
Mijnheer de nationale Voorzitter , St. Van Bockstaele 
Mijnheer de nationale Voorzitter v/h sportcomité, Dirk Schreel 
Dames & heren, beste sportvrienden, 

Hartelijk welkom op ons jaarlijks feest van de O.V.V. – F.V.O.V.  

 Het is niet mijn bedoeling in deze korte toespraak over alles en nog wat mijn mening te geven. Het 
enige wat men de nationale KBDB leiding zeker niet mag verwijten is dat ze niets doet .Of altijd alles 
voor verbetering zorgt is een andere vraag.  

Positief is zeker de opgevoerde controle in het bijzonder wat de doping betreft. We verwachten 
kortelings dan ook een nieuwe aanvullende lijst met verboden producten die men aan zijn duiven 
niet mag geven. Een persoonlijke tip van mij: bij het nemen van stalen, doe het altijd in drievoud. Een 
deel voor het onderzoek, een deel voor de tegenexpertise en een deel om te bewaren voor later. Het 
is inderdaad zo dat bij het opsporen van verboden producten men deze misschien vandaag niet of 
moeilijk kan vinden, maar door de ontwikkeling van de opsporing mogelijks later wel. In ieder geval 
een zeer belangrijk iets om een overtreder die er vanuit gaat dat men vandaag niets zal vinden, de 
schrik heeft dat men op latere datum de overtreding nog kan vaststellen. 

Wanneer men mij de vraag stelt hoe het afgelopen seizoen 2013 voor ons geweest is, dien ik daar 
genuanceerd op te antwoorden. Globaal sportief goed, financieel vanzelfsprekend minder. Enkele 
vluchten werden door de KBDB overgenomen en zeker niet van de minste wat het tijdstip van de 
ingerichte vluchten betreft.  

Wat de deelname aan de nieuwe nationale halve fondvluchten betreft: sommige werden een succes, 
andere door een teveel aan vluchten veel minder. Vergelijkingen maken inzake deelname , dient men 
daar waar een nieuwe nationale vlucht werd ingericht de duiven van vorig jaar op een ongeveer 
zelfde afstand met provinciale deelname op te tellen om te zien of er wel vooruitgang werd gemaakt 
.  
Sportief, administratief, financieel centraliseren kan goed zijn maar men mag daar zeker niet in 
overdrijven. Men dient in de eerste plaats verder te bouwen op alle bestaande fundamenten. 
Moderniseren, hervormen, bijwerken waar nodig , maar schaf a.u.b. niet teveel af .  
Ik denk dat de duivensport het zich vandaag niet kan permitteren teveel leden te verliezen en 
maatschappijen en groeperingen te zien verdwijnen. Ik hoop dat iedereen en vooral de KBDB leiding 
zich hiervan bewust is . 

We dienen in de eerste plaats vooral te hopen dat de KBDB- leiding alles in het werk zal stellen om de 
achteruitgang van de duivensport tegen te gaan. In betrekking hiermee zijn twee zaken belangrijk: 
ten eerste verliezen we ieder jaar veel leden door ouderdom of overlijden, maar ten tweede dienen 
er jaarlijks nieuwe leden bij te komen en daar kunnen we wel aan werken. 

Wat Oost-Vlaanderen betreft, zijn we en blijven we de belangrijkste provincie van het land. Aan de 
KBDB vraag ik om de voorzitters en de bestuursleden van de aanwezige maatschappijen en vooral de 
liefhebbers van de O.V.V.-F.V.O.V. te steunen, zodat we verder kunnen blijven bestaan….. want dit …. 
geloof mij mijnheer de nationale Voorzitter van het Nationaal Sportcomité heeft de liefhebberij 
nodig. 

Ik wens U allen smakelijk eten en vooral een zeer gezellige avond . 

Voorzitter, 

Daniel Aerens 


