
OOST-VLAAMSE VERENIGING 

SECR.: Mark De Backer 

Sint Jozefstraat  84 

9820 MERELBEKE 

ONDERRICHTINGEN ARGENTON 11-07-2020 

====================================    

Coördinaten losplaats : 46 35 19.0  -  01 31 35.0 

Winst of verlies :  550 km. 

Neutralisatie: 

        zaterdag     11/07   05h12  -  22h53 

        zondag        12/07   05h13  -  22h52 

        maandag    13/07   05h15  -  22h52 

        dinsdag       14/07   05h16  -  22h51  

        woensdag   15/07   05h17  -  22h50 

INKORVING: 

Vlucht voor oude en jaarlingen. Alle duiven nemen deel aan de nationale 

prijskamp, de Zonale dubbeling én de Provinciale dubbeling. 

Geen dubbeling van de jaarlingen bij de oude duiven. 

De Nationale poele-brieven gebruiken voor de Nationale-Zonale en Provinciale 

wedstrijd. 

REISKOSTEN:  Nationaal   Oude  1.85 € 

                                               Jaarlingen 1.85 € 

                               Zonaal   Oude en Jaarlingen: GRATIS 

                       Provinciaal   Oude  0.25 €  Jaarlingen  0.25 € 



Waarborgen Nationale wedstrijd in categorie Oude en Jaarse: 

Nationaal mise tot 50 

Serie aangeduid en on-aangeduid tot 1,50 

Papieren uitslagen: mits betaling van 8.00 € (per categorie - inbegrepen de 

Nationale - Zonale en Provinciale uitslag) kan een gedrukte uitslag bekomen 

worden. Aanduiden op Nationale poelbrief. 

MANDEN : in goede staat en gelood 

                    Plastieken manden: 22 duiven (bij warm weer 20 duiven) 

                    Aluminium manden: 25 duiven (bij warm weer 23 duiven) 

Op onvolledige manden het aantal en geslacht noteren aub. 

De nummers van de strips dienen zoals voor alle andere vluchten samen met 

het mandnummers vermeld te worden op een lijst. Zie onderrichtingen KBDB. 

De mandnummers dienen ook vermeld te worden op de etiketten. 

GUMMIRINGEN : Duiven met elektronische chip-ring worden ingekorfd zonder 

gummiring. Duiven zonder elektronische chip-ring worden ingekorfd met 1 

gummiring. Deze duiven worden verplicht voorzien van een “speciale 

controlechip, die in het lokaal gekoppeld wordt aan de identiteitsring. Kostprijs 

1.10 € per ring. 

VRACHTBRIEF: De vrachtbrief  wordt overhandigd aan de vervoerder, 

deze moet volledig en duidelijk leesbaar ingevuld zijn en ondertekend. 

VACCINATIEFORMULIER-PARAMIXO:  Het formulier invullen en overhandigen 

aan de persoon die de duiven komt ophalen. 

INKORVINGSGEGEVENS en BESTATGINGEN: opladen gegevens naar KBDB-

online (gebruikers van Data- zie info Data-Technology) 

TELEFONISCHE AANMELDINGEN: KBDB-online door liefhebber of lokaal (Zie 

informatie KBDB) 

NATIONAAL SPORTREGLEMENT  : integraal van toepassing.  

 

 



Wij verzoeken ALLE INKORVINGSLOKALEN om stipt de inkorvingsuren na te 

leven. Het kan niet de bedoeling zijn dat de vervoerder geruime tijd moet 

wachten voor het ophalen van de duiven. 

O.V.V. dankt u van harte voor de bereidwillige 

medewerking en wenst u veel succes toe! 

E-mail: mark.de.backer3@telenet.be 


