
 

 

We worden vanuit verschillende hoeken aangesproken over de wedstrijd uit 

Blois welke vanavond wordt ingekorfd. Voor menig liefhebber is het niet 

meer duidelijk tot welke discipline ze deze wedstrijd uit Blois nu feitelijk 

dienen te catalogeren? Voor welk kampioenschap kan de wedstrijd uit Blois 

meetellen? Wij als bestuur van Vlaams-Brabant kunnen spijtig genoeg niets 

wijzigen aan de besluittrekkingen welke het oude bestuur heeft 

uitgevaardigd voor het sportseizoen 2018. Deze kunnen ook juridisch 

gezien niet meer herroepen worden als het sportseizoen van start is 

gegaan. Bij onze aanstelling op 16/03/2018 was het sportseizoen reeds van 

start gegaan en dienen we ons dan ook noodgedwongen aan de 

reglementen te houden willen we juridisch gezien niet in opspraak komen. 

            

            

            

            

In een normale situatie kunnen we de wedstrijd uit Blois catalogeren als 

een GHF wedstrijd. Echter nav het goedkeuren van de onderstaande 

reglementering door de vorige leden van de  “Algemene Vergadering”, 

is Blois voor de “Nationale Kampioenschappen” een wedstrijd met een 

tweeledige inhoud geworden en dat in navolging van het rode besluit! 

Ik citeer: 

➢ NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2018 

◆ Kampioenschappen snelheid en kleine halve-fond: 

Kampioenschappen snelheid: wedstrijden tot 255,000 km 

(afstand hok liefhebber) 

◆ Kampioenschappen kleine halve-fond: 

 - vanaf 255,001km tot maximum 460,000km (afstand hok        

           liefhebber) 

 - geen nationale wedvluchten 

 - De vluchten georganiseerd in het weekend van Bourges II  
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De discrepantie rond Blois. 



           kunnen niet in aanmerking genomen worden  voor het  

           kampioenschap kleine halve fond  jonge duiven. 

 - maximum 1 wedvlucht per weekend 

Binnen onze provincie van Vlaams-Brabant ligt Blois voor het gros van 

onze liefhebbers op minder dan 460km van het hok verwijderd. Hierdoor 

valt de wedstrijd uit Blois voor deze liefhebbers onder de noemer van 

KHF. Echter voor een kleine schare melkers uit onze provincie ligt Blois 

verder dan 460km van hun hok verwijderd. Voor hen is Blois een GHF 

wedstrijd. Dit is zeker geen gelijkheid tov de ganse provincie maar 

juridisch gezien moeten we ons willens nillens neerleggen bij de van 

kracht zijnde regelgeving voor 2018. Dat we dergelijke situaties in 2019 

niet meer wensen in stand te handen staat als een paal boven water en 

daar gaan we dan ook eensgezind aan werken!  

Voor wat de “Provinciale Kampioenschappen” betreft zijn de regels welke 

de PE van Vlaams-Brabant hebben uitgevaardigd, van toepassing! Voor 

het kampioenschap van de jonge duiven GHF houdt dit in dat Blois wel als 

een GHF wedstrijd mag worden aanzien aangezien het verder ligt dan 

Montargis. De 460km regel is hierdoor voor de jonge duiven niet van 

toepassing voor de bepaling van de kampioenschappen voor de GHF. 

Ik citeer: 

• Het kampioenschap GROTE HALVE FOND  jonge duiven      

zal worden betwist met de eerste twee getekende  duiven (1+2), klassement per 4-tal, op alle 

wedvluchten verder dan MONTARGIS . Dit kampioenschap geldt enkel JONGE duiven 

over 4 wedvluchten gedurende de periode van 14 juli tot en met 08 september 2018. Er zal 

slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen met een 

minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Door de verschuiving 

van de nationale vluchten telt Chateauroux van 15/09 ook mee. 

 

 

 

 

Het provinciale comité van Vlaams-Brabant is de mening toegedaan dat 

door samen te spelen in mooie en grote samenspelen, dat dit het sportieve 

karakter van onze hobby, volledig in the picture zet. Met deze insteek wordt 

er intensief gewerkt om de huidige samenspelen welke reeds actief zijn, en 

dat zowel op snelheid als KHF, om deze nog verder uit te bouwen. Daar 

waar er de dag van vandaag nog geen samenspelen zijn, zal er in eerste 

instantie , als de vraag er is, een werkgroep worden opgericht om de 

 Samen spelen in samenspelen. 



realisatie van het samenspel na te zien. De deelnemers van deze 

werkgroep(en) dienen gedreven liefhebbers en/of bestuursleden te zijn 

welke het goed menen met onze hobby en dit wensen te doen in het 

algemeen belang van de duivensport en haar beoefenaars. Binnen sector 

“1” zou het een welgekomen zaak zijn om een dergelijk groot samenspel 

voor Quiévrain te kunnen en willen opzetten! 

De term “Samen spelen” moeten we daarnaast ikv een globaal samenspelen 

herbekijken waarbij we als aandachtspunt het “Zonale samenspelen” EN 

lossen, niet uit het oog mogen verliezen. Hiermee bedoelen we dat we niet 

te breed mogen gaan binnen de deelnemingszones om de kansen zo goed 

als mogelijk voor eenieder haalbaar te maken en te houden. Ook het verlies 

van duiven past als gegoten binnen dit plaatje. Te brede lossingen zijn in 

eerste instantie een gevaar voor groot verlies bij onze jonge duiven.  

Binnen onze PE zien wij het daarom toekomstgericht opportuun om niet 

meer te spreken sector “1, 2 & 3” maar wel over “Zone West”, Zone 

Centrum” en “Zone Oost”. Dit alles is nog  toekomstmuziek maar hierbij 

kunnen jullie reeds opsnuiven in welke richting we aan het uitkijken zijn.  

De huidige interprovinciale lossingen welke te breed zijn in vergelijking met 

hun diepte, vallen hierbij uit den boze omdat ze niet passen bij het door ons 

voor  ogen gehouden zonale spel! 

Het Bestuur van PE Vlaams-Brabant 

Verantwoordelijke uitgever 

 

 

 

 

 

 

 

 


