Een goede namiddag,

In naam van het voltallig comité van Oost-Vlaanderen, de grootste provinciale
afdeling van de KBDB, heet ik U van harte welkom op deze huldiging van de
kampioenen anno 2018. Onze collega Wim moeten we excuseren wegens
aanwezigheid op een familiefeest.
Een speciaal welkom aan onze Oost-Vlaamse kampioenen, laureaten, familie,
vrienden, sponsors en sympathisanten.
We heten hier vandaag ook enkele genodigden van de KBDB welkom …
Collega Dany V.D.Berghe, voorzitter PE West-Vlaanderen.
Collega Rudi Joossens, voorzitter PE Vl-Brabant.
Onze collega’s uit Halle die altijd met raad en daad klaar staan …
Mevr. Maggy De Clercq, Ingrid Elleboog en Claudine De Coene + Dhr Eddy
Vanhuyghem.
Ik verwelkom ook “Dirk Mertens” die altijd klaar staat om zijn deuren te
openen van onze vergaderlocatie aan de Tragel te Aalst.
Tot slot verwelkom ik ook de mensen van de pers die zoals steeds het beste
van zichzelf geven om een mooie reportage te verzorgen en zo onze
kampioenen laten schitteren in de duivenkrant en op het internet.

Onze vroege jongen 2019 staan stilaan op eigen pootjes en iedereen heeft wel
al een favoriet gekozen. De snelheidsfreaks onder ons hopen dat we reeds zes
weken verder zijn, want dan begint hun nieuw seizoen. Maar vooraleer we dit
verhaal 2019 aansnijden, moeten we eerst 2018 afsluiten.
En daarom zijn we hier. Vandaag is de hoogmis van 2018, de huldiging van de
kampioenen.

Kampioenen … er wordt veel over gezegd … Wie of wat zijn ze ?
Is het de liefhebber … of zijn het de duifjes ?

De snelheidsduivels die met een zuidwesterstorm met een snelheid van boven
de 150km/u naar beneden duikelen richting hok om hun medeconcurrenten
met een tiende van een seconde te verslaan ?
Of is het de Marathonduif … die een Barcelona klein krijgt met wind op kop in
een verschroeiende hitte, onweders trotserend, met een gratis overnachting
erbovenop.
Of is die kampioen dan toch de liefhebber die juist deze TOP-duiven gepast
weet te prepareren, te motiveren, te verzorgen, te kuren. Elke dag opnieuw,
met nauwkeurige precisie, regelmaat, discipline. Vroeg uit bed en alles
volgens plan. Zich alles ontzeggend, dat gezinsreisje doen we wel in de winter.
Of toch niet, want in de winter worden de prijzen gedeeld voor het volgende
seizoen ! De TOP-liefhebber is iemand die streng durft te selecteren. Duifjes
die bij de gewone hobby-ist mogen overwinteren krijgen hier geen kans.

Duivensport is ook een zeer sociaal gebeuren en onlangs was ikzelf in een
lokaal getuige van een discussie over het voetbal – juist ja, duivenmelkers
discuteren ook graag. Verhalen werden bovengehaald over het toenmalige
kleine Zulte-Waregem dat het in de Europese voetbalcompetitie moest
opnemen tegen die grote Engelse club Newcastle. Iemand wist zich te
herinneren dat dit verhaal zich afspeelde in het jaar 2007, 12 jaar geleden.
Maar niemand wist de eindstand. Ik was de enige met een GSM in de buurt en
twijfelde geen moment om mee de oplossing te helpen vinden. Ik typte in …
ZULTE-WAREGEM, NEWCASTLE … maar ik keek verstomd naar het resultaat …
Ik keek aan tegen het woord SCHUTKRING. Om in voetbaltermen verder te
denken … Zulte, Waregem, Newcastle, … neem daar ook nog Haaltert bij en
we kunnen een nieuwe voetbalcompetitie opstarten. Met de KBDB als
scheidsrechter, maar we moeten ook rekening houden met het
voedselagentschap die de rol van de VAR opeist.

Deze ziekte-uitbraken als Paramyxovirose kunnen wij … liefhebbers,
maatschappijen en mandatarissen missen als de pest. Onze KBDB-top doet
haar uiterste best – nu ook in de winter – om constructieve gesprekken te
voeren met het voedselagentschap. Daarom wil ik nu ieder duivenliefhebber

bedanken om de inentingsprocedure nauwgezet gevolgd te hebben, alsook de
besturen van de maatschappijen te willen bedanken voor het toekijken op het
indienen van de attesten. Want zonder uw medewerking staan onze KBDB
vertegenwoordigers in een verzwakte onderhandelingspositie.

Emotioneel moet het voor de getroffen liefhebber zeer zwaar zijn om in het
heetst van de strijd buitenspel te worden gezet. Maar de liefhebber pur-sang
blijft niet bij de pakken zitten, hij is sportief, feliciteert zijn collega kampioen
en gaat er hard tegenaan om volgend seizoen zelf (weer) bij de laureaten te
zijn.
Vooraleer te besluiten wens ik 4 mensen speciaal te bedanken.
Een dank voor de voorbereiding van deze provinciale kampioenendag.
Dit verhaal begon maanden geleden met plannen, nakijken van de
kampioenschappen, publiceren, weken geleden met versturen van
uitnodigingen, verwerken van de inschrijvingen, plaatsen van bestellingen, de
laatste dagen checken en her-checken … en vandaag reeds vroeg in de
ochtend de acties van de dag van de GO-live in het Runbook. Dit is een werk
van denkers en doeners. Vier mensen die deze rol volledig op zich genomen
hebben … Filip D’Hondt, Guy Callebaut, Bart Piens en Tina V.Bockstaele. Ik ben
fier dat jullie in mijn team zitten.

Beste aanwezigen,
Mevrouw Ann Knaepen doet de presentatie van deze huldiging. Zij is een
ICOON op vlak van presentaties in de duivensport. We zijn blij haar hier bij ons
te hebben. Dit geeft zeker een meerwaarde aan onze kampioenendag.
Maar nu eerst, de mensen van de keuken van Montovani staan klaar om U
culinair te verwennen.

Allen smakelijk eten.
Het was mij een genoegen.

