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Een woordje van onze hoofd-lossingsverantwoordelijke Wim Nuël. 
Als jullie nieuwe hoofdlossingsverantwoordelijke voor Quievrain en Noyon voor jullie provincie, kan ik mededelen en 
geruststellen, dat ik heden ten dage werk met de moderne apps en sociale media welke binnen ons bereik liggen. Zo 
bijvoorbeeld maken we gebruik van een WhatsApp-groep tussen de verantwoordelijken en de hoofdvergezellers en 

KBDB personeel, zowel op Quievrain als Noyon. Dit stelt ons in staat om snel en efficiënt te communiceren met iedereen 

tegelijktijdig en kunnen we video’s en foto’s van de weersomstandigheden uitwisselen.  Tevens volg ik de 
weerswaarneming en de voorspellingen op de voet via het KMI en diens webcams en buienradars… ook kan u informatie 
over de lossingen terugvinden op mijn persoonlijke weblog op facebook “De Vitesse Oost-Vlaanderen” dit om jullie 
voldoende informatie te verschaffen en de winnaars van de wedvluchten een forum te bieden. Prettig seizoen gewenst!! 
Wim Nuël 
 

Zitdag. 
In Wallonië zijn zitdagen al lang vervlogen tijd. Oost-Vlaanderen is vooruitstrevend en volgt als eerste in Vlaanderen 
met de afschaffing ervan (de zitdagen wel te verstaan, niet Wallonië). Deze beslissing heeft te maken met besparingen 
maar vooral met evolutie van de noden. Andere Vlaamse provincies zullen zeker dra deze piste volgen. Maar we laten 
U niet in de kou staan! Waarvoor kon men terecht op een zitdag ? 
Ont-ringen van duiven (max. 5/jaar in O-Vlaanderen): neem contact met het secretariaat te Halle. 

Mutaties: deze kunnen te Halle, of via de sectorverantwoordelijke. 
Nazicht uitslagen bij indienen kampioenschappen: plaats en tijd worden later medegedeeld. 
Aankopen voetringen: te Halle, via de maatschappijen of in laatste instantie via de sectorverantwoordelijke (behalve 
arrondissement Eeklo via fondlokaal Eeklo vanaf 24 april-15 september via afspraak - Martin Martens 0493/101537) 
Nieuwe hoklijsten: contacteer jouw sectorverantwoordelijke. 
Andere vragen (en klachten): contacteer jouw sectorverantwoordelijke. 

U kan nog terecht te Zwijnaarde tem maandag 23 april 2018. Het gsm-nummer 0473/839970 voor de zitdag zal nadien 

niet meer bereikbaar zijn. 
De regeling voor de verdeling van de hoklijsten 2019 + het afhalen van de ringen 2019 zal later worden medegedeeld. 

 
Inkorvingslokalen voor PAU. 
Voorstel van het Provinciaal Comité in vergadering 17 maart 2018 – met advisering van het Nat. Sportcomité en 
goedkeuring van de Raad van Beheer en Bestuur. 
La Colombe Joyeuse, de inrichter van deze internationale vlucht, alsook de meeste lokalen uit Oost-Vlaanderen zijn al 
vele jaren smekende partij voor meer inkorflokalen in de provincie. Oost Vlaanderen was als grootste provincie met 

slechts 3 inkorflokalen (Gent, Ronse en Moerbeke) het slechtst vertegenwoordigd. Het comité Oost-Vlaanderen vroeg 
een rechtzetting aan bij het Nationaal Sportcomité en de Raad van Beheer en Bestuur. De aanvraag is goedgekeurd en 
alzo kan men in 2018 terecht in volgende zes lokalen (alfabetisch): Aalst, Eeklo, Gent, Moerbeke, Ronse, St-Gillis. 
 
Lay-out nieuwsbrief. 
Op vraag van velen bieden we naast de Web-layout nu ook een pdf-file aan in bijlage. 
 

Nieuwsbrieven in de andere entiteiten. 

In navolging van Oost-Vlaanderen heeft Vl-Brabant ook zijn nieuwsbrief. Prima werk van voorzitter Rudi Joossens. 
Webmaster Eric Dubois heeft alle beschikbare nieuwsbrieven gearchiveerd op de website van de KBDB. 
Neem alvast een kijkje. 
 www.kbdb.be – PE/SPE – prov. ent. oost-vlaanderen – oost-vlaanderen nieuwsbrief 
 www.kbdb.be – PE/SPE – prov. ent. vlaams-brabant – vlaams-brabant nieuwsbrief 

  
Onderwerpen voor een volgende nieuwsbrief. 
Een woordje van onze Nationale Raad van Beheer en Bestuur; … 
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