
 

 

De kampioenschappen van PE Vlaams-Brabant zijn ondertussen in hun 

laatste en definitieve fase terecht gekomen. Voor de geïnteresseerden kan 

de definitieve rangschikking worden nagezien op onze website via het 

aanklikken van de onderstaande  link:  

https://www.kbdb.be/nl/uit-de-pe-spe-5/vlaams-brabant/vlaams-brabant-

actueel 

De voorbereidingen voor de kampioenenviering zijn volop aan de gang en 

via deze nieuwsbrief wensen we jullie reeds te laten kennis maken met een 

aantal onderdelen welke gepaard gaan met deze viering. 

 

            

            

            

            

De bonnenverkoop ten voordele van de PE van Vlaams-Brabant werd online 

gezet in voorbieding, op de OMAR website. De definitieve toewijzing van de 

bonnen zal geschieden om 22u30 op de dag van de viering welke zal 

plaatsvinden op 23/11/2018 vanaf 18u00 in de “Salons De Waerboom”, 

Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden.  

Prominente Vlaams-Brabantse kampioenen hebben ons hun steun betuigd 

door het schenken van iets van het beste welke ze onder de pannen hebben 

zitten. Via deze weg wensen wij hen nogmaals te bedanken voor hun 

onvoorwaardelijke gulle schenking waardoor ze onze Vlaams-Brabantse 

duivensport een financiële riem onder het hart steken! 

Wij als bestuur van PE Vlaams-Brabant, hebben er bewust voor gekozen om 

enkel schenkingen van de eigen Vlaams-Brabantse bodem aan te nemen. 

Onze provinciale kampioenen mogen zondermeer bij de betere van België 

worden gerekend en de aanschaf van hun schenkingen zijn 

ontegensprekelijk een uitgelezen middel om er het eigen hok mee te 

versterken teneinde het naar een hoger niveau op te tillen.  
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Bonnenverkoop ten voordele van de PE. 

https://www.kbdb.be/nl/uit-de-pe-spe-5/vlaams-brabant/vlaams-brabant-actueel
https://www.kbdb.be/nl/uit-de-pe-spe-5/vlaams-brabant/vlaams-brabant-actueel


Wenst U reeds een kijkje te nemen? Klik dan op de onderstaande link! 

https://www.onlineaanmelden.be/inloggen.php 

 

 

 

KBDB Vlaams-Brabant Provinciale 
kampioenendag 

Vrijdag 23 november 2018 
Salons De Waerboom – Groot-Bijgaarden 

 

  
 Programma  18u Receptie 

 19u30 Officiële opening en feestbanket 

    

 TIJDENS HET BANKET:  

 -Uitreiking kampioenschappen  

 Jeugdclub Vl-Br 

 -Huldiging medaillewinnaars in 

 de asduifkampioenschappen 

 -Uitreiking trofeeën van de provinciale 

 Kampioenschappen 

-Uitreiking van de zonale winnaars op de 

Nationale vluchten + de liefhebbers die zich 

Klasseerden als nationale winnaar 2018  

 22u30 bonverkoop (voorbieding op Omar) 

 23u Feestavond 

 Gelieve voor het banket in te schrijven tegen uiterlijk 9 november met vermelding van 
aantal personen, naar KBDB Vlaams-Brabant – Gaasbeeksesteenweg 52/54 – 1500 

Halle of  uiterlijk via email tegen 15 november naar vanbockstaele.t@kbdb.be Vergeet 
zeker niet te vermelden bij wie u wenst plaats te nemen aan tafel.  

 Het overeenstemmend bedrag dient voor 16 november gestort te worden op de rekening 

van KBDB Vlaams-Brabant BE06 9733 4976 1422  

 De prijs voor de menu voor kinderen bedraagt 45€ (deze volgt de menu voor de 

volwassenen), indien er voor een effectief  kindermenu wordt gekozen bedraagt de prijs 

29€ 

Inschrijven/deelnemen aan de kampioenenviering. 

Menu 
(65€ p/p dranken aan tafel inbegrepen) 

Aperitief 
** 

Tagliatelli van Belgisch Wit Blauw met 

sezamdressing en wakamé 

*** 

Gerookte zalm mi-cuit, Mechelse asperges en 

mousseline 

*** 

Wit van piepkuiken, gekarameliseerde worteltjes 

met hazelnoot en krielaardappeltjes 

*** 

Kokosijs met soepje van rabarber en aardbei, 

munt 

** 

Koffie- en theebuffet met koekjes 

 

https://www.onlineaanmelden.be/inloggen.php


 

Inschrijvingsstrook : 
Ondergetekende …………………………………………………………………………… neemt deel aan het 

feestmaal op 23/11/2018 

 

Aantal  inschrijvingen voor het feestmaal - ……. personen x 65 €       = ……..……€  

                                                                     -  ……..kind menu volw. x 45€ = ……….€    

                                                                     - ……. kindermenu x 29 €       = ……..……€ 

 Handtekening 

 

 

 

 

Dag in dag uit spannen de besturen en haar helpers zich in om alles in 

goede banen te leiden zodat de liefhebbers in de beste omstandigheden hun 

duiven kunnen inkorven. Ook zijn de maatschappijen de uitvoerende 

krachten op de werkvloer van ons provinciaal bestuur, en dit teneinde alles 

volgens de richtlijnen, sportief en correct te leiden en uit te voeren. 

Als bestuur van PE Vlaams-Brabant wensen wij als blijk van waardering 

voor hun onbaatzuchtige inzet, de maatschappijen welke geparticipeerd 

hebben aan de aankoop/verkoop van de tombola loten, deze gratis te laten 

deelnemen aan onze speciale club tombola. Er zullen onder alle clubs die 

meegewerkt hebben aan het succes van onze tombola, “3” Bricon masters 

gratis worden verloot voor de tijd van het sportieve jaar 2019! De trekking 

van deze club tombola zal plaatsvinden op de 23/11/2018 tijdens de 

kampioenenviering van PE Vlaams-Brabant in “Salons De Waerboom”. 

Wij wensen tevens langs deze weg onze trouwe sponsor “Bricon” te 

bedanken voor hun participatie aan de ondersteuning van de duivensport 

en haar beoefenaars, in Vlaams-Brabant! 

 

 

 

 

De trekking van de provinciale tombola zal  plaatsvinden in de zaal tijdens 

de viering van onze kampioenen. Naast de tombola loten welke werden 

voorverkocht via de maatschappijen, zal er ook de kans worden geboden 

aan de feestgangers om in de zaal   tombola loten aan te kopen aan de prijs 

van 2€50 per stuk. De eerste prijs een elektrisch toestel ter waarde van 

 Gratis club tombola voor de clubs! 

Trekking van de tombola. 



150€ werd gesponsord door BVBA Schotsmans Ramen & Deuren, 

Scherpenheuvel! 

 

 

 

 

Gezien de nieuwe formule om de kampioenenviering op een vrijdagavond 

te laten doorgaan, zal het voor menig deelnemer een opportuniteit 

inhouden om een overnachting te kunnen boeken in ”Salons De Waerboom” 

aangezien deze mogelijkheid wordt aangeboden. Voor hen die boeken 

krijgen ze naast een uitgebreid ontbijt ook nog eens een gratis wellness 

(+/-2u) in de “Waerwaters” aangeboden! Moet er nog zand zijn? 

Daarnaast zal er vanwege het “Bestuur van PE Vlaams-Brabant” één gratis 

overnachting worden uitgeloot op zaterdag morgen tijdens het ontbijt en 

dat tussen AL de feestgangers welke een kamer hebben geboekt. Voor wie 

deze gratis overnachting met ontbijt en 2u wellness? 

 

Het Bestuur van PE Vlaams-Brabant 

Verantwoordelijke uitgever 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis overnachting in “De Waerboom”. 


