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Bestuurswissel in PE Vlaams-Brabant
Na een kleine maand operationeel te zijn als nieuw bestuur van VlaamsBrabant heeft de Heer Francis Verbist zijn ontslag ingediend als secretarisverslaggever voor PE Vlaams-Brabant. Mede door familiale problemen
gestuurd, heeft Francis ervoor gekozen om niet langer meer zijn functie als
KBDB mandataris van Vlaams-Brabant uit te oefenen. Francis zal worden
vervangen door Danny Dardenne welke de eerste opvolger is van het
arrondissement Leuven. Wij wensen langs deze weg aan Francis onze dank
te betuigen voor de geleverde diensten en heten Danny welkom om samen
met ons het reilen en zeilen in PE Vlaams-Brabant in goede banen te leiden.
Het bestuur van Vlaams-Brabant ziet er vandaag als volgt uit:





Joossens Rudi – Voorzitter Vlaams-Brabant.
- Lid “Algemene Vergadering”.
Schotsmans Gerd – Vice-Voorzitter Vlaams-Brabant.
Dardenne Danny – Secretaris-Verslaggever Vlaams-Brabant.
De Bosscher Boudewijn – Mandataris Vlaams-Brabant.
- Lid “Algemene Vergadering”.
- Voorzitter “Nationaal Sportcomité”

De drinkgoten onder de loupe.

Tijdens de eerste uitgevoerde controles dit jaar, werd bij de lossingen van
Momignies en Arras een raadsel opgelost! Men hoort regelmatig in het
lokaal dat er een duif huiswaarts in gekeerd ZONDER zijn chip OF zonder

zijn gummi aan de poot. Oorzaak van dit probleem werd gevonden bij de te
lange haken van de drinkgoten, welke aan de reismanden worden gehangen
om de duiven van drinken te voorzien.
Bij de bevestiging van de drinkgoten valt het soms voor dat de duif hierdoor
wordt vastgespiesd doordat de te lange haak van de drinkgoot door de
chipring gaat. Dit was te Momignies het geval! Is deze chipring niet
voldoende stevig aangedrukt dan lost deze door het herhaaldelijke trekken
van de duif om zich vrij te maken. In het andere geval bij het niet lossen
van de chipring valt de duif ten prooi van de andere duiven in de mand. Hoe
langer de duif vastzit, hoe slechter ze uit de mand zal komen!

Te Arras werden we zelfs geconfronteerd met een duif welke door een
drinkgoot werd vastgespiesd via de voetring. Hier was de duif gekwetst en
werd de duif niet vrijgelaten maar via de transporteur terugbezorgd aan de

eigenaar (poulage werd terugbetaald!). Loskomen via de voetring is een
onmogelijke zaak en de duif wordt hier letterlijk onder de voet gelopen door
zijn mandgenoten.

De oplossing voor dit probleem kan worden gevonden door de haken van
de drinkgoot in te korten tot ongeveer de helft van de hoogte van de
drinkgoot.

Als de haken proactief worden ingekort gaan we een groot deel van de
problemen in de reismand de loef afsteken. Bij de firma Bauwens zijn ze

hiermee alvast begonnen in het welzijn van onze gevleugelde atleten en dat
kunnen we alleen maar loven!
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