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Wij wensen eenieder langs deze weg te informeren dat onze
secretaris Tina Van Bockstaele, haar ziekteverlof werd verlengd
met nog een maand. Binnen de PE’s van West-Vlaanderen,
Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant trachten we zo goed als
mogelijk te roeien met de riemen die we hebben. De
doelstelling is om ervoor te zorgen dat de maatschappijen een
zo minimaal mogelijke last gaan ervaren bij de afwezigheid van
deze secretaris. Communicaties worden daarbij zo goed als
mogelijk door Nationaal geroot naar de betreffende PE’s die
worden aangesproken.

Leervluchten op de Rhône vallei.

Op vraag van verschillende liefhebbers werd er door de PE VlaamsBrabant een GO verleend om vier leervluchten vanuit de Rhône vallei
te organiseren en dat binnen de week zoals het hoort voor
leervluchten. Na een paar maanden van voorbereiding is de
vluchtkalender een feit. De vergunningen zijn binnen en we kunnen
naar buiten komen met een volledig overzicht van deze unieke proef.
De vier leervluchten beantwoorden aan de volgende namen met hun
respectievelijke kost per duif en de gemiddelde afstand:
 17 april – Etain. (0,75€ per duif – 200 km)
 24 april – Bar le Duc (0,75€ per duif – 245 km)

 1 mei – Chaumont (1€ per duif – 315 km)
 8 mei – Gray (1€ per duif – 395 km)
Deze leervluchten zullen ingekorfd worden in “4” verschillende
provincies en wel in de volgende maatschappijen:





Vlaams-Brabant: Herent & Verbroedering Tienen.
Antwerpen: Mol & Sint Job.
Limburg: Maaseik & Sint-Truiden.
Waals-Brabant: Ramillies.

De ophaling en het transport van de duiven zal worden verzorgd door
vervoerder Michaux. De duiven zullen noodzakelijkerwijs moeten
ingekorfd worden in rieten manden. De liefhebbers kunnen inkorven
in de geciteerde lokalen van hun PE alwaar hun hok is gelegen. De
inkorvingsuren op dinsdag worden bepaald door iedere maatschappij
afzonderlijk. Zij weten tegen wanneer ze moeten klaar zijn!
Alleen inkorving wanneer de voorspelde weersomstandigheden op
woensdag gunstig zijn om te kunnen lossen!
Het eerste lossingsuur is 8u00 met minstens 1 uur rust na aankomst
op de lossingsplaats alvorens te mogen lossen.
De verantwoordelijkheid van lossen wordt waargenomen door de
Heer Eric Herbots en dat in samenspraak met de lokale
lossingsverantwoordelijken. Aanspreekpaal voor het “Secretariaat
Leervluchten Oostenlijn” is de Heer Gaston Peeters van
Verbroedering Tienen en te contacteren via email
peetersswerts@belgacom.net .
Vervoerder Michaux moet dit lossingsuur telefonisch doorgeven aan
de “Algemene Lossingsverantwoordelijke”, de Heer Eric Herbots, EN
aan het “Secretariaat Leervluchten Oostenlijn”.
Het lossingsuur zal doorgegeven worden aan iedere participerende
maatschappij die het dan kan verspreiden naar hun liefhebbers
zoals zij dat wensen.

Mutatie momenten PE VlaamsBrabant.

Aangezien de vraag vanwege de maatschappijen en de
liefhebbers groot is om buiten de werkuren mutaties te kunnen
uitvoeren, werd er door het bestuur van PE Vlaams-Brabant
besloten om in iedere sector van onze PE Vlaams-Brabant,
enkele mutatie momenten te organiseren. Hierdoor wordt aan
de maatschappijen en liefhebbers de kans aangeboden om
buiten de werkuren hun mutaties te laten uitvoeren. Een reis
binnen de werkuren naar de KBDB burelen te Halle wordt
hierdoor vermeden alsook de kans op verlies van de
eigendomsbewijzen bij verzending via de post om de mutaties
te laten uitvoeren.
De mutatie momenten die eerstdaags zullen voorzien worden
(werden) zijn:
 Sector “1”, “Noord Brabant” - Kapellen o/d Bos
(Mechelseweg 366) zaterdag 13/04/2019 van 16u00 –
18u00.
 Sector “2”, “Verenigde Vrienden” - Scherpenheuvel
(Houwaartstraat 46) zaterdag 13/04/2019 van 15u00 –
17u00.
 Sector “3”, heeft reeds plaatsgevonden zondag
07/04/2019 te “Verbroedering” Kumtich.

Portduiven op de snelheid versus
artikel 37 van het NSR.

Vanaf 2019 zijn er portduiven toegelaten op ALLE snelheidsvluchten in PE
Vlaams-Brabant. Weliswaar dienen deze portduiven geregistreerd te
worden via het registratiedocument (excel) of via een kopie van de
vaccinatielijst van de liefhebber. De vraag welke ons in tussentijd door
menig liefhebber werd gesteld is “Wie mag waar postduiven inkorven?”.
Om hierop een duidelijk antwoord te verschaffen refereren we naar artikel
37 van het NSR waaruit we de volgende paragraaf even toelichten:

“Het inkorven van port/leerduiven van buiten de deelnemingszone van
de vereniging is niet toegelaten tenzij anders bepaald door de PE/SPE.”
Met de deelnemingszone van een maatschappij bedoelt men de maximum
deelnemingszone welke gangbaar is voor die maatschappij. Indien het een
maatschappij betreft die snelheid en KHF inkorft, dan is de maximale
deelnemingszone van die maatschappij hun deelnemingszone op de KHF.
De liefhebber die buiten de deelnemingszone van de snelheid valt in die
maatschappij maar wel in deze van de KHF valt, mag zondermeer zijn
duiven voor port inkorven op de snelheid in deze maatschappij. Weliswaar
enkel indien deze maatschappij op de snelheid portduiven aanneemt.
Het Bestuur van Vlaams-Brabant
Verantwoordelijke uitgever

