
De koning is dood! Leve de koning! 

 

Het is met deze historisch woorden dat ik deze 2de informatiebrochure 

wens aan te snijden. 

Het nieuwe bestuur van PE Vlaams-Brabant heeft sinds 16/03/2018, de 

fakkel officieel overgenomen van het oude comité. Wie dood zegt denkt 

zondermeer verder aan de volgende fase “De erfenis”. Onze erfenis? Een 

schatkist met als inhoud 0,0€ en ook zonder bankrekening want deze van 

het vorige comité was er eentje privé, op naam van “De Gevleugelde 

Vrienden”. Toch wil ik hieraan toevoegen dat we het oude comité 

dankbaar mogen zijn dat ze ons in Vlaams-Brabant geen put met schulden 

hebben achtergelaten. Laat ons toch eerlijk zijn tegenover mekaar want 

dat op zich is dan toch wel de kans om zonder financiële stress, een 

nieuwe start naar de toekomst toe, te kunnen nemen. 

Het nieuwe bestuur krijgt hierdoor nu de kans om volledig vanop scratch 

te beginnen aan zijn werkopdracht om gedurende de komende “6” jaar, 

de duivensport in Vlaams-Brabant in goede banen te leiden. Dat dit een 

heuse opgave zal inhouden behoeft zeker geen uitgebreid betoog. Het 

staat als een paal boven water dat er zeer veel werk aan de winkel is! 

Er zal voorafgaand zo goed als mogelijk een balans dienen te worden 

opgemaakt van wat de inkomsten en uitgaven betreft. Eens we daar een 

degelijk zicht op krijgen is de volgende opdracht om te evalueren welke 

factoren we kunnen aanpakken voor eventuele seponering, sanering of 

bijsturing. Ik wil er tevens aan toevoegen dat indien we gaan voor 

sanering we zeker oog moeten hebben en houden, dat de kwaliteit van 

het op te leveren werk hier no way mag onder leiden! 

Een saneringspunt welke we zonder verpinken gaan aanpakken betreft 

hem een bewust deel van onze provinciale kampioenendag. Tijdens de 

vorige legislaturen was het schering en inslag dat er een heuse schare 

feestgangers gratis en voor niks hun voeten onder de tafel mochten 

schuiven. Deze handelswijze gaat niet langer meer op binnen onze 

legislatuur! Het geld van onze liefhebbers wordt niet meer weggeschonken 

maar zal worden aangewend om deels onze jeugd, de toekomst, een hart 

onder de riem te steken! Hoe we dit concreet gaan aanpakken zullen we 

nog uitgebreid toelichten in een volgende informatiebrochure. Wat we wel 

reeds kunnen melden is dat we gisteren 05/04/2018 onze 2de officiële 

vergadering hadden en we de eer hadden om een degelijke 

informatieronde te verkrijgen van huidig “Verantwoordelijke Jeugdclub” en 

gewezen mandataris van Vlaams-Brabant, Albert Wees. Geruggensteund 

door de voorzitter van de jeugdclub, Nico Maes, en de secretaris , Ingo 



Berghmans, werden we uitgebreid ingelijfd in de wereld van onze 

opkomende jeugd in Vlaams-Brabant. Er mag gezegd worden dat er een 

duidelijke klik is en we de toekomst hoopvol mogen aanzien voor wat de 

jeugdwerking zal inhouden. Grote broer zal kleine broer begeleiden waar 

nodig waarbij we echter de aandacht moeten vestigen op het feit dat er 

toch een bewuste autonomie in hun functioneren moet toegelaten worden. 

Het is het nieuwe bestuur ook menens dat we er moeten naar streven om 

de kansen van onze Vlaams-Brabantse liefhebbers zo goed als mogelijk te 

voorzien van dezelfde en eerlijke kansen. We onderkennen sector 1, 2 & 3 

binnen onze Vlaams-Brabantse provincie en het is en zal geen evidentie 

zijn om zoveel als mogelijk, gelijke kansen aan te bieden. We gaan ons 

zeker de ogen niet toedekken maar nemen de uitdaging aan om er 

degelijk werk van te maken. Hekelpunt van vandaag is de verschillende 

inkorvingsdagen voor de KHF. Binnen sector 1 worden de Chevrainvilliers 

steeds op vrijdagavond ingekorfd. In sector 2 & 3 onderkennen we lokalen 

die enerzijds deze wedstrijden op donderdagavond inkorven en de andere 

op vrijdagavond zoals in sector 1. Hier is het duidelijk dat door dergelijke 

manier van acteren er vele opportuniteiten verloren gaan. Ook zijn 

hierdoor de kansen niet gelijkmatig verdeeld. Voor 2019 zal dit een 

werkpunt vormen voor ons nieuwe bestuur om voor de KHF dezelfde dag 

van inkorven te realiseren en dat voor ALLE Vlaams-Brabantse lokalen 

welk voor deze discipline inkorven. 

Als laatste melding binnen deze informatiebrochure zou ik langs deze weg 

alle liefhebbers willen danken, in naam van ons nieuw comité, welke ons 

hun vertrouwen hebben geschonken door voor ons te stemmen. Wij 

wensen in navolging hiervan een algemene oproep te doen om naast het 

ons toevertrouwde vertrouwen OOK alle sportgenoten te behandelen op 

een sportieve manier en dat geruggensteund met respect voor elkander 

en voor onze atleten de “Sportduif”. De duivensport is een buitenkans om 

enerzijds volledig zelfstandig een goede stam met duiven op te zetten. 

Anderzijds biedt het ons de mogelijkheid om warme en duurzame 

contacten en relaties op te zetten. Geld brengt ons geen warmte in onze 

harten maar brengt ons dikwijls in de verleiding om duurzame 

vriendschappen hiervoor op te offeren. Geld mag in weze geen doel op 

zich zijn in het leven maar is wel een noodzakelijk kwaad om verder te 

kunnen voorzien in zijn behoeften. Vergeet daarnaast niet dat indien 

iemand ongeneeslijk ziek wordt, deze persoon zonder verpinken al zijn 

vergaarde geld wenst weg te schenken in ruil voor een goede gezondheid. 

Moraal van deze zaak is dat gezond men meestal niet beseft hoe rijk men 

in feite is. Eenmaal ongeneeslijk ziek beseft men pas hoe rijk we effectief 

waren! 

Het gaat jullie verder goed en tot een volgende informatiebrochure! 



 

Rudi Joossens 

Voor het “Nieuwe comité van Vlaams-Brabant” 


