SAMENSPEL HAGELAND
Doel van het samenspel : een groot samenspel met behoud van het lokaal en / of
bestaande samenspelen om de melkers uit deze regio de mogelijkheid te geven om tegen
meer duiven te spelen.

Kunnen deelnemen:
- enkel de maatschappijen waarvan het lokaal in de huidige zone-c ligt. Zie kaart in bijlage.
- uit andere provincies enkel aangrenzende maatschappijen/samenspelen volgens prov.
akkoorden.
- de maatschappijen mogen enkel melkers aanvaarden van zone-b / andere provincies uit
aangrenzende deelgemeenten. Zie aanduiding op kaart in bijlage.
- de maatschappijen mogen ook maar enkel melkers aanvaarden uit hun eigen lokale
deelnemingszone. Deze zijn ook beperkt tot 12 km voor de snelheid en maximaal 16 km voor
de kleine hafo. Zie PSR.

Deelnemende maatschappijen zijn voor:
Momignies: op zaterdag : Rillaar- Testelt-Kwaadmechelen-Zichem-Schaffen –Molenstede.
Op zondag: Schoonderbuken -Tessenderlo.

Soissons : Diest- Molenstede-Rillaar- Schaffen- Schoonderbuken-Tessenderlo- Testelt- Tielt-ZichemKwaadmechelen.

KL HAFO: 1 nacht korf : Diest- Tessenderlo-Testelt- Tielt- Schoonderbuken-Kwaadmechelen.
Vergezeller dient dezelfde te zijn voor alle deelnemende lokalen: VANDERSTUKKEN.
PRIJSVLUCHTEN : Oude en jaarduiven vliegen voor het samenspel op Momignies steeds
samen tot eind augustus. Voor de jonge een aparte uitslag tot eind augustus. Vanaf
september alles samen.
Uitslagmakers:
Momignies zaterdag: Cuypers Jan. Soissons: Geert Buelens, Kl. hafo: Geert Beulens
Centralisatie Voor alle vluchten: Beulens Geert
Hoofdbestuur:

Voorzitter: Claes Luc
Secretaris: Rubbens Patrick
Schatbewaarder: De Blick Gerry

Blad 1 van 3 Reglementen en statuten Samenspel Hageland Rev.1 09-02-2015.

Reglement samenspelen HAGELAND
1. Het samenspel wordt afgesloten voor de duur van 3 jaar en dan stilzwijgend
verlengd. Uitstappen kan na 1 jaar indien de KBDB regelgeving wordt gevolgd.
Opzeggen voor 31 oktober van het lopend jaar. Nieuwe leden worden aanvaard met
een 2/3 meerderheid. Nieuwe deelnemers moeten akkoord gaan met het dan
geldend reglement.
2. De deelnemende lokalen behouden hun eigenheid. Zij bepalen zelf de onkosten voor
hun melkers ivm uitslag, regelaar, enz.
3. De deelnemende lokalen/samenspelen behouden hun stralen of deelgemeentes,
maar mogen niet verder gaan dan de aangeduide deelgemeentes op de kaart in
bijlage. Dit geldt voor zone- b en ook andere provincies.
4. De melkers kunnen per samenspel en per reeks enkel inkorven in één lokaal van het
samenspel waar ze in de deelnemingszone vallen dat door de KBDB is goedgekeurd.
5. De melkers nemen automatisch deel aan de overkoepelende samenspelen en,
kunnen eventueel hun duiven dubbelen in het lokaal spel in het lokaal waar men
inkorft. Het lokaal spel kan ook een samenspel zijn van verschillende lokalen binnen
het samenspel HAGELAND.
6. Er mogen geen portduiven meer aanvaard worden voor de Frankrijkvluchten. Voor
de Belgiëvluchten mogen enkel portduiven uit de deelnemingszone van het lokaal
aanvaard worden.
7. Al de programma’s dienen compatibel te zijn aan elkaar.
8. De documenten van de inkorving per lokaal van het Samenspel Hageland worden
dadelijk na het inkorven doorgestuurd naar de centralisatie. Na verwerking wordt zo
spoedig mogelijk de samenvattende spiegellijst naar de lokalen teruggestuurd. De
documenten blijven in de lokalen en dienen volgens de KBDB regelgeving bewaard te
worden.
9. De aankomsten worden na het openen van de laatste klok zo snel mogelijk
doorgestuurd naar de centralisatie.
10. De uitslag van het samenspel wordt daarna zo spoedig mogelijk elektronisch
doorgestuurd naar de deelnemende lokalen. Deze zorgen voor de verdeling bij hun
melkers die een uitslag wensen. Ieder lokaal bepaald zelf de kosten hiervoor.
11. Indien op een bepaalde vlucht in een lokaal geen duiven zijn ingekorfd, dient men de
centralisatie hiervan te verwittigen voor 21 h.
12. Eventuele klachten ivm de uitslag dienen via de lokale verantwoordelijk te gaan. Deze
controleert lokaal de klacht en geeft ze indien nodig door aan de centralisatie. Deze
klacht dient bij de centralisatie 1 dag na de volgende vlucht voor 20 uur toe te
komen.
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13. De uitbetalingslijsten dienen 2 dagen na de volgende vlucht in de lokalen toe te
komen. De uitbetaling zal dus in het 2de weekend na de vlucht plaatsvinden.
14. Op het einde van de maand stuurt de centralisatie een afrekening naar de lokalen.
Deze regelen onderling binnen de week de verschuldigde bedragen. Bij niet betaling
binnen de 10 dagen wordt het hoofdbestuur gewaarschuwd, daarna het provinciaal
comité.
15. De maatschappijen betalen per vlucht 5 € werkingskosten aan de uitslagmaker/
centralisatie. Het hoofdbestuur heeft hiervoor een rekening geopend. Dit is rekening
nummer BE67 9731 2974 2887 op naam van “Samenspel Hageland” De 7%
afhoudingen blijven ten voordele van het lokaal waar het geld gezet is.
16. Voor los- en inkorvingsuren zie het vluchtprogramma.
17. De etiketten op de korven dienen voor gans het samenspel dezelfde te zijn enper
lossingsplaats een andere kleur te hebben. Het hoofdbestuur spreekt met
Vanderstukken de volgorde van het rondhalen af.
18. Over eventuele kampioenschappen wordt ieder jaar voor 1 maart beslist.
19. Nieuwe punten aan dit reglement kunnen door het hoofdbestuur toegevoegd
worden als ze door een 2/3 meerderheid van de maatschappijen goedgekeurd
worden.
20. De naam “samenspel” wordt door alle lokalen in ere gehouden. Hiermee wordt
bedoeld dat de lokalen onderling geen pogingen ondernemen om spelers van het ene
lokaal naar het andere te lokken. Men mag wel melkers aantrekken van lokalen
buiten het samenspel. Deze dienen wel binnen de lokale deelnemingszone te liggen.
21. De hoofduitslag mag niet gebruikt worden om per lokaal gratis prijzen of waarborgen
uit te schrijven. Dit mag enkel op de plaatselijke uitslag.
22. Het hoofdbestuur zorgt voor de dagelijkse werking van het samenspel. De algemene
vergadering bestaande uit één vaste vertegenwoordiger per lokaal dient alle
genomen beslissingen met een 2/3 meerderheid goed te keuren.
23. Al de genomen beslissingen dienen te gebeuren binnen de nationale en provinciale
reglementen van de KBDB.

Opgesteld te Scherpenheuvel op 9/12/2014.
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