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Aanwezig : 

Scherpenheuvel – Heverlee – Herent  – Schaffen – Langdorp – Gelrode – Wolfsdonk – 

Testelt – Begijnendijk - Okselaar 

Afwezig:  

Lubbeek 

De vergadering was gepland om 19u30 maar door de werkzaamheden in 

Schoonderbuken waren er enkele mensen te laat. De vergadering is een tijdje later dan 

voorzien geopend  door de voorzitter omstreeks 20u. 

 

A) Punten geplaatst op de agenda 

 

1) Welke lossingsplaats gebruiken we in 2014 

=> Tot onze spijt kunnen we de lossingsplaats nog niet meedelen aan onze deelnemende 

lokalen aangezien de afdeling Vlaams-Brabant nog niet heeft beslist waar men de gaat 

lossen in 2014. Via mail met onze provinciale voorzitter kunnen we wel meedelen dat we 

dezelfde lossingsplaats zullen hebben als sector 3 maar dat de duiven niet samen gelost 

zullen worden. Tevens zullen er geen Antwerpse duiven gelost worden op deze plaats. De 

kans is zéér klein dat de duiven gelost zullen worden te Sens omdat daar de NPO zou 

lossen in 2014. 

2) Oude- en jaarduiven vliegen samen vanaf 

=> De oude- en jaarduiven zullen samen vliegen op Hafo Vlaams-Brabant vanaf 09-08 

(week na Bourges)      

3) ½ fond inkorven met BourgesII nationaal? 

=> Op het aanvraag formulier van de KBDB Vlaams-Brabant ½ fond staat een vlucht op 

de ½ fond vermeld samen met de nationale vlucht vanuit BourgesII.   Ook de nationale 

kampioenschappen KBDB vermelden de periode van deze kampioenschappen “tot en met 

de nationale vlucht BourgesII” voor oude- en jaarduiven. Er wordt unaniem beslist om 

deze vlucht in te korven zoals voorgesteld op het aanvraagformulier ½ fond KBDB 

Vlaams-Brabant. 

4) Start jonge duiven ½ fond 

=> Officieel mogen de jonge duiven starten op de ½ fond vanaf 14/6. Normaal zitten er 2 

Soissons voor jonge duiven voor deze vlucht, indien men jonge duiven mag lossen te 

Soissons vanaf 31/05. Toch geeft het voltallige bestuur de voorkeur om met de jonge 

duiven te starten vanaf 21/6 om zo zeker de jonge duiven niet te forceren. Men hoopt wel 

dat de KBDB rekening zal houden met de eerste vluchten voor jonge duiven en dat deze 

afstanden niet te ver zijn. Het gezonde verstand moet primeren! 
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5) Periode kampioenschappen 2014   

=> Kampioenschap oude en kampioenschap jaarduiven: 03/05 tot en met 02/08 

    Kampioenschap jonge duiven: 21/06 tot en met 30/08 

    Asduiven loopt over dezelfde periode 

6) Afspraken met betrekking de lossingen Hafo Vlaams-Brabant   

=> In het verleden is er afgesproken met de vergezellers Vanderstukken en Bauwens dat  

     zij in het verlengde zouden staan, de ruimte was voldoende op de lossingsplaatsen.  

     Ook voor 2014 zal Hafo Vlaams-Brabant vragen aan beide vergezellers te lossen zoals  

     afgesproken! 

7) Waarborgen   

=> Op vraag van bepaalde Lokalen en liefhebbers wil men waarborgen op de uitslag Hafo 

Vlaams-Brabant. Het hoofdbestuur wijst de leden op het feit dat we in een streek zitten 

waarbij het moeilijk is om liefhebbers warm te maken voor waarborgen en bonvluchten. 

De te korten bij waarborgen en bonvluchten worden steeds bijgepast door Hafo Vlaams-

Brabant en NIET door de deelnemende lokalen. Na overleg is er beslist om vanaf 10/05 

bij de oud-e en jaarduiven 3 miezen te waarborgen tot 2,50€. Bij de jonge duiven zal dit 

zijn vanaf 28/06. Het hoofdbestuur beslist, eventueel in overleg met de deelnemende 

lokalen, hoe lang deze waarborgen behouden blijven. 

8) Bonvluchten   

=> Ook hier wijst het hoofdbestuur de deelnemende lokalen erop dat de te korten gelden 

worden bijgelegd door het Hafo Vlaams-Brabant. Bepaalde liefhebbers stelden de vraag 

om de bonvluchten het ganse seizoen te laten lopen zoals in 2013 bij de jonge duiven. 

Kritiek van bepaalde liefhebbers dat we de bonvluchten organiseren voor bepaalde 

“liefhebbers” is zeker onjuist, het stoppen van de bonvluchten (zeker bij de oude en 

jaarduiven) kwam enkel door het feit dat de te korten veel te groot werden om steeds 

blijven bij te passen. Na overleg is er unaniem beslist om de bonvluchten te laten lopen 

zolang er interesse is door de liefhebbers. Het stoppen van de bonvluchten zal genomen 

worden door het hoofdbestuur eventueel in overleg met de deelnemende lokalen. 

- Inschrijven aan de bons 0,50€, onder de rubriek BON op poelbrief Hafo Vlaams- 

  Brabant. ordt verspeeld zoals het voorbije seizoen aangeduide serie dus steeds  

  intekenen met 2 – 4 – 6 – 8 enz… duiven 

- Verdeling van de prijzen 120€ per categorie 

  25€ - 20€ - 15€ - 10€ - 5x5€ - 10x2,5€  

  + rest prijzen van 2,5€ bij overschrijding van 120€ 

- Bonvlucht oude duiven en jaarduiven vanaf 10/05 

   Bonvlucht jonge duiven vanaf 28/06 
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9) Uitsluiting van Lokalen m.b.t. reglementen Hafo Vlaams-Brabant    

=> Dit punt is op de agenda geplaatst door Stef Swinnen n.a.v. aanvraag inkorven op  

     vrijdag i.p.v. donderdag door bepaalde lokalen binnen het samenspel. Deze aanvraag  

     zou niet aan iedereen gestuurd zijn. De Secretaris van Hafo Vlaams-Brabant vraagt  

     hierop het woord en deelt mee dat deze aanvraag/amendement wel degelijk naar alle  

     deelnemende lokalen is gestuurd via e-mail. Dit wordt bevestigd door iedereen waarop  

     Stef Swinnen benadrukt dat er geen vergadering/overleg is gebeurd via Hafo Vlaams- 

     Brabant. Stef Swinnen legt ook uit dat het bestuur van Herent teleurgesteld was in  

     deze handelswijze omdat dit niet in overleg was gebeurd met de lokalen van Hafo  

     Vlaams-Brabant.  De ondertekenaars verwijzen naar het gelijkheidbeginsel en  

     benadrukken wanneer de KBDB voor iedereen inkorving voorziet op donderdag dit  

     geen discussie punt was! Nu mogen bepaalde regio’s, provincies wel inkorven op  

     vrijdagavond, in het amendement stond dit ook vermeld dat iedereen op dezelfde dag  

     moest inkorven. Bepaalde lokalen willen op vrijdagavond inkorven omdat inkorven op  

     donderdagavond te veel verlies aan duiven en melkers geeft. Danny Dardenne  

     benadrukt dat door zijn ervaring als controleur op de lossingsplaats van de ½ fond de  

     duiven met inkorving op donderdagavond tijdig aanwezig zijn en de nodige tijd krijgen  

     om verzorgd te worden en dat de duiven met inkorving op vrijdagavond laattijdig  

     aanwezig zijn en men daar snel moet handelen om alles nog tijdig te kunnen  

     verzorgen. Stef Swinnen beaamt dat er op de aanvraag/amendement een verwijzing  

     was naar het gelijkheidbeginsel maar dat de opmaak voor interpretatie vatbaar was.  

     Na iedereen gehoord te hebben in deze materie is de conclusie duidelijk en vraagt  

     Hafo Vlaams-Brabant aan de KBDB afdeling Vlaams-Brabant en nationaal iedereen  

     gelijk te behandelen. Tevens zal onderstaand punt worden toegevoegd aan de  

     reglementen Hafo Vlaams-Brabant en zal worden voorgelegd op de volgende  

     vergadering van Hafo Vlaams-Brabant ter goedkeuring:: 

# Ieder amendement dat wordt ingediend m.b.t. de ½ fond moet via een algemene 

vergadering Hafo Vlaams-Brabant goedgekeurd worden door de meerderheid.  

10) Aanpassen reglement Hafo Vlaams-Brabant wanneer een lokaal uit wedstrijd  

      wordt genomen door bepaalde omstanddigheden    

=> Dit punt is op de agenda geplaatst omdat er vorig seizoen duiven zijn ontsnapt van  

     het lokaal Gelrode. Er is Toen beslist dat de vlucht doorging zonder het lokaal Gelrode  

     maar dat deze vlucht niet in aanmerking kwam voor de kampioenschappen na een  

     klacht van een liefhebber. Om in de toekomst op dezelfde manier te werken is er  

     gevraagd om onderstaand punt toe te voegen aan de reglementen en zal worden  

     voorgelegd op de volgende vergadering van Hafo Vlaams-Brabant ter goedkeuring: 

# Wanneer er één of meerdere lokalen uit wedstrijd wordt genomen door bv ontsnappen  

   van duiven of andere ongeregeldheden zal de vlucht plaatsvinden zonder het betrokken  

   lokal(en). Wanneer er geen nalatigheid van de betrokkenen kan worden vastgesteld zal  

   deze vlucht worden  geschrapt uit de kampioenschappen. 
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B) Varia – Opmerkingen – Vragen 

 

- Portduiven anvaarden op snelheid 

=> Ondanks dat we een overkoepelend samenspel zijn op de ½ fond is er toch de vraag  

     om  eventueel in september 2014 een amendement in te dienen om op de snelheid de  

     portduiven te verbieden. Men wil zo de portduiven van andere provincie’s vermijden  

     en een betere controle hebben op paramyxo vaccinatie aangezien streng zal worden  

     gecontroleerd! Dit voorstel is positief onthaald en zal zeker besproken worden  

     met de betrokken lokalen. 

- Is er een mogelijkheid om uitbetalingen Hafo Vlaams-Brabant digitaal in te lezen 

per lokaal? 

=> Dit is met de huidige versie niet mogelijk, vraag wordt gesteld aan Nolmans of hij dit  

     kan aanpassen zodat dit mogelijk is in de toekomst? 

- Lidkaarten Hafo Vlaams-Brabant 

=> Liefhebbers dienen slechts eenmalig 5€ te betalen om te deel te nemen aan de  

     kampioenschappen. De lijst met de leden is te vinden via www.hafo.be => leden.  

     Liefhebbers die van lokaal A naar lokaal Z gaan en reeds hebben betaald in een ander  

     lokaal moeten dus NIET meer betalen! Lijst zal ook nog eens via mail verstuurd  

     worden 

- Kampioenschappen en asduiven 2014 

=> Blijft zoals in 2013, mits bovenvermelde periode in acht te nemen 

- Uitslagen Hafo Vlaams-Brabant 

=> De uitslagen worden in digitale vorm PDF verstuurd aan de lokalen, zij drukken deze  

     uitslag af voor de liefhebbers die een uitslag wensen. De prijs voor de volledige uitslag  

     bedraagt 1,50€. Liefhebbers die de uitslag willen ontvangen via e-mail kunnen zich  

     aanmelden via administratie@hafo.be het ontvangen van deze uitslag is en blijft  

     GRATIS!!! 

- Kampioenendag Hafo Vlaams-Brabant 2014  

=> De formule met eten blijft behouden, we hadden immers een geslaagde  

     kampioenendag. De voorkeur gaat uit naar vrijdagavond 21 november of daar kort in  

    de geburen, rekening houdend met de andere kampioenendagen! De locatie in Tielt- 

    Winge is mss voor de toekomst te klein, er wordt uitgezien voor een alternatief dat kan  

     bv zaal Concordia zijn te Testelt? Later meer info hierover! 
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- Activiteiten lokalen Hafo Vlaams-Brabant 

=> om dubbele activiteiten (proberen) te vermijden in de toekomst gelieve de data van een  

     activiteit door te geven aan de centralisatie, wij brengen dan de andere lokalen op de  

     hoogte! Begin september plannen we een vergadering om alles af te stemmen op  

     elkaar! 

 

De vergadering is gesloten door de voorzitter omstreeks 22u15 


