
ASDUIF DER FAVORIETEN REGLEMENT 

 
 De deelnemende liefhebber moet in regel zijn met de reglementen van de KBDB 
 Het klassement geldt enkel voor jonge duiven. 
 Deelnemende liefhebbers mogen 2 jonge duiven inschrijven voor een bedrag van 5 

euro voor beide duiven samen. 
 Inschrijving gebeurt bij de bestuurleden van de deelnemende lokalen : 

Recht en Vooruit (Bassevelde) 
Recht en Plicht (Lembeke) 
Recht voor Iedereen (Lovendegem) 
De nieuwe Reizigers (Oosteeklo) 
Laat de nieuwe reizigers vliegen (Waarschoot) 

 De uiterste inschrijfdatum is 15 april 2022. 
 De lijst met ingeschreven ringnummers verschijnt op onze website en zal worden 

uitgehangen in de lokalen. 
 Vergissingen in ringnummers (vb in de 5 eerste cijfers) dienen voor aanvang van de 

eerste vlucht gemeld te worden. Nadien worden geen rechtzettingen meer 
aanvaard. 

 De deelnemende duiven moeten steeds op naam van de liefhebber zelf in- of 
overgeschreven zijn bij de KBDB. 

 Enkel de vluchten gespeeld in het verbond “Meetjeslandse Toekomst” (alle 
verbondsvluchten tellen mee) en de lokale weekenduitslagen ingekorfd in een van 
de 5 verbondslokalen, gedurende de periode van de verbondsvluchten komen in 
aanmerking voor dit klassement. Lokale uitslagen (alleenspelend)  na het weekend 
van de laatste verbondsvlucht komen niet in aanmerking, evenmin als de 
koepeluitslagen. 

 De 5 beste uitslagen per duif worden in aanmerking genomen. 
 Het klassement zal gebeuren op basis van aantal prijzen (max. 5) en bij gelijkheid 

aan prijzen wint de duif met het kleinste coëfficiënt. 
 Per liefhebber zal enkel de best geklasseerde favoriet in aanmerking genomen 

worden voor de eindklassering. 
 Een gewaarborgde prijzenpot van 500 € als volgt verdeeld : 

 100 €, 75 €, 50 €, 7 x 25 €, 10 x 10€. Eventuele meer inleg wordt verder verdeeld in 
prijzen van 10 €. 

 Op geregelde tijdstippen zal een tussenstand beschikbaar zijn en de eindstand zal 
worden bekendgemaakt tegen 15 september. Eventuele opmerkingen of klachten 
dienen voor 30 september bij een van de bestuursleden kenbaar gemaakt te 
worden. (anonieme klachten worden niet aanvaard) 

 Eventuele klachten worden dan behandeld in samenspraak met de hoofdbesturen 
van de lokalen van het verbond “Meetjeslandse Toekomst” en de beslissing 
dienaangaande is onherroepelijk. 


