
 

 

 

Met de maand september bereiken we de afronding van het 

sportseizoen 2019. Hier en daar zijn er nog wel een aantal 

liefhebbers die zich verder uitleven met de “Ronde van België”. 

Het gros van onze melkers ziet echter de maand september als 

de maand om zich volledig te concentreren op de rui van hun 
atleten teneinde paraat te staan tegen aanvang van het nieuwe 

kweekseizoen eind november 2019.  

Wij wensen de gelegenheid te baat te nemen om van ganser 
harte onze Vlaams-Brabantse liefhebbers een proficiat toe te 

wensen voor het behalen van een klassering binnen de 

voorlopige nationale kampioenschappen. Het behalen van “6” 

nationale overwinningen is zeker een spreekwoordelijke kers op 

de taart. Hierdoor werd de kwaliteit van onze Vlaams-Brabantse 

hokken zondermeer opnieuw in de kijker gezet! 

Momenteel waait er een roddelwind en desinformatie door onze 

contreien waarmee men wil laten uitschijnen dat er binnen het 

bestuur van PE Vlaams-Brabant chaos zou heersen. Met deze 

wensen wij (de provinciale mandatarissen van de PE Vlaaams-

Brabant) dit ten stelligste te ontkrachten!  

Wij hebben steeds en nog altijd, collegiaal en sportief met 

elkaar omgegaan alhoewel deze feiten door sommigen anders 
de wereld worden ingestuurd. Onafgezien de voorlopige 
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schorsing van de Heer De Bosscher, hebben wij als 

hoofdbestuur van de PE Vlaams-Brabant, STEEDS SAMEN de 

vergaderingen belegd, bijgewoond, constructief samengewerkt 

en unaniem, als team, gedelibereerd.  

Voor de Heer Schotsmans was dit ook een gegeven na het 

ontslag dat hij doorgestuurd heeft naar de RVBB op datum van 

07 juni 2019. Echter heeft de Heer Schotsmans NOOIT zijn 

ontslag binnen de PE Vlaams-Brabant ingediend EN heeft hij 

steeds in eer en geweten zijn taak als verkozen mandataris van 

arrondissement Leuven, ter harte genomen. De Heer 
Schotsmans heeft zijn kiezers, die hem hun vertrouwen hebben 

geschonken, nooit in de kou laten staan!  

 

De persoonlijke redenen waarom de Heer Schotsmans zijn 

ontslag had ingediend, werden ondertussen weggewerkt 

waardoor de Heer Schotsmans op vrijdag 13/09/2019 zijn 

eerder gegeven ontslag heeft laten annuleren via een schrijven 

gericht naar de RVBB. Echter heeft de RVBB beslist om deze 

intrekking van zijn ontslag NIET te weerhouden. Dit onafgezien 
zijn ontslag nog NIET werd bekrachtigd door de ANVGD welke 

staat gepland op datum van 23/10/2019 EN de nodige 

precedenten ons zijn gekend waar de intrekking van een 

ontslag WEL ontvankelijk werden verklaard!   

 

 

 

 

 

Met betrekking tot het indienen van de kampioenschappen van 

PE Vlaams-Brabant, kunnen wij verwijzen naar onze website 

waarop de criteria zijn terug te vinden. 

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

brabant/vlaams-brabant-criteria-provinciale-kampioenschappen 

Belangrijk gegeven hieruit betreft hem het feit dat de 
kampioenschappen tem 04/10/2019 kunnen ingediend worden 

en dat via email (naar deschuyffeleer.n@kbdb.be ) of via de post 

Het provinciaal kampioenschap 
2019 PE Vlaams-Brabant! 
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(postdatum geldt voor de validatie!) tav Nico Deschuyffeleer, 

Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle. 

Voor wat het kampioenschap GHF, fond en grote fond betreft 

dienen ook hier alle prijzen zelf te worden ingezonden! De 

gedachte dat deze kampioenschappen automatisch via WPROL  

zouden worden aangeleverd, werd ons recent tegengesproken. 

Men weze verwittigd! 

 

 

 

 

 

De gratis kampioenschappen op de “5” provinciale Fay-au-

Loges wedstrijden, zijn uitgerekend. De voorlopige uitslag is 

te consulteren op de website via onderstaande link: 

https://www.kbdb.be/images/Vlaams_brabant/2019/sept/Cri

teria_gratis_kampioenschap_Fay-au-Loges_2019.pdf 

Klachten tot en met 15/10/2019! 

Al de gratis prijzen zullen persoonlijk worden uitgereikt aan 

de verdienstelijke winnaars tijdens de provinciale 

kampioenenviering van de PE Vlaams-Brabant welke zal 
doorgaan in de “Salons De Waerboom” op zaterdagavond 

14/12/2019 vanaf 18u00. 

 

  

 

 

 

Tijdens het sportseizoen 2019 zijn we meermaals 

geconfronteerd geweest met het feit dat interprovinciale 
akkoorden niet altijd correct worden geïnterpreteerd en gevolgd 

Gratis kampioenschap Fay-au-Loges. 

Interprovinciale akkoorden  
tussen de PE's en SPE's 

opgezegd! 
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omdat ze niet in een duidelijke taal zijn verwoord. Hierdoor 

krijgen we dubbelzinnige interpretaties aangereikt welke dan op 

zich dwars komen te  staan tov de huidige vigerende 

reglementen. 

Om met een propere lei te kunnen starten in 2020, werd 

hiervoor door ons comité van PE Vlaams-Brabant beslist om 

ALLE mogelijke interprovinciale akkoorden met de ons 

omringende PE’s, op te zeggen! Eventuele toekomstige 

interprovinciale akkoorden zullen zondermeer alleen worden 

opgesteld in lijn met de nationale reglementering EN het 
vigerende provinciale sportreglement van onze PE Vlaams-

Brabant. 

 

Het Bestuur van Vlaams-Brabant 

Verantwoordelijke uitgever 

 


