
Speerpunten van beleidsprogramma voor de 
komende zes jaren (2018 – 2024). 

 
Met 4.857 liefhebbers duivenliefhebbers en het hoogst aantal ingekorfde duiven van gans 
België, is Oost-Vlaanderen koploper en best scorende provincie op: snelheid; halve- en Zware 
Halve Fond en de nationale wedstrijden. Teneinde deze voortrekkersrol voor de komende 6 
jaren te behouden, te bestendigen en nog verder uit te bouwen, hierna de krachtlijnen van 
mijn beleidsplan intenties: 2018 - 2024. Naar mijn oordeel bieden hieronder vermelde pijlers 
een goede basisstructuur voor de Oost-Vlaamse maatschappijen en duivenliefhebbers voor 
de komende 6 jaar.  
Besturen betekent een duidelijk plan opstellen en dit plan vertalen in een programma dat  de 
toekomst van de duivensport zal bepalen en veranderen in Oost-Vlaanderen, alsook 
financieel veiling stellen. Het accent ligt onder meer ook op de beheersing van de kosten. 

HET PLAN 
 

 ZELFSTANDIG OOST-VLAANDEREN 
Het plan “Oost-Vlaanderen boven” is gebaseerd in het algemeen belang van de PE – OVL 
duivenliefhebbers. De mandatarissen zijn de eerste actieve lijnverantwoordelijken met een 
grotere betrokkenheid en input voor hun arrondissement. Zij rapporteren in de toekomst 
snel en discreet het PE bestuur mbt de knelpunten en alle zaken inherent aan het 
arrondissement. Zij besturen volgens de “Plichtenleer van de KBDB van de mandatarissen” 
samen met andere arrondissementverkozenen de PE Oost-Vlaanderen. 
De PE moet zelfstandig kunnen besturen volgens de statuten en exploitatiegebieden, onze 
eigenheid willen we niet verliezen. Elke invloed of mededinging van buitenaf is in strijd met 
dit principe en het algemeen belang van een zelfstandige PE Oost-Vlaanderen;  

 CONTROLE  
Binnen het toekomstig plan is een performante en sluitende controle nodig, welke betekent: 
controle op alle uitvoeringen, exploitatie van de duivensport binnen de PE, zoals : 
coördinaten; chipringen; koppelingen; gummi ’s op de nationale vluchten; een sluitend 
dopingplan; controle aanmeldingen tools etc..,  want tools kunnen naar mijn oordeel ook 
worden gekraakt -  technische doping - of met een cyberaanval te verwerken krijgen en  
andere zaken inherent aan de exploitatie en anomalieën. 

 DE MAATSCHAPPIJEN  
De maatschappijen zijn de hoekstenen van de PE  structuur en dit betekent dat deze efficiënt 
moeten worden ondersteund en gemoderniseerd, waarbij de kosten voor onze hobby niet 
mogen stijgen, de komende jaren. Om die redenen moeten de maatschappijen en het PE 
bestuur vaker samenkomen voor meer dialoog. De maatschappijen moeten jaarlijks een 
werkingsbudget krijgen om de modernisering te realiseren of om belangrijke 
exploitatiekosten te kunnen betalen. Deze inbreng vanuit de PE moeten de 
duivenmaatschappijen in staat stellen, in de toekomst de inkorvingskosten te laten dalen 
voor de snelheid en de kleine halve fond,  welke ten goede komt aan alle leden. We gaan dit 
item “inkorvingskost” ook bespreken met de transporteurs van onze duiven. Verder gaan we 
bekijken welke budgetten er beschikbaar zijn om dit te alles te realiseren. Een deel moet 
kunnen voortkomen uit “Sterke Schouders”: cf. hieronder. 
Het aanmelden van de duiven wordt beperkt voor de nationale wedstrijden voor de 1ste 
aangekomen duif en per categorie, hierdoor zal het voor de maatschappijen en de 
liefhebbers aangenamer zijn bij de aankomsten van de duiven; 

 COMMUNICEREN 
Een degelijk bedrijfsplan betekent uitstekend communiceren, welke wil zeggen dat naar mijn 



oordeel, er communicatie in beide richtingen moet zijn. De duivenmelker heeft een 
raadgevende stem  via referenda en polls, die via de perswebsites of kbdb Polls kunnen 
roteren. Het is eveneens de bedoeling adviseurs in een vorm van een adviesraad bijeen te 
brengen, dewelke het PE Bestuur kan bijstaan. Deze raad moet bestaan uit duivenliefhebbers 
die zowel de snelheid, halve fond en zware halve fond, alsook fond en grotefond 
vertegenwoordigen. Kortom ervaren personen uit alle : economische sectoren; het onderwijs 
en de overheid in Oost-Vlaanderen; 

 VLUCHTKALENDERS 
Vluchtkalenders moeten zoals voorheen op zaterdag en zondag en hebben hun degelijkheid 
bewezen. Vrijheid van keuze is een basisrecht van de maatschappijen.  Vluchten op zaterdag 
betekenen een noodzakelijke buffer om oordeelkundig op zondag te lossen bij slecht weer 
op zaterdag. Tussen de nationale vluchten, wordt minstens 1 provinciale vlucht 
georganiseerd.  

 DIGITALISERING 
De weg van de digitalisatie nemen is een sprong vooruit in de administratie, met minder 
papierwerk en snelle toegankelijkheid, zoals: koppel- en hoklijsten; overschrijvingen e.d.m. 
die in databanken kunnen worden ingebracht. Dit betekent ook een up-to-date controle en 
sneller toezicht vanuit het PE secretariaat. Persoonlijke toegang door een account via de 
KBDB of PE website is de enige juiste weg; 

 LOSSINGSBELEID 
Moderne duivensport veronderstelt een dierenvriendelijk vervoer en lossingen (aantallen; 
hitte; laten drinken, een correct lossingsplan met behulp van de juiste weerwebsites). 
Controle en feedback over de vluchtlijn, realiseren een performant lossingssysteem met als 
doel zo weinig mogelijk duiven te verliezen. Binnen dit item behoort ook het terugbrengen 
van de duiven, waar voor de beste keuze moet worden geopteerd in overleg met het 
vervoer, organisatie en de PE. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de 
lossingen van de jonge duiven, waarbij het accent ligt op een degelijk leerprogramma van 
bijvoorbeeld: 2 à 3 snelheidsvluchten Ecouen en/of Pont vooraleer de halve fond te vliegen 
en verder. Voor de Westenlijn is dit: Arras, Clermont en Fontenay. Verder beogen we alle 
duiven te lossen van dezelfde lossingplaats met beperking tot 1 lossingsuur en voor de 2 
vluchtlijnen;  

 MILIEU 
Voor het duivenspel in de entiteit PE, moeten de verplaatsingen van het hok naar een 
inkorflokaal zo klein mogelijk zijn en dit om de klimaatdoelstellingen mee te helpen behalen.  
Voor iedere regio moet worden gezocht naar een oplossing om daar waar nodig een 
inkorvingslokaal te installeren;  

 STERKE SCHOUDERS  
Het verdwijnen van de 3% regel heeft veel duivenmelkers geraakt. Teneinde het platform 
duivensport concurrentieel te houden en het aantal duivenmelkers nog jaren op peil te 
houden - dit is een conditio sine qua none -  moet de mogelijkheid worden herbekeken dit 
dossier te heropenen. Het huidige kostenplaatje voor de jeugdige duivenmelker is mede ook 
oorzaak waarom het pijlsnel naar beneden gaat en er geen instroom meer is. Het is gewoon 
te duur voor de jeugd. Managen en besturen betekent een goede financiële balans voor de 
KBDB en we kunnen ons niet veroorloven, de lasten steeds te leggen bij de modale 
duivenmelker. Dit item is ook brandend actueel in de nationale politiek en in het dagelijks 
leven onder de noemer “Herverdeling van de lasten”. 

 PROMOTIE GROTE VERBONDEN/SAMENSPEL  
Samenspel in grotere verbanden met behoud van eigen autonomie voor iedere 
maatschappij, brengt de betere tandemcombinatie, loft en duif(en) op de hoogste trede van 
het podium voor een grotere regio. Op die manier worden de topduiven automatisch 
provinciaal en hogere gerangschikt. Dit is een basisrecht en vele regio’s passen dit systeem 



toe. We moeten met z’n allen meewerken dit te realiseren, voor: de snelheid en kleine Halve 
Fond en in het algemeen belang van de Oost-Vlaamse duivenliefhebbers, want onbekend is 
onbemind! 

 
 

Kandidaat/profiel:  ROUSSEAU MARC, wonende te 
Leupegem/Oudenaarde en 67jaar. Boekhouder, voorheen 
Belgacom/Proximus medewerker als Finance en Budgetting 
Supervisor. Is sinds 1980 lid van de kbdb. Stond in het verleden in de 
Duivenmaatschappij te Nederename/Oudenaarde en behaalde in die 
periode ook het attest van constateurzetter/regelaar. Was tot 2016 
actief als reporter bij De Duivenkrant/Pitts. Jeugdsponsor van 3 

jeugdleden uit de Zuidoost-Vlaamse regio. 
Het accent in de duivensport gaat van snelheid tot Zware Halve Fond. 
Kandidaat voor het arrondissement Oudenaarde >> stem enkel Marc Rousseau voor het 
arrondissement Oudenaarde 
Via deze weg wens ik ook publiciteit te maken voor het team: ROUSSEAU-PIENS-CALLEBAUT-BAFORT 
die jullie kunnen volgen via volgende links: 
http://www.pitts.be/nl-BE/artikels-72/verkiezingen-kbdb-pe-oost-vlaanderen-team-bafort-callebaut-
piens-rousseau-van-overwaele-12191/; http://www.herbots.be/nl/nieuws-lcb/nieuws-
algemeen/d/detail/verkiezingen-kbdb-kandidaten-stellen-zichzelf-voor-nl; Geef hun ook uw 
vertrouwen, want besturen doe je nooit alleen. 
Stem enkel voor één van deze personen per arrondissement op uw kiesbrief. Op die manier maakt u 
een geldige stem!!! 
 

 
Marc Rousseau met 2 jeugdleden tijdens de verdeling van het sponsorvoeder in april 2017. 
© Marc Rousseau 2017 
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