De “DUIF”,
wereldwijd de symboliek van
de “VREDE” !
Geachte bestuursleden,
Beste sportvrienden,

Het moet mij van mijn hart dat de huidige manier van samenspelen, een
NIET te weerhouden manier betreft om onze gemeenschappelijke hobby
“De Duivensport” als symboliek van de vrede te bestempelen!
Door de instandhouding van vendetta’s en het zich hardnekkig
vastklampen aan rancunes, zijn we geen zegen voor de huidige
duivensport. De grote verliezers binnen deze onsportieve houdingen zijn
onze “Liefhebbers” welke met volle teugen wensen te genieten van hun
hobby en de sportieve kansen welke zij hierbij kunnen meepikken !
Daar waar er een mooi samenspel heerst met een grote overkoepelende
uitslag, worden AL de deelnemende liefhebbers in de mogelijkheid gesteld
om enerzijds een topprijs te kunnen pakken binnen een groot
deelnemersveld. Anderzijds behoort het ook tot de reële mogelijkheden
om er mooie, sportief aantrekkelijke, coëfficiënten te behalen welke zich
op het eind van het wedstrijdseizoen reflecteert in het behalen van
begerenswaardig titelgewin binnen de kampioenschappen. Een mooie
voorbeeld hiervan op de KHF, kan hier worden toegeschreven aan het
samenspel van de “PAJOT” in sector “1” waar alle melkers van deze sector
zich met elkaar kunnen meten. Dit sportief samenspel biedt haar
liefhebbers de kans om binnen de provinciale KHF wedstrijden, de plak te
zwaaien. Dat ten nadele van de liefhebbers welke dezelfde discipline
spelen in sector 2 & 3 en waardoor de prestaties van deze melkers op de
kleine HF niet op dezelfde manier in de aandacht kunnen worden
gebracht.
Aan het nieuwe bestuur van Vlaams-Brabant is deze sportieve
ongelijkheid niet ontgaan en wij wensen er daarom ten stelligste de
nadruk op te leggen dat we IEDERE KHF speler van onze provincie,
DEZELFDE kansen willen en moeten kunnen aanbieden!
Deze gelijke kansen kunnen pas worden aangeboden als we de ware
symboliek van de “Vredesduif” opnieuw gaan restaureren binnen onze
beleving van de duivensport! Het is met aandrang dat het nieuwe bestuur

van Vlaams-Brabant een open vraag stelt aan AL de maatschappijen
welke de KHF inkorven in sector 2 & 3, om in overleg te gaan teneinde
een grote overkoepelende uitslag tot stand te brengen in het welzijn van
al hun trouwe liefhebbers. Men moet zich ook duidelijk stellen dat de
lokale uitslag DE uitslag blijft van de maatschappij in kwestie! Uiteraard
gaan we hier “2” overkoepelende uitslagen moeten krijgen nl één voor de
liefhebbers welke op donderdag inkorven en één voor hen welke de
vrijdag als inkorvingsdatum hanteren. Beide kunnen NIET gecumuleerd
worden wegens ongelijke sportieve kansen (2 nachten mand tov 1 nacht
mand!).
Het is de Heer Jef Vanwinkel welke zich het opstellen van het officieel
samenwerkingsakkoord van de donderdag inkorvers zal aantrekken. De
lokalen welke op vrijdag hun KHF duiven gaan inkorven zullen gestuurd
worden door de Heer Patrick Rubbens. Beide personen zetten zich
belangeloos in om ertoe te komen om aan de liefhebbers van de streek
dezelfde de kansen aan te bieden als deze welke onze sportgenoten in
sector “1” hebben aangereikt gekregen via het bestuur van de “Pajot”.
Er werd afgesproken dat er tegen ten laatste “23 april 2018”, er een
ondertekende lijst van AL de deelnemende maatschappijen moet worden
afgeleverd aan het nieuwe bestuur van Vlaams-Brabant. Via een extra
nieuwsbrief zal dan ALLE betreffende info naar de melkers worden
gestuurd zodat ze weet hebben van waar ze kunnen inkorven om mee te
kunnen genieten van vroege prijzen en mooie coëfficiënten binnen een
grote overkoepelende uitslag op de KHF.
Met de hoop dat de rede het zal halen op een kortzichtige houding,
geruggensteund door eigenbelang en rancuneus gedrag, durven we nu al
uit te kijken naar een mooie nieuwe samenwerking in het welzijn van “De
Duivensport” en haar beoefenaars.
Sportieve groeten en aan eenieder en een succesvol en een vredig 2018
toegewenst!

Het nieuwe bestuur van Vlaams-Brabant

