
 

 

 

Nav onze vorige nieuwsbrief “Nr 5” mbt het item “Gratis 

Kampioenschap Fay-au-Loges”, zijn er ons een aantal 

positieve kritieken toegestuurd geweest. Onze cel welke zich 
bezig houdt met de promotie zal de ons toegestuurde info 

nazien en zo snel als mogelijk een bijsturing laten publiceren.  

Waar we zondermeer reeds een specifiek antwoord kunnen op 
geven is het feit dat dit kampioenschap integraal wordt 

verspeeld op de PROVINCIALE uitslag van de PE Vlaams-

Brabant! 

 

 

 

 

 

We hebben het dit jaar niet voor de poes. Lossingsplaatsen die 
niet meer kunnen worden aangedaan wegens te kort bij 

luchthavens, geen Franse lossingscontroleurs voorradig, ……..te 

ver om deze of gene KHF lossingsplaats in de noodzakelijke tijd 

te bereiken wegens de verstrengde transportregels. 
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Woelige tijden voor onze KHF 
wedstrijdkalender! 



Door het initieel wegvallen in 2019 van Chevrainvilliers, wegens 

geen Franse controleur meer, heeft de KHF wedstrijdkalender 

van onze PE Vlaams-Brabant hierdoor reeds een zeer woelig 

traject doorgemaakt. Waar we dan finaal tot een compromis zijn 

gekomen om de rest van het sportseizoen 2019 vanuit Etampes 

(Brières-les-Scellés) te zouden gaan vliegen, werden we gisteren 
opnieuw van een nieuw wending voorzien. Door bemiddeling van 

een afvaardiging van de KBDB werd er met de Franse federatie 

de onderstaande overeenkomst bekomen:  

Van: "Maggy De Clerck" <declerck.m@kbdb.be> 
Aan: "Nico Deschuyffeleer" <deschuyffeleer.n@kbdb.be>, "vanbockstaele" 
<vanbockstaele.t@kbdb.be>, "Eric Dubois" <dubois.e@kbdb.be>, "rudi joossens" 
<rudi_joossens@telenet.be> 
Cc: "Johan Bauwens" <johan.bauwens@bauwens-logistics.be>, "jan" 
<jan@lathouwers.net>, "Duivenvervoer Martens, Zomergem - België" 
<duivenvervoer@verougstraete.com>, "vanderstukkenbvba" 
<vanderstukkenbvba@gmail.com>, "Wybo Warehouse" <warehouse@wybo.be>, 

"pascalbodengien" <pascalbodengien@hotmail.com>, "denis sapin" 
<denis.sapin@hotmail.com>, "Patrick Marsille" <marsille.p@rfcb.be> 
Verzonden: Dinsdag 2 juli 2019 10:40:18 
Onderwerp: Chevrainvilliers  

Aan de comités van de PE’s Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen  

Geachte,  
Op 01/07/2019 vond een vergadering plaats met de afgevaardigden van de Franse Federatie.  

Rekening houdend met de problematiek van het sluiten van de lossingsplaats in Chevrainvilliers werd 
aangedrongen om een oplossing te vinden en dit vooral voor de jonge duiven, ter voorbereiding van 
Bourges II.  

Voor de maand juli 2019 zal het lossingsterrein voor 4 opeenvolgende weekends (6, 13, 20 & 27/07/2019) 
opnieuw worden opgesteld, zodat het interprovinciaal akkoord, afgesloten voor Chevrainvilliers door 
de 3 betrokken PE’s, kan worden nageleefd.  

Er wordt dan ook aangedrongen dat ALLE betrokken PE’s op deze 4 opeenvolgende weekends in 
Chevrainvilliers INTERPROVINCIAAL zullen lossen mits uitzondering van zaterdag 13/07/2019, alwaar 
Vlaams-Brabant een Fay-aux-Loges heeft geprogrammeerd. 

We verzoeken u dan ook tijdig de nodige vergunningen voor uw vervoerders aan te vragen.  

Met vriendelijke groeten. 
De voorzitter van het NSC, 

Denis Sapin. 

Een repliek hierop vanwege het bestuur van PE Vlaams-Brabant 

heeft ons finaal het volgende antwoord opgeleverd: 

Van: "Maggy De Clerck" <declerck.m@kbdb.be> 

Aan: "Eric Dubois" <dubois.e@kbdb.be> 
Cc: "rudi joossens" <rudi_joossens@telenet.be>, "Nico Deschuyffeleer" 
<deschuyffeleer.n@kbdb.be>, "vanbockstaele" <vanbockstaele.t@kbdb.be>, 
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"pascalbodengien" <pascalbodengien@hotmail.com>, "denis sapin" 

<denis.sapin@hotmail.com>, "Patrick Marsille" <marsille.p@rfcb.be> 
Verzonden: Donderdag 4 juli 2019 14:34:07 
Onderwerp: Chevrainvilliers 

Eric,  

Kun je de hierna vermelde mededeling op onze website publiceren.  

Bedankt. 

Groetjes. 

Maggy.    

M E D E D E L I N G aan de verenigingen en de liefhebbers - 

Chevrainvilliers  

De KBDB wenst de liefhebbers en de verenigingen te informeren over de volgorde van de 

lossingen in Chevrainvilliers: 

1. Interprovinciale lossing (Antwerpen West, Oost-Vlaanderen tot Gent, 
Vlaams-Brabant sector 1) 

2. Antwerpen Oost 
3. Vlaams-Brabant sector 2 & 3 
4. Oost-Vlaanderen (Westenlijn) 

 Wat de 3de en 4de lossing betreft zullen deze wekelijks alternerend worden uitgevoerd. 

 Er werd bovendien genoteerd dat op  

 13 & 27/07/2019 de PE Vlaams-Brabant niet in Chevrainvilliers zal lossen 
maar wel in Fay-aux-Loges (provinciale vlucht). 

 13/07/2019 de PE Antwerpen eveneens in Fay-aux-Loges (provinciale 
vlucht) zal lossen en dus ook niet in Chevrainvilliers aanwezig zal zijn 

Indien men ons nu zou vragen wat wij in augustus gaan spelen, 

dan kunnen wij hierop nog niet met zekerheid antwoorden! Als 

het van ons bestuur afhangt zal dat zondermeer Etampes 

(Brières-les-Scellés) zijn en dat oa ook in het welzijn van onze 

jonge duiven!   

 

 

 

 

Tijdens een vergadering, uitgeschreven door de RVBB waarop 

al de provinciale voorzitters werden uitgenodigd, werd de 

doelstelling om werkgroepen op te starten, uit de doeken 

gedaan. Nu we de laatste praktische informatie in pacht  

hebben over de zaak, hebben we de “Werkgroepen” als item 

voor deze nieuwsbrief geselecteerd! 

Werkgroepen in iedere provincie! 



Het is de bedoeling dat er in iedere PE een werkgroep van om 

en bij de “20” deelnemers wordt opgezet welke in een notendop 

de volgende items zouden gaan behandelen: 

1. Provinciale kampioenschappen. 

2. Sportieve reglementen. 

3. Mutaties. 

4. Jaarlijkse bijdrage (lidgeld) aan de KBDB. 

5. Lossingsplaatsen. 

6. Statuten (kan samen gaan met de reglementen!) 

7. Aanmelden van de duiven. 
8. Vervoer/vervoerders van de duiven. 

9. Varia  voorstellen! 

Deze insteek werd ook kenbaar gemaakt via de website van 

PITTS! 

https://www.pitts.be/nl-BE/artikels-72/provinciale-voorzitters-

zoeken-vrijwilligers-voor-werkgroep-17576/ 

Aangezien de spontane respons van de liefhebbers zo overweldigend was, 

hebben wij als bestuur besloten om GEEN werkgroep met “20” deelnemers 
op te starten, maar gaan we voor een democratische oplossing waarbij 

eenieder kan participeren! We willen geen misnoegden maken maar 

eenieder de kans bieden om aan deze werkgroepen te participeren 

Via deze nieuwsbrief stellen wij AL onze Vlaams-Brabantse 

maatschappijen, die het op hun beurt doorsturen naar hun leden,  in 

kennis van de te behandelen items. Eenieder kan dan hierop zijn eigen 
visie/uitwerking via mail doorsturen naar onze secretaris van de PE 

Vlaams-Brabant, de Heer Nico Deschuyffeleer en te bereiken op het 

volgende email adres: 

Deschuyffeleer.n@kbdb.be 

Wij hopen hierdoor niemand de kans te ontnemen om zijn mening te 

kunnen uiten en hierdoor mee te participeren aan de uitbouw van onze 

hobby “De Duivensport”. 

Graag hadden wij de deadline op 15/07/2019 gezet! Er zal een overzicht 

worden opgemaakt van de ons toegestuurde informatie. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

 

Het Bestuur van Vlaams-Brabant 

Verantwoordelijke uitgever 
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