
BERICHT VERKIEZINGEN KBDB  

 

 

 

Geachte liefhebber, 

Beste lid van Sans Peur, 

 

U heeft recent bij uw bondsblad een stembrief ontvangen. Wij sturen u dit schrijven omdat wij het 

belang willen onderstrepen van deze verkiezingen, alsook geven wij u graag onze mening rond de 

kandidaten die onze steun zullen krijgen. Dat zijn mensen waarvan wij geloven dat ze de duivensport 

in België en Vlaams-Brabant vooruit kunnen helpen. 

Laat ons allereerst één ding heel duidelijk stellen; u stemt zelf voor wie u wenst, elkeen is uiteraard 

vrij om zelf de kandidaat van zijn voorkeur naar voor te schuiven. Voor ons is het erg belangrijk dat u 

uw stem uitbrengt. 

 

Context 

Binnen onze hobby is 2017 het jaar van de verkiezingen. Op 15 oktober zal uw stem al dan niet een 

nieuwe wending geven aan het huidige reilen en zeilen binnen de KBDB. Dat er nood is aan een 

nieuwe wind staat buiten kijf. Wij hebben er een afschuwelijk jaar opzitten wat betreft de nationale 

uitslagen. Niet alleen zijn deze uitslagen laattijdig, foutief en indien u geen PC hebt heeft u er zelfs 

geen, de uitslagen zijn ook nog eens erg duur geworden. Net als de prijs van ringen. 

Dat doping een kwaad zeer is en aangepakt dient te worden, daar zijn we het allemaal over eens. 

Maar dan wel met een duidelijk beleid, en één dat voor elkeen die lid is van de KBDB toegepast 

wordt op eenzelfde wijze. En kan of moet dat dan gebeuren in Zuid-Afrika…? 

We gaan van deze brief geen uitgebreide uitzetting maken van het brokkenparcours van het huidige 

bestuur, maar bovenstaande biedt een greep uit enkele pijnlijke thema’s die helemaal fout 

aangepakt werden door de huidige bestuursploeg. We zijn er ook van overtuigd dat het nieuwe 

bestuur voldoende tijd en ruimte zal moeten krijgen, om de huidige neerwaartse spiraal om te 

buigen in een positief verhaal. 

  

Waartoe dienen deze verkiezingen? 

De verkiezingen hebben tot doel om 4 nieuwe provinciale mandatarissen aan te duiden. 2 voor het 

arrondissement Leuven; en 2 voor Brussel-Halle-Vilvoorde. U als liefhebber kan voor beide 

arrondissementen 2 kandidaten aanduiden. U kan in totaal dus op 4 personen stemmen. 

Nogmaals; voor ons als bestuur is het allerbelangrijkste dat u uw stem daadwerkelijk uitbrengt!! 

 

  



Aan wie vertrouwen wij onze stemmen toe? 

Als bestuur hebben wij besproken welke kandidaten wij wensen te steunen. Wij geloven in de 

volgende kandidaten: 

Danny Dardenne (Leuven) is iemand die in het verleden reeds gefungeerd heeft als provinciaal 

mandataris en met wie Sans Peur reeds een lange band heeft door het samenspel Demer & Dijle. 

Danny Dardenne heeft ook een duidelijke visie en mening over duivensport, en kijkt ook verder als 

de eigen kerktoren. Met zijn ervaring moet hij een meerwaarde zijn voor de moeilijke taak waar het 

nieuwe provinciale bestuur zal voorstaan. 

Boudewijn De Bosscher (B-H-V) – Boudewijn is medebestuurslid van Brabantse Unie en heeft een 

duidelijke visie op de duivensport. Boudewijn heeft zelf ook een erg rijke ervaring met de 

duivensport, hij was naast voorzitter ook manusje-van-alles in het lokaal Noord-Brabant en kent het 

klappen van de zweep dus door en door. Boudewijn was in het verleden ook reeds 

lossingsverantwoordelijke, en heeft veel kennis, verantwoordelijkheidsgevoel en discipline om deze 

taak met een grote sérieux op te nemen. 

Rudi Joossens (B-H-V) is iemand met een zeer groot hart voor de duivensport, en met het nodige 

boerenverstand. Rudi heeft volgens ons ook de gave om zijn standpunten over te brengen en om 

mensen samen te brengen rond zijn idee en de wilskracht om consensus te zoeken met een groep 

van mensen. Rudi is recent gepensioneerd en wil zich vol enthousiasme smijten op zijn provinciale 

mandaat. 

In bijlage van dit schrijven geven we u mee welke de aandachtspunten zijn waarvoor deze 3 heren 

zich wensen te engageren, als zij uw vertrouwen krijgen vanaf 2018. 

 

Ter samenvatting 

Het bestuur roept iedereen op om zijn stem te laten horen, en zijn keuze voor zijn kandidaat van 

voorkeur te maken. 

Elkeen die niet wenst te reageren op zijn stembrief, roepen wij toch op om zijn stembrief in te geven 

in ons lokaal, of om iemand van het bestuur een seintje te geven, zodat iemand van het bestuur uw 

stem kan uitbrengen op die kandidaten waarvan we geloven dat ze een meerwaarde zijn voor Sans 

Peur, en waarmee we samen kunnen werken in de toekomst om een aangenamer duivenspel te 

bekomen voor iedereen. Wil je dus zelf niet stemmen, laat het ons dan aub weten. 

 

Succes aan allen! Wij kijken met veel nieuwsgierigheid uit naar de resultaten in oktober! 

 

 

- Het bestuur - 

  



BIJLAGE – PROGRAMMA & STANDPUNTEN RUDI, BOUDEWIJN, DANNY 

 

Binnen dit programma zullen de volgende items zeker aan bod moeten komen: 

 De kosten moeten aan gezonde en haalbare banden worden gelegd! 

o Een grondige analyse van de kosten baten in het algemeen uitvoeren. 

 Kostprijs van de ringen ….. 

 Port per duif op de wedstrijden ……  

 ………………. 

 Er moet worden gewerkt aan het geloof in de KBDB leiding !   

o Vertrouwen en respect vormen de voedingsbodem voor iedere relatie. 

o Transparantie en communicatie naar de aangesloten leden grondig uitwerken. 

 Kosten/baten communiceren naar haar leden. 

 Communicatie middelen optimaler aanwenden om clubs en leden te 

informeren. 

 De KBDB leiding als aanspreekpoot naar de buitenwereld toe met als taak zorg te dragen 

voor haar leden in de breedste zin van het woord. 

o Schoenmaker blijft bij Uw leest! 

 De KBDB is van nature uit geen inrichter van vluchten! 

 Wel toezichthouder op het correcte naleven en uitvoeren van de 

reglementen van toepassing op de vluchten en haar leden. 

 Eenieder gelijk voor de wet en geen twee maten en twee gewichten. 

o Ondersteuning bieden aan de clubs. 

 De mandatarissen nemen hier hun taken ter harte. 

 Om mee een nieuwe locatie te zoeken. 

 Bemiddelaar waar nodig. 

 Mee denken aan werkvereenvoudiging binnen de (noodlijdende) 

club(s). 

 Waar nodig in dialoog kunnen gaan met andere club(s) voor een 

optimalere samenwerking. 

o De nationale vluchtkalender. 

 De afstandsgrenzen tussen de verschillende disciplines herzien! 

 Snelheid, KHF, GHF, Fond en Grote Fond. 

 Evenredige vluchten voor West, Centrum en Oost. 

 Gelijkere kansen binnen de nationale kampioenschappen. 

 Minder vluchten op de nationale vluchtkalender.   

 Degelijk overleg onderhouden met de verschillende inrichters. 

o In overleg gaan en blijven met de verschillende beleidsorganen van onze 

buurlanden. 

 De evolutie van de duivensport is ook een feit in onze buurlanden! 

 Overleg binnen de verschillende PE’s optimaliseren! 

o Solidaire beslissingen nemen met als insteek “Gelijke behandeling en kansen” 

voor duiven en liefhebbers”. 

 Inkorven/lossen flexibiliseren tgv de voorspelde weersverwachtingen. 

 Uren van de lossingen evalueren/herzien in het algemeen. 

 Herschikken van de regio’s  in de diepte ifv de breedte. 

o Streven naar “Succesvolle vluchten voor onze gevleugeld atleten”.  



 Het welzijn van onze duiven op de eerste plaats zetten!  

 Controles bij het inkorven, vervoeren en lossen van de duiven. 

 In overleg kunnen gaan voor de beslissing tot lossingen met de geschikte 

mensen geruggesteund door de nodige volwaardige hulpmiddelen. 

 Het behalen van de krantenkoppen op een negatieve manier 

wordt hierdoor een hak gezet ! 

 Provinciale grenzen en taalgrenzen. 

o Geen grenzen voor het sportieve. 

o Grenzen enkel nog voor administratieve doeleinden.  

 De doping problematiek in het algemeen. 

o Actieplan samen met de buurlanden op te nemen! 

 Eenieder over dezelfde kam scheren! 

 Internationale wedstrijden. 

 Olympiades. 

o Geen twee maten en twee gewichten ! 

o Duidelijke omschrijvingen van wat wel en niet mag. 

 Gestaafd op wetenschappelijke bevindingen! 

o Controles op eigen bodem laten uitvoeren! 

 De werking van de clubs evalueren en bijsturen. 

o Evenwichtige vluchtkalender. 

 De helpers hebben ook een gezinsleven. 

 Zonder clubs geen duivensport! 

o Waar nodig specialiseren en/of samen spelen. 

 Uitslagen via WPROL staan na “1” vluchtseizoen nog steeds niet op punt! 

o Oa de poelages worden nog  foutief toegekend/uitbetaald. 

o Fall back naar het oude systeem van resultaten opmaak is aangewezen. 

 Uitslag moet functioneel en consulteerbaar zijn voor alle liefhebbers. 

 Zij die geen internet hebben moeten de uitslagen in de club kunnen 

inzien of op papier krijgen.  

 


