappen 2022
Kampioenschap Snelheid Binnenland, Snelheid Buitenland, Kleine
Halve Fond en Grote Halve Fond:
Reglement:
Er wordt een kampioenschap opgemaakt voor de categorie ‘oude duiven’(lokale hoofduitslag
oude en jaarse samen) en voor de categorie ‘jonge duiven’. Punten worden behaald met de eerste,
de tweede en de derde getekende.
De puntentoekenning gebeurt als volgt:
De uitslag wordt in drie gelijke delen verdeeld. (Bv een wedstrijd met 100 prijzen: 1e deel van 1
tot en met 33, 2e deel van 34 tot en met 66, 3e deel van 67 tot 100):
Iedere duif - van de eerste drie getekende - die zich in deel 1 plaatst, levert 3 punten op.
Iedere duif - van de eerste drie getekende - die zich in deel 2 plaatst, levert 2 punten op.
Iedere duif - van de eerste drie getekende - die zich in deel 3 plaatst, levert 1 punt op.
Voor de kampioenschappen Snelheid Binnenland, Buitenland en KHF worden de 8 liefhebbers
met de hoogste scores gerangschikt. Voor de kampioenschappen Grote Halve Fond waar er 3
categorieën zijn worden de 8 liefhebbers met de hoogste scores gerangschikt. Bij gelijkheid van
score is het coëfficiënt doorslaggevend.
In iedere categorie (oude, jaarse en jonge) wordt ook de titel van asduif toegekend. Per keer dat
een duif zich op de uitslag kan plaatsen, wordt één punt toegekend. De duif met de hoogste
totaalscore wordt ‘asduif’. Bij gelijkheid van score is de coëfficiënt doorslaggevend. Voor de
asduif oude duiven tellen enkel de ringnummers 2020 en ouder. Voor de asduiven is er dus een
gescheiden kampioenschap oude en jaarduiven, voor de kampioenschappen is er enkel de
categorie oude en jonge dus geen jaarduiven.
Voor de Snelheid Binnenland tellen alle vluchten mee, inclusief de vluchten op feestdagen. De
kampioenschappen oude, jaarse (enkel asduif) en jongen eindigen op het laatste weekend van
augustus. De berekening van de kampioenschappen (inclusief asduiven) Snelheid Binnenland
gebeurt op basis van de uitslag van Sans Peur Herent.
Voor de Snelheid Buitenland tellen alle vluchten mee. De berekening van de kampioenschappen
(inclusief asduiven) Snelheid Buitenland gebeurt op basis van de uitslag van Nieuw Verbond.
Voor de Kleine Halve Fond tellen alle vluchten mee. De berekening van het kampioenschap
Kleine Halve Fond gebeurt op basis van de uitslag van Sans Peur Herent.
Voor de Grote Halve Fond tellen alle vluchten mee en gebeurt de berekening van het
kampioenschap op basis van de lokale uitslag (Tussen Demer en Dijle). Gezien er op de Grote
Halve Fond een aparte categorie is voor de jaarduiven is er op deze afstand wel een apart
kampioenschap jaarduiven, dit kampioenschap jaarlingen eindigt met de laatste Nationale vlucht
van de KBDB vluchtkalender.
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Kampioenschap Kleine Fond Oude, Zware Fond Oude en Fond
Jaarlingen:
Reglement:
Er wordt een kampioenschap opgemaakt voor de categorie ‘oude duiven’ op de Kleine Fond en
de Zware Fond en voor de categorie ‘jaarlingen’ op de Kleine Fond en Zware Fond tezamen.
Punten worden behaald met de eerste en de tweede getekende.
De puntentoekenning gebeurt als volgt:
De uitslag wordt in drie gelijke delen verdeeld. (Bv een wedstrijd met 100 prijzen: 1e deel van 1
tot en met 33, 2e deel van 34 tot en met 66, 3e deel van 67 tot 100):
Iedere duif - van de eerste twee getekende - die zich in deel 1 plaatst, levert 3 punten op.
Iedere duif - van de eerste twee getekende - die zich in deel 2 plaatst, levert 2 punten op.
Iedere duif - van de eerste twee getekende - die zich in deel 3 plaatst, levert 1 punt op.
De 8 liefhebbers met de hoogste scores in elk kampioenschap worden gerangschikt. Bij gelijkheid
van score is de coëfficiënt doorslaggevend.
Er wordt ook een titel van asduif toegekend op Kleine Fond (oude), Zware Fond (oude) en Fond
jaarlingen (Kleine Fond en Zware Fond tezamen). Per keer dat een duif zich op de uitslag kan
plaatsen, wordt één punt toegekend. De duif met de hoogste totaalscore wordt ‘asduif’. Bij
gelijkheid van score is de coëfficiënt doorslaggevend.
Alle vluchten tellen mee.
De berekening van de kampioenschappen gebeurt op basis van de lokale uitslag (Tussen Demer
& Dijle).

Belangrijke informatie voor alle kampioenschappen
Enkel de leden van Sans Peur komen in aanmerking voor deelname aan de kampioenschappen,
en enkel voor duiven ingekorfd in Sans Peur (hoklijstleden en sportieve leden).
Inschrijven kan tot en met de dag van inkorving van de eerste zware fond-vlucht.
Er moet door de liefhebber zelf niets ingediend worden. De kampioenschappen worden door
Sans Peur systematisch opgemaakt op basis van de uitslagen.
Jeroen Rommelaere is de coördinator voor alles wat de kampioenschappen aanbelangt.
De kampioenschapsreglementen zullen uiteraard met de grootste zorg opgemaakt worden. Toch
is het niet onmogelijk dat er hier of daar ruimte is voor interpretatie. Indien er, in verband met
deze kampioenschappen, geschillen zouden ontstaan, dan is enkel de geschillencommissie
bevoegd om daarin uitspraak te doen.
Kampioenschappen, competities, ploegenspelen en andere gratis prijzen die in deze
brochure behandeld worden kunnen enkel gewonnen worden door liefhebbers die
hoklijstlid of sportief lid zijn van duivenmaatschappij Sans Peur Herent.
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Algemeen Kampioen Snelheid:
Het aantal vermeldingen voor alle categorieën in de kampioenschappen Snelheid Binnenland en
Snelheid Buitenland wordt opgeteld. De liefhebber met het meeste aantal vermeldingen is
Algemeen Kampioen Snelheid. Bij gelijkheid van het aantal vermeldingen, worden de punten
opgeteld (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 per categorie).

Algemeen Kampioen Halve Fond:
Het aantal vermeldingen voor alle categorieën in de kampioenschappen Kleine Halve Fond en
Grote Halve Fond wordt opgeteld. De liefhebber met het meeste aantal vermeldingen is Algemeen
Kampioen Halve Fond. Bij gelijkheid van het aantal vermeldingen, worden de punten opgeteld
(8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 per categorie).
Voor Kleine Halve Fond wordt per reeks, bij een gelijk aantal vermeldingen, het aantal punten
vermenigvuldigd met 1,50. Dit om KHF en GHF evenwaardig te laten doorwegen bij een gelijke
stand in de vermeldingen.

Algemeen Kampioen Fond:
Het aantal vermeldingen in de kampioenschappen Kleine Fond Oude, Zware Fond Oude en Fond
Jaarlingen wordt opgeteld. De liefhebber met het meeste aantal vermeldingen is Algemeen
Kampioen Fond. Bij gelijkheid van het aantal vermeldingen, worden de punten opgeteld (8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1 per kampioenschap).

Beste Hok Sans Peur Herent:
Het aantal punten behaald met 1e 2e en 3e getekende over al onze reeksen gaande van Snelheid
binnenland tot Grote Fond komen hiervoor in aanmerking.
Er wordt een gemiddelde per reeks opgemaakt (aantal behaalde kampioenschapspunten gedeeld
door het aantal mogelijke vluchten in deze categorie) (het bekomen coëfficiënt wordt afgerond tot
2 cijfers na de komma).
Bijv. voor de snelheid buitenland komen voor onze kampioenschappen met de oude duiven 20
prijskampen in aanmerking. Het aantal behaalde punten van iedere liefhebber wordt gedeeld door
20 (dit is zijn puntentotaal voor snelheid buitenland oude).
Hetzelfde gebeurt voor snelheid buitenland jonge (jonge delen door 13).
Zo ook voor snelheid binnenland – kleine hafo en grote hafo. (telkens 2 categorieën oude – jonge
en 3 categorieën oude – jaarse – jonge voor de GHF).
Voor snelheid en kleine halve fond wordt het bekomen coëfficiënt per reeks vermenigvuldigd met
1,25.
Voor fond wordt het bekomen coëfficiënt per reeks echter vermenigvuldigd met 1,66.
Dit om evenwicht te bekomen wegens het verschillend aantal reeksen in elk kampioenschap.
Afgelaste vluchten worden in mindering genomen.
De liefhebber die na optelling het grootste coëfficiënt behaalt wordt gekroond tot Beste Hok van
“Sans Peur”.
8

Competities
EREPRIJS “ PROF. JOS CRETEN”
De ereprijs “Prof. Jos Creten ” wordt verspeeld met de eerste 1ste getekende op PAU van
24 juni (uitslag “Sans Peur”, inkorven in Sans Peur verplicht).
EREPRIJS “GASTON GELLAERTS”
Deze prijs wordt betwist op BARCELONA van 8 juli.
Wordt verspeeld met de eerste 1e getekende (Uitslag D&D – inkorven in “Sans Peur” verplicht)
EREPRIJS “ ROB NIJS”
De ereprijs “Rob Nijs ” wordt verspeeld met de eerste 1ste getekende op PERPIGNAN van
5 augustus (uitslag “Tussen Demer & Dijle”, inkorven in Sans Peur verplicht).
EREPRIJS “Brabantse-Unie” i.m. Frans Rans
Deze prijs wordt betwist met 1ste en 2de getekende oude en jaarse op Bourges 28/05. Er zijn in
totaal 4 punten te verdienen. Bij gelijkheid van punten zal het coëfficiënt doorslaggevend zijn.
EREPRIJS “TELEVIE”
Deze prijzen wordt behaald door de snelste duif op Agen 1/07 .

TIJDRIT MOMIGNIES 17/8/2022
Op woensdag 17 augustus 2022 is er een tijdrit gepland. We maken er terug een echte
chronovlucht van waar de duif of duiven per minuut gelost worden. Meer informatie zal enkele
weken voor de tijdrit in het lokaal en op de website worden geafficheerd.

TIJDRIT VIERZON 11/6/2022 REGLEMENT
Artikel 1:
Een Frans-Belgische wedstrijd “tijdrit” die wordt ingericht door de BRABANTSE UNIE – LA
COLOMBE JOYEUSE en
de 17° REGIO van de FRANSE DUIVENLIEFHEBBERSBOND op Zaterdag 11 Juni 2022
vanuit VIERZON.
Deze wedstrijd zal “Aandenken Danny VAN BAEL” en “Frans RANS” genoemd worden.
Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden
- België : 40 liefhebbers, aangesloten bij de KBDB, die elk 2 duiven kunnen inzetten (geen jongen
2022)
- Frankrijk: 40 liefhebbers, aangesloten bij de 17° Régio van de FCF en ook bij de verenigingen
die op regelmatige basis deelnemen aan de door hun ingerichte wedstrijden (Béziers) kunnen elk
2 duiven van
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hetzelfde geslacht inzetten (geen jongen 2022). Alleen de 40 eerste inschrijvingen, in orde met de
hierboven vermelde condities, komen in aanmerking voor deelneming tot de wedstrijd.
De kandidaturen voor deelneming zullen gericht worden aan:
- België: Alex RANS alex.rans@skynet.be
- Frankrijk : BARBASTE Jean-Pierre
Artikel 3: Datum en lokalen van inkorving
Datum inkorving: donderdag 9 juni 2022
Inkorflokalen België: Beersel – Herent – Kapelle O/D Bos
Inkorflokalen Frankrijk: Toulouse – Tarbes – Pau – Marmande
België: Electronische of gummiringen bij inkorving
Artikel 4: Deelnemingskosten
België : 25 Euro/duif = 50 Euro/liefhebber
Tijdrit FRANCO – BELGE Zaterdag 11 Juni 2022
Aandenken Danny VAN BAEL / Frans RANS
- Inschrijven door overschrijving op rekening BRABANTSE UNIE : BE52 3100 3118 7509
- Vermelden van Naam bij inschrijving
Artikel 5: / Samenstelling van de tandems
De samenstelling van de tandems zal bepaald worden bij lottrekking op zondag 5 juni 2022
Deze lottrekking zal verricht worden door:
- Voor de Belgische liefhebbers, de Heer Jean-Pierre BARBASTE, voorzitter van de 17° Regio
- Voor de Franse liefhebbers, de Heer Alex RANS, Voorzitter van de Brabantse Unie
Alle tandems zullen verschijnen op de website Groupement Sud-Montagnard voor Frankrijk en
op de website van deBrabantse Unie www.brabantse-unie.be en deze van La Colombe Joyeuse
www.colombejoyeuse.be voor België.
Artikel 6: Vergunning tot lossing – Volgorde van de lossing
Lossingsvergunning: een vergunning tot lossing zal door beide organisatoren aangevraagd
worden bij hun respectievelijke
federaties (KBDB & FCF)
Volgorde van lossing :
- De volgorde der lossingen zal bepaald worden volgens de samenstelling van de tandems
- 1 tandem (2 duiven van een Belgische liefhebber + 2 duiven van Franse liefhebber) zal om de
minuut gelost worden
- De aanvang van de eerste lossing zal zo vroeg mogelijk gebeuren.
Artikel 7: Klassering van de tandems
Er zal, zowel voor Frankrijk als België, een rangschikking opgemaakt worden aan de reële
snelheid van de snelste duif van iedere liefhebber.
Verantwoordelijke rangschikking:
- België : RANS Alex
- Frankrijk : BARBASTE Jean-Pierre
Klassering van de tandems: Optelling van de reële snelheid van de 1° duif van iedere liefhebber
deel uitmakend van de tandem.
Artikel 8: Manden
- Rieten manden die worden ter beschikking gesteld door de transportfirma BAUWENS
- 2 duiven/mand elk in een apart vak
- ledere mand zal, zowel vooraan als achteraan, de naam van de liefhebber alsook de ringnummers
van de duiven
vermelden.
Artikel 9: Prijzen voor de winnaars
Belgische Liefhebbers : 1 trofee zal uitgereikt worden aan de 3 eerste tandems waarvan de
uitreiking zal plaatsvinden tijdens de prijsuitreiking van de BRABANTSE UNIE (12/11/2022).
De belgische liefhebber van de 1° tandem zal, samen met een persoon naar keuze, in Frankrijk
uitgenodigd worden bij de prijsuitreiking van de Semi-Nationale vlucht vanuit
BRUSSEL(02/10/2022).
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Franse liefhebbers: 1 beker zal uitgereikt worden aan de 3 eerste tandems waarvan de uitreiking
zal gebeuren tijden de prijsuitreiking van de Semi-Nationale vlucht vanuit
BRUSSEL.(02/10/2022)
De franse liefhebber van de winnende tandem zal, samen met een persoon naar zijn keuze, in
België uitgenodigd worden tijdens de prijsuitreiking van de BRABANTSE UNIE (12/11/2022).
Belgische liefhebbers 1 trofee zal uitgereikt worden aan de 3 eerste liefhebbers waarvan de
uitreiking zal plaatsvinden tijdens de prijsuitreiking van LA COLOMBE JOYEUSE (maart 2023)
Artikel 10
Alle twistgevallen die niet in het opgestelde reglement voorzien zijn zullen door het organisatie
comité opgelost worden.
Artikel 11 :Prijzengeld & uitslag
Per liefhebber wordt maar 1 geldprijs uitbetaald
1° liefhebber 450 Euro
2° 270 Euro
3° 200 Euro
4° 130 Euro
5° 100 Euro
6° 90 Euro
7° 80 Euro
8° 70 Euro
9° 60 Euro
10e tot/à 20e liefhebber 50 Euro
Totaal Prijzenpot: 2000 Euro
- Naturaprijzen
- Poulage Brabantse Unie
- Uitslag gratis per mail of per post –
Het organisatiecomité:
- Bestuur van de Brabantse Unie en La Colombe Joyeuse
- Raad van bestuur 17° Franse Regio

KAMPIOENSCHAP NIEUW VERBOND
Puntenverdeling:
OUDE en JAARSE : 1e + 2e + 3e getekende : elk 1 punt (26-3 tot en met 27-8)
JONGE : 1e + 2e + 3e getekende : elk 1 punt (4-6 tot en met 27-8)
(5 prijzen in elke categorie + Algemeen Kampioen)
Asduiven :
Asduif OUDE(vanaf jaartal 2019 en ouder) : (26-3 tot en met 27-8)
Asduif JAAR(jaartal 2020) : (26-3 tot en met 27-8)
Asduif JONGE : (4-6 tot en met 27-8)
Asduif = meeste prijzen + coéfficient : 1 prijs per categorie
*** De kampioenschappen worden berekend op de dubbeling Nieuw Verbond ***
Opmerking : Uitgestelde vlucht telt mee voor Kampioenschap NV
Bij uitgestelde vlucht vervalt de waarborg
Algemeen Kampioen:
Voor de Oude/Jonge 1e + 2e + 3e getekende worden lijn na lijn de vermeldingen opgenomen tot
er één melker 2 vermeldingen heeft. Deze melker krijgt de tittel Algemeen Kampioen Nieuw
Verbond
Indien twee gelijk dan worden de punten opgeteld, indien eveneens gelijk zijn er twee algemeen
kampioenen.
Prijzen van dit Kampioenschap 2022 worden uitgereikt op de kampioenendag van Heverlee
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INVULLEN POULEBRIEVEN
We vragen om op alle poulebrieven zeer duidelijk het aantal duiven te vermelden(per
categorie) alsook uw naam en licentienummer. Liefhebbers die niet elektronisch inkorven en
dus met rekken spelen blijven verplicht om alle ringnummers op alle dubbelingen te vermelden.

PLOEGENSPEL FOND
Ploegen van 3 liefhebbers, deze ploegen worden gekozen door een geleide loting (volgens
klassering 2021).
Het aantal ingeschreven deelnemers wordt gedeeld door 3 (verdeling in 3 potten volgens
klassering 2021)
Iedere deelnemer kan op elke vlucht punten winnen(alleen de 1e getekende telt).
De liefhebbers die in pot 1 terechtkomen (best gerangschikten volgens klassering 2021) kunnen
maximum 7 punten winnen. De liefhebbers die in pot 2 terechtkomen (volgens klassering 2021)
kunnen maximum 6 punten winnen. De liefhebbers die in pot 3 terechtkomen (volgens klassering
2021) kunnen maximum 5 punten winnen.
Indien een liefhebber meer dan zijn maximaal te verdienen punten haalt tellen alleen deze prijzen
met zijn beste coëfficiënten.
Per ploeg kunnen er dus maximum (7+6+5)=18 punten gewonnen worden.
Bij gelijkheid van punten telt het beste coëfficiënt. Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 € per
liefhebber. Het inschrijvingsgeld wordt integraal verdeeld onder de deelnemers en De
Fondvrienden sponsoren met de helft van het ingelegde bedrag.
Inschrijving ten laatste op woensdag 15 juni 2022 voor de afsluiting van de inkorving. De geleide
loting zal plaatsvinden op donderdag 16 juni 2022 na de inkorving op Valence.

RINGNUMMERS PORTDUIVEN SNELHEID OPSCHRIJVEN?
Dit is niet nodig, wel dienen alle ingekorfde duiven op uw Paramyxo document te staan en dient
u het aantal portduiven duidelijk te vermelden op uw poulebrief.

LIDMAATSCHAP Demer & Dijle
Om lid te worden van Demer en Dijle hoef je u enkel in te schrijven voor de kasprijzen(zie
inschrijvingsformulier Sans Peur), dit voor een bedrag van 2,50 per duif en dit met een maximum
van 4 duiven(dit kan zowel in de categorie grote halve fond als fond) Dit bedrag wordt 100%
terug verspeeld op de vluchten en door deze inschrijving neem je deel aan de kampioenschappen
van Demer en Dijle.
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Gratis voor leden van Sans Peur
(Hoklijstleden + sportieve leden mits betaling van 15 € lidgeld)
1.
Gratis deelname aan al de kampioenschappen en competities die ingericht worden door
“Sans Peur” (inkorving in Sans Peur VERPLICHT);
2.

Gratis 4 pagina’s naamstikkers (op aanvraag);

3.
Gratis zak duiven eten op snelheid binnenland voor de laatste 1e getekende op de lokale
uitslag (1x te winnen per liefhebber per categorie);
4.
Gratis zak duiven eten op snelheid buitenland voor de laatste 1 e getekende op de lokale
uitslag (1x te winnen per liefhebber per categorie);
5.
Gratis zak duiven eten op kleine halve fond voor de laatste 1e getekende op de lokale
uitslag (1x te winnen per liefhebber per categorie);
6.
Gratis zak duiven eten op Grote halve fond voor de laatste 1e getekende op de uitslag D&D
(1x te winnen per liefhebber per categorie);
7.
Gratis zak duiven eten op Fond voor de laatste 1e getekende op de uitslag D&D (1x te
winnen per liefhebber per categorie);
8.

Gratis inkorving van 1 duif op ALLE grote halve fond vluchten;

9.

Gratis inkorving van 1 duif op ALLE fondvluchten;

10.

3e en 4de duif gratis inkorven op de vluchten uit Agen (enkel onkosten hoofdwedstrijd)

11.
Gratis koppelen van alle elektronische ringen, voor NIET-leden wordt een kost van 15€ in
rekening gebracht;
12.

GRATIS LOTJES

Ieder lid van Sans Peur krijgt, per deelname aan een vlucht, één lotje per categorie (oude, jaarse,
jonge).
Hiermede neemt hij automatisch deel aan de aanwezigheidstombola op de kampioenendag ( 1 x
100 € + 4 x 25 € Snelheid / Halve Fond / Fond - men kan slechts één maal 100 € winnen).
PS: De inleggelden van de hoofddubbeling en de lokale dubbeling Demer & Dijle van deze
vluchten worden terugbetaald op de kampioenendag.

GRATIS GESCHONKEN DOOR DE FONDVRIENDEN
1.
2e en 5e duif op Agen in beide categorieën
– alleen hoofdvlucht;
2.
2e 3e 4e en 5e getekende duif op alle andere fondvluchten in alle categorieën behalve
LIBOURNE (mosselsouper)
– alleen de hoofdvlucht;
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3.
50€ aan elke eerste duif op iedere fondvlucht in elke categorie ingekorfd in Herent (lokale
uitslag). De eerste duif dient wel lid te zijn in “Sans Peur”;
4.
100€ aan iedere Provinciale winnaar op een fondvlucht (inkorven in “Sans Peur” en lid
zijn. Ingeval van een provinciale winnaar vervalt de 50€ in punt 3)
5.

Ingeval van een nationale winnaar wordt er niets uitgekeerd.

PS: De inleggelden van de hoofddubbeling en de gewonnen gelden van deze vluchten worden
terugbetaald op de kampioenendag.

Paramyxo-inenting en onderrichtingen
Liefhebbers zorg ervoor dat al uw duiven - niet alleen deze waarmee U deelneemt aan
wedvluchten, maar ook uw kweekduiven en ( late) jonge duiven - met de geregistreerde vaccins
gevaccineerd zijn. Breng uzelf en uw collega-liefhebbers niet in moeilijkheden.

Onderrichtingen KBDB inzake paramyxo-enting
Algemeen
De liefhebber, duivenvereniging, inrichter en vergezellers zijn verplicht het reglement betreffende
de verplichte enting tegen paramyxovirose voor alle duiven te respecteren.
Deze onderrichtingen gelden zowel voor oude, jaarse en jonge duiven en dienen strikt nageleefd
te worden.
In dit kader heeft voor 2021 de KBDB het reglement PARAMYXOVIROSE (in fine van het NSR)
aangepast.
Voornaamste wijziging bestaat er in dat ALLE duiven (dus ook de kweekduiven), die zich op het
hok bevinden, VERPLICHTEND dienen ingeënt te worden.
U zult begrijpen dat uiteraard voorrang dient verleend te worden aan de duiven die deelnemen aan
de wedvluchten en dewelke minimum 21 dagen, voorafgaand aan de wedvlucht, dienen ingeënt
te zijn.
In een tweede fase kunnen dan de kweekduiven worden ingeënt maar de deadline is alsdan minder
dringend.
Liefhebber
De liefhebber is verplicht er voor te zorgen dat al zijn reisduiven gevaccineerd worden met één
van de geregistreerde vaccins . De vaccinatie moet ten minste drie weken vóór deelname aan
de wedstrijd uitgevoerd worden
De liefhebber dient zich in het bezit te stellen van een officieel vaccinatieformulier ( te verkrijgen
in de vereniging)
De vaccinatieformulieren wordt door de erkende dierenarts in drievoud ingevuld.
Er dient een apart formulier van vaccinatiegetuigschrift gebruikt te worden voor oude/jaarse
duiven en jonge duiven.
Duivenvereniging
Na inenting overhandigt de duivenliefhebber ten laatste twee weken vóór deelname aan de
wedstrijd de twee exemplaren van de vaccinatieformulieren hem afgeleverd door de erkende
dierenarts aan de voorzitter en/of hoofdbestuur van de vereniging waar hij zijn hoklijst heeft
neergelegd.
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De voorzitter en/of het hoofdbestuur controleert de vaccinatieformulieren op hun juistheid en of
alle gegevens correct ingevuld zijn. Alleen officiële vaccinatieformulieren worden aanvaard.
Na controle dagtekent en stempelt de vereniging de twee exemplaren af met de stempel van de
vereniging. Het afgestempelde exemplaar bestemd voor de liefhebber wordt aan de liefhebber
overhandigd. De liefhebber die in meerdere verenigingen aan wedstrijden wenst deel te nemen
vraagt aan de voorzitter en/of hoofdbestuur een éénsluidend afschrift van het vaccinatieformulier
met telkens een originele stempel van de vereniging. De liefhebber dient dit éénsluidend afschrift
eveneens ten laatste twee weken vóór deelname aan de wedstrijd in bij de vereniging(en) waar hij
aan wedstrijden wenst deel te nemen.
De vereniging bewaart het exemplaar voor haar bestemd in een apart, publiekelijk toegangbaar
register, ten zetel van de vereniging.
De verengingen houden een bijgewerkte lijst bij van al de ingediende vaccinatieformulieren,
vermeldende:
Naam van de liefhebber
●
Nationaal lidnummer
●
Vaccinatiedatum oude /jaarse duiven + aantal
●
Vaccinatiedatum jonge duiven + aantal.
●
Deze lijst dient openbaar in de vereniging uitgehangen te worden.
Controle bij inkorving van de reisduiven
De vereniging kan op eenvoudig verzoek de liefhebber vragen zijn vaccinatieformulier voor te
leggen.
Aan de hand van de bijgewerkte lijst controleert de vereniging of de liefhebber zijn
vaccinatieformulier tijdig ingediend heeft.
Indien het vaccinatieformulier of het éénsluidend afschrift niet tijdig ingediend is bij de
vereniging, weigert de vereniging de aangeboden reisduiven ter inkorving.
Indien geen vaccinatieformulier of geen officieel vaccinatieformulier ingediend werd, worden de
duiven ter inkorving geweigerd en krijgt de liefhebber een verbod om duiven in te korven. Dit
verbod wordt opgeheven 21 dagen nadat een vaccinatieformulier van inenting werd ondertekend
en 14 dagen nadat een vaccinatieformulier ingediend is bij de vereniging waar de hoklijst werd
ingediend of waar de liefhebber aan wedstrijden wenst deel te nemen .
Steekproefsgewijs zal de vereniging controleren of de ringnummers van de duiven die
ingeschreven zijn op de mechanisch genummerde inschrijvingsformulieren overeenstemmen met
de ringnummers vermeld op het vaccinatieformulier.

Controle chip en info KBDB omtrent elektronisch constateren
(art 30. van de KBDB -statuten)
Het ringen van de duiven gebeurt bij middel van een gummiring en facultatief met een tweede
ring. Al de duiven die deelnemen aan de nationale en internationale wedvluchten dienen steeds
te worden ingekorfd met een “chip”ring dewelke zal worden gebruikt om elektronisch te
constateren of voor een eventuele controle van de manueel ingekorfde duiven.
Elektronisch ingekorfde duiven hoeven in principe geen gummiring, behalve indien anders
bepaald door de inrichter. Voor het elektronisch inkorven van duiven mag enkel gebruik worden
gemaakt van door de KBDB gehomologeerde en goedgekeurde installaties, toestellen en
chipringen. Voor de elektronische inkorving van duiven dient volgende procedure strikt
nageleefd:
- bij het opstarten van de inmandinstallatie, die slechts voor één enkele wedvlucht tegelijk mag
worden gebruikt, dient nagezien dat de synchronisatie met de moederklok (radioklok DCF77 of
GPS) is verwezenlijkt;
- bij het aansluiten van een klok van een liefhebber, dienen alle gegevens (identiteit, licentie,
datum en tijd) op hun juistheid gecontroleerd;
15

- bij elektronisch inkorven dienen per categorie alle duiven elektronisch ingekorfd of geen
enkele;
- bij elektronisch inkorven mag het ringnummer op het display pas verdwijnen nadat de juistheid
hiervan bevestigd werd;
- 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 met vermelding van de naam en
het lidnummer van de liefhebber evenals de datum en de benaming van de wedvlucht;
- daarnaast dienen alle ingekorfde chipringen op hun licentie gecontroleerd te worden en mogen
er geen andere (verkeerde of van een andere liefhebber) worden aangenomen. De liefhebber kan
per wedvlucht en per categorie slechts één elektronisch constatatiesysteem gebruiken.

KBDB gaat ‘in de cloud’
Anderzijds is het geen geheim dat de KBDB reeds sedert enkele jaren de ambitie heeft om ‘in de
cloud’ te gaan.
Stapsgewijs werden hiertoe reeds volgende etappes doorlopen: In de eerste plaats was dit om
ons eigen KBDB-admin platform, waarin de clubs hun ringenadministratie konden invoeren en
alwaar onze volledige ledenadministratie zich bevindt, te automatiseren.
Afgelopen seizoen werden de wedvluchten reeds in de “cloud” opgeladen zodat de
kampioenschappen, op nationaal vlak, automatisch konden worden berekend. Onlangs is daar
ook het ingeven van de vluchtkalenders bijgekomen. Teneinde integrale “cloud”clocking te
realiseren zal een addendum worden gehecht aan de bestaande maar op heden geüpdatet versie
van de standaard enkel gericht op “cloud” clocking. De KBDB zal naast de toelating van een
“cloud” kloksysteem ook investeren in de verdere uitbouw van zijn eigen cloud. De zogenaamde
“cloud” masters zullen alle data ook direct naar de KBDB-cloud sturen om zo extra controle en
validatie mogelijk te maken.
Zo alles naar wens verloopt zou dit systeem aldus in voege treden vanaf het weekend van 7 mei
voor ALLE halve-fond wedvluchten (en enkel en alleen op deze halve-fond wedvluchten) en op
alle wedvluchten vanaf zaterdag 28 mei 2022 (dus ook voor de snelheidsvluchten). Gezien de
AEC, in hun nieuwe samenstelling, pas in oktober hun werkzaamheden hebben kunnen
opstarten, was het niet mogelijk om alles klaar te hebben voor de start van het komende
seizoen. De “Cloud” klokken en de “Cloud” masters zullen automatisch geregistreerd worden
in de vernieuwde KBDB-admin cloud.

Geef uw aantal duiven op via ons planningstool !
Tijdens de algemene vergadering werd aangekondigd dat we niet meer met een planning zullen
werken, wel vragen we om het aantal duiven door te geven zodat we beter kunnen inschatten
hoeveel medewerkers voorzien moeten worden. Ja kan dit doen via onze planning tool(knop in
het menu "Planning Inkorving")
Voor de GHF, Fond en Grote Fond vluchten moeten wij het aantal duiven ook aan de
vervoerders doorgeven. Dit op vraag van de KBDB.
De inkorvingstijden hebben we ook aangepast, we verwachten dat iedereen om 20u30 aanwezig
is in het lokaal, hierdoor hopen we dat alles vloter kan verlopen, kan je er uitzonderlijk niet
tijdig geraken bel dan naar het lokaal zodat we hiervan op de hoogte zijn. We zullen in de loop
van het seizoen de nieuwe regels evalueren en indien nodig bijsturen.

Overschrijven van duiven
Reeds jaren hamert de KBDB er op dat enkel met duiven, ingeschreven of overgeschreven op de
inkorvende liefhebber, kan worden deelgenomen aan de wedvluchten.
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Een controlesysteem werd reeds enkele jaren geleden uitgewerkt voor de nationale en
internationale wedvluchten.
Teneinde ieder liefhebber op een gelijke en uniforme manier aan de wedvluchten en hierop
aansluitend aan de kampioenschappen te laten deelnemen, zal vanaf dit jaar en dus vanaf heden
controle gebeuren op de overschrijvingen van de deelnemende duiven en dit voor de
wedvluchten vanaf de kleine snelheid tot en met de grote fond wedvluchten.
Duiven, dewelke NIET STAAN INGESCHREVEN of NIET WERDEN OVERGESCHREVEN
op de inkorvende liefhebber vóór de inkorving van de bewuste wedvlucht
dienen VERPLICHTEND uit de uitslagen (zowel uit de hoofduitslag als ALLE dubbelingen) te
worden geschrapt! Hiervan zal zowel de inkorvende liefhebber als de inkorvende vereniging,
per e-mail en na de inkorving, worden geïnformeerd!
Wij vragen ook aan de verenigingen om (indien dit nog niet zou zijn gebeurd) de lijsten van de
door hun verkochte ringen DRINGEND ofwel via KBDB-admin in te brengen of hun
ringenlijsten over te maken aan de KBDB. Dit is hun verantwoordelijkheid!
Teneinde iedere liefhebber de mogelijkheid te bieden zich in orde te stellen worden bijkomende
zitdagen georganiseerd in de desbetreffende PE’s/SPE’s. Gelieve hiervoor onze website te
consulteren! Uiteraard kunnen de eigendomsbewijzen van de over te schrijven duiven nog
steeds, per post, worden overgemaakt aan de KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle.
GELIEVE TE NOTEREN DAT EEN OVERSCHRIJVING ENKEL KAN GEBEUREN MITS
VOORLEGGING VAN HET DESBETREFFENDE EIGENDOMSBEWIJS!
Aan de verenigingen vragen wij dan ook hun liefhebbers te sensibiliseren om hun aangekochte
of verkregen duiven te laten overschrijven.
Liefhebbers kunnen via hun persoonlijke login op KBDB-admin (onder “Mijn Hok” – “Mijn
Kopppellijst”) nagaan of al hun duiven wel degelijk op hun naam staan geregistreerd.
Wij dringen er tevens bij de verenigingen op aan om:
* bij het koppelen van de duiven uitermate precies te werk te gaan en een dubbele controle uit te
voeren op het koppelen van de juiste identiteitsring.
IMMERS EEN FOUTIEVE KOPPELING IS EEN ANDERE EIGENAAR VAN DE DUIF!
* de inkorvingsfiles onmiddellijk na de inkorving en uiterlijk vóór de lossing van de bewuste
wedvlucht over te maken aan de KBDB
* de uitslagen onmiddellijk over te maken na het definitief worden van de bewuste uitslag
De onderrichtingen voor het overmaken van de inkorvingsfiles en de uitslagen kunnen worden
geconsulteerd via de persoonlijke code van de vereniging op KBDB-admin (handleidingen).
Ten informatieve titel vindt u hierna de inhoud van art. 112 van het NSR.

Nabestelling vaste voetringen
U kan enkel nog op bestelling vaste voetringen bekomen, gelieve dus zeker een week op voorhand
uw bestelling binnen te brengen zodat onze medewerkers de tijd hebben om uw bestelling klaar
te maken. Gebruik hiertoe het bestelformulier dat ter beschikking ligt in het lokaal of plaats uw
bestelling via onze online webapplicatie.
Er zullen alleen ringen klaargemaakt worden en afgeleverd worden aan de liefhebbers die
een bestelling geplaatst hebben met het bestelformulier of via internet.
Deze maatregel werd ingevoerd omdat bijkomende ringen uitsluitend dienen afgehaald te worden
op de zetel van de KBDB in Halle en om bij het einde van het seizoen een onverkochte stock te
vermijden.
Plan tijdig op voorhand uw bestelling om onnodige verrassingen te voorkomen. Sans Peur
rekent op het begrip van de liefhebbers.
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Noodkoppelingen
Vermijd noodkoppelingen!
We moeten vaststellen dat liefhebbers soms bewust een noodkoppeling laten uitvoeren door
een duif die nog niet gekoppeld was een defecte chipring aan te doen.
Er zal enkel een noodkoppeling uitgevoerd worden wanneer de chipring defect is. Stellen we
echter vast dat de defecte ringnummer nog niet aanwezig was op de koppellingslijst van de
liefhebber zal er een boete van 10 euro aangerekend worden.

Kasbeheer
Wij bieden de liefhebbers de mogelijk om bedragen op hun rekening in het kassysteem te storten
via onze bankrekening. Hiervoor kunt u een bedrag overschrijven naar de rekening van Sans Peur
(BE73 4313 6970 5160) met vermelding van uw naam. Enkele dag later zal het bedrag op uw
rekening in het kassysteem worden geplaatst. Sans Peur zou het op prijs stellen indien U hiervan
gebruik zou maken.
Wij willen er tevens op wijzen dat negatieve kassaldo’s tijdig aangezuiverd dienen te worden!
De maatschappij houdt zich het recht voor om deelname aan de wedstrijden te verbieden ingeval
van een structureel ontoereikend saldo. Overzichten van de kaspositie kunnen steeds opgevraagd
worden bij de inkorving.

Controle en Aanmeldingen
Door de corona crisis is er geen controle, er dient dus geen controle bestatiging te gebeuren.
Volgende duiven dienen verplicht aangemeld te worden op GHF, Fond en Zware Fond:
de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten
vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
alle andere duiven van iedere liefhebber binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur
van bestatiging (in u, min, sec)

Aanmelden: 0474/084237 of 0474/084365 of via www.anons.be
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