
 

 

 

Binnen deze nieuwsbrief “Nr 7” wensen wij een aantal punten 

aan te halen welke hopelijk meer duidelijkheid zullen 

verschaffen voor zowel de maatschappijen als de liefhebbers.  

Ook nemen wij de gelegenheid te baat om door te geven dat 

wij tijdens het huidige sportseizoen 2019 in onze PE Vlaams-

Brabant, reeds “6” (Inter) Nationale overwinnaars rijk zijn! Via 
deze weg wensen wij deze overwinnaars alvast een hartelijk 

proficiat toe! Zij zullen op gepaste wijze worden gehuldigd 

tijdens onze provinciale kampioenenviering welke zal doorgaan 

op zaterdagavond 14/12/2019 in de “Salons De Waerboom” te 

Groot-Bijgaarden.  

 

 

 

 

 

Zonder inmenging vanuit Nationaal, gaan we in augustus zonder 

meer nog 2x naar Etampes (Brières-les-Scellés = 1 nacht mand) 

op 10 & 24/08/2019 en nog 2x naar Fay-au-Loges (= 2 
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nachten mand) op 17 & 31/08/2019. Voor Etampes krijgen we 

“2” aparte lossingen zijnde als eerste “sector 2 & 3” en als tweede 

“sector1”. Voor de Fay-au-Loges hebben we één gezamenlijke 

provinciale lossing van de “3” sectoren! 

Tevens werden de wedstrijdkalenders van de “3” sectoren  vanaf 

dit jaar op de website van de KBDB gepubliceerd onder “PE 

Vlaams-Brabant”, knop “Vlaams-Brabant Reisrooster 

2019”.  

https://www.kbdb.be/nl/uit-de-pe-spe-5/vlaams-

brabant/vlaams-brabant-reisrooster-2019/reisrooster-sector-1 

https://www.kbdb.be/nl/uit-de-pe-spe-5/vlaams-

brabant/vlaams-brabant-reisrooster-2019/reisroosters-sector-

1-2 

  

 

 

 

 

Reeds sinds 2015 wordt er als seizoenafsluiter van de fond, de 
interprovinciale wedstrijd uit Bergerac gespeeld, het weekend 

na Perpignan. Ook voor 2019 stond deze op de 

wedstrijdkalender van de PE Vlaams-Brabant geprogrammeerd 

en naar traditie OOK goedgekeurd voor ALLE maatschappijen 

van onze PE Vlaams-Brabant welke deze de vorige jaren 

hebben ingekorfd. 

Echter zou deze NIET doorgaan in 2019 met als reden een 

administratieve fout bij de aanvraag van de vergunning. Deze 

aanvraag werd naar Nationaal gericht alwaar de aanvraag naar 

de betreffende Waalse PE zou moeten zijn gericht! De Waalse 

PE zou op haar strepen blijven staan en hierdoor de vergunning 

voor Bergerac NIET goedkeuren.  

Via, via werden wij officieus ook ik kennis gesteld van deze 

schrapping en dat via onderstaande mail: 

From: Maggy De Clerck  

Bergerac geschrapt op de 

wedstrijdkalender! 
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Sent: Wednesday, July 24, 2019 3:40 PM 

To: Stoclet Daniel 

Cc: denis.sapin@hotmail.com ; Patrick Marsille ; pascalbodengien@hotmail.com  

Subject: RE: Bergerac  

Monsieur Stoclet, 

J’ai pris connaissance de votre courriel ci-après concernant l’organisation du concours de Bergerac en date 
du 10/08/2019. 

Il est à noter que la délivrance du permis de lâcher pour Bergerac le 10/08/2019 se base sur une faute 
administrative.  

Nous vous rappelons que le concours de Bergerac le 10/08/2019 N’EST PAS AUTORISE.  

Salutations cordiales.  

Le Président du CSN, 

Denis Sapin. 

Vanuit de PE Vlaams-Brabant werd er daaropvolgend  

gevraagd om deze schrapping officieel vanuit Nationaal door 

te geven aan de maatschappijen en de liefhebbers. Tot op 

heden nog geen officiële berichtgeving mogen ontvangen EN 

ook de vervoerders hebben hiervan nog geen weet! 

 

  

 

 

 

Er werd ons melding gemaakt dat er misbruik wordt gemaakt 

met portduiven. Naar verluid zouden deze bewust op de 

spiegellijst worden geplaatst om zo meer duiven in concours te 

hebben. Dit kan en mag gewoonweg niet! 

Voor dit jaar heeft het bestuur de PE Vlaams-Brabant 

portduiven toegelaten en dat op ALLE snelheidsvluchten. Wel 

was hierbij de verplichting uitgeschreven dat ALLE portduiven 

geregistreerd dienden te worden alvorens deze de mand 

Portduiven mogen NIET op de 
spiegellijst! 

mailto:daniel.stoclet@skynet.be
mailto:denis.sapin@hotmail.com
mailto:marsille.p@rfcb.be
mailto:pascalbodengien@hotmail.com


ingaan. Ook was het zo dat de maatschappij vrijblijvend kon en 

mocht kiezen om al dan niet portduiven aan te nemen.  

Er wordt dus ten stelligste verwacht dat deze richtlijnen correct 

en sportief worden gevolgd en toegepast door de 

maatschappijen! 

 

Het Bestuur van Vlaams-Brabant 

Verantwoordelijke uitgever 

 


