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Een nieuw sportief jaar staat voor de boeg en het volgende weekend gaat
dit in duivenland officieel van start! Voor een groot deel van de liefhebbers
wordt nu alles op alles gezet om de duiven tijdig klaar te stomen voor een
vlotte en vruchtbare vroege kweek. Voorkoppelen heeft ontegensprekelijk
zijn voordelen om een gelijkmatige leg bij de (nieuw) samengestelde
koppels een handje te helpen. Niets mag aan het toeval worden overgelaten
en het zijn in de details dat men meermaals de kampioenen onderkent.

Goed begonnen is half gewonnen!

Algemene Vergadering versus hoklijsten.
Dit jaar werd er geopteerd om de “Algemene Vergadering” op zondag 25
november 2018 te laten doorgaan in de ons gekende zaal “De Witte Duif”,
aanpalend aan de burelen van de KBDB te Halle. Hierbij wordt er aan alle
maatschappijen ook de kans aangeboden om hun hoklijsten af te geven
tijdens deze “Provinciale Algemene Vergadering van PE Vlaams-Brabant”.
Kwestie om de factor efficiëntie mee onder de arm te nemen in aanloop
naar het sportieve jaar 2019. Er zullen dan ook blanco vaccinatiebewijzen
ter beschikking liggen!
Voor zij die het wensen kan via de website van de KBDB het vaccinatieattest
ook gedownload worden:
https://www.kbdb.be/nl/algemeen-4/formulieren-en-documenten

De Jeugdclub van Vlaams-Brabant

Als “Bestuur van Vlaams-Brabant” mogen we terecht fier zijn dat we in
onze provincie een jeugdclub hebben, geleid door een stel jonge,
dynamische en enthousiaste duivenmelkers, welke er een doelgerichte
visie op nahouden. Deze is werkzaam onder leiding van Voorzitter Nico
Maes, Ondervoorzitter Andy Lauwers & gesteund door een gedreven team
van medewerkers. Er ligt een mooie toekomst voor de Vlaams-Brabantse
jeugd in het verschiet. De initiatieven welke ze aan het uitwerken zijn
zullen zeker een volwaardige ondersteuning vormen voor de actieve jeugd
in onze provincie.
Wie onze jeugdclub financieel wenst te ondersteunen in hun streven, kan
dit door een steunkaart aan te kopen van de jeugdclub. Voor de prijs van
slechts 5€. De verkoop van deze steunkaarten beperkt hem niet enkel tot
onze familie van provinciale duivenliefhebbers, maar zijn beschikbaar voor
iedereen! Wensen jullie graag te steunen? Dan kan het bedrag voor het
gewenste aantal steunkaarten gestort worden op rekeningnummer
BE16 7350 4876 9974 . De steunkaart(en) worden u dan per post
opgestuurd.
Het leuke aan deze steunkaarten is dat er een spraakmakende prijs aan
verbonden is namelijk een gratis weekverblijf te TENERIFE.

Het afscheurbaar deel van de steunkaart zal aangewend worden voor de
loting!

De verkoop is gestart tijdens de Nationale Dagen 2018 en de verloting van
deze prachtig prijs zal plaatsvinden op onze Provinciale dag in 2019.
Dus hopen wij dat iedereen zijn steentje zal bijdragen tot het in stand
houden van onze geliefde jeugdclub door de aankoop van deze
steunkaarten.

Want de jeugd is de toekomst voor onze sport.
Voor verdere informatie twijfel niet ons te contacteren via onderstaande
gegevens.
nicopigeonsmaes942@outlook.com - 0472/697957
&
andylauwers@hotmail.com

- 0485/033469

Samen spelen in sectorale samenspelen.
De laatste dagen krijgen we vanuit de verschillende sectoren, welke onze
provincie rijk is, de vraag of er soms ook op de snelheid geen samenspelen
kunnen worden gerealiseerd zoals dit in 2018 reeds een feit was voor de
KHF wedstrijden.

Als bestuur van PE Vlaams-Brabant kunnen we dergelijke aanvragen alleen
maar toejuichen en ervaren we dit als een terugkeer naar een positievere
en sportievere benadering van onze hobby “De duivensport”.
Vorig jaar werd er op de KHF een samenspel gerealiseerd van de donderdag
inkorvers en één voor de vrijdag inkorvers in sector 2 & 3. Sector “1” had
daartegenover zijn samenspel “De Pajot”. Aangezien we de KHF in 2019 op
dezelfde dag gaan inkorven voor de ganse provincie, krijgen we nu de
mogelijkheid aangeboden om een nog sportiever samenspel op te zetten en
dat per sector! Hierdoor wordt de breedte van het samenspel ingebed. De
grillige natuurelementen welke in België schering en inslag zijn, gaan door
een sectorale klassering minder invloed kunnen uitoefenen waarbij dat de
prijzen binnen de sector evenrediger en eerlijker zullen kunnen worden
verdiend.
In navolging van de samenspelen op de KHF is het meer dan eerlijk dat we
deze mogelijkheid ook zouden willen kunnen aanbieden aan onze
snelheidsspelers en dat voor de “3” sectoren. Deze mogelijkheid is haalbaar
omdat de lossingen op de snelheid gezamenlijk is voor iedere sector als we
hiervoor de “3” sectoren bekijken. Sector “1” heeft een lossing op de
middenlijn en sector “2” & “3” hebben een gescheiden lossing op de
oostenlijn.
Om dit gerealiseerd te krijgen voor 2019 op de snelheid en de KHF, en dat
voor de “3” sectoren in Vlaams-Brabant, zal het bestuur van de PE van
Vlaams-Brabant, hier met plezier meehelpen om dit gerealiseerd te krijgen.
Doelstelling dient wel te zijn om dit het liefst gratis te kunnen aanbieden
zodat het aan de maatschappijen/liefhebbers, niets extra zal kosten en zij
een prachtig sectoraal samenspel aangeboden krijgen. Een bestaand en
onderliggend samenspel kan uiteraard nog behouden blijven indien
gewenst!
Om het sectorale samenspel gerealiseerd te krijgen op de snelheid en KHF,
gaan we op een volwassen manier de vraag van participatie stellen aan
ALLE maatschappijen welke de verschillende sectoren rijk is. Zij die niet
wensen deel te nemen kunnen en gaan we ook niet verplichten om deel te
nemen! Als motto kunnen we lanceren:

Via sectorale samenspelen onze sport
sportief en kansrijk beleven!
Het Bestuur van PE Vlaams-Brabant
Verantwoordelijke uitgever

