KONINKLIJKE BELGISCHE DUIVENLIEFHEBBERSBOND
v.z.w.
PROVINCIALE ENTITEIT VLAAMS-BRABANT

***************************************************************************

Verslag Algemene provinciale vergadering
Zondag 24/11/2019, zaal ‘Witte duif’ te Halle

Aanwezig: de heren mandataris: Joossens Rudi, Dardenne Daniël,
vertegenwoordigers van 61 verenigingen.
Afgevaardigd provinciaal secretaris: Deschuyffeleer Nico
Afwezig: 9 verenigingen werden verontschuldigd.
1. Openingswoord van de voorzitter:
Omstreeks 10.15 verwelkomt de heer Joossens Rudi de
afgevaardigde bestuursleden van de verenigingen. Er wordt een
minuut stilte gehouden voor de leden die dit jaar van ons zijn heen
gegaan.
Ook wordt gemeld aan de leden dat de heer De Bosscher Boudewijn
voor de vergadering aanwezig was met een gerechtsdeurwaarder,
die diende vast te stellen dat hij niet mocht deelnemen aan de
vergadering. Dit na een schrijven vanuit de nationale instanties.
2. Goedkeuring van het verslag van 24/11/2018:
Goedgekeurd.
3. Jaarverslag van het Provinciaal Comité – dienstjaar
2018/2019:
• Bijeenkomst raad van bestuur – Provinciaal Comité:
Het comité vergaderde afgelopen seizoen 17 keer.
• Administratieve gegevens:
- In totaal waren er nog 61 verenigingen aangesloten in 2019
en betaalden nog 2550 leden hun bijdrage. In de afdeling
werden er 146892 ringen verkocht (gemiddeld 57 ringen per
liefhebber).
- Prijs van een ring blijft idem 2019: 1,00€ tot 150 ringen,
vanaf 151 ringen komt er een supplement van 2 €/ring bij,
vanaf 301 ringen komt er een supplement van 4 €/ring bij.
- Op vrijdag 27 december zullen de ringen 2020 verdeeld
worden te Halle (tussen 9.00-12.00). In sector 2-3 via Daniël

-

-

Dardenne: Café Turf, Baalsesteenweg 7, 3130 Begijnendijk
(tussen 10.00-12.00 ook op vrijdag 27 december).
Nationaal palmares:
De liefhebbers behorende tot onze afdeling presteerden goed
in de nationale kampioenschappen; 36 vermeldingen werden
behaald, 6 meer dan vorig jaar. Ook hadden we 6 VlaamsBrabantse nationale winnaars in 2019, 4 meer dan in 2018.
Daarnaast werden er ook 21 zonale overwinningen geboekt,
t.o.v. 17 vorig jaar.
Provinciale Kampioenenviering:
De provinciale kampioenenviering vindt ook dit jaar plaats in
salons ‘De Waerboom’, te Groot-Bijgaarden. Op 14 december
hopen wij jullie zo talrijk mogelijk te mogen verwelkomen. De
inschrijvingen lopen nog tot 5 december. U kan u inschrijven
via volgend email-adres: deschuyffeleer.n@kbdb.be

4. Sportief Programma:
A) Vooruitzichten 2020:
De voorzitter, Rudi Joossens, deelde de toekomstperspectieven
betreffende het komende sportseizoen mede:
• Vanaf 14 maart kan men van start gaan met het seizoen, en dit
tot en met 25 oktober 2020
• De Ronde van België gaat van start vanaf 19 september tot 11
oktober 2020, zowel in 2018 als 2019 waren er hiervoor geen
aanvragen in Vlaams-Brabant.
• Er mogen slechts 2 vluchten tegelijkertijd ingekorfd worden voor
zover de inkorvingsloketten duidelijk van elkaar gescheiden zijn,
met afzonderlijke inkorftafels.
• Dubbelingen van duivinnen blijven uitsluitend toegestaan op de
internationale wedvluchten
• Het provinciaal reglement ondergaat een aantal wijzigingen,
welke in lijn zijn binnen het nieuwe zonespel binnen de PE
Vlaams-Brabant en zullen worden toegelicht binnen de powerpoint.
• De verplichte enting tegen het Paramyxo-virus blijft van
toepassing
• Alle interprovinciale akkoorden met de omringende PE’S werden
opgezegd
• Het resultaat van de werkgroep voor het zonespel, die vorig jaar
werd samengesteld, wordt later de vergadering ter harte
genomen

B) Toelichting georganiseerde polls:
Er werden 3 polls georganiseerd: 1. Quiévrain op zaterdag?, 2.
Noyon op zaterdag?, 3. Portduiven aannemen of verplicht mee op
de spiegellijst.
1) Quiévrain op zaterdag?
Ja:
* bij slecht weer kan er zondag nog gelost worden, en anders
is er zondag een vrije dag voor het gezin voor zowel liefhebber
als vrijwilliger in de maatschappij.
* dan kunnen de mensen die helpen bij de inkorving ook hun
duiven meegeven.
* bij uitstel op zondag moet de liefhebber geen dag verlof
meer nemen.
Nee:
* verschillende jonge liefhebbers werken nog op zaterdag, en
voor hen is het dus niet mogelijk om de snelheid te spelen op
zaterdag.
* gezien het verbond zowel KHF als snelheid inkorft, is het
onmogelijk om 3 vluchten in te manden op 1 avond.
(plaatsgebrek)
* de snelheid inkorven op vrijdag is praktisch onmogelijk voor
vrijwilligers die een full-time job hebben
2) Noyon op zaterdag?
Ja:
* bij slecht weer kan er nog op zondag gelost worden.
* het is onmogelijk geworden om de snelheid nog te
combineren met de Fond en de Hafo-vluchten gedurende het
hele seizoen. Te weinig helpende handen binnen de
maatschappij.
* liefhebbers die GHF spelen hebben anders de mogelijkheid
niet meer om hun jongen op te leren en te spelen.
* uitlezen van de toestellen op een afgesproken uur, (minder
verplaatsingen voor zowel de inkorving als het uitlezen)
Nee:
* onmogelijk te combineren om op vrijdagavond in te korven
als je een full-time job hebt.

* jonge liefhebbers die op zaterdag werken kunnen hun duiven
niet meer spelen.
* plaatsgebrek bij inkorven als je snelheid en KHF samen moet
inkorven

.

3) Portduiven verplicht op de spiegellijst?
Ja:
* de duiven gaan toch mee in de korf en ze beïnvloeden het spel.
Het is ook een oplossing om erop toe te zien dat er geen
verdoken duiven van buiten de speelzone worden ingemand.
* indien er portduiven aanvaard worden, is er geen controle over
deelname in het samenspel en worden de duiven meegesleurd met
de duiven buiten de deelnemingszone
Nee:
* toelaten op de snelheid en zeker bij jonge duiven.
* is competitievervalsing, fond-spelers klokken hun duiven niet
waardoor de uitslag langer openstaat en de spelers die wel op de
spiegellijst staan met alle prijzen en geld gaan lopen.
* is een meerkost voor de maatschappij want hoe meer lijnen op
de uitslag, hoe meer wordt aangerekend door de uitmaker.
* dit is nog een kleine bron van inkomsten voor de maatschappij
om nog iets kunnen terug te geven aan de liefhebbers op het
einde van de rit.
* als wij alle portduiven moeten op de spiegellijst zetten, dan
geraakt de uitslag soms niet af.
* liefhebbers moeten de mogelijkheid hebben hun duiven op te
leren vooraleer er een chipring wordt aangedaan.
Er wordt door sommige verenigingen getwijfeld over de correctheid van
deze polls. Ze willen cijfers zien, percentages. Er werd hen medegedeeld
dat het moeilijk is een correct cijfer te plakken op de polls gezien er maar
de helft van de verenigingen gereageerd heeft op de polls.
Conclusie:
•
•
•
•

geen interprovinciale akkoorden.
Quiévrain los op zondag.
Noyon los op zaterdag.
Portduiven vrije keuze door de liefhebber.

C) Provinciaal Sportreglement
In zijn totaliteit wordt het woord maatschappij vervangen door
vereniging.
Aanpassing art 7
Een verbond : betekent dat de deelnemingszone bestaat uit een
gezamenlijk coördinaat en men beurtelings inkorft (regeling onderling zelf
te bepalen).
Een samenspel : betekent dat iedere vereniging een eigen
deelnemingszone heeft en men wekelijks kan inkorven. M.a.w. de uitslag
van het samenspel is de hoofdwedstrijd met de samenvoeging van 2 of
meerdere deelnemingszones. Tevens kan iedere vereniging afzonderlijk
een uitslag maken (Dubbeling) met zijn eigen deelnemingszone.
Een /verbond kan uit 2 of meerdere verenigingen, een samenspel uit 2 of
meerdere verenigingen /verbonden bestaan.
Een vereniging kan per vluchtdiscipline slechts deel uitmaken van één
verbond.
Een vereniging/verbond kan per vluchtdiscipline slechts deel uit maken
van één regionaal samenspel en van één sectoraal samenspel en van één
inter-sectoraal samenspel.
Een verbond : betekent dat de deelnemingszone bestaat uit een
gezamenlijk coördinaat en men beurtelings inkorft (regeling onderling zelf
te bepalen).
Een samenspel : betekent dat iedere vereniging een eigen
deelnemingszone heeft en men wekelijks kan inkorven. M.a.w. de uitslag
van het samenspel is de hoofdwedstrijd met de samenvoeging van 2 of
meerdere deelnemingszones. Tevens kan iedere vereniging afzonderlijk
een uitslag maken (Dubbeling) met zijn eigen deelnemingszone.
Een /verbond kan uit 2 of meerdere verenigingen, een samenspel uit 2 of
meerdere verenigingen /verbonden bestaan.
Een vereniging kan per vluchtdiscipline slechts deel uitmaken van één
verbond.
Een vereniging/verbond kan per vluchtdiscipline slechts deel uit maken
van één regionaal samenspel en van één sectoraal samenspel en van één
inter-sectoraal samenspel .
Op de vluchtdisciplines snelheid en kleine halve fond kunnen
verbonden/samenspelen alleen gevormd worden binnen de lossingssector

( ingeval van afzonderlijke lossinguren per lossingssector) die van
toepassing is.
Verenigingen die om wille van hun geografische ligging geïsoleerd raken
en ook de deelgemeenten waar geen vereniging gevestigd is, zullen
opgenomen worden in een samenspel waar zij geografisch thuishoren.
Deze toewijzing zal geschieden door het Provinciaal Comité na overleg
met de betrokken verenigingen.
Wanneer verenigingen vrijwillig of verplichtend een verbond/samenspel
vormen, moet dit bevestigd worden in een schriftelijke overeenkomst
ondertekend, door de vertegenwoordigers van de betrokken verenigingen.
De aldus afgesloten en ondertekende overeenkomst moet in driedubbel
exemplaar ten laatste op 31 december van het desbetreffende jaar,
voorafgaand aan het nieuwe seizoen, aan het bestuur van de Provinciale
Entiteit betekend worden. Een exemplaar wordt voor ontvangst
ondertekend en aan de vereniging per kerende teruggestuurd.
De intentieverklaring voor toetreding tot een verbond/samenspel moet
eveneens ten laatste op 31 december, voorafgaand aan het seizoen, door
de aanvragende vereniging(en) aan het provinciaal comité en het bestuur
van het verbond/samenspel worden overgemaakt.
De gemotiveerde aanvragen voor het vormen van een verbond/samenspel
worden door het Provinciaal Comité na onderzoek geweigerd, gewijzigd of
goedgekeurd. De initiatief nemende verenigingen worden door het bestuur
van de Provinciale Entiteit hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
Voor verbonden/samenspelen dient telkens een bestuur gevormd te
worden ten zelfde titel als een vereniging. Iedere deelnemende vereniging
aan het verbond/samenspel zal verplicht vertegenwoordigd zijn in het
bestuur van het verbond/samenspel.
Het hoofdbestuur wordt aangeduid tussen de bestuursleden van het
verbond/samenspel.
Voor verbonden/samenspelen wordt een hoofdlokaal aangeduid aan wie
het vluchtprogramma toegekend wordt.
Het hoofdlokaal van een verbond/ samenspel zal steeds dienen gevestigd
te zijn in de vereniging die het grootst aantal hokken vertegenwoordigt in
het samenspel/verbond. Deze criteria dienen voor 1 januari van elk
sportief seizoen geëvalueerd te worden, en indien nodig zal een nieuw
hoofdlokaal voor het sportseizoen worden aangeduid door het
verbond/samenspel en gecommuniceerd worden aan het PE bestuur voor
1 januari.
Per wedvlucht van een samenspel en voor alle categorieën mogen de
liefhebbers slechts in één en dezelfde vereniging inkorven; zulks op straf
van verbeurdverklaring van al hun inzetten.

De verenigingen die deel uitmaken van een verbond/samenspel en het
vroegtijdig verlaten, kunnen tijdens de resterende periode van de
overeenkomst van het bestaande verbond/samenspel, geen nieuw
verbond/samenspel vormen met andere verenigingen en zullen uitsluitend
gemachtigd worden maximaal hetzelfde aantal en dezelfde
vluchtdisciplines en wedvluchten in te richten, zoals toegekend tijdens de
periode van 3 jaar voorafgaand aan de vorming van het
verbond/samenspel.
Aanpassing art 14
De deelnemingszones van toepassing in de Provinciale Entiteit VlaamsBrabant zijn bepaald als volgt :
Lokale dubbeling Snelheid binnen de respectievelijke lossingssectoren :
Er is enkel nog 1 deelnemingszone van toepassing
Eén vereniging : minimum : 4km - maximum 14 km
Een verbond : maximum 16 km
Regionaal samenspel: samenvoeging van de deelnemingszones van de
lokale dubbeling van de individuele verenigingen/verbond van het
samenspel binnen de respectievelijke lossingssectoren.
Lokale dubbeling Kleine Halve Fond binnen de respectievelijke
lossingssectoren :
Eén vereniging : maximum 20 km
Regionaal samenspel: samenvoeging van de deelnemingszones van de
lokale dubbeling van de individuele verenigingen/verbond van het
samenspel binnen de respectievelijke lossingssectoren.
Lokale dubbeling van provinciale, Interprovinciale en nationale vluchten
Zware Halve fond:
Eén vereniging : maximum 20 km
Een regionaal samenspel: samenvoeging van de deelnemingszones van de
lokale dubbeling van de individuele verenigingen/verbond van het
samenspel.
Fond & Zware Fond:
Eén vereniging : maximum 25 km
Een regionaal samenspel: samenvoeging van de deelnemingszones van de
lokale dubbeling van de individuele verenigingen/verbond van het
samenspel.

De deelnemingszones worden afzonderlijk vastgesteld voor de kleine en
grote snelheid, de kleine 1/2-fond en de lokale dubbeling van provinciale,
interprovinciale en nationale vluchten.
Vlaams Brabantse liefhebbers kunnen enkel inkorven in een vereniging
van Vlaams Brabant, waar ze zich in de deelnemingszone bevinden, van
de verplichte lokale dubbeling of van het samenspel.
Aanpassing art 19
De aanvragen om een verbond/samenspel te vormen met verenigingen uit
andere provincies en andere vluchtlijnen en lossingssectoren (niet van
toepassing op snelheid en kleine halve fond) binnen de provincie kunnen
geschieden na uitdrukkelijk gunstig schriftelijk advies van het provinciaal
comité Vlaams-Brabant en het provinciaal comité van de betrokken
PE/SPE .
Het hoofdlokaal wordt gevestigd in de vereniging van de P.E. / S.P.E. die
de meeste aangeslotenen hokken vertegenwoordigt.
Voor verbonden/samenspel van verenigingen van verschillende
vluchtlijnen en lossingssectoren (niet van toepassing op snelheid en kleine
halve fond) binnen de provincie, wordt het hoofdlokaal gevestigd in de
vereniging van de lossingssector met het meeste aantal hokken waar de
meeste duiven zijn ingemand op de betrokken wedstrijden tijdens de 3
voorgaande jaren.
De wedstrijdkalender, de lossingsuren en- plaatsen van deze
P.E/S.P.E/vluchtlijn zijn in deze situaties van toepassing.
Aanpassing art 22
De verenigingen/verbonden/samenspelen zijn verplicht port/leerduiven
van binnen de deelnemingszones van de vereniging/verbond/samenspel
binnen de lossingssectoren die van toepassing zijn toe te laten op alle
wedstrijd- en leervluchten van de Kleine en Grote snelheid.
Port/leerduiven worden enkel toegelaten mits voorlegging van het officieel
registratieborderel voor port/leerduiven bevattende de lijst met
ringnummers van de ingekorfde port/leerduiven en het bewijs dat die
ingeënt werden tegen paramyxo.
De port/leerduiven kunnen nooit opgenomen worden in de spiegellijst van
de inkorvende vereniging noch van een verbond /samenspel.
Steekproeven zullen regelmatig uitgevoerd worden door de
verenigingen/verbonden/samenspelen en/of door gelegitimeerde
aangestelden van het Provinciaal Comité. Alle vastgestelde misbruiken
dienaangaande vallen onder de verantwoordelijkheid van de inrichters.

De verenigingen /verbonden/samenspelen moeten portduiven of
leerduiven weigeren van liefhebbers die niet in de betreffende
deelnemingszone van de lossingssector vallen.
D) Vluchtschema 2020
Snelheid :
• De wedvluchten voor sector 1 vangen aan vanaf 15/03/2020?
Voorstel 29/03
o Noyon vanaf 11/04/2020 (zal op zaterdag gelost worden)
• De wedvluchten voor sector 2 & 3 vangen aan vanaf 14/03/2020?
Voorstel 28/03
o Soissons vanaf 11/04/2020
• Voor ALLE vluchten (inclusief Quiévrain) worden oude en jonge
duiven samen gelost.
• Vanaf de september vluchten kan de deelnemingszone de
volledige sector bevatten.
• De hoofdwedstrijd zal net als vorig jaar bestaan uit Oude en
Jaarse duiven samen. Een vrije dubbeling voor de jaarse is
toegestaan. (zie art. 8 NSR)
• Portduiven worden toegelaten tot en met de grote snelheid mits
duidelijke registratie hiervan! Het is ook aan de verenigingen om
uit te kiezen of ze al dan niet portduiven aannemen.
KHF:
•
•

De wedstrijdkalender werd herschikt.
o Etampes wordt vrijdag ingekorfd, vanaf 2 mei 2020
Sector 2 + 3 :
ste

o Etampes (1 Lossing)
• Sector 1:
o Etampes (2de lossing)
• Vanaf 20 juni mogen de jonge duiven mee.
• Of Bourges II nog steeds een beschermde vlucht blijft, is nog niet
medegedeeld. Vandaar dat Etampes tussen haakjes staat op het
vluchtprogramma, tot we meer nieuws hebben hieromtrent.
E) Financiële toestand:
• Momenteel staat er 2900,55 euro op de Argenta-rekening van de
PE Vlaams-Brabant.
• Er werd onlangs ook een BNP-Paribas rekening ontdekt waar
geen geld opstond, zelfs een negatief saldo. Bij navraag in de
financiële instelling zelf stond deze rekening nog op de heren Van
Bockstaele en Wees.
5. Toelichting zonespel:
Zie power-point gepubliceerd op de site www.kbdb.be. VlaamsBrabant actueel.

6. Varia:
• Er werd door bepaalde verenigingen gevraagd om tot een
stemming over te gaan om toch een interprovinciale lossing te
mogen inrichten. Maar daar werd niet verder op ingegaan tijdens
de vergadering. Dit omdat alle akkoorden werden opgezegd.
Ook werd aan de vervoerder, Jan Lathouwers, gevraagd wat hij
het liefst zou lossen. Interprovinciaal of een aparte lossing. Het
antwoord van de heer Lathouwers was inderdaad interprovinciaal
maar hij is ook al tevreden bij een lossing op dezelfde
lossingsplaats.
• Er werd voorgesteld om de vergadering per sector. Of Sector 1
apart en Sector 2 en 3 apart te organiseren. De verenigingen
van Sector 2 en 3 hebben het gevoel dat ze bij deze vergadering
weinig tot niets zijn komen doen. Het waren vooral de
verenigingen in Sector 1 die zich mengden in de debatten.
Binnen de reglementen dient een algemene vergadering met alle
sectoren van de PE te worden gehouden. Afzonderlijke
vergaderingen per sector kunnen eventueel voorafgaand
georganiseerd worden.
• Een voorstel naar volgende Algemene Vergaderingen toe: een
wisselsysteem: om de beurt een AV organiseren per Sector.
Volgend jaar in S2, binnen 2 jaar in S3 en binnen 3 jaar terug in
S1. Dan moeten de verenigingen zich niet telkens zover
verplaatsen en kan het verbruik aan de organiserende vereniging
toevertrouwd worden. Een extra bron van inkomsten tijdens de
wintermaanden.
• Waarom, als de snelheid op vrijdag wordt ingemand, de KHF niet
inmanden op donderdag, dit om de eventuele problemen met de
ruimte binnen de vereniging aan te pakken
• Geen provinciale reglementen meer. 1 reglement: Nationaal.
Iedereen gelijk voor de wet, geen discussies meer
• Vanaf 2021, zullen de ringen een doorlopende reeks zijn,
startend met het nummer 1000001/2021.
• Er wordt de verenigingen gevraagd via een mailing naar hun
mening omtrent het zone-spel. Deze mail wordt eerstdaags
rondgestuurd.

