
PERSBERICHT 
  
  
  
De KBDB dient vast te stellen dat sommige websites er blijkbaar genoegen in vinden  

- om foutieve info te verspreiden aan de liefhebbers  
en  

- om te trachten de KBDB steeds in een slecht daglicht te stellen. 
  
De KBDB betreurt dit ten zeerste. 
  
Zo is er recent een bericht op een website verschenen met als titel  Vier: communicatie over teletekst 
duivensport loopt fout. 
  
Dit bericht dient de KBDB formeel tegen te spreken. 
  
Reeds verschillende maanden is de KBDB samen met de firma CM telecom bezig met deze 
problematiek, waarbij er voor 2015 een oplossing werd gevonden via de teletekst van kanaal VIER. 
  
Daarbij werden zelfs reeds testen werden uitgevoerd op de teletekst pagina’s van kanaal VIER. 
  
Tevens worden de paginanummers voor de duivenberichten behouden op VIER, zoals ze van 
toepassing waren op VTM. 
  
Ten bewijze van dit persbericht, voegen wij hierbij een afdruk van verschillende mails tussen de KBDB 
diensten en de firma CM Telecom. 
  
De KBDB hoopt hiermee alle misverstanden uit de wereld te hebben geholpen. 
  
 
Tot slot kan nog meegedeeld worden dat morgen 1 november 2014 (tussen 8u00 en 10u00) op Radio 
2 tijdens het programma “De Weekwatchers” de duivensport uitgebreid zal aan bod komen. 
 
 
De Nationale Voorzitter, 
  
  
Stefaan VAN BOCKSTAELE 
  
  
  
Van: Yannic Beckers [mailto:yannic.beckers@cmtelecom.be]  
Verzonden: woensdag 29 oktober 2014 18:00 
Aan: Maggy De Clerck 
CC: Dave De Nys 
Onderwerp: RE: TT 01/11 
  
Dag Maggy, 
  
Die testen zijn ondertussen succesvol doorgevoerd. Alles staat live op TT van Vier en werkt. Je kan 
zelf checken op TT van Vier. 
Zoals afgesproken maakt Dave nog een afspraak met jou voor tekst en uitleg bij de editor. 
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Beste groeten, 
  

 

 
Yannic Beckers  
Algemeen Directeur 
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From: Maggy De Clerck [mailto:declerck.m@kbdb.be]  
Sent: woensdag 29 oktober 2014 14:31 

To: Yannic Beckers 

Subject: RE: TT 01/11 
  
Dag Yannick, 
  
Vanaf half oktober 2014 hebben wij de teletekstpagina’s op VTM niet meer gebruikt. 
  
Werden er al testen uitgevoerd op de teletekst van “Vier”? 
  
Groetjes. 
  
Maggy.  
  
Van: Yannic Beckers [mailto:yannic.beckers@cmtelecom.be]  
Verzonden: donderdag 9 oktober 2014 12:19 
Aan: Maggy De Clerck 
CC: Dave denys 
Onderwerp: RE: TT 01/11 
  
Beste Maggy, 
  
We zijn erin geslaagd om dezelfde pagina’s ook bij Vier teletekst voor de KBDB te reserveren. Alle 
bestaande paginanummers blijven dus behouden zoals ze nu op VTM Tekst draaien. 
Dus: 

         800 Indexpagina 

         802 Algemene Info 

         803 Mededelingen 

         804 Weer Westenlijn 

         805 Weer Middenlijn 

         806 Weer Oostenlijn 

         807 Weer boven Parijs – Westenlijn 

         808 Weer boven Parijs -  Middenlijn 

         809 Weer boven Parijs – Oostenlijn 

         810 Lossingen Westenlijn 

         811 Lossingen Middenlijn 
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         812 Lossingen Oostenlijn 

         813 Lossingen boven Parijs 
  
Je mag deze paginanummering voor Vier al doorgeven aan de leden wat ons betreft. 
  
Dave zal zo snel mogelijk een live test doen op de pagina’s van Vier, liefst al dit weekend, zodat wij 
zelf kunnen monitoren of er nog problemen zijn. 
Voor de pagina’s die jullie zelf verzorgen en updaten is er een nieuwe editor voorzien. Dave zal hier 
een opleiding voor jullie voorzien. 
  
Beste groeten, 
  

 

 
Yannic Beckers  
Algemeen Directeur 
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From: Maggy De Clerck [mailto:declerck.m@kbdb.be]  

Sent: dinsdag 30 september 2014 9:29 
To: Yannic Beckers 

Subject: RE: TT 01/11 
  
Dag Yannic, 
  
Hartelijk dank voor de info. 
  
De uitzendingen op teletekst eindigen voor de duivenliefhebbers op 12.10.2014. 
  
We zouden een mededeling plaatsen op onze website vanaf het moment dat de definitieve pagina’s 
op VIER werden toegewezen. 
  
U houdt ons op de hoogte? 
  
Met vriendelijke groeten. 
  
Maggy. 
  
Van: Yannic Beckers [mailto:yannic.beckers@cmtelecom.be]  
Verzonden: maandag 29 september 2014 18:14 
Aan: Maggy De Clerck 
Onderwerp: TT 01/11 
  
Dag Maggy, 
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We werken aan de overzetting van jullie pagina’s naar TT van Vier. Ik hou je op de hoogte. Streefdoel 
blijft 01/11. 
  
VTM laat me weten dat ze maandag 06/10 op hun teletekst gaan aankondigen dat ze deze dienst 
stoppen per 01/11. 
Jullie hebben de leden toch al verwittigd van de wijziging? 
  
Beste groeten, 
  

 

 
Yannic Beckers  
Algemeen Directeur 
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mailto:yannic.beckers@cmtelecom.be
http://www.cmtelecom.be/

