
 

 

 

Met deze nieuwsbrief wensen wij de nadruk te leggen op de 

aankomende “Kampioenenviering van PE Vlaams-Brabant 

2019”. Onafgezien dat wij reeds een zeer drukke en turbulente 

periode achter de rug hebben, zetten wij ons ten volle in om 

onze kampioenen van de nodige eer te voorzien welke zij 
verdienen in navolging van de prestaties welke zij in 2019 aan 

de dag hebben weten te leggen.  

Het jaar 2019 betekent voor onze PE Vlaams-Brabant een 
“Grand Cru Jaar”! We registreren een stijging van onze 

Brabantse kampioenen binnen zowel de “Nationale 

Kampioenschappen” (36 versus 30 in 2018), het aantal 

behaalde zonale overwinningen (21 versus 17 in 2018) alsook 

het behaalde aantal (inter)nationale overwinningen (6 versus 2 

in 2018)! Wij zijn de mening toegedaan dat een sportieve 

heropstanding van de PE Vlaams-Brabant binnen ons Belgische 

duivenland, volop aan de gang is en durven te hopen dat 2020 

in navolging van 2019 zal verlopen. Wij wensen jullie dat alvast 

van ganser harte toe! 

Binnen een volgende nieuwsbrief zullen wij de uitdaging 

aangaan om concrete info door te geven over het nieuwe 

voorgestelde sectorale zonespel op de “Algemene Provinciale 
Vergadering” waarnaar de huidige sectoren worden herleid. Het 
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goedgekeurde “Provinciale Sportreglement” is volledig in lijn 

uitgewerkt volgens het nieuwe sectorale zonespel. Tevens zal 

een toelichting worden verschaft van de wijzigingen welke 

samenlopen met het sectorale zonespel, welke er in onze PE 

Vlaams-Brabant worden aangepakt. Dit alles om te streven 

naar een “Eerlijkere en sportievere duivensport” met een 
vlotter vluchtverloop en waarbij zondermeer OOK de aanpak 

rond het welzijn van de “Reisduif” op zich, het middelpunt 

vormt om deze doelstellingen te kunnen realiseren!  

 

 

 

 

 

Zaterdag 14 december 2019 

Salons De Waerboom – Groot-Bijgaarden 
 

 Menu 
(67€ p/p dranken aan tafel inbegrepen 

32€ /kind tot 12 jaar, aangepast menu) 
 

Aperitief 

** 

Tomatenroomsoep 

*** 

Victoriabaars met crème van butternut, 

Peterselie-olie en pompoenpitten 

*** 

Varkenshaasje met quiche van seizoens- 

groenten 

*** 

Poire belle Hélène 

Programma Provinciale 
Kampioenenviering 2019 PE 

Vlaams-Brabant! 



** 

Koffie- en theebuffet met koekjes 

** 

 

 Programma  18u Receptie 

 19u Officiële opening en feestbanket 

    

 TIJDENS HET BANKET:  

 - Huldiging medaillewinnaars in 

 de asduif-kampioenschappen 

 - Uitreiking trofeeën van de provinciale 

 Kampioenschappen 

- Uitreiking naturaprijzen Fay-Aux-Loges  

kampioenschappen 

- Uitreiking van de zonale winnaars op de 

nationale vluchten + de liefhebbers die zich 

klasseerden als nationale winnaar 2019  

 23u Feestavond 

 

 Gelieve voor het banket in te schrijven tegen uiterlijk 5 december met vermelding van 
aantal personen, naar KBDB Vlaams-Brabant – Gaasbeeksesteenweg 52/54 – 1500 

Halle of  naar deschuyffeleer.n@kbdb.be Vergeet zeker niet te vermelden bij wie u wenst 
plaats te nemen aan tafel.  

 Het overeenstemmend bedrag dient uiterlijk 5 december gestort te worden op de 

rekening van KBDB Vlaams-Brabant BE06 9733 4976 1422.  

 De prijs voor het kindermenu bedraagt 32€ (aangepast menu). 

 

Inschrijvingsstrook : 

Ondergetekende …………………………………………………………………………… neemt deel aan het 
feestmaal op zaterdag 14/12/2019 

 

Aantal  inschrijvingen voor het feestmaal - ……. Personen x 67 €       = ……..……€  

                                                                     - ……. Kind(eren) x 32 €       = ……..……€ 

 Handtekening 



 

 Voor hen die enkel willen sportief aanwezig zijn, zal er een hoekje worden gereserveerd alwaar ze een 

drankje kunnen nuttigen en vanwaar ze de proclamatie kunnen mee volgen. 

 

 

 

 

Als financiële ondersteuning van de werking van de PE Vlaams-

Brabant zal er vanuit de PE Vlaams-Brabant een 
bonnenverkoop worden georganiseerd welke van start zal gaan 

op PITTS op datum van 09/12/2019 en zal lopen tem 

19/12/2019. Er volgt GEEN zaalverkoop maar het betreft hem 

een exclusieve internet verkoop!  

Reeds vele prominentie melkers hebben ons hun medewerking 

verleend door ons met overtuiging iets te schenken van hun 

gevestigd hok, en dat zowel van binnen als buiten onze PE 

Vlaams-Brabant. Dit feit op zich geeft ons een duidelijke blijk 

van vertrouwen dat er in ons wordt gesteld aangaande de weg 

welke we aansnijden en waarbij de reglementen van de KBDB 

een ruggensteun vormen binnen ons beleid. 

 

  

 

 

 

In navolging van de kommer en kwel welke ons bestuur heeft mogen 

ervaren in 2018 mbt het uitschrijven van een traditionele tombola ter 

gelegenheid van de provinciale kampioenenviering, heeft het provinciaal 
bestuur er voor gekozen om dit in 2019 NIET te weerhouden! Hierdoor 

werden de maatschappijen NIET MEER aangeschreven voor de 

aankoop/verkoop van 10 loten. De viering van onze kampioenen zal 

hierdoor binnen een veel meer geaccentueerde en serene sfeer kunnen 
verlopen waarbij een zaalverkoop en tombola, niet als mogelijke 

spelbrekers van de festiviteiten zullen kunnen worden aangekaart. 

Bonnenverkoop ten gunste van PE 

Vlaams-Brabant op PITTS. 

GEEN tombola meer voorzien! 



 

Het Bestuur van Vlaams-Brabant 

Verantwoordelijke uitgever 

 


