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Aanwezig :

Lubbeek, Bunsbeek, Oplinter, Tielt, Diest, Scherpenheuvel, Tessenderlo,
Bierbeek, Tienen, Testelt, landen, Schaffen, Geetbets, Overhespen, Herent,
Rummen, Oud-heverlee, Langdorp, Budingen, Rillaar, Haacht

Aanwezig:

Joossens Rudi, Schotsmans Gerd

Deze extra vergadering is bijeengeroepen om het ongenoegen te uiten tegen het
interprovinciaal akkoord en de vluchtkalender 2019 opgesteld door PE VlaamsBrabant

1) Aanwezigheid mandatarissen Joossens & Schotsmans
De voorzitter van PE Vlaams-Brabant Dhr. Joossens en mandataris Dhr. Schotsmans hadden gevraagd om
aanwezig te mogen zijn op deze vergadering! Met hun aanwezigheid willen ze in overleg gaan met de
lokalen van sector 2 & 3 alsook bepaalde zaken/beslissingen verduidelijken naar de lokalen.

2) Uitnodigen verstuurd n.a.v. deze vergadering
De uitnodigen zijn verstuurd door de administratie van Hafo Vlaams-Brabant (Geert Buelens) op vraag van
de vergadering van 10/12. De lokalen van sector 3 zijn op vraag van administratie Hafo Vlaams-Brabant
verwittigd door Romain America omdat hij de uitslag van de ½ fond heeft gemaakt tijdens het vorige
seizoen van sector 2 en 3 samen op de ½ fond. Blijkbaar zijn er lokalen vergeten, zeker de lokalen die enkel
snelheid inkorven maar dit is het gevolg omdat deze niet in onze database zitten. Binnen de vergadering
werden de noden van de afwezige lokalen ter harte genomen door de aanwezigen en dat vooral met de
nadruk op de ontbrekende snelheidslokalen! Dhr. Peeters Gaston heeft een formulier laten rondgaan om
degen die het wensen hun e-mail adres konden op invullen en dit na een schrijven van Dhr. Joossens
waarin hij werd geattendeerd over GDPR (regels van de privacy) Deze adressen zijn opgenomen in onze
mailinglijst sector 2 en sector 3. Wij zijn ervan overtuigd dat we nog steeds niet in het bezit zijn van alle email adressen!

3) Agenda + locatie vergadering 19/12
We hebben ook via America doorgekregen dat Verbroedering Tienen meer info wenste over de uitnodiging
nml. Locatie en meer info over de agenda! Alles staat in de uitnodiging ook de agenda en locatie en
hierdoor is er geen antwoord geformuleerd op deze vraag!

4) Verslag algemene vergadering PE Vlaams-Brabant
De voorzitter Dhr. Joossens betreurt dat het verslag van de algemene vergadering van het provinciaal
comité is verstuurd zonder zijn toestemming. Hij bevestigd dat het verslag fouten bevat omdat de tekst is
overgenomen van een vorige vergadering en is aangevuld met aanpassingen. Het was de bedoeling dat hij
dit zou nalezen en aanpassen waar nodig voor dit verslag online zou verschijnen of verstuurd worden! Het
Hafo Vlaams-Brabant 2018

administratie@hafo.be

VERSLAG VERGADERING HAFO VLAAMS-BRABANT
19-12-2018 TE LUBBEEK
=================================================
aangepaste verslag zou nu staat nog niet online staan op de website van de KBDB. Wel werden de
aangepaste reglementen online gezet om de fouten uit het verslag van de AVG te counteren!

5) Interprovinciaal akkoord ½ fond / lossingen ½ fond
De voorzitter van PE Vlaams-Brabant wenst meer duidelijkheid te geven omtrent het interprovinciaal
akkoord en de lossingen op de ½ fond. Het klopt dat de organisatie van de snelheid en de ½ fond vluchten
een materie is voor de PE’s. Doch is er een vergadering geweest van het nationaal sportcomité waar er
beslist is dat op de lossingsplaatsen van de ½ fond er slechts 1 lossing mag zijn! Dit zou in de toekomst op
alle Frankrijk vluchten van toepassing kunnen zijn! In januari 2019 zullen we hieromtrent het besluit mogen
verwachten vvan de Franse duivenbond/overheid. Dit is ook overgenomen door het nationaal! Het klopt
dus ook dat Dhr. Schotsmans later op de hoogte was van deze beslissing aangezien hij niet zetelt in het
nationaal of het sportcomité! De aanwezige lokalen benadrukken dat de visie vanuit Nationaal
(Sportcomité) en gesteund door de PE van Vlaams-Brabant is om in de toekomst in smalle diepe zone’s te
spelen die weliswaar consequent gecumuleerd zullen worden hoe verder men in afstand gaat! (nu maakt
men een breedte van 150Km op een vlucht van 330Km!) Dit strookt niet met de visie! Dhr. Joossens
begrijpt de noden en de argumenten van de lokalen en benadrukt dat het inderdaad de bedoeling is om in
de toekomst in smalle diepe stroken te spelen! De verliezen van de duiven zullen groter zijn met de huidige
brede lossing! Op een bepaald moment is het ook duidelijk dat het interprovinciaal akkoord een goede zaak
is voor sector 1maar dat er geen rekening is gehouden met de noden van sector 2 & 3!

6) Kan het interprovinciaal akkoord opgezegd worden voor de ½ fond
Het interprovinciaal akkoord kan niet opgezegd worden, Dhr. Joossens verwijst terug naar de beslissing van
het nationaal sportcomité dat zegt dat er slechts 1 lossing mag zijn op de lossingsplaatsen van de ½ fond!
Er wordt opgemerkt in de zaal dat wanneer sector 2 en 3 een andere lossingsplaats hebben, deze toch
apart kunnen lossen zoals afgesproken op de algemene vergadering van PE Vlaams-Brabant. Dhr. Joossens
en Schotsmans bevestigen dit en zeggen dat ze ook al bezig zijn geweest om een andere lossingsplaats te
vinden, een geschikte plaats zou Villeroy hiervoor zijn. Deze lossingsplaats zou makkelijk bereikbaar zijn,
wat toch een must is voor een inkorving op vrijdagavond!

7) Voorstel van PE Vlaams-Brabant
Dhr. Joossens en Schotsmans bevestigen dat zij op zoek zijn naar oplossingen nadat ze vernomen hebben
van het ongenoegen in sector 2 & 3 omtrent het interprovinciaal akkoord en de lossingen op de ½ fond.
Dhr. Joossens wil toevoegen dat men niet weet wat de impact is van brede lossing op de ½ fond omdat dit
nog niet gebeurd is in het verleden. Gaat dit zo slecht zijn? Hierdoor had het PE enkele scenario’s
uitgewerkt:
1) 2x interprovinciaal lossen op de ½ fond, niet goed uitwijken naar Villeroy voor rest van het seizoen
2) Eerste 2 vluchten voor oude en jaarse naar Villeroy en dan interprovinciaal lossen (idem jonge)
3) Altijd uitwijken naar Villeroy zodat er geen interprovinciale lossing is op de ½ fond
Dhr. Joossens zou liever hebben dat de lokalen de keuze maken uit de twee eerste voorstellen van PE
Vlaams-Brabant.
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8) Stemming om de vlucht Villeroy aan te vragen voor de ½ fond
Men vraagt een stemming om de kalender voor de ½ fond te wijzigen naar de lossingsplaats Villeroy zodat
sector 2+3 apart kunnen lossen op de ½ fond. De lokalen van sector 3 merken op dat vorig seizoen de
vluchten op de ½ fond al moordend waren voor hun duiven door de lossing met sector 2. Nu hebben de
lokalen van sector 2 deze van sector 3 nodig waar zij vorig seizoen geen rekening hielden met de noden van
sector 3. Dhr. Claeskens oud voorzitter van PE Vlaams-Brabant zegt dat hij het nooit had mogen
goedkeuren om sector 2 & 3 samen te lossen op de ½ fond. De vraag dat ze met Antwerpen en OostVlaanderen willen lossen willen ze ook niet, nu kan de stemming doorgaan. Alle lokalen stemmen
UNANIEM voor de nieuwe lossingsplaats Villeroy en oplossing 3 van PE Vlaams-Brabant zodat er niet hoeft
gelost te worden met Antwerpen en Oost-Vlaanderen. De vergadering gaat door en na 15minuten komt
Dhr. Hendrickx af dat hij niet akkoord is, ondanks dat de stemming al gepasseerd is!! Na overleg bevestigd
hij dat hij voor de nieuwe lossingsplaats is en een lossing zonder Antwerpen en Oost-Vlaanderen maar dat
hij ook wenst dat de duiven van sector 3 apart gelost worden. Dhr. Joossens pikt hierop in en zegt dat dit
NIET bespreekbaar is sector 2 & 3 zullen samen lossen op de ½ fond! Ook op de vraag wanneer sector 3
naar een andere lossingsplaats zou gaan op de ½ fond zegt Dhr. Joossens dat dit niet toegelaten zal worden
door het provinciaal comité, het provinciaal comité wenst wel de nieuwe lossingsplaats Villeroy voor sector
2 & 3 te steunen en zo op de vraag ingaan om niet interprovinciaal te moeten lossen op de ½ fond.

9) Is er een interprovinciaal akkoord op de snelheid?
Dhr. Joossens zegt dat er op de snelheid zal gelost worden zoals afgesproken op de algemene vergadering
van PE Vlaams-Brabant. Sector 2 & 3 zullen apart lossen, de aangrenzende deelgemeente van Antwerpen
(4 lokalen) zullen mee lossen met sector 2.

10) Waarom niet alle weken Momignies en grote snelheidsvlucht?
Er wordt opgemerkt in de zaal dat er met 2 maten en gewichten wordt gewerkt binnen PE Vlaams-Brabant
omdat sector 1 wel alle weken Quivrain en grote snelheidsvlucht Noyon mag organiseren! Laat de lokalen
die het wensen in sector 2 & 3 alle weken Momignies spelen, nu zijn er 7 weken geen Momignies vluchten
gepland. Herent bevestigd dat zij geen 3 vluchten op een zelfde dag zullen inkorven omdat dit niet haalbaar
is, het is mogelijk dat nog andere lokalen deze mening delen? Men benadrukt dat dit de keuze is van de
lokalen zelf en dat men binnen de PE dezelfde reglementen wenst voor iedereen zodat de
kampioenschappen voor iedereen hetzelfde zijn! Dhr. Joossens verduidelijkt dat de insteek om minder
snelheidswedstrijden op de kalender te plaatsen in sector 2 & 3 is gegroeid uit de contacten met de
verschillende maatschappijen aldaar. Hierbij kwam op de voorgrond dat een volle kalender voor sommige
maatschappijen veel te zwaar uitvalt. Indien ze zelf zouden snoeien zouden ze de liefhebbers tegen zich
kunnen krijgen. Indien dit vanuit de PE komt valt de verantwoordelijkheid weg van hun schouders. Binnen
de vergadering werd het gedragen dat de PE een gelijkwaardige vluchtkalender moet opstellen voor de
verschillende sectoren binnen haar PE. Het is en blijft de volle verantwoordelijkheid van de maatschappijen
om zelf de vluchtkalender te bepalen die zij willen en kunnen dragen. Dhr. Joossens zegt dat hij vragende
partij is dat alle provincies dezelfde reglementen hebben met voor iedere PE de mogelijkheid tot een
typische afwijking via addendum, en zal dit meenemen naar de algemene vergadering van de KBDB in
februari. De lokalen kunnen dit voorstel enkel maar toejuichen!
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11) Kan men enkel portduiven inkorven op Momignies?
De weekendvlucht en vluchten op feestdagen MOETEN aangevraagd worden als wedstrijd, zijn er enkel
portduiven is dit geen probleem. Voor de Momignies in de week ingericht, is er vrije keuze om ze als
wedstrijd OF als leervlucht in te richten! Als er een liefhebber zich aanbiedt om deel te nemen aan de
wedstrijd kan men dit als lokaal niet weigeren omdat het aangevraagd is als een wedstrijd! Ook binnen het
samenspel van het zes-verbond is dit geen probleem en waarschijnlijk ook niet in andere samenspelen!

12) Soissons vluchten het succes van de Vlaams-Brabantse lokalen!
Men maakt duidelijk aan Dhr. Joossens dat de vluchten vanuit Soissons zeer succesvol waren in het
verleden voor alle Vlaams-Brabantse lokalen die hierop inkorfde! Deze vluchten worden al 30 jaar gespeeld
in Vlaams-Brabant met veel duiven en liefhebbers. Men betreurt dat men moet uitwijken voor andere
Provincie’s alsook later moeten lossen hierdoor! Dit is onaanvaardbaar voor alle lokalen van VlaamsBrabant en vraagt het PE om op te treden! Er wordt ook gemeld door Dhr Claeskens dat de lossingsplaats
van Laon te klein is om aantal duiven te kunnen verwerken. In het verleden zijn daar ook al lossingen
gebeurd dat de vrachtwagens ver uit elkaar stonden en toch men allen op hetzelfde coordinaat speelde! Dit
zijn geen eerlijke wedstrijd en er zijn zo eerste prijzen behaald die niet reglementair waren! Indien men niet
kan lossen op de voorzien plaats is het toch de bedoeling dat men nieuwe coordinaten doorgeeft, met de
huidige technologie moet dit toch mogelijk zijn? In de praktijk blijkt het moeilijker te zijn omdat er met
Poolse chauffeurs haast niet te communiceren valt en deze ook niet wakker liggen van coordinaten en de
plaats waar zij lossen. Ook Belgische chauffeurs geven een wijzeging niet door! Dit zou moeten verplicht
worden door de KBDB om zo eerlijke wedstrijd verlopen te krijgen!

13) Vluchtkalender snelheid
In de voorgestelde kalender waren er op 18/05 en 08/6 geen grote snelheid vluchten voorzien, dit wordt
betreurt door de lokalen. Joossens en Schotsmans zeggen dat de vluchtkalender al is aangepast en er op
deze data Soissons is geplaatst. Ze benadrukken nogmaals dat ze wel degelijk werken aan oplossingen voor
de gemelde problemen/opmerkingen! Na de gerieven te horen van de lokalen stellen ze voor om de
vluchten van Laon te vervangen door Soissons op de vluchtprogramma’s. Er zal door het PE een afwijking
gevraagd worden wat betreft de lossingsvoorwaarden zodat Vlaams-Brabant als eerste kan lossen te
Soissons. Het is niet zeker dat dit kan worden bekomen! De regel is steeds dat de verste afstand als eerste
lost! Dit om het ongewenst meesleuren van duiven te voorkomen welke voorafgaand aan deze van de
verste afstand, werden gelost. Met die overweging is het raadzaam om te blijven bij het standpunt om de
verste als eerste te lossen. Indien men hiervan toch wenst af te wijken is een beurtrol de meest sportieve
oplossing welke ook in 2018 werd aangewend op een paar Chevrainvilliers wedstrijden. Nanteuil zal
worden behouden maar zal een andere lossingsplaats zijn!

14) Wat met 1 lossingsuur op de vluchten vanuit Frankrijk
Dhr. Joossens zegt hierop dat hij geen glazen bol heeft! Hij weet niet wanneer dit werkelijk van toepassing
is voor de snelheid vanuit Frankrijk! Hij heeft vernomen dat de beslissing hieromtrent in januari zou mogen
verwacht worden. Hij bevestigd wel, indien dit verplicht is, er een mogelijkheid is voor sector2 & 3 om te
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swappen in lossingsplaats zodat de lossing apart kan zijn van sector 2 & 3 zoals afgesproken is! Daarom
stelt men voor op Momignies – Soissons & Nanteuil aan te vragen op de vluchtkalander, zodat er geswapt
kan worden, indien nodig!

15) Wat met aangrenzende gemeentes van Antwerpen die een samenspel hebben in
Antwerpen?
Deze aangrenzende gemeente kiezen ofwel te lossen met sector 2 ofwel voor het behoud van het Antwerps
samenspel en zullen dan NIET lossen met sector 2. Het gaat enkel over de 4 aangrenzende deelgemeente
van Antwerpen die mogen lossen met sector 2!

16) Welke kaarten van de fusies zijn van toepassing bij de KBDB?
Blijkbaar gebruiken de verschillende PE’s andere kaarten wat betreft de fusies! Welke kaarten zijn van
toepassing en deze moeten gebruikt worden door alle PE’s!

17) Willebringen
Bij wat behoort Willibringen en is dit aangrenzend aan Waals-Brabant? Hier onstaat discussie maar geen
duidelijkheid!

18) Wat met 3 inkorvingen op 1 dag
Dhr. Joossens zegt dat er 2 vluchten, gescheiden van elkaar, mogen ingekorft worden. 1 vlucht wordt dan
later of vroeger ingekorft. Er wordt opgemerkt in de zaal dat dit niet toegelaten is volgens de reglementen.
Toch is dit al gebeurd in het verleden n.a.v. de Franse nationale feestdag. Dhr. Joossens gaat informeren
omtrent de reglementering(en) hierover. Noot bij schrijven ons geretourneerd door Dhr. Joossens: Artikel
37 van het NSR. ……..Voor alle overige wedvluchten worden de inkorvingen die gelijktijdig plaatsvinden
beperkt tot twee. Wanneer in éénzelfde lokaal duiven gelijktijdig worden ingekorfd voor twee verschillende
wedvluchten moeten deze inkorvingen geschieden op twee van elkaar gescheiden plaatsen. Niets belet een
vereniging om dezelfde dag voor een derde wedvlucht in te korven op voorwaarde dat die inkorving vóór
de 2 andere inkorvingen plaatsvindt. ………

19) Afschaffen van het zondagspel op snelheid
Deze beslissing is genomen door PE Vlaams-Brabant en niet door vergezeller Vanderstukken zoals op
sommige plaatsen de ronde gaat. Het provinciaal comité merkt wel op, na het opvragen van het aantal
ingekorfde duiven, dat sommige transporten uitgevoerd werden met verlies. Dit werdt bevestigd aan het
PE door vergezeller Vanderstukken en daarom heeft het PE ingegrepen

20) Inkorvingsuren ½ fond
Om tijdig op de lossingsplaats te komen dienen de lossingsuren gerespecteerd te worden, dit is een taak
van alle lokalen om hierop toe te zien! Er wordt opgemerkt dat in Antwerpen plaatsen zijn waar men om
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22u nog duiven gaat laden voor de ½ fond, hoe kunnen deze tijdig aanwezig zijn? Er wordt benadrukt dat
men in Vlaams-Brabant de duiven tijdig wenst te laden en de lokalen erop toezien dat men tijdig klaar is!

21) Fay au Loges
Deze vluchten zullen worden ingericht door de Brabantse-Unie en zullen doorgaan als ½ fond vluchten. Op
deze manier heeft het PE in samenspraak met de BU de kalender willen verlichten. Lokalen die in
samenspel zitten kunnen inkorven voor deze vluchten. De lokalen zijn NIET verplicht om deze vluchten te
organiseren! Zij kunnen inkorven voor Nanteuil zoals voorzien op de vluchtkalander. Wat betreft lokaal
Tessenderlo heeft men geen duidelijk antwoord, zij zullen best aanvraag doen bij PE Vlaams-Brabant en
Brabantse-Unie? Er was een mondeling akkoord om met Waals-Brabant te lossen, maar dit is afgekeurd
door Waals-Brabant! Voor deze vluchten telt de straal van de BU en kan vergeleken worden met een
Vierzon van vroeger. Nota Alex Rans: Men speelt niet met de straal BU!! Alle liefhebbers die mogen
meespelen in de bestaande lokalen van de kleine HF kunnen meedoen.

22) Provinciale poelbrief
Er wordt gevraagd om de provinciale poelbrief aan te passen en een provinciale poelbrief te gebruiken die
in iedere provincie hetzelfde is. Ook hier is het PE mee bezig en worden er zelfs waarborgen voorzien op de
Fay au Loges indien mogelijk.

23) Provinciale hoofduitslag voor Fay au Loges
Zoals hierboven vermeld is de Brabantse-Unie inrichter van deze vluchten, in samenspraak heeft men
ervoor willen zorgen dat kalender aangepast is!

24) Sectoriale uitslagen op de ½ fond
Het is de bedoeling van het PE Vlaams-Brabant om sectoriale uitslagen te organiseren op de ½ fond
vluchten. De liefhebbers worden geklasseerd op de sectoriale uitslag waarin hun hok gelegen is! De vraag is
gesteld aan DATA TECHNOLOGY of dit haalbaar is en men wacht op antwoord en verdere uitwerking van dit
idee. Wie gaat de uitslag maken en wat zijn de kosten hiervoor? Er zou een uitslagmaker bereid zijn de
uitslag te maken aan 1Bfr/duif. Men gaat dit verder nagaan en later op terug komen.

25) Volgens sommige heeft petite club geen bezwaar dat sector 3 meelost
Ieder seizoen komt deze discussie terug, petite club wil niet alle lokalen van sector 3 meelossen. Dit is dus
een utopie

26) Indienen van de vluchtkalenders
Deze dienen ingediend te worden zoals voorzien voor 31/12. Belangrijk is de Laon’s op de kalender te
vervangen door Soissons. Dat buiten Momignies en Soissons ook de nanteuils blijven staan de aanvraag.
Voor de ½ fond is het voldoende aan te geven dat men ½ fond wenst in te korven, vlucht nader te bepalen.
PE Vlaams-Brabant is op de hoogte van de aanvraag wat betreft de ½ fond!
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27) Nogmaals wordt er aangedrongen om de duiven van sector 3 apart te lossen op
de ½ fond
Dit is voor het PE Vlaams-Brabant NIET bespreekbaar! Aanwezige lokalen van sector 2 wijzen erop dat er
lokalen zijn van sector 3 die meer liefhebbers van sector 2 dan van hun eigen sector, ze vragen dan ook dat
de liefhebbers van sector 2 niet meer mogen inkorven in sector 3. De discussie wordt gestopt aangezien het
standpunt van het PE vlaams-Brabant is en blijft dat sector 2+3 SAMEN gelost moeten worden op de ½
fond!

28) Programma Nolmans mag niet meer gebruikt worden!
Het programma Nolmans mag niet meer gebruikt worden van het nationaal sportcomité en dit vanaf de
snelheid tot de internationale vluchten! Ook andere andere uitmaak programma’s mogen niet meer
gebruikt wordeen vanaf 2019! PE Vlaams-Brabant heeft met DATA TECHNOLOGY een groepsaankoop
kunnen bekomen, de lokalen kunnen het programma kopen voor 750€ en vanaf 2020 jaarlijks 139€ te
betalen. Wat zijn de echte redenen dat bepaalde programma’s niet meer gebruikt mogen worden vanaf
2019 niet enkel op de zware ½ fond maar ook op de snelheid? PE Vlaams-Brabant heeft hier geen inspraak
in en is een beslissing van het nationaal sportcomité. Nota: De lokalen die het programma “Nolmans”
gebruiken zijn zeer tevreden over het programma en zouden het liefst het programma blijven gebruiken in
de toekomst!

29) Transpirantie PE Vlaams-Brabant
het is duidelijk dat het PE Vlaams-Brabant heeft gewerkt aan enkele punten waar er ongenoegen over was,
doch zijn de lokalen en liefhebbers hiervan niet op de hoogte! Men vraagt aan Dhr. Joossens en Dhr.
Schotsmans om meer info door te geven aan de lokalen over wat men bezig is. Dhr. Joossens licht toe dat
er enkele beslissingen nog maar pas genomen zijn en dat het onmogelijk is om alles waaraan gewerkt
wordt ook te communiceren. Van zodra genomen beslissingen definitief zijn kan men dit communiceren.
De voorzitter zegt ook dat dergelijk vergaderingen als vandaag zeer nuttig zijn en kunnen bijdragen aan een
oplossing voor de problemen waarook de leden van PE Vlaams-Brabant iets kunnen van leren. Het pleziert
de Voorzitter ook ten zeerste dat onafgezien de insteek van waaruit deze vergadering tot stand is gekomen,
er een grote en unanieme bundeling is van de krachten binnen sector 2 & 3 om voor hun rechten op te
komen. Dit wordt door de Voorzitter aanzien als een zeer gewaardeerd en sportief gebaar wat men binnen
sector 2 & 3 reeds jaren heeft moeten missen en nu terug op de voorgrond wordt gebracht!

29) Aanpassing voor aangrenzende deelgemeente Hafo Vlaams-Brabant
Gezien de recente ontwikkelingen is hafo Vlaams-Brabant bereid om de aangrenzende deelgemeente te
laten deelnemen aan de uitslag Hafo Vlaams-Brabant. Deze liefhebbers kunnen NIET deelnemen aan de
kampioenschappen van Hafo Vlaams-Brabant!

30) Start jonge duiven ½ fond
Er wordt gevraagd waarom men op de ½ fond in Vlaams-Brabant zo laat start met de jonge duiven. Op
13/07 is er immers al Fay au loge en er is maar 1 halve fond vlucht voor met de jonge. PE Vlaams-Brabant
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heeft dit al aangepast op de kalender, de ½ fond voor de jonge duiven start op 22/06. NOTA: op het
provinciaal reglement staat de start van de jonge duiven nog steeds op 06/07 (status 20/12 – 23u).

31) Samenspelen
Kunnen worden kenbaar gemaakt via een intentieverklaring die moet voor 31/12 binnen zijn bij PE VlaamsBrabant. Samenspelen worden vanaf heden ondertekend voor de duur van 3jaar. Een intentie verklaring is
nog niet bindend!

32) Aftoetsend Voorstel PE Vlaams-Brabant
Liefhebbers die starten op Momignies in lokaal x moeten het ganse sezioen Momignies spelen in lokaal x,
idem voor de andere vluchten. Er wordt opgemerkt in de zaal wat als liefhebber start in lokaal x – y – z op
Momignies ☺ ☺ ☺ Het voorstel best bevriezen voor de toekomst als men speelt in sectors en er een
sectoriale uitslag is, dan is dit niet meer mogelijk. Indien de sectoriale uitslagen doorgaan op de ½ fond zal
dat daar zo al zijn voor het seizoen 2019.

33) Vraag van PE waren de nationale zone’s beter vroeger dan de huidige zone’s?
Men is UNANIEM eens dat deze vroeger beter waren, er wordt gevraagd aan het PE Vlaams-Brabant om de
vroegere zone’s terug op de agenda te plaatsen van nationaal. Het aantal duiven per zone verschillen
onderling nu ook veel te hard

34) Nationale kampioenschappen met zone uitslagen?
Men zou enkel de zone uitslagen kunnen gebruiken in de toekomst? Dan dienen de zone’s inderdaad
herbekeken te worden zoals hierboven vermeld!
35) Verdeling van de voetringen sector 2+3?
Vrijdag 28/12 in het lokaal van Lubbeek vanaf 11u

ADMINISTRATIE HAFO VLAAMS-BRABANT - LUBBEEK 19-12-2018
Update 21-12-2018 / 10u punt 28 – Toevoeging Micheline Rens
Update 21-12-2018 / 15u30 punt 21 Alex Rans m.b.t. Fay au Loges
Update 21-12-2018 / 15u30 punt 28 Gaston peeters m.b.t. uitmaak programma’s
Update 21-12-2018 / 15u30 aanpassingen/correcties door PE Vlaams-Brabant
Update 22-12-2018 / 14u punt 28 aangepast – onjuiste informatie
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