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De verlopen weken hebben de duiven het niet voor de poes gehad. De
aanhoudende wind uit NO-O en hogere temperaturen, hebben reeds lelijk
huis gehouden binnen het duivenbestand en vooral bij de jongen. Het is aan
de wakkere liefhebber om de capaciteiten van zijn duiven correct in te
schatten. Putten ze te diep in hun reserves, dan staat verlies als eerste
bovenaan de lijst. Oostelijke wind is te schuwen voor jonge duiven voor hun
eerste deelname!
Ter ondersteuning in hun ondernemen, kan het bestuur van VlaamsBrabant op de talrijke vrijwilligers in de clubs tellen welke zich iedere week
opnieuw, gratis en voor niets inzetten voor de duivensport in onze provincie.
Wij wensen hen daarom via deze nieuwsbrief van ganse te bedanken voor
hun onbaatzuchtige inzet welke ze iedere week opnieuw aan de dag leggen.
Naast de vele vrijwilligers in de maatschappijen kunnen we als bestuur van
Vlaams-Brabant, ook beroep doen op verschillende ondersteunende teams.
We stellen ze even aan jullie voor!

Cel “Weersvoorspellingen Vlaams-Brabant”
Deze cel voorziet ons iedere week opnieuw half de week van een
weersvoorspelling waarmee we reeds een eerste prognose kunnen maken
van wat we mogen verwachten. Op vrijdag wordt ons dan een bijsturen
doorgestuurd waarmee we een duidelijk idee kunnen opbouwen voor het
aankomende weekend.

Cel “Lossingsverantwoordelijken Vlaams-Brabant”
Deze hoedanigheid is de meest ondankbare job welke iemand op zijn
schouders kan & wil nemen. Het dient respectvol te worden gewaardeerd
en wansmakelijk worden ze soms aan de galg gehangen als er zich mislopen

lossingen of beslissingen voordoen. Toch blijven wij erbij dat er zonder de
belangeloze inzet van deze lossingsverantwoordelijken er geen duurzaam
beleid en beoefening van onze hobby kan plaatsvinden!

Cel “Klachtenonderzoek Vlaams-Brabant”

Als nieuw bestuur is het niet mogelijk om van bij aanvang al de reglementen
te kennen. Het is daarom van cruciaal belang dat ons bestuur beroep kan
doen op dit team welke reeds jaar en dag vertrouwd is met de reglementen.
Het is ook dat team welke o.a. problemen met deelnemingszones ter harte
neemt. Dit team is eveneens broodnodig als ondersteuning van ons bestuur
en we zijn hen ook uitermate dankbaar hiervoor!

Gerealiseerde operationele uitwerkingen!
In de aanloop naar het sportieve jaar 2018 werd de ondersteuning van de
“Cel Lossingsverantwoordelijken Vlaams-Brabant”, uitgebreid. Zo werden
er een aantal “WhatsApp” groepen opgericht die welbepaalde deelnemers
groepeert welke continu met elkaar in verbinding staan. Via de WhatsApp
groep worden weerbeelden bv van de lossingsplaats, doorgestuurd zodat
eenieder zich een duidelijk beeld kan vormen van de huidige
weersomstandigheden. Het sein tot lossen of uitstellen berust nu niet meer
op de schouders van één persoon maar op een gans team! Binnen iedere
WhatsApp groep bevindt zich ook de deelnemende begeleider zoals b.v.
Bauwens, Van Der Stukken,……. Enz.
We onderkennen vandaag de dag als operationeel de volgende WhatsApp
groepen:
•
•
•

WhatsApp Internationale wedstrijden: België, Nederland,
Frankrijk en Engeland.
WhatsApp Chevrainvilliers: Antwerpen, Limburg & VlaamsBrabant.
WhatsApp Quiévrain/Noyon: Oost-Vlaanderen, Antwerpen,
Vlaams-Brabant.

Concrete bijsturingen na 9-10/06/2018.

N.a.v. het vorige weekend, werden er een aantal bijsturingen uitgevoerd
welke we als broodnodig achten om het verdere sportseizoen 2018 op te
nemen. We onderkennen de volgende acties:
•

•

•
•

•

Er werd voor de snelheid op zondag een extra “WhatsApp Groep
Zondag Momignies sector 2&3” opgericht tussen Vlaams-Brabant,
Antwerpen & Limburg. Sector 1 heeft reeds soortgelijke groep in
samenspraak met Oost-Vlaanderen en Antwerpen!
Als lossingsverantwoordelijke op zondag voor sector 2 & 3 zal na
intern overleg met betrokken partijen, de Heer Danny Dardenne de
fakkel overnemen van de Heer Eddy Claeskens.
Voor het weekend van 16 & 17 juni 2018, wordt Soissons vervangen
door een Laon in sector 2 & 3 en dit in het welzijn van de jonge duiven.
Chevrainvilliers voor de jongen wordt NIET geschrapt van de
wedstrijdkalender MAAR de maatschappijen krijgen zelf inspraak om
deze al dan niet door te laten gaan voor de jonge duiven.
Bij moeilijk en veranderlijk weer zal de cel “Weersvoorspellingen
Vlaams-Brabant” OOK in het weekend hun diensten aanbieden door
ONLINE de weersveranderingen op te volgen en ons hun
raadgevingen, aangaande het al dan niet lossen, door te geven.

Met deze concrete bijsturingen wil het bestuur van Vlaams-Brabant duidelijk
stellen dat ze geen struisvogel politiek wensen aan te snijden waar de kop
in het zand wordt gestoken. Wel gaan we ons rechtop zetten om ten volle
te kunnen voelen vanwaar de wind komt teneinde er met welgerichte acties
te kunnen op reageren!
Het Bestuur van PE Vlaams-Brabant
Verantwoordelijke uitgever

