
 

 

Het sportseizoen nadert stilaan haar eindfase. Hier en daar worden nog de 

laatst punten vergaart voor de kampioenschappen. Het aanhoudende 

warme weer welke in hoofdmoot begeleid werd door een NO tot O-wind, 

heeft sinds augustus een andere noot gezongen. De ZW tot W-wind met 

mildere temperaturen heeft er voor gezorgd dat andere regio’s van het land 

nu beter aan hun trekken kunnen komen. De twee nationale GHF 

wedstrijden uit Bourges en Chateauroux zijn hiervan het overduidelijke 

bewijs. Wie durft er nu nog te beweren dat het enkel de massa duiven is 

welke de kopprijzen gaat bepalen? Niets is minder waar! De richting van 

waaruit de wind waait is een van de meest belangrijke factoren om te 

bepalen waar de kopprijzen zullen te verdienen vallen. Eens te meer ook 

het bewijs dat moeder natuur steeds en altijd het laatste woord zal hebben 

en krijgen!  

 

            

            

            

            

Door de verschuiving met een week van de nationale GHF wedstrijdkalender 

voor de jonge duiven, is het voor menig liefhebber niet meer duidelijk tot 

welke datum de KHF wedstrijden met name Chevrainvilliers en Melun, 

mogen ingekorfd worden. Hier kunnen we enkel van zeggen dat dit voor 

gans Vlaams-Brabant het weekend van 01 september 2018 betreft en blijft. 

Voor sector “1” zal dan de laatste Chevrainvilliers worden betwist alwaar dit 

voor sector “2 & 3” een Melun betreft. Ten overstaande van de regelgeving 

van “De laatste KHF wedstrijd mag wordt ingericht tot één week vóór de 

laatste Nationale GHF wedstrijd (Chateauroux in dit geval op 14/09/2018)”, 

wordt er ons inziens hiertegen niet gevloekt. Op 08/09/2019 hebben we 

een provinciale wedstrijd uit Blois welke geprogrammeerd staat. Deze 

provinciale wedstrijd uit Blois valt voor dit sportseizoen onder de discipline 

van de KHF.  
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De KHF in onze provincie. 

 Clubevaluatie van het wedstrijdseizoen 2018. 



 

 

De verwachtingen van het provinciale comité van Vlaams-Brabant zijn dat 

iedere club voor zich, een evaluatie maakt van de vluchtkalender welke zij 

hebben gegeven. Hiermee dienen we ernaar te streven dat de clubs voor 

hun eigen welzijn en hun voortbestaan, nazien of er eventuele afslankingen 

aan hun eigen wedstrijdkalender 2019, dienen aangebracht te worden. Het 

is zeer zeker niet de bedoeling dat er clubs worden gesloten maar wel dat 

er een gezonde sanering in de wedstrijdkalender wordt toegepast om te 

kunnen verder bestaan. Dergelijke verantwoorde sanering is tweeledig. 

Enerzijds worden hierdoor de wedstrijden afgestoten welke niet rendabel 

genoeg zijn voor de club en haar liefhebbers. Anderzijds is het een zegen 

voor de bestuursleden en de helpers van de club, dat ze niet meer voor een 

te verwaarlozen kluts aan duiven, hun ganse avond dienen op te offeren. 

We moeten ons goed in het hoofd prenten dat zonder clubs er NIET met de 

duiven kan worden gespeeld! Het werk draaglijker maken voor de clubs is 

hierbij een welgekomen geschenk om te kunnen verder boeren op de 

gekozen vruchtbare akkers! 

 

 

 

Naast een verantwoorde afslanking van de wedstrijdkalender, hebben we 

ook het alternatief om meer en meer in verbond te gaan spelen. Dit tussen 

twee of meerdere clubs. Het belangrijkste winstpunt bij dergelijke opzet is 

opnieuw “Meer ademruimte voor de clubs” omdat ze nu niet meer iedere 

week paraat dienen te staan maar slechts als het hun beurtrol is binnen het 

opgezette verbond.  

Door bv in verbond met twee te gaan spelen, bekomen we dat ieder bestuur 

met 50% wordt ontheven van werk in het wedstrijdseizoen en dus over 

50% meer vrije tijd gaat beschikken om zelf met volle teugen van hun 

duiven te kunnen gaan genieten. Een rekenkundige benadering met de 

natte vinger geeft ons weer dat indien er wekelijks per club 100 duiven 

worden ingekorfd, er in verbond om de week 200 duiven worden ingekorfd. 

Aan inkomsten voor het voortbestaan van de club op zich kan het in verbond 

spelen, zeker geen noemenswaardig probleem vormen. De ingesteldheid 

om dit gerealiseerd te krijgen moet zijn dat het sportieve en het hobbyisme 

volledig de bovenhand dient te halen op de doelstellingen om “De grootste, 

de sterkste en de machtigste” te zijn! Onze hobby “De duivensport” mag 

geen machtsstrijd inhouden tussen clubs onderling, maar het gezond 

dragen van lasten om ertoe te kunnen komen dat onze liefhebbers met veel 

Het werk van de clubs lichter maken! 



plezier en vriendschappelijkheid, met onze duifjes de competitie kunnen 

aangaan! 

 

Het Bestuur van PE Vlaams-Brabant 

Verantwoordelijke uitgever 

 

 

 

 

 

 

 

 


