
 

 

 

De natuur heeft tijdens het huidige duivenseizoen reeds 

meermaals roet in het eten gegooid. Haar wispelturig karakter 

is tevens de aanleiding voor menig extra grijs haar bij onze 
lossingsverantwoordelijken. Chapeau mannen voor jullie inzet 

en volharding om er steeds het beste willen van te maken! Ook 

is de geleverde ondersteuning door onze “Cel 

Weersvoorspellingen PE Vlaams-Brabant” een niet weg te 

denken ruggensteun voor hen! 

Grote verliezen werden er reeds geregistreerd binnen de duiven 

populatie. Daarnaast werden tal van hokken reeds geteisterd 

door adeno en colli aanvallen tussen hun jonge duiven, waarbij 

men enkel met lede ogen de ravage kon aanzien. Langs alle 

kanten loert tegenspoed achter de hoek welke echter met de 

nodige inzet, volharding en geduld, kan worden aangepakt. 
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De KHF anno 2019! 



De problematiek van de KHF heeft reeds voor menig kopzorgen 

gezorgd. Wegens het wegvallen van de gekende lossingsplaats 

te Chevrainvilliers (geen Franse controleur meer actief!)  moest 

er worden uitgekeken naar een andere en evenwaardige 

lossingsplaats. Als bestuur van PE Vlaams-Brabant zijn wij er 

persoonlijk op uitgetrokken om deze te gaan zoeken EN vinden 
te Etampes (Brières-les-Scellés). De twee eerste lossingen 

werden daar gehouden met nadien een uitzonderlijk uitwijken 

(2x) naar Chevrainvilliers (goodwill van de Franse controleur 

van Etampes). Toury werd als vijfde wedstrijd aangedaan maar 

voldoet niet om een dergelijk contingent duiven van een veilige 

lossing te voorzien. Finaal hebben wij als PE Vlaams-Brabant de 

knoop doorgehakt en gaan wij voor de rest van het 

sportseizoen 2019 naar Etampes (Brières-les-Scellés) met twee 

gescheiden lossingen zijnde sector “1” en sector “2 + 3”.  

Deze beslissing werd genomen aangezien snelheid & KHF onder 

de hoedanigheid van de PE valt en wij willen instaan voor een 

stabiele wedstrijdkalender waarbij de duiven vlot naar huis 

kunnen keren! Uiteraard zijn de wedstrijden uit Toury (op 
datum van 01/05/2019) en deze uit Etampes (Brières-les-

Scellés), goedgekeurd als officiële lossingsplaatsen KHF zodat 

de uitslagen hiervan zondermeer kunnen weerhouden worden 

voor de provinciale en nationale kampioenschappen KHF! 

Nieuw binnen de KHF wedstrijdkalender vormen de “5” Fay-au-

Loges wedstrijden (2 nachten keef tussen de nationale GHF 

wedstrijden in), waarvan de inrichting op onze vraag, door de 

Brabantse Unie zal worden waargenomen. ENKEL de Brabantse 

lokalen zullen deze “5” Fay’s kunnen inkorven met 

PROVINCIALE lossing. Op deze “5” Fay’s zullen er ook GRATIS 

sectorale uitslagen worden opgemaakt en dat onder het impuls 

van ons bestuur. Deze insteek in lijn met de visie van de 

“Zones” en waarmee we de betrachting hebben om de invloed 
van weer en wind af te vlakken naar gelijkere kansen per 

sector. Op het einde van het sportseizoen maken we hiervan 

een evaluatie op. 

Voor deze “5” Fay’s zal er GRATIS sponsoring worden voorzien 

door ons comité. Drijvende kracht om dit gerealiseerd te 

krijgen is onze Ondervoorzitter Gerd Schotsmans. Gerd heeft 

het beste van zich gegeven om deze “5” Fay’s de nodige luister 

te geven. Meer hierover in een latere nieuwsbrief! 



  

 

 

 

 
Wij wensen eenieder langs deze weg te informeren dat Tina 

Van Bockstaele, niet langer meer de secretaris is van onze PE 

Vlaams-Brabant! Indien er verkeerdelijk informatie naar haar 

wordt doorgestuurd zal dit intern naar best vermogen worden 

geroot naar onze nieuwe secretaris. 

 

Vanuit de directie van de KBDB werden wij geïnformeerd dat 

wij vanaf 28 mei 2019, een nieuwe secretaris voor onze PE 

Vlaams-Brabant hebben toegekend gekregen. Ik citeer: 

Van: "Nancy Verhulst" <verhulst.n@rfcb.be> 
Aan: "rudi joossens" <rudi_joossens@telenet.be> 

Cc: "vanbockstaele" <vanbockstaele.t@kbdb.be>, "Nico Deschuyffeleer" 
<deschuyffeleer.n@kbdb.be>, "Patrick Marsille" <marsille.p@rfcb.be> 
Verzonden: Dinsdag 28 mei 2019 11:31:30 
Onderwerp: Provinciaal secretariaat Vlaams-Brabant   

Geachte Heer Joossens,   

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur (NRBB) zijn gisteren 
bijeengekomen en hebben het secretariaat van de verschillende provinciale 
entiteiten van de KBDB bekeken.   

Wat de provincie Vlaams-Brabant betreft, zal deze taak, vanaf vandaag, aan de heer 
Nico DE SCHUYFELEER worden toevertrouwd.  

Met vriendelijke groeten.   

Namens de nationale raad van beheer en bestuur, 
De nationale voorzitter, 
Pascal BODENGIEN  

Het bestuur van PE Vlaams-Brabant wenst hierbij de Heer 

Nico De Schuyfeleer van ganser harte welkom en zijn de 
mening toegedaan dat deze aanstelling in een zeer goede 

samenwerking zal resulteren. 

Onze nieuwe secretaris is bereikbaar via de onderstaande 
kanalen. Voor wat het telefonisch contact betreft vragen 

we om het nodige begrip op te brengen en de openbare 

Nieuwe secretaris                           

PE Vlaams-Brabant. 
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kantooruren zo goed als mogelijk te respecteren (09u00 – 

12u00) 

 Email = deschuyffeleer.n@kbdb.be 

 GSM = 0470/661318  

 Interne telefoon = 02/5376211 

 

 

 

 

 

Rekening houdend met het feit dat het stamboeknummer van 

de vereniging vast in de master werd geprogrammeerd, zodat, 
in geval van defect geen reservemaster kan worden geleend in 

een naburig lokaal, worden er 2 reservemasters (Bricon) per 

provincie ter beschikking gesteld.  

De reserve Bricon masters van PE Vlaams-Brabant zullen ter 

beschikking liggen in de maatschappij van Beersel en deze van 

Herent.  

In geval er een Bricon master defect gaat in een maatschappij 

kan deze maatschappij contact opnemen met de 

verantwoordelijke van de maatschappij van Beersel of Herent 

om een omruiling af te spreken.  Dat ifv de meest gunstige 

geografische ligging om de reserve master te gaan ophalen.  

Bij de master is een korte handleiding voorzien van hoe de 

master in gebruik te nemen. De omruiling van een defecte 

master wordt gemeld aan onze secretaris Nico De Schyffeleer 

en er zal worden afgesproken hoe de defecte Bricon master zal 

worden opgehaald te Herent/Beersel. Voor de gedepanneerde 

maatschappij zal de reserve Bricon master hun eigen defecte 

Bricon master vervangen. Deze omruiling zal ook gemeld 

worden aan Bricon. 

 Beersel = Michel De Muijlder = 0477/204681 

 Herent = Alex Rans = 0475/670481 

 

 

Reserve BRICON masters. 

Even de nadruk op het correct  koppelen 

van de chippen! 
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Wij citeren hiervoor de recent geposte mededeling vanuit de 

KBDB mbt de nationale wedstrijden. 

T.A.V. DE INKORVINGSBURELEN EN DE DEELNEMENDE LIEFHEBBERS AAN DE 

NATIONALE WEDVLUCHTEN 2019 

De KBDB vestigt de aandacht op het feit dat de koppeling van de 
elektronische ring met de identiteitsring dient te gebeuren op het correcte 

en het voor 2019 actieve lidnummer van de liefhebber. 

De inkorvingsburelen worden ook verzocht hieraan speciale aandacht te 

besteden bij de inkorving m.n. of het juiste licentienummer van de 
liefhebber voor 2019 op de display van de master verschijnt aangezien, bij 

een foutief licentienummer, de duiven van deze liefhebber niet zullen 

worden opgenomen in de uitslagen van de desbetreffende vlucht. 

De duiven dienen in het KBDB-bestand te zijn ingeschreven op het 

licentienummer 2019 van de bewuste liefhebber. 

Bovendien verwijzen wij nogmaals naar de beschikkingen van art. 112 van 

het NSR en meer specifiek: 

 Alle duiven waarmee aan sportieve activiteiten wordt deelgenomen 

moeten verplicht staan ingeschreven op naam van de betreffende 

liefhebber. 

De overschrijving dient in het KBDB bestand te zijn uitgevoerd 

vóór de inkorving. 

Gelieve nota te nemen dat het KBDB-bestand vanaf 16u00 op de dag van 

de inkorving van de bewuste vlucht niet meer zal worden aangepast en 
dat de liefhebbers hun overschrijvingen tijdig moeten indienen en betalen 

via ofwel: 

 Een KBDB-mandataris 

 Op de zitdag van de PE/SPE 

 Via de KBDB-Halle 

Voor deze drie opties dient het geld op de rekening van de KBDB te zijn 

ontvangen. Dit is dan ook de reden waarom wij nogmaals de 
mandatarissen aanmanen de aanvragen tot mutaties onmiddellijk door te 

sturen en het verschuldigde bedrag onmiddellijk op de rekening van de 

KBDB over te schrijven.  

Het Bestuur van Vlaams-Brabant 

Verantwoordelijke uitgever 



 


