
Art. 101 NSR 
 
Voor de nationale grote halve-fond en fondwedvluchten en de internationale grote fondwedvluchten 
dienen alle geklokte duiven verplichtend te worden aangemeld via een communicatiemiddel aan zijn 
inkorvingslokaal of via een door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform:  

 de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf 
het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)  

 vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten 
vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) 

 
De meldingen voor de grote halve-fond wedvluchten zullen de laatste 4 cijfers het juiste nummer 
van de identiteitsring (7 cijfers + 2 cijfers van het jaartal), het uur van klokken (in u, min, sec), het 
uur van aanmelden (in u, min, sec), het eventueel vleugelmerk en de naam van de liefhebber 
vermelden. Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de duif 
geklasseerd op het juiste uur van bestatiging (in u, min, sec) plus 1 minuut. Indien aan één of 
meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif worden gedeklasseerd. 
 
De meldingen voor de nationale fondwedvluchten en de internationale grote fond wedvluchten 
zullen het juiste nummer van de gummiring (4 cijfers), het uur van klokken (in u, min, sec), het uur 
van aanmelden (in u, min, sec), het eventueel vleugelmerk en de naam van de liefhebber 
vermelden. Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de duif 
geklasseerd op het juiste uur van bestatiging (in u, min, sec) plus 1 minuut. Indien aan één of 
meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif worden gedeklasseerd. 
 
Wanneer de respectievelijke termijnen van 15 minuten (voor de eerste duif per categorie) of 30 
minuten (voor alle andere duiven per categorie) worden overschreden, zal de duif worden 
geklasseerd op het uur van aanmelding van deze duif. Indien geen enkele aanmelding wordt gedaan 
zullen alle bestatigingen van deze liefhebber, in dezelfde categorie (en in haar dubbelingen), worden 
geannuleerd.  
 
De verplichte termijnen voor het aanmelden, zoals vermeld in §1 & § 2 § 1, § 2 & § 3 van huidig 
artikel, vervallen voor de gehandicapte liefhebber die, een ondertekend en jaarlijks hernieuwbaar 
attest van de dokter, waarin deze laatste bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de 
door de KBDB opgelegde aanmelding niet kan uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal 
en de KBDB en door deze beiden werd aanvaard en goedgekeurd. De aanmelding dient echter wel te 
geschieden binnen een termijn van 2 uren vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec). 
 
Al de inkorvingsburelen zullen verplichtend en onmiddellijk de eerste aanmelding via een 
communicatiemiddel mededelen aan de nationale inrichter. Het eerste blad van de aanmeldingen 
(conform aan het model van de inrichter), zal onmiddellijk per fax of ander digitaal 
communicatiemiddel worden overgemaakt aan de inrichter.  
Deze verplichting geldt niet indien een door de KBDB erkend aanmeldingsplatform wordt gebruikt. 
De deelnemers zullen de voorschriften die door de nationale inrichters werden uitgevaardigd, stipt 
naleven op straf van het verbeurd verklaren van hun inzetten, ten voordele van de wedvlucht. De 
formaliteiten van aanmelden en controleren zijn niet meer verplicht vanaf de 3de dag van 
bestatiging.  
 
 
 
 
 
 


