
  

 

 VLUCHTKALENDER 2022 
  

 

 

 

 
www.duivenmeetjesland.be 

Gentweg 58 

9971 Lembeke 

09/377.34.41 

 

 

 

 

http://www.duivenmeetjesland.be/


 

  

 

OPGELET: Het aantal kampioenschapsvluchten en 
prijzen kan nog worden aangepast ten gevolge van 
nationale of provinciale beslissingen.  
  



 

Kampioenschappen “Recht en Plicht” - prijsverdeling 

 
Arras 
Oude: 1) €50+tr/wb Jaarse: 1) €50+tr/wb Jonge: 1) €50+tr/wb 
 2) €40  2) €40 2) €40 
 3) €30  3) €30 3) €30
 4) €20  4) €20 4) €20
 5) €15  5) €15 5) €15
 6) €15  6) €15 6) €15                                                     
 7) €15 7) €15 7) €15 
 8) €15 8) €15 8) €15 
 9) €15 9) €15 9) €15 
 10) €15 10) €15 10) €15 
     11) €10 
     12) €10 
     13) €10 
     14) €10 
     15) €10    
 
Clermont/ Pontoise 
Oude: 1) €50+tr/wb Jaarse: 1) €50+tr/wb Jonge: 1)  €50+tr/wb 
 2) €40  2) €40 2) €40 
 3) €30  3) €30 3) €30  
 4) €20 4) €20 4) €20 
 5) €15 5) €15 5) €15
 6) €15 6) €15 6) €15                                                     
 7) €15 7) €15 7) €15 
 8) €15 8) €15 8) €15 
 9) €15 9) €15 9) €15 
 10) €15 10) €15 10) €15    
 
Sermaisses/Orléans 
Oude: 1) €50+tr/wb Jaarse: 1) €50+tr/wb Jonge: 1) €50+tr/wb 
 2) €40  2) €40 2) €40 
 3) €30  3) €30 3) €30  
 4) €20 4) €20 4) €20 
 5) €15 5) €15 5) €15 
 6) €15 6) €15 6) €15                                                     
 7) €15 7) €15 7) €15 
 8) €15 8) €15 8) €15 
    
      
Najaar Arras   Bonkampioenschap 
Jonge: 1) €50+tr/wb   1)2 x €30 
 2) €40   2)2 x €25   
 3) €30  3)2 x €20 
 4) €20  4)2 x €15                          
 5) €15  5)2 x €10             
 6) €15  6)2 x €10   
 7) €15  7)2 x €10  
 8) €15  8)2 x €10  
 9) €15  9)2 x €10   
 10) €15  10)2 x €10 
 11-20) €10 

     
Algemeen kampioen Arras+ Clermont/ Pontoise: Trofee 
Algemeen kampioen KHF: Trofee 
All- round kampioen Arras+ Clermont/Pontoise+ de KHF: Trofee 
Asduiven: De naturaprijzen voor de winnaars in de 10 categorieën zullen later bekend worden gemaakt 
.  
 

 



Kampioenschappen “Recht en Plicht” 2022 - Criteria 
 
a) Duur plaatselijke kampioenschappen 
 
   Arras oude: van 09/04 tem 09/07 met eerste 3 duiven (3,2,1 punten) 
   Arras jaarse: van 09/04 tem 09/07 met eerste 3 duiven (3,2,1 punten) 
   Arras jonge: van 21/05 tem 13/08 met eerste 4 duiven (4,3,2,1 punten) 
   Clermont oude: van 16/04 tem 09/07 met eerste 3 duiven (3,2,1 punten) 
   Clermont jaarse: van 16/04 tem 09/07 met eerste 3 duiven (3,2,1 punten) 
   Cl/Po jonge: van 11/06 tem 03/09 met eerste 4 duiven (4,3,2,1 punten) 
   Sermaises oude: van 14/05 tem 23/07 met eerste 3 duiven (3,2,1 punten) 
   Sermaises jaarse: van 14/05 tem 23/07 met eerste 3 duiven (3,2,1 punten) 
   Sermaises jonge: van 25/06 tem 27/08 met eerste 4 duiven (4,3,2,1 punten) 
   Najaar Arras jonge: van 20/08 tem 24/09 met eerste 4 duiven (4,3,2,1 punten) 
   Bonverkoopkamp jonge: De 5 beste uitslagen van een duif, aangekocht op onze bonverkoop 2022 en ingekorfd in een 

verbondslokaal. De duif dient voor 15/05 daartoe ingeschreven.  
  
Enkel de prijzen per 3-tal ( geen breuken) van de duiven, die getekend zijn in de 1e inleg en beantwoorden aan de criteria onder 
punt ‘c’, komen in aanmerking. De berekening : de som van de punten en vervolgens de som van de coëfficiënten. 
 

OPGELET: Het aantal kampioenschapsvluchten en prijzen kan nog worden aangepast ten gevolge van nationale of 
provinciale beslissingen.  
 
b) Algemene kampioenen 
 
Algemeen kampioen snelheid: Arras+Clermont/ Pontoise+Arras najaar  
Algemeen kampioen kleine halve fond: KHF 
All-round kampioen: Arras+Clermont/Pontoise+KHF +Arras najaar 
 
Criteria in dalende volgorde : aantal vermeldingen binnen de kampioenschapsprijzen, som der plaatsen binnen de prijzen, 
aantal behaalde 1e prijzen in de kampioenschappen, som der punten, som der coëfficiënten. 
 
c) Bijdrage aan de kampioenschappen 
 
   Kopers en schenkers op de bonsverkoping van 2022, alsook de leden hoklijsten, nemen gratis deel aan   

alle lokale kampioenschappen. De bijdrage voor de andere liefhebbers bedraagt  €10 per categorie voor Arras, Clermont en 
de KHF te betalen voor de start van de eerste kampioenschapsvlucht. 

 
d) Omtrekken 
 
   - Arras en Clermont/ Pontoise in verbond : Zelzate, Assenede, Boekhoute, Watervliet, Waterland-Oudeman, 
     St-Margriete, St-Laureins, Adegem, Ursel, Bellem, Hansbeke, Landegem, Vosselare, 
     St-Martens-Leerne, St-Martens-Latem, Afsnee, St-Denijs-Westrem, Gent,  
     en alle binnenliggende gemeenten. 
 
   - Arras  in alleenspel : Zelzate, Assenede, Boekhoute, Watervliet, St-Jan-In-Eremo, St-Margriete, Waterland Oudeman 
     St-Laureins, Adegem,Oostwinkel, Ronsele, Zomergem, Bellem, Hansbeke, Merendree, Vinderhoute, Mariakerke, Wondelgem 
     Evergem, Ertvelde (+Rieme+Kluizen) en alle binnenliggende gemeenten 
      
   - KHF in verbond (zie reglement koepel)  
 
e) Vermoedelijke kosten 
 
     Moeskroen:  0,65 € (leer- en prijsvluchten)         
     Arras:  0,75 € (leer- en prijsvluchten)         
     Clermont:  0,90 € (1ste inleg gratis) 
     Pontoise:  1,00 € (1ste inleg gratis)                        
     KHF :  1,40 € (1ste inleg+ inleg kamp. Koepel gratis) 
     Orléans     PROV.    
 
Elektronisch toestel €1 per vluchtdag, uitslag papier €1, uitslag via mail is gratis.      
                    
f) asduiven 
 
     10 categorieën : Arras ou+ja+jo, najaar Arras, Clermont/Pontoise ou+ja+jo, KHF ou+ja+jo, 
     berekend over de beste prijzen per 3-tal over 3/4e van de gespeelde kampioenschapsvluchten,  
     geen breuken, afronden naar beneden. Klassement : aantal prijzen/coëfficiënt. Jaarlingen kunnen geen asduif winnen bij de  
     oude.  
g) Sponsoring 
 

Hespen geschonken door Sylvain De Vriendt zullen verspeeld worden zoals op de kalender vermeld, maar kunnen 
verschoven worden afhankelijk van het weer.  

 Darena voeders zal opnieuw 1 waardebon schenken per Arras vlucht met jonge duiven. (1 per liefhebber te winnen) 



  
 

Inkorven en afslaan 2022 
 

Inkorven met een manuele klok is niet langer mogelijk in ons lokaal.  
 

Inkorven donderdag KHF:  
 

Inkorven van 19u tot 20u en dit zonder afspraak 
 
NIEUW!  
Dit seizoen willen we voor de liefhebbers van de kleine halve fond iets extra doen. Een 
waardebon van €20. Alle inkorvende liefhebbers gaan in een pot en een trekking bij de start 
van de volgende inkorving zal de winnaar bepalen. Het gewonnen bedrag wordt dan door de 
winnaar onmiddellijk ingezet tijdens het intekenen (bijvoorbeeld voor reiskosten).  
 
Opm. Deze waardebon dient onmiddellijk te worden gebruikt en kan niet worden 
meegenomen naar volgende weken. Maximum 3 bons per seizoen/per liefhebber te winnen. 
 

Inkorven vrijdag:  
 
Het seizoen 2022 komt zeer dichtbij! Wij staan te popelen om opnieuw te starten en jullie te 
ontvangen voor de eerste inkorving. Voor de inkorvingen van dit seizoen hanteren we vaste 
inkorfuren voor elke liefhebber.  
 
Aan de hand van onderstaande link kan iedere liefhebber zijn keuze doorgeven. Opmerking: 
de datum die vermeld staat op de inschrijvingslink, staat volledig los van de inkorvingsuren 
op deze dag. Het is een voorbeelddatum die gekozen is om een uiteindelijke definitieve lijst 
te maken voor gebruik tijdens inkorving op standaarduren (10h00-11h00 & 16h00-20h00):  
 

klik hier 
 
Wat moet u weten voordat u kiest:  

• De invoering van deze regel heeft als enorm voordeel dat enorme wachtrijen 

vermeden worden.  

• Er zijn 10 keuzevakken van elk een halfuur. De inkorving voor ons lokaal start van 

10h00 tot 11h00  in de voormiddag en loopt verder in de namiddag van 16h00 - 20h00.  

In elk halfuur wordt geopteerd 5 liefhebbers te kunnen inkorven, dit is een gemiddelde 

van 6 minuten per liefhebber.  

Opmerking: Inkorfuren kunnen afwijken van de bovenstaande vermelde uren, indien 
dit het geval zou zijn wordt u hiervan op de hoogte gebracht door het bestuur via 
mail/sms en via de website (www.duivenmeetjesland.be).  

• Deze inkorvingslijst zal uitgedeeld worden/gedeeld worden op de website. 

• De keuze die u maakt,  is een keuze voor het gehele seizoen.  

Door een gegronde reden of het werken in ploegen kan het inkorfuur gewijzigd 

worden. Dit na overleg met een bestuurslid  

Andere:  

• Liefhebbers die enkel met kostduiven komen, worden verplicht in te korven vanaf 

19h00.  

Indien u zowel meedoet aan de wedstrijdvluchten als kostduiven hebt, komt u 
inkorven op uw vast inkorving uur.  

https://forms.gle/2HUZdS7j1rghHEZeA


 
 
Afslaan: 

 
Vanaf 7/5: van 11u tot 12u en van 16u tot 17u 
 
Gelieve deze uren te respecteren om zo onze vrijwilligers te ondersteunen. 
 
Uitslag: 
 
Via mail gratis. Op papier €1 
 
Opm. Er worden geen uitslagen meer opgestuurd/bezorgd aan huis. Deze zijn 
de dag na de vlucht beschikbaar in het lokaal. 
 
Noodkoppelingen 
 
Voor liefhebbers die elektronisch spelen is er een lichte wijziging ten opzichte van vorig jaar. 
Noodkoppelingen zullen enkel en alleen nog kunnen in nood. Dit wil dus zeggen enkel als 
een chipring op moment van inkorving defect blijkt te zijn. Dit zal ook enkel nog kunnen met 
chipringen die wij als lokaal voorzien en niet meer met eigen chips. Een noodkoppeling mag 
maar 1 week gebruikt worden. Het is in eigen belang het toestel na een noodkoppeling binnen 
te geven. Duiven die langer dan 1 week met een noodkoppel vliegen zullen uit de uitslag 
genomen worden.  
 

Mutaties 
 
Het opvolgen van mutaties is heel belangrijk. Alle duiven die niet op uw naam staan zullen 
onmiddellijk uit de uitslag genomen worden. Het heeft dus geen zin om niet gemuteerde 
duiven in te korven. Duiven laten muteren kan je zelf zie daarvoor onderstaande link. Indien je 
hiervoor hulp wenst kan je één van de bestuursleden contacteren. 
 
Formulieren en documenten – KBDB-RFCB 
 

 

Kermisvlucht 2022 

Ook dit jaar gaan zal onze kermisvlucht volledig in teken staan van onze leden van Recht en 

Plicht Lembeke. We spelen met een lokale dubbeling waar enkel onze leden kunnen aan 

deelnemen. Ook voor andere liefhebbers zijn er mooie prijzen te winnen.  

Lid ben je bij ons als je voldoet aan één van onderstaande voorwaarden: 

- hoklijst in ons lokaal 

- bonschenkers 

- bonkopers 

- kampioenschapsleden (ingeschreven voor de eerste vlucht van een kampioenschap) 

- gedurende het seizoen 5X gespeeld hebben in ons lokaal 

 

 

https://www.kbdb.be/formulieren-en-documenten/

