
Omzendbrief aan de verenigingen van de PE Vlaams-
Brabant 

 

 

Geachte  voorzitter , bestuursleden en sportvrienden, 

 

In het kader van de herschikking van de lossingsectoren in de PE Vlaams-

Brabant worden  bepaalde hokken ( liefhebbers) in een andere sector 
ingedeeld en hebben andere hokken (liefhebbers)  de mogelijkheid om 

eenmalig een definitieve keuze te maken in welke sector zij wensen 
ingedeeld te worden. 

Om te berekenen tot welke sector men behoort werd een berekeningsstool 

gepubliceerd op de website van de KBDB onder de rubriek PE Vlaams 
Brabant  - Bereken uw sector (https://www.kbdb.be/bereken-uw-sector/) 

Deze tool kan iedereen (vereniging - liefhebber) downloaden  en hiermee 
nakijken in welke sector het hok zich bevindt. 

Binnen deze nieuwe afbakening van de lossingsectoren kunnen ENKEL de 

hokken gelegen binnen 2,5 km breed ten westen of ten oosten van de 
lossingsector-lijn,  kiezen in welke sector ze definitief willen spelen. 

Hokken gelegen in één van de onderstaande sectoren kunnen een keuze 
maken:  

Sector 1 Oost: 2.5km links aan de grenslijn tussen Sector 1 en Sector 2. 

Hokken gelegen in deze sector kunnen de keuze maken tussen Sector 1 of 
Sector 2. 

 
Sector 2 West: 2.5km rechts aan de grenslijn tussen Sector 1 en Sector 2.  

Hokken gelegen in deze sector kunnen de keuze maken tussen Sector 1 of 

Sector 2. 
 

Sector 2 Oost: 2.5km links aan de grenslijn tussen Sector 2 en Sector 3. 
Hokken gelegen in deze sector kunnen de keuze maken tussen Sector 2 of 

Sector 3. 
 

https://www.kbdb.be/bereken-uw-sector/


Sector 3 West: 2.5km rechts aan de grenslijn tussen Sector 2 en Sector 3 
Hokken gelegen in deze sector kunnen de keuze maken tussen Sector 2 of 

Sector 3. 
   

Indien geen keuze gemaakt wordt, blijft men in de hoofdsector 1 
of 2 of 3. 

 

In bijlage vindt u voor uw vereniging waar de liefhebbers een keuze 
dienen te maken, de lijst van de hoklijstleden met de vermelding van de 
sector. 

Uw hoklijstleden die een keuze dienen te maken zijn in het groen 
aangeduid. 

Gelieve deze leden te consulteren en vervolgens de gemarkeerde sector 
waarvoor zij kiezen in te vullen. 

Deze lijsten dienen ten laatste op 1 maart  2020  digitaal (per mail) 

verzonden te worden naar het secretariaat van de PE Vlaams Brabant 

t.a.v. van Nico Deschuyffeleer - deschuyffeleer.n@kbdb.be - zodat een 

finale lijst opgemaakt kan worden. 

 

Met vriendelijke groeten 

Nico Deschuyffeleer   

Administratief secretaris Vlaams-Brabant 

    

    

   

    

    

   


