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Beste vrienden,
Nu het seizoen 2018 ten einde is , vele kampioenen reeds gevierd zijn en de provinciale vergadering
ook achter de rug is wil ik wat tijd nemen om jullie een en ander te verduidelijken aangaande
beslissingen die genomen werden naar volgend seizoen toe.
Er is in de loop van het seizoen niet stil gezeten. Er werden werkgroepen opgericht en geluisterd naar
de wensen van de liefhebbers en lokalen. Veelal kwam hetzelfde naar voor en soms ook wat
eigenbelang wat heel normaal is in de duivensport. De grootste discussie bleek het zaterdag spel te
zijn waarvan een heel grote meerderheid voorstander was maar tussen de werkende mensen waren
er ook felle tegenstanders. Vanuit het provinciaal comité kwam dan ook het compromis voorstel om
alles te laten zoals het was in 2018 maar uiteindelijk kwam er over dit punt vanuit 15 lokalen een
amendement waardoor moest gestemd worden op de algemene vergadering voor het zaterdag‐ of
zondagspel met het gekende resultaat.
Na het zaterdagspel zitten we nog met een grote verandering op de kleine halve fond vluchten. Die
worden vanaf volgend seizoen allemaal op donderdag ingekorfd en zijn vanuit het nationaal
sportcomité beperkt in afstand tot ongeveer 350 km centrum provincie. Dus Blois en Tours worden
grote halve fond vluchten. De grootste reden van 2 dagen mand voor de kleine halve fond is niet ver
te zoeken. Telkens was het een race tegen de klok om op vrijdag de duiven van Fontenay op tijd op
de lossingsplaats te krijgen waardoor de duiven geen rust kenden en ook geen mogelijkheid meer
hadden om voldoende te kunnen drinken met als gevolg dat meestal de duiven in slechte conditie
thuis kwamen van die vluchten. Gezien er amper een dertigtal km verschil is tussen Chateaudun en
Fontenay hebben we geopteerd om te starten met tweemaal Fontenay om dan verder wekelijks
naar Chateaudun te gaan. Eens de jongen klaar zijn voor de kleine halve fond kan er dan weer voor
een paar keer Fontenay aangedaan worden. Alle kleine halve fond vluchten worden ook provinciaal
ingericht.
Nu even over de keuze van de lossingsplaatsen. Ook dit was een moeilijk item. Gingen we teveel
oostwaarts dan was de westhoek niet tevreden en gingen we teveel westwaarts dan was er kritiek
van uit de oosten van de provincie. Daarom hebben we gekozen om een lijn te trekken van Poitiers
naar Torhout (middelpunt provincie) en geopteerd voor lossingsplaatsen dicht bij of op die lijn zodat
we niet echt iemand bevoordelen of benadelen. We weten dat het voor de westhoek heel moeilijk is
tegenwoordig om aan de bak te komen. De prijzen worden verdeelt volgens wind en massa. De
massa hebben ze zeker niet meer mee en laat de wind dan nog eens tegen zitten dan is het
inderdaad niet gemakkelijk voor die mensen en dat weten we. We hopen met die lossingsplaatsen
iets centraler te houden dat iedereen zich daar wat kan in vinden want voor iedereen goed doen lukt
ons nooit.

Wat de verdeling van de vluchten betreft hebben we gekozen om de kleine halve fond op donderdag
in te korven in de provinciale lokalen. Vanaf de grote halve fond kan men dan terecht in de nationale
lokalen. Op die manier heeft iedereen dan zijn donderdag inkorving en slechts één vlucht te
verwerken wat een voordeel is om fouten te vermijden.
Momenteel zijn we ook druk aan het onderhandelen met de twee inrichters om te kijken of alles niet
goedkoper kan voor de liefhebber. Mits wat toegevingen van zowel de lokalen als de inrichters moet
dit wel kunnen.
Ook met de nationale lokalen hebben we samen gezeten en hen de noodzaak om dringend te gaan
samen werken uit de doeken gedaan. Vooral de vluchten op de zware fond zijn een probleem aan
het worden. Teveel lokalen voor een beperkt aantal duiven vraagt om afspraken wie wat inkorft
desnoods met beurtrollen.
Om enkele noodzakelijk wijzigingen te kunnen doorvoeren werd ook het provinciaal sportreglement
aangepast. Dit wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de nationale raad van beheer en bestuur en
zo vlug mogelijk gepubliceerd zodat de wijzigingen van kracht kunnen gaan bij aanvang van het
komende seizoen.
Ik wil het ook nog even hebben over de provinciale zitdag te Kortemark. Binnen een paar dagen gaat
ons allen bekende KBDB bediende Claudine op welverdiend pensioen. Daarmee valt ook de
wekelijkse zitdag te Kortemark weg. We waren zo goed als enige provincie die nog het genoegen
hadden van een wekelijkse zitdag in de provincie. Het verdelen van de ringen en de mutaties worden
nu een taak van de mandatarissen. Ieder mandataris gaat in zijn regio straks een plaats aanduiden
waar steeds ringen kunnen afgehaald worden. Ook voor de mutaties worden nog richtlijnen bekend
gemaakt. Dus iedereen zal zich vanaf begin 2019 kunnen wenden tot zijn regio verantwoordelijke
mandataris voor de zaken waarvoor men tot nu toe op de provinciale zitdag terecht kon. Meer
nieuws daarover volgt heel binnenkort. Dank trouwens aan Claudine om vele jaren ten dienste te
staan van liefhebbers en lokalen in onze provincie en dit steeds met de glimlach. Het ga je goed
Claudine en geniet maar met volle teugen van het geen nog komt.
De leden van de PE willen ook iedereen bedanken die zich dagelijks inzet om de duivensport levende
te houden. Daarmee bedoel ik dan vooral de medewerkers en de besturen van de lokalen want
zonder hen is er geen duivensport meer mogelijk. De vele taken welke die mensen op zich nemen zijn
niet te onderschatten en jammer genoeg wordt dat door sommigen veel te weinig gewaardeerd.
Men vind alles normaal maar dat is het niet.
Onze oprechte dank daarvoor.
Tot slot rest mij nog iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond 2019 toe te
wensen.
Tot binnenkort
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