
ALGEMENE VERGADERING PE VLAAMS-BRABANT   

VAN 27 NOVEMBER 2022    

ZAAL “DE WITTE DUIF” - HALLE  
  

Aanwezig voor de KBDB : Claeskens Eddy (voorzitter), Wees Albert (O-Voorz.), Dardenne Danny (Secretaris), 

Joossens Rudi en provinciaal secretaris Dubois E.  

Naamafroeping van de verenigingen.  

Afwezig of verontschuldigd :  

22048 Betekom, 22144 Drieslinter, 22229 Overhespen, 22260 Wambeek (gestopt), 22314 Merchtem De 

nieuwe Frontduif, 22358 Oplinter, 22373 Pepingen, 22548 Wezemaal (gestopt), 22605 Tremelo, 22619 

Langdorp, 22725 Keerbergen, 22800 Rummen, 22884 Kapellen.  

Er zijn 36 verenigingen vertegenwoordigd.  

  

De voorzitter Claeskens Eddy vraagt een moment van stilte voor de overleden duivenliefhebbers en familie in 

2022.  

Hij geeft vervolgens de samenstelling van de tafel die de PE Vlaams-Brabant vertegenwoordigd. Hij stelt 

dat in de laatste jaren een moeilijke periode hebben gekend door Corona, de zware 

weersomstandigheden en dan nog de uitbraak van de vogelgriep tijdens het seizoen her en der te lande 

alsook in de regio Tienen.  

We stellen vast dat er door de KBDB meer en meer wordt ingezet op de moderne middelen; online 

vergaderen, verwerking infobladen verenigingen, automatische berekening van kampioenschappen.  

Voor 2023 heeft het comité zich voorgenomen om de jeugd-en beginnenlingenclub een doorstart te laten 

maken.  

Hij dankt de bestuurders en helpers in de verenigingen die steeds klaarstaan om onze liefhebbers te laten 

genieten van hun hobby.  

Hij feliciteert alle de liefhebbers van de PE Vlaams-Brabant die zich het afgelopen jaar hebben weten te 

klasseren in de nationale en provinciale kampioenschappen.  

  

Vervolgens wordt er overgegaan tot de orde van de dag.  

Dagorde.  

1 . Verslag van de algemene vergadering van 13.12.2021 (verzonden met de definitieve dagorde)  

De heer Joossens vraagt het woord. Hij stelt dat juridisch voorzien is dat indien er online wordt vergaderd 

een agendapunt pas wordt goedgekeurd indien er een unaniem akkoord is. Het verslag van 12/12/2021 kan 

bij deze dus onmogelijk goedgekeurd worden omdat er toen GEEN unanimiteit werd bekomen om het 

verslag goed te keuren! 

De heer Vanwinkel vind het onzinnig om hierover veel gedoe te maken omdat het goed- of afkeuren niets zal 

wijzigen aan een verslag dat verleden tijd is.  

Verder worden er geen opmerkingen geformuleerd, waardoor het verslag is aangenomen. 

2 .  Administratief verslag van de werking van de afdeling (verzonden met de definitieve dagorde) Ter 

kennisgeving.  

  

We onthouden vooral:  



In totaal waren er nog 50  verenigingen aangesloten in 2022 . Dit betekent dat er 6 verenigingen ontbonden 

werden of in fusie gingen. De ontbinding of fusie van de verenigingen dient bepaald te worden door de 

algemene ledenvergadering van de maatschappij conform de statuten van de KBDB en voorgelegd aan het 

comité van de PE.  

In 2022 betaalden nog 2.331  leden hun bijdrage, zijnde 91 leden minder dan in 2021. Deze 2.331 leden zijn 

met 305 tandemleden aangesloten bij 2026 hokken.  

In onze afdeling werden er nog 130.647 ringen verkocht. Dit zijn er 10.466 minder dan in 2021 (gemiddeld 64 

ringen per hok).  

De ringen worden aan de verenigingen bedeeld op donderdag 29/12/22 (van 9 – 12 u) te Halle of via een 

mandataris, voor zover dit werd opgegeven. Meer info volgt later.  

Nadien zullen er nog enkel ringen beschikbaar zijn op bondszetel te Halle (alle dagen van 9 – 12 u open)  

Onze afdeling scoort ook dit jaar vrij goed in de nationale kampioenschappen :  

Algemene Kampioenschap op plaats 3 en 5.  

Verder 1 winnaar van een kampioenschap 1+2 en 5 winnaars van een as-duif  

39 (39 in 2021) vermeldingen in één van deze kampioenschappen en  45 (74 in 2021) vermeldingen in een 

reeks van de nationale as-duiven.  

Daarnaast werden 23 zonale overwinningen behaald (30 in 2021, 16 in 2020, 21 in 2019)  

Ook noteerden we dit jaar 1 nationale winnaar in onze rangen. (7 in 2021, 6 in 2020 en 2019)  

  

3 . Sportief programma 2023 (verzonden met de definitieve dagorde)   

Kleine halve fond  

Claeskens Eddy :  De nationale algemene vergadering van 28/10/2022 heeft beslist dat de KHF steeds met 2 

nachten mand wordt ingekorfd.  

  

?? : Waarom is er op 5/8 een ander vlucht voorzien voor sector 1 dan deze voor sector 2&3?  

Claeskens Eddy : S2 & S3 zijn akkoord om Orléans te spelen.  

  

?? : Halle wil naar Sermaises.  

Joossens Rudi : Enkele jaren geleden zijn de sectoren aangepast. In ’20 zijn er samenspelen gewijzigd. In ’22 

is het samenspel Petit Club opgericht. Art. 7 zegt dat men unaniem moet zijn uitgestapt om een nieuw 

samenspel te kunnen aangaan.  

Als de algemene vergadering niet akkoord is, moet men als verenigingen voorstellen indienen.  

Claeskens Eddy : Het samenspel was in ‘19-‘20-‘21. In 22 zijn we uitgestapt.  

Joossens Rudi : in januari ’20 is dat gestemd geweest en wel met een meerderheid van 83,5%. Twee illegale 

samenspelen zijn ontstaan, waaronder Petit Club en het samenspel van enkele verenigingen van sector 2 en 

enkele verenigingen van sector 3, terwijl dat niet kon.  



?? : De liefhebbers op de grens van de sectoren binnen een straal van 2.5 km moeten kiezen. Waarom? 

Door de vogelgriep moesten liefhebbers kilometers rijden naar een lokaal. Wij vragen de afschaffing 

van dat kiezen.  

Joossens Rudi : Men heeft mij nationaal toevertrouwd dat de lossingssectoren de toekomst zijn.  Indien 

een beslissing genomen is en men niet meer akkoord hiermee is, dient men dit als agendapunt te 

agenderen op de agenda van de PAV. Hier kan er dan op een democratische manier worden gestemd 

via de verenigingen door AL de LIEFHEBBERS zoals dit indertijd ook gebeurd is voor de herschikking van 

de lossingssectoren.  

Reglementair moet het voorstel door 1/20 van de verenigingen ingediend worden en niet 1/5 zoals men 

momenteel gehanteerd. Artikel 29 van de statuten is NIET geactualiseerd tov de vigerende VZW wetgeving 

en hier gaat de KBDB in de fout. Dit heb ik persoonlijk reeds meermaals gemeld aan de KBDB leiding. 

Claeskens Eddy : Op de vraag waarom op 5/8  naar Orléans, omdat de transporteur dan naar Orléans rijdt.  

  

Joossens Rudi : Voor Petit Club. 

?? : Voor sector 1 staat er Sermaises opgetekend op 5/8. Er werd in nasleep van 2022 ook bijgestuurd (na 

stemming) om ook in sector 1 op 5/8 naar Orleans te gaan.  

?? : Ik zie enkel bij sector 1 op 29/7 een vlucht uit Ecouen?  

  

Claeskens Eddy : is gevraagd voor bepaalde verenigingen van sector 1.  

  

?? : waarom hebben deze verenigingen dan twee mogelijkheden?  

  

Claeskens eddy : Ze moeten kiezen wat ze spelen, Noyon of Ecouen.  

?? : Maar de liefhebbers kunnen dan op 2 plaatsen gaan, dan hebben ze 2 kansen voor de 

kampioenschappen.  

  

Claeskens Eddy : Ecouen telt niet mee in de kampioenschappen.  

  



Nationale kalender.  

Claeskens Eddy : wat betreft de nationale kalender komen er nog aanpassingen in januari, ook voor de 

criteria van de kampioenschappen.  

Snelheid   

 



 

            



   

Claeskens Eddy : Op 29/7 staat voor Sector 1 Noyon / Ecouen, het is dus ‘of’.  

Op 1 mei is geen leervlucht voor jonge duiven. Het art 11 van het NSR zegt : “De wedstrijden voor jonge 

duiven zijn toegelaten vanaf het weekend van 15 mei of bij gebrek vanaf het weekend eropvolgend 

(opleervluchten vanaf het weekend van 1 mei). Vermits 1 mei een zondag is men van oordeel dat pas het 

weekend nadien (5&6 mei) de leervluchten kunnen beginnen.  

De jonge duiven starten dan voor prijs op 20-21 mei.  

Op 1 april is er geen Soissons voor S2&3.   

Noyon stopt op 10 september bij sector 1 omdat de transporteur niet rijdt na het tweede weekend van 

september.  

Wat betreft de wijzigingen in Oost-Vlaanderen om naar zaterdag te gaan aangaat, blijft de Sector 1 lossing 

eveneens bestaan.  

Joossens Rudi : Als de wijziging om naar zaterdag te gaan in Oost-Vlaanderen wordt goedgekeurd, kan dan 

hetzelfde voor sector 1 (mogen uiteraard blijven kiezen tussen een provinciale of interprovinciale lossing!).  

Claeskens Eddy : Ja.  

Vandewinkel Jef : Kan de volgorde van de lossing veranderen? Kan sector 2 niet eerst lossen?  

Op de halve fond kan dat niet, daar is het ieder op toer. Op de snelheid is het een bevoegdheid van het 

comité.  

?? :  Ik volg Rudi hierin. De algemene vergadering laten stemmen.  

Claeskens Eddy : dat staat niet op de dagorde.  

Beullens Geert : Andere zaken worden hier toch ook gewijzigd op voorstel van de zaal.  



Claeskens Eddy : Het vluchtprogramma 2023 staat op de agenda.  

Er ontstaat een gedachtenwisseling over de kampioenschappen en het deelnemen met duiven die in een 

vereniging buiten Vlaams-Brabant zijn ingekorfd.  

Joossens Rudi : Het klopt dat wij (comité van enkele jaren geleden) dat destijds beslist hebben dat de duiven 

binnen Vlaams-Brabant moesten zijn ingekorfd. Dit cfr dezelfde criteria van de ons omringende PE’s. 

Dat is verandert naar de regel dat ook uitslagen behaald in een andere PE voor onze provinciale 

kampioenschappen kunnen worden aangewend en er werd via een amendement ingediend en gevraagd om 

deze onsportieve stelregel terug te schroeven maar de heer Bodengien heeft gezegd dat er geen vergadering 

komt.  

Mijn standpunt is dat de duiven in een Vlaams-Brabantse vereniging dienen ingekorfd te zijn conform de ons 

omringende PE’s.  

Vanwinkel Jef : Wie heeft dat artikel 29 ingeroepen? U, Rudi, u heeft ze aan dezelfde kant van de koord 

gezet, u heeft ze op één lijn gekregen. Wij hebben met Quiévrain niets te maken. Het is gemaakt om ons 

monddood te maken.  

Joossens Rudi : Artikel 29 is niet correct. Ik heb me bij Steven Mathé (advocaat en expert vzw-expert GDPR-

verenigingen)  bevraagd en heb dat laten weten aan de nationale voorzitter. De secretaris heeft wel de 

uitnodiging tijdig verzonden (15 dagen op voorhand) onafgezien dit nog NIET is aangepast binnen artikel 29, 

waarvoor dank.  

Vanwinkel Jef : Schaf artikel 29 af.  

Dardenne Danny : dat staat zo in het Huishoudelijk reglement van de KBDB, dat is bevoegdheid van de 

nationale algemene vergadering, niet van de PE of het comité.  

Vanwinkel Jef : Waar moeten we dan zijn?  

  

Joossens Rudi : Alles ligt klaar bij Steven Mathé. Als hij groen licht krijgt, dient hij klacht in tegen de KBDB. 

In 2020 heeft Charlier gezegd dat er wijzigingen van de vzw wetgeving waren en dat deze correcties niet 

onmiddellijk dienden te gebeuren.  

Op de website staat alle reglementering, maar er zijn nog geen correcties doorgevoerd. Ondertussen is de 

wet wel de wet en dient deze dwingend gevolgd te worden!  

Los hiervan is destijds – toen ik lid van de bestuursraad van de PE was – beslist om voorafgaandelijk aan de 

provinciale algemene vergadering een voorvergadering per sector te houden.  

4. Verslag van de Nationale Algemene Vergadering van 29-10-2021 (in bijlage mee verzonden met de 

dagorde).  

Claeskens Eddy : de beslissingen genomen op de laatste nationale vergadering zijn in de pers verschenen en 

bij de definitieve dagorde bijgevoegd.  

  

Art. 43 : de verzegelingslijst hoeft nog enkel op de nationale en  internationale wedvluchten.  

  

Art. 5 bis (nieuw artikel)  

De eigenaar is verplicht om een oplossing te zoeken voor een aangemelde duif van hem.  Ofwel dient hij de 

duif op te halen ofwel het eigendomsbewijs aan de aanmelder  over te maken. 

Er is een hele procedure opgesteld. De liefhebbers dienen deze tekst zeker eens door te nemen aangezien 

het belang ervan en om eventuele boetes  en extra kosten te vermijden.  



Dit kan gaan over transportkosten voor het door de KBDB  ophalen van de duif bij de aanmelder , 

dagvergoeding voor zolang de duif in de rennen van de KBDB vertoeft,…  

?? : Waarom moeten we duiven muteren?  

  

Claeskens Eddy : Dat is een nationaal reglement.  

  

?? : De duiven staan toch op de hoklijst.  

De provinciale secretaris licht toe dat de duiven vermeld op de hoklijst nergens administratief verwerkt 

worden door de KBDB.  

Administratief telt de aankoop van de ringen door de liefhebber en deze welke hij aanschaft als duif, 

dewelke hij dient te muteren op zijn naam.  

Velen zullen zich nog herinneren dat een paar jaar de liefhebber niet verplicht is geweest om zijn 

ringnummers te vermelden, het aantal per jaartal volstond toen.  

Op vraag van het FAVV is het vermelden van de ringen toen opnieuw ingevoerd.  
  

5 . Provinciaal sportreglement 2023 (verzonden met de definitieve dagorde)  

Er werden  geen voorstellen ontvangen van de verenigingen die echter niet conform het huidige 

gepubliceerde reglement, artikel 29 van de statuten,  werden ingediend. Het comité heeft volgende 

voorstellen gedaan ter wijziging van het provinciaal sportreglement :  

Artikel 6 Toevoeging blauwe tekst  
De verenigingen, samenspelen/verbonden zijn verplicht al de deelnemingsvoorwaarden van hun vluchten ten 

laatste op 31 december (cfr art. 13 & art.14 van het NSR) kenbaar te maken.   

  

De wijziging wordt aanvaard.  

Artikel 7 § 5 Toevoeging en schrapping blauwe tekst  

Een vereniging/verbond kan per vluchtdiscipline slechts deel uit maken van één regionaal samenspel en / of  

van één sectoraal samenspel, en van één inter-sectoraal samenspel, één interprovinciaal samenspel.  

   

De wijziging wordt aanvaard.  

Artikel 7 § 6   Schrapping van blauwe tekst  

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.   

  

Joossens Rudi : ik interpreteer dit als dat men de lijn tussen sector 1 en 2 wegdoet. Dat is gestemd in 2020. Als 

we dat wijzigen, moeten we stemmen.  

Claeskens Eddy : Dat is niet de bedoeling. De mensen zijn het moe om te moeten kiezen.  

Joossens Rudi : Eerst was gezegd dat het een éénmalige keuze zou zijn. We hebben de beslissing genomen 

voor de overlevingskans van de verenigingen EN om ervoor te zorgen dat de duiven rechtlijniger binnen hun 

lossingssector naar huis kunnen komen. Dit gepaard gaande met minder verliezen wat ook daadwerkelijk werd 

bekomen en bewezen. 

Claesekens Eddy : Neem bijvoorbeeld Tienen; ze mogen 20 km nemen, maar kunnen maar 2.5 km omdat de 

lijn daar is.  



Vanwinkel Jef : Wat is de scheidingslijn tussen 2 sectoren? Als ge links ligt, kunt ge niet aan de andere kant 

gaan inkorven.  

Joossens Rudi : Op de snelheid zijn samenspelen enkel mogelijk binnen dezelfde sector. Op de KHF 2 & 3 is 

gezamenlijke lossingssector. Tussen de sectoren 1 & 2 is er wel een scheidingslijn op gebied van de KHF.  
Het samenspel met Wallonië staat boven S2 en S3. Dan moest gans S2 en S3 met Wallonië spelen en dan had 

VB het meeste hoklijsten en het hoofdlokaal. Het samenspel dat Jef heeft opgericht is eigenlijk legaal omdat 2 

& 3 een gemeenschappelijke lossingssector zijn geweest.  

Claeskens Eddy : Maar ze hebben niet samen gelost.  

De wijziging wordt aanvaard.  

Artikel 7 § 8 Schrapping van blauwe tekst  

Een exemplaar wordt voor ontvangst ondertekend en aan de vereniging per kerende teruggestuurd.   

  

De wijziging wordt aanvaard  

Artikel 13 §3 Schrappen van blauwe tekst  

Er mogen geen leervluchten ingericht worden met lossing op officiële plaatsen, tijdens het weekend en op 

erkende feestdagen.   

De wijziging wordt aanvaard  

Artikel 15 §2 Schrappen van blauwe tekst  

Lokale dubbeling  Kleine Halve Fond binnen de respectievelijke lossingssectoren  

één 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.   

De wijziging wordt aanvaard  

Artikel 15 §10 Tekst in blauw toevoegen  

De jaarlijkse sectorkeuze 2 – 3  voor de liefhebbers  die in de 2,5 km liggen aan de grenzen van de sector is 

enkel van toepassing voor de snelheid.   

De wijziging wordt aanvaard  

Artikel 20 § 1  Schrapping van blauwe tekst  

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  

De wijziging wordt aanvaard  

 

6 .  Voorstellen voor de nationale algemene vergadering februari 2022.  

Verder gaande op wat in het punt 3 besproken werd, besluit men bij handopsteking een stemming te 

houden om artikel 29 aan te passen aan het wettelijk quorum, namelijk één twintigste van de verenigingen  

Een ruime meerderheid is akkoord dat het comité het voorstel nationaal indient.        

         ******* 


