
 

 

 

            

            

            

            

 

Beste bestuursleden en liefhebbers,  

  

Nu het seizoen 2018 goed en wel gestart is en onze nieuwe West-Vlaamse 

bestuursploeg al meer dan een maand aan de slag, is wil ik graag een en 

ander onder de aandacht brengen in verband met onze ervaringen tijdens 

de eerste maand van het nieuwe seizoen. 

  

Onze start was alles behalve makkelijk. Bepaalde zaken die al veel te lang 

aansleepten moesten op orde gesteld worden.  

We moesten spijtig genoeg ook  vaststellen dat er heel wat frustraties 

aanwezig waren en in bepaalde gevallen nog steeds zijn. 

Onze groep spelende liefhebbers wordt steeds maar kleiner en sommige 

(kleinere) lokalen krijgen het organisatorisch en financieel steeds 

moeilijker, zodat de onvrede zienderogen groeit. Men probeert elkaar 

steeds maar een stukje meer van de kleiner wordende koek af te nemen. 

Lokalen vallen elkaar  aan over omtrekken of inkorvingsruimten of 

infrasstuctuur die niet in orde  (zouden) zijn. Liefhebbers zijn ontevreden 

en beschuldigen elkaar van alles en nog wat dat het geen naam meer heeft. 

Medewerkers in de lokalen krijgen allerhande verwijten naar het 

hoofd  terwijl die mensen integendeel alle respect verdienen.  

Hierbij een dringende oproep om kordaat het roer om te gooien naar een 

opbouwende positieve mentaliteit.  
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Onze hobby verdient het niet om deze weg verder te bewandelen.  

Ons provincial bestuur gaat hierbij ook zijn verantwoordelijkheid opnemen 

en  proberen om dit seizoen een grondige evaluatie te maken over de 

knelpunten binnen onze provincie en de problemen in de lokalen. 

Vanaf 3 mei starten we reeds met de werkgroepen . Daarop worden 

verschillende vertegenwoordigers van lokalen en liefhebbers uitgenodigd 

om samen nieuwe reglementen uit te werken en voorstellen te doen voor 

een nieuwe en evenwichtiger vluchtkalender die we dan voor minstens vijf 

jaar hopen te behouden.  

Wij hopen meer duidelijkheid te brengen en iedereen gelijk voor de wet te 

stellen. Omdat voor iedereen goed doen een hele opgave is, zal het ons 

toch niet ontmoedigen om de uitdaging aan te gaan om de West-Vlaamse 

en nationale duivensport een nieuwe wending te helpen geven. Voor deze 

kans hebben we zelf trouwens hard moeten knokken om ons mandaat te 

bekomen.  

Ondertussen vragen we aan iedereen wat geduld,vertrouwen en vooral 

respect voor elkaar.Vergeet de oude vetes en help mee aan de toekomst.  

Dit seizoen wordt een overgangsjaar en moeten we helaas nog  ondergaan 

in zijn huidige vorm.  Reorganisatie vraagt nu eenmaal een ernstige 

voorbereiding, die we door de verkiezingsperikelen niet kregen.   

Mede hierdoor worden er dit seizoen geen klachten over de aangevraagde 

omtrekken meer behandeld. De huidige onduidelijke reglementering en de 

onderling sterk afwijkende  oppervlakte en vormgeving van de 

deelgemeenten  moeten bijgestuurd worden door de werkgroepen. Ieder 

lokaal kan bijgevolg zijn huidige aangevraagde omtrekken behouden voor 

2018.  

Het provinciaal bestuur rekent op de medewerking van iedereen om de rest 

van het seizoen vredig en aangenaam rustig te laten verlopen in respect 

voor elkaar, als een voorbeeldprovincie.  

  

Namens het provinciaal bestuur. 

  

Dany Vandenberghe 

 

 


