
Red de duivensport.                                Scherpenheuvel 25 september ’17                                        

Beste Sportmakker, 

U hebt het bondblad met daarin een kiesbrief voor het kiezen van een nieuw bestuur ontvangen.  

Dat het voor het ogenblik niet zo goed gaat met onze duivensport weet iedereen. De duiven bladen 

en sites staan er vol van. Ik ga nu niet alles opsommen wat er de laatste 6  tot zelfs 10 jaar misging. 

Maar ik denk toch onder andere aan volgende punten waar ik de meeste klachten over ontving: 

- Het beloofde open beleid was nog nooit zo gesloten. Weinig of geen inspraak geweest. 

- Het gevoerde dopingbeleid was nog nooit zo onduidelijk. Menig melker is hierdoor gestopt. 

- De promotie commissie is na de startvergadering nooit meer samengeroepen. Wat is er met 

het geld van 3% op de verkopen; de meer kost op de ringen gebeurd? Als lid van deze 

commissie heb ik na de startvergadering er nooit iets van gehoord of verslag van ontvangen.  

- De provinciale vergadering werd jaar na jaar buiten spel gezet. Er werd geen programma 

voor de vergadering opgesteld en voorstellen voor amendementen werden onmogelijk 

gemaakt. Gevolg is dat er geen enkele stemming  heeft kunnen plaatsvinden. Is dit normaal?  

- Het naleven van de reglementen was een lachertje. Voor de ene streng; voor de andere niet 

van toepassing of aangepast. Vriendjespolitiek was hier troef. 

- Voor sector1 : het samen lossen met Oost-Vlaanderen  is mogelijk wel goed voor de melkers 

en mandatarissen die aan die grens liggen, maar wel nefast voor de melkers die ten zuiden of 

ten oosten van Brussel wonen. Het gevolg is dat daar meer dan normaal maatschappijen 

gestopt zijn. Maar het grootste gevolg is dat de andere maatschappijen  naar de oosterlijn 

zijn uitgeweken. Hierdoor is sector2 veel te breed geworden; met als gevolg veel verliezen bij 

vooral de jongen duiven. 

- Voor sector 2 : Dan is de regio Hageland die vroeger met de huidige sector3 mee losten nog 

eens overgeheveld naar sector2. Vooral op de snelheid een ramp voor regio Hageland daar 

sector2 ruim 70km breed is geworden. De duiven komen uit verkeerde richting + verliezen. 

Dit is ook het geval voor het zuiden van sector2. 

- De stralen worden gedwongen aangepast ter willen van bepaalde melkers. 

- Inkorvingslokalen voor de nationale vluchten worden niet volgens normen toegekend. Het 

ene lokaal mag verder doen met gemiddeld 20 duiven. Het andere dat +200 duiven zou 

inkorven krijgt geen toelating. 

-        Melkers van buiten de straal worden met rust gelaten; mogen er gewoon blijven inkorven. 

- Voor de nationale vluchten is het nieuwe Wprol programma een ramp gebleken. De uitslagen       

kwamen te laat en zaten dan nog eens vol fouten. De gewonnen gelden konden niet tijdig  

uitbetaald worden. Ook de afrekeningen voor de maatschappijen blijken nu nog foutief. 

-  Sommige konden niet meer spelen of niet meer poelen omdat hun geld nog ergens vast zat. 

Waarom moest dit aan Zuid Afrika uitbesteed worden en vooral waarom werd het toegepast 

zonder dat de werking ervan was uitgetest??  Roekeloosheid ??  Onbekwaamheid?? 

- Waarom kost het provinciale dubbelen nu ineens 0.25 euro en vroeger niets? 

Dit is nog maar het topje van de ijsberg van alles wat er de laatste jaren fout is gelopen. 

Zo kan het niet verder. Het moet dringend verbeteren. 



Zes jaar geleden was ik ook kandidaat om te trachten voor iedereen een eerlijke duivensport te 

bekomen.  Vooral mijn regio werd door de beslissingen van het vorig bestuur  zwaar benadeeld. 

Ik werd verkozen. Dat ik geen ja knikker ben en mijn regio verdedigde werd mij niet in dank 

afgenomen. Net als mijn voorganger Bex heeft men getracht mij buiten te werken. Ik moest zelfs 

voor de algemene vergadering verschijnen. Ik heb mijn kiezers niet in de steek gelaten en ben hen 

blijven verdedigen en zal dat nu nog blijven doen als ik de gelegenheid ervoor krijg. Inderdaad ben ik 

nauwelijks nog uitgenodigd geweest op de vergadering van het provinciaal comité. (in2016  maar 4x 

van de 11 vergaderingen). Beslissingen werden op voorhand al vastgelegd of achteraf zonder 

vergadering gewijzigd. 

 Ik zou er een boek kunnen over schrijven over alles wat niet eerlijk ging in Vlaams-Brabant. 

Beste melker,  nu zijn er terug verkiezingen en is er de mogelijkheid om aan deze toestanden iets te 

veranderen.  De toekomst ligt nu in uw handen.  Jij kunt er nu iets aan doen. Doe het aub!! 

Op 5 september ’17 heb ik de 6 NIEUWE  kandidaten naar Scherpenheuvel uitgenodigd om hun 

programma voor te stellen en vragen van de melkers te beantwoorden. 

Voor mij valt er geen enkele van deze nieuwe kandidaten uit de boot. Er werden soms wel andere 

accenten gelegd, maar ze waren allen er van overtuigd dat zoals het nu draait het niet verder kan. 

Een open, duidelijk en vooral een eerlijker beleid is er naar voor geschoven. Reglementen dienen 

herzien te worden en vooral daarna niet gewijzigd tijdens het seizoen zoals nu weer voor de 

nationale kampioenschappen. 

Ik ben er in elk geval van overtuigd dat door op vier van deze kandidaten te stemmen de duivensport 

nog kan gered worden in Vlaams-Brabant. Het programma van ieder is ondertussen wel gekend. Let 

wel op voor hen die nu bladzijden slogans rondsturen, maar er de laatste jaren nauwelijks waren om 

mee te werken aan een eerlijke duivensport  in onze provincie. 

Ik wil ook van deze gelegenheid gebruik maken  om de 432 melkers die vorige keer op mij hebben 

gestemd nogmaals te bedanken. Aan hen die mij telefoneerden, een mail of brief stuurden wil ik 

zeggen: graag gedaan als er een oplossing kwam en sorry als het mij niet gelukt is. Om iets op te 

lossen moeten alle bestuursleden mee willen. Dat was dikwijls niet het geval. Daarom kies nu voor 

vernieuwing want het vorige was niet al te best. Het kan alleen maar beter gaan. 

Deze brief is dan ook mijn afscheidsbrief als mandataris. Ik zal mijn taak wel nog tot in februari 

blijven uitvoeren. Daarna zal ik de vzw Samenspel Hageland en hun website “Reisduiven online” gaan 

ondersteunen. Ik zal ook voor info of raad ter beschikking blijven. 

RED DE DUIVENSPORT!   ENKEL U EN DE ANDERE MELKERS UIT VL. BRABANT KUNNEN DIT DOEN!  

KIES VOOR VERNIEUWING!   

Vriendelijke groetjes 

Konings Jos 

Uittredend mandataris Vlaams Brabant en niet meer herkiesbaar wegens te oud. 


