
 
Geachte Voorzitter van de PE Vlaams-Brabant, 

 
Martin D: Wat was Uw doelstelling om op te komen bij de verkiezingen?  
 
Wij binnen PE Vlaams-Brabant zijn verkozen DOOR DE LIEFHEBBERS en dat 

op basis van ons verkiezingsprogramma. Een verkiezingsprogramma dat voor 
vernieuwing zou zorgen en waarbij er geen twee maten en twee gewichten 
worden gehanteerd! De reglementen wordt voor eenieder op dezelfde wijze 
toegepast! Hier was er een pak werk aan de winkel!  

De liefhebbers hebben met een nieuwe bestuursploeg gekozen voor de 
vernieuwing.  
 
Martin D: Hoe verging het jullie binnen het comité?  

 
Binnen ons comité werken wij steeds collegiaal en dat volgens de regels van 
de democratie. Bij het doorhakken van knoppen is de stem van de 
meerderheid de beslissende factor. Eenmaal beslist gaan wij eensgezind door 
dezelfde deur naar buiten en dat met eenzelfde visie!  

 
Martin D: Men zegt dat PE Vlaams-Brabant onbestuurbaar is. Hoe ziet U dat?  
 
Probleem is of beter gezegd de sterkte is dat het comité van PE Vlaams-

Brabant een hechte groep vormt welke als doelstelling heeft om 
ongelijkheden en onrechtvaardigheden aan te pakken en onze hobby terug te 
schroeven naar een platform van “Eerlijke duivensport voor iedereen”. Dit ligt 
bij sommigen die het EIGEN BELANG laten primeren boven het 

gemeenschappelijk belang, zeer moeilijk. Stapsgewijs werden wij van 
hogerhand aangepakt teneinde de sterkte van ons comité af te zwakken en 
de werking van de PE te destabiliseren. Een eerste aanval van de Nationale 
Raad van Bestuur en Beheer was het voorstel tot schorsing van Boudewijn De 

Bosscher, dat bekrachtigd werd door de Nationale Algemene Vergadering. 
Een tweede ondermijning was het NIET aanvaarden door Nationale Raad van 
Beheer en Bestuur van de intrekking  



van het ontslag van Gerd Schotsmans. Op basis van precedenten kon Gerd 
Schotsmans zondermeer terug positie nemen binnen ons comité en dat 

volledig op legale basis gesteund! Op basis van artikel “25” van de statuten 
kon Gerd Schotsmans probleemloos opnieuw zijn functie opnemen.  
Binnen artikel “25” staat NIET vermeld dat een vacante plaats NIET kan 
(her)ingenomen worden door de ontslagnemende mandataris! Daarnaast is 

het ook zo dat de heropneming van het mandaat door Gerd Schotmans vóór 
de Algemene Nationale Vergadering heeft plaatsgevonden. Sportief gezien 
had Gerd Schotsman terug in dienst moeten zijn. De Nationale Algemene 
Vergadering heeft daar anders over beslist. Hierdoor en door het negeren van 

de voorstellen van de PE tot vervanging van de heer Schotmans werd het 
aantal mandatarissen door de hogere leiding van de KBDB herleid tot twee.  
En de ontworteling van het comité van de PE Vlaams-Brabant gaat door!  
Een derde aanslag was de klacht van de Heer Wees tegen mijn persoon , met 
als doel om ook mij te schorsen als mandataris. De aanklacht luidde 

“Vervalsing van geschriften en leugens”. Dergelijke aantijgingen hebben mij 
ertoe genoodzaakt om een advocaat onder de arm te nemen. Ik heb 
zondermeer voorafgaand ook een strafklacht neergelegd bij de politie tegen 
de Heer Wees die momenteel nog lopende is.  

 
De klachten stonden als eerste geagendeerd op de agenda. Bijgestaan door 
mijn advocaat en geruggensteund door een getuige, werd de zaak zeer snel 
afgehandeld en werd ik vrijgesproken op basis van de nodige gefundeerde 

bewijzen ! De doelstelling om mij te schorsen was een mislukte zaak welke ze 
met lede ogen dienden te incasseren.  
 
De vierde actie van de hogere leiding van de KBDB is de belemmering door 

de Nationale Raad van Beheer en Bestuur van het heropnemen door 
Boudewijn De Bosscher van zijn mandaat, na zijn schorsing, die afliep op 6 
november 2019.  
 
Met deze verschillende georkestreerde acties heeft de hogere leiding van de 

KBDB een permanent vacuüm gecreëerd in het comité van de PE Vlaams 
Brabant, met als einddoel om de PE onder curatele te kunnen plaatsen.  
Ik werd op verschillende ogenblikken gecontacteerd door liefhebbers en 
mandatarissen met de vraag of ik het nog steeds zie zitten om tegen deze 

overmacht te staan. Voor mij is het antwoord duidelijk! Er hebben voor mij 
“560” Vlaams-Brabantse liefhebbers gestemd. Zij hebben mij hun vertrouwen 
geschonken ifv ons verkiezingsprogramma welke staat voor vernieuwing en 
een eerlijke duivensport. Ik zal mij dan ook ten volle blijven inzetten en mijn 

verantwoordelijkheid blijven opnemen om deze  



liefhebbers naar beste vermogen te vertegenwoordigen en te verdedigen en 
dat zowel binnen onze PE Vlaams-Brabant als op Nationaal niveau.  

 
Martin D: De Nationale Raad van Beheer en Bestuur verzoekt nu op basis 
van art 35 van de Statuten de Nationale Algemene Vergadering via een 
spoedprocedure om de PE Vlaams Brabant onder toezicht van De Nationale 

Raad van Beheer en Bestuur te plaatsen. Wat betekent artikel “35” nu 
concreet?  
 
Artikel 35 bepaalt de bevoegdheden van de Nationale Raad van Beheer en 

Bestuur ( zoals bv de aanneming van verenigingen , het personeel , het 
toepassen van het dopingreglement enz.). Tijdens de laatste legislatuur 
kende de Nationale Raad van Beheer en Bestuur via dit artikel zich steeds 
meer bevoegdheden toe.  
Zo kan de Nationale Raad van Beheer en Bestuur een door een comité van de 

PE/SPE getroffen beslissing schorsen, hetgeen op zich alleen al een 
aantasting van de soevereiniteit van de PE/SPE inhoudt.  
Klap op de vuurpijl is de verdere bevoegdheidsuitbreiding van de Nationale 
Raad van Beheer en Bestuur die besloten werd tijdens de Buitengewone 

Algemene Vergadering van 23 oktober 2019.  
 
Artikel 35:  
Bij overmacht of onmogelijkheid tot beheer van een PE/SPE, zal de nationale 
raad van beheer en bestuur, op verzoek van 2/3 van de leden van de de 
nationale algemene vergadering, voor onbepaalde tijd, de administratieve en 
sportieve voorrechten van de betrokken provinciale entiteit overnemen.  

Bij deze bijsturing van artikel “35” van de statuten, komen er vele 
onzekerheden naar boven welke ons in de richting duwen van een 
MOGELIJKE subjectieve besluittrekking welke zonder “Wettelijk kader” 

MOGELIJKS het EIGEN BELANG kan dienen.  
Met een wettelijk kader bedoelen wij dat de termen als “Overmacht” en 
“Onmogelijkheid tot beheer” duidelijk dienen omschreven te worden! Nu 
vallen ze volledig ten prooi van een subjectieve beoordeling!  

Ik heb toen persoonlijk mijn ongenoegen geuit en ben er openlijk voor 
uitgekomen dat deze bijsturingen een pro actieve zet inhield om op termijn 
de PE Vlaams-Brabant en andere PE/SPE's te kunnen overnemen. Mijn 
opmerking werd afgewimpeld met de stelling dat daar niets specifieks diende 

achter gezocht te worden! Daar waar er vooreerst een gewone meerderheid 
werd voorgesteld werd er finaal dan toch door de Nationale Algemene 
Vergadering gestemd om dit naar een 2/3 meerderheid te brengen. Een 
verdere stap naar een aanslag van de soevereiniteit van een PE was gezet!  



Als men de beide bekomen resultanten van de Nationale Algemene 
Vergadering nu evalueert, dan spreekt dit met de informatie van vandaag 

boekdelen!  
Op datum van 16/12/2019 werd er vanuit de Nationale Raad van Beheer en 
Bestuur een mailing verstuurd naar ALLE nationale mandatarissen om een 
“JA” te stemmen teneinde dat de Nationale Raad van Beheer en Bestuur voor 

onbepaalde tijd de PE Vlaams-Brabant kan overnemen. Dit is pure 
ondermijning van de soevereiniteit van een PE met als doelstelling om in het 
EIGEN BELANG te kunnen gaan acteren!  
De argumentering welke de hogere leiding van de KBDB aanwenden waarom 

de PE Vlaams-Brabant best onder curatele wordt gesteld van de Nationale 
Raad van Beheer en Bestuur, laat duidelijk zien dat dit een zeer minutieus 
voorbereid manoeuvre inhoudt. De verschillende aangeleverde stukken zijn 
fragmenten welke op zich een bepaalde waarde inhouden maar niet de reële 
context weergeven van de zaak. Het is een pure manipulatie om een 

stemming uit de brand te slepen teneinde hun slag te kunnen slaan en de PE 
Vlaams-Brabant over te nemen.  
 
Martin D: Wat is volgens U de hoofdreden waarom men uw PE wenst over te 

nemen?  
 
Hiervoor kan ik verschillende redenen aanhalen. Een eerst is dat wij geen 
twee maten en gewichten hanteren. Liefhebbers en verenigingen dienen zich 

aan de reglementen te houden en dat geldt ook voor de ons omringende 
provinciale entiteiten. Menigmaal zijn wij tijdens onze legislatuur 
geconfronteerd geweest met onrechtvaardigheden. De zaak Ramillies en Orp 
heeft gezorgd voor vele terechte klachten en het is onze taak om deze op te 

nemen! Om die gegronde redenen heeft ons comité beslist om ALLE 
bestaande interprovinciale akkoorden eind 2019 op te zeggen. Dit werd ook 
voorafgaand gecommuniceerd aan alle verenigingen via een nieuwsbrief 
(september 2019) en nadien schriftelijk overgemaakt aan ALLE PE’s welke 
ons omringen. Ondertussen werd er wel sinds 16/12/2019, een nieuw 

interprovinciaal akkoord ondertekend tussen onze PE Vlaams-Brabant en de 
PE Limburg. Een akkoord waarmee een sportief platform wordt gecreëerd en 
dit akkoord staat ondertussen ter inzage gepubliceerd op onze website.  
Door de opzegging van het “Interprovinciale Akkoord tussen PE Vlaams-

Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen” was in sector 1 het hek van de 
dam. Enkele verenigingen aan de noordwestelijke zijde van sector “1” streven 
voor een brede en diepe lossing. Of dit een negatief gevolg heeft voor de rest 
van sector “1” daar kijken zij niet naar. Als zij maar hun EIGEN BELANG 

kunnen bekomen, de rest telt niet! Het verleden heeft aangetoond dat deze 
interprovinciale lossing binnen de eerste weken met de jonge duiven, een 
waar slagveld vormt voor onze jeugdige atleten en dan spreken we vooral 
voor de zuidelijke en oostelijke regio’s van sector  



“1”. Binnen de eerste weken wordt hierdoor de jeugdige toekomst 
gehalveerd!  

Deze massale lossing zorgt er ook voor dat op de lossingsplaats de camions 
soms zodanig staan opgesteld dat de duiven tegen elkaar moeten aanvliegen. 
Menige klachten hieromtrent werden ons het verlopen sportseizoen 
toegestuurd en dat zelfs gestaafd met een filmpje. Wij mogen toch onze kop 

niet in het zand steken? Deze klachten werden ook doorgestuurd naar het 
Nationaal! Wat hebben zij er mee gedaan?  
Een tweede punt omvat hem het feit dat wij binnen sector “1” gekozen 
hebben om de grote snelheid, Noyon, ook op zaterdag te spelen. Via een niet 

bindende opiniepeiling (poll) hebben wij concreet kunnen vaststellen dat het 
gewicht lag om naar zaterdag te gaan. Door het inmiddels opgezegde 
“Interprovinciale akkoord tussen Vlaams-Brabant, Antwerpen en Oost-
Vlaaneren” worden de partners van dit akkoord als het ware gegijzeld omdat 
er ENKEL op zondag kan worden gevlogen met de partners. Dit ligt 

contractueel zo vast! Het zijn ook nog ENKEL de partners van dit 
interprovinciale akkoord welke op zondag vliegen! Door naar zaterdag te 
gaan, in navolging van sector 2 en 3 van Vlaams-Brabant en West-
Vlaanderen, Limburg sinds 2019, bieden wij de mogelijkheid om van de 

zondag een gezinsdag te maken. Navraag bij verenigingen die op zaterdag 
spelen geeft ons weer dat deze voor geen geld opnieuw naar zondag willen 
verhuizen!  
 

Martin D: Als jullie “Brede en diepe” lossingen verwerpen, wat hebben jullie 
dan als alternatief te bieden?  
 
Wel Martin, de voormalige KBDB leiding had een onafhankelijke experten 

groep verzocht om een studie te maken over de nationale zone-indeling en 
lossingsectoren en te streven naar eerlijke duivensport. Deze experten groep 
heeft een matrix-rastersysteem uitgewerkt dat heel België bedekt en 
resulteert in 123 rasters of grids op een breedtelijn (van West naar Oost) en 
37 op een hoogtelijn (van Zuid naar Noord). Dit geeft in totaal 4551 blokjes -

grids (in feite trapeziums) van 2,5km breed en 5km lang. Binnen 1819 grids 
bevinden zich duivenhokken. Sommige grids bevatten 1 hok, andere grids 
hebben er +/- 50. Enkele grids bevatten geen hokken (bvb grootstad, bos, 
natuurdomein, etc.).  

De studie van de experten werd in februari 2019 aan het Nationaal 
Sportcomité voorgelegd. Nadien werd door de KBDB de samenwerking met 
de experten stilgelegd.  
Het comité van PE Vlaams-Brabant betoonde wel interesse in deze 

opgeleverde studie. Na een degelijk onderhoud waren wij de mening 
toegedaan dat de implementatie van dit ontwerp binnen onze PE Vlaams-
Brabant, ons van vele huidige problemen zou verlossen EN vooral dat wij 
hierdoor een eerlijkere beoefening van de duivensport zouden kunnen  



realiseren. Het vele en terechte gemor dat de duiven vanuit de verkeerde 
richting huiswaarts keren, krijgt hierdoor een daadwerkelijke aanpak.  

Wij vroegen de experten om hun studie te toetsen aan de bestaande 
lossingsectoren in de PE Vl-Brabant.  
Een studie geeft ons weer dat een valabele sector voor de snelheid 20 km 
omslaat of een reeks van “8” horizontale blokjes. Een equivalente diepte 

beslaat dan 40km.  
 
Als we de implementatie van dit rastersysteem binnen onze PE Vlaams-
Brabant zien, dan komt dit er op neer dat de huidige kromme sectorale 

grenzen worden herschikt naar geografische rechte lijnen welke elk op 20km 
van elkaar liggen. Voor gans PE Vlaams-Brabant welke +/-80km breed is, 
komt dit neer op “3” geografische rechte lijnen. Met de insteek om de huidige 
sectoren te respecteren werd de sectorale lijn welke sector “1” in twee 
verdeelt, weggelaten zodat we onze initiële “3” sectoren blijven behouden. 

Echter wel volgens een keurig en gelijklopende GRID-Raster layer. Een 
gevolg van de implementatie van deze GRID-Raster structuur is ook dat de 
verschillende sectoren nu in functie van de vluchtlijnen worden opgesteld. Zo 
kunnen we hieruit vaststellen dat de regio Diest/Schaffen binnen de sector 

“3” behoren en dat Haacht/Keerbergen dit voor sector “1” betreft. Overijse 
kan dan definitief binnen sector “2” worden gecatalogeerd.  
De werking van de verschillende sectoren kunnen we aansnijden door de 
terminologie van “Lossingssector” aan te wenden. Concreet betekent dit dat 

onze “3” sectoren een afzonderlijke lossingssector vormen voor de discipline 
van de snelheid. Voor de KHF is de lossingssector breder en vormen de 
sectoren “2” & “3” een gezamenlijke lossingssector zodat de begrenzing door 
de sectorale scheidingslijn tussen de vernoemde sectoren wegvalt. Sector “1” 

heeft de breedte van sector “2” & “3” samen.  
Binnen dit sectorspel worden er enkel duiven toegelaten om te worden 
ingekorfd van hokken gelegen binnen de afgebakende sector.  
Hokken gelegen in een grid -raster van 2.5km westelijk of oostelijk van een 
sectorlijn dienen definitief en niet per vluchtseizoen te kiezen tot welke sector 

men toetreedt.  
Voor de verschillende disciplines kunnen er ENKEL samenspelen worden 
aangesneden binnen eenzelfde lossingsector met hetzelfde lossingsuur.  
Innovatief en revolutionair kan je deze indeling niet noemen. Het is in feite 

het recht trekken van de huidige kromme afbakening.  
 
Martin D: De Heer Pascal Bodengien geeft weer dat de ganse sector “1” voor 
een interprovinciale lossing kiest. Wat zegt U hiervan?  



Binnen sector “1” hebben wij in 2018 een enquête ( poll) gehouden. Een van 
de vragen was aan de verenigingen of zij pro of contra een brede en diepe 

interprovinciale lossing waren. Het resultaat ervan was dat “12” lokalen voor 
een interprovinciale lossing kozen en “13” voor een provinciale of sectorale 
zonale lossing. Onafgezien dit resultaat hebben wij toen toch nog getekend 
voor een onverantwoorde interprovinciale lossing. Vanuit de PE Vlaams-

Brabant werd toen geopperd om de eerste 2-3 wedstrijden met de jonge 
duiven ENKEL PROVINCIAAL te lossen. Kwestie om de jonge duiven 
voorafgaand toch een zekere ervaring te laten opdoen alvorens binnen een 
brede en diepe interprovinciale lossing te worden gelost. Echter werd dit NIET 

weerhouden door de andere partijen. Ik kan dit uiteraard allemaal zwart op 
wit bewijzen!  
 
Opmerkelijk binnen dit interprovinciaal akkoord is dat aan de verenigingen 
van Oost –Vlaanderen voor de eerste 3 vluchten met jonge duiven uit 

Quiévrain wel de toestemming verleend werd om deze provinciaal te lossen.  
Ik laat U zelf maar invullen hoe men dit sportief kan catalogeren tov onze PE 
Vlaams-Brabant.  
Voor 2020 hebben wij geen enquête ( poll) hieromtrent meer gehouden met 

de eenvoudige reden dat we enerzijds reeds genoeg bewijsmateriaal hadden 
om dit “Interprovinciale akkoord tussen Vlaams-Brabant, Antwerpen en Oost-
Vlaanderen” NIET meer te ondertekenen.  
Anderzijds vallen interprovinciale akkoorden NIET onder de bevoegdheid van 

de “Algemene Provinciale Vergadering” maar is dit een uitsluitende 
bevoegdheid van de PE’s! Dit wordt ons rechtsgeldig gestaafd binnen artikel 
12 van het huishoudelijk reglement!  
 
Art. 12.  

Met uitzondering van de interprovinciaal afgesloten akkoorden inzake 

sportieve aangelegenheden beraadslagen de algemene vergaderingen geldig 

over alle zaken die betrekking hebben met de entiteit, welk ook het aantal 
stemmen of vertegenwoordigde duivenliefhebbersverenigingen zijn. De 

beslissingen worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen.  

 

Tijdens de recente “Algemene Provinciale Vergadering van Vlaams Brabant” 
werd er tot zelfs 3x toe opgeëist om over te gaan tot een stemming om 
alsnog een interprovinciaal akkoord uit de brand te slepen. Dat vanuit de 
noordwestelijke hoek van sector “1”.  

Juridisch gezien behoeven wij hier geen gevolg aan te geven zoals hierboven 
verduidelijkt. Ook kon dit onderwerp niet op agenda geplaatst  



worden omdat geen enkele vereniging een verzoek hiertoe, en conform de 
bepalingen van art 29 van de statuten, had ingediend.  

Nu wenst de hogere leiding van de KBDB het comité van Vlaams-Brabant te 
bestraffen omdat deze correct de reglementen toepast. Hoe geloofwaardig is 
men dan?  
 

Met de tijd vallen de puzzelstukjes meer en meer in elkaar. Aangaande het 
interprovinciale akkoord kunnen we vandaag de dag reeds stellen dat een 
voorafgaande overname van de PE Vlaams-Brabant door de Raad van Beheer 
en Bestuur, via toepassing van artikel “35” van de statuten, aan de Nationale 

Raad van Beheer en Bestuur de macht en het recht wordt aangeleverd om 
voor dit interprovinciale akkoord te tekenen. Op dat ogenblik gaan zij wel 
voor artikel 12 van het huishoudelijk reglement en eigenen zij hen de 
bevoegdheid toe om te kiezen voor het interprovinciale akkoord. Indien dit 
NIET het geval zou zijn dan zou men vandaag de dag de kar niet voor het 

paard gaan spannen maar zou men als EERSTE de “Buitengewone Provinciale 
Algemene Vergadering van de PE Vlaams-Brabant” laten doorgaan welke 
medio januari 2020 zou worden ingepland door de Nationale Raad van Beheer 
en Bestuur. Op basis van die Buitengewone Provinciale Algemene 

Vergadering zou men dan conclusies kunnen trekken of de PE Vlaams-
Brabant effectief ONBESTUURBAAR is wat men al te graag de wereld instuurt 
om zijn gelijke te krijgen. Echter geeft dat hen geen zekerheid over de 
richting dat het zou kunnen lopen. Een richting waar zij een volle greep willen 

op hebben of houden en waar het EIGEN BELANG er van afloopt!  
Een wijze raad: schoenmaker blijft bij je leest.  
 
Martin D: Wat kan U ons vertellen aangaande Angerville?  

 
Wij hebben voor Vlaams-Brabant Etampes op de vluchtkalender staan voor 
2020. Dit was ook de bedoeling in 2019 maar onze soevereiniteit werd 
meermaals ondermijnd door de Nationale Raad van Beheer en Bestuur door 
ons te verplichten naar andere lossingsplaatsen te gaan. Wij hebben deze 

lossingsplaats op eigen initiatief in 2019 vóór aanvang van het sportseizoen 
op de KHF, gaan zoeken en dat in navolging dat de lossingsplaats van 
Chevrainvilliers werd gesloten door de Franse federatie. Onze Franse 
correspondent te Etampes heeft ons reeds voor 2020 zijn toezegging 

gegeven. Mbt wat men van Angerville zegt kregen wij van onze Franse 
correspondent te horen dat deze lossingsplaats indertijd werd geschrapt om 
reden dat er in de reactoren van de vliegtuigen duiven werden 
teruggevonden, gelost te Angerville. Wij gaan verder op de betrouwbare 

informatie van onze Franse correspondent en zitten voor onze PE Vlaams-
Brabant goed voor 2020. Ik wens er hierbij aan toe te voegen dat de snelheid 
en de KHF een uitsluitende soevereine bevoegdheid inhoud van de PE’s. Wij 
zijn dus volledig in lijn met de reglementen aan het acteren!  



Martin D: Wenst U nog iets door te geven aan onze lezers?  
 

De Nationale Raad van Beheer en Bestuur steunt zich op het feit dat onze 
“Definitieve dagorde” van 24/11/2019, voorafgaandelijk niet voldoende 
informatie heeft verschaft om de verenigingen de kans te bieden om zich 
voor te bereiden. Als wij de “Definitieve dagordes” van andere PE’s inzien, 

komen wij tot een gelijklopende bevinding. Zijn die “Algemene Provinciale 
Vergaderingen” dan ook ongeldig en te herdoen?  
Tijdens de “Algemene Provinciale Vergadering” was de intentie om te 
stemmen over de nieuwe indeling naar rechte sectoren en de daarbij 

samenhangende reglementering, maar dit werd niet weerhouden. Er werd 
geopteerd voor een individuele stemming via mail, welke wel een 
rechtsgeldige besluittrekking van de Algemene Vergadering vormt.  
Het resultaat van de uitgebrachte stemmen is verbluffend: 83.5% spreekt 
zich uit voor de herschikking van de lossingsectoren, 16.5% wenst het 

behoud van de huidige indeling.  
De hogere leiding van de KBDB kan deze resultaten niet zo maar naast zich 
neerleggen!!!  
 

Martin D: Als er werd geopperd door de Nationale Raad van Beheer en 
Bestuur dat er te weinig informatie werd gegeven, hebben jullie dan niets 
ondernomen om dit alsnog te voorzien?  
 

Vanuit ons comité hebben wij na de “Algemene Provinciale Vergadering” 
besloten om nog meer informatie te verschaffen aan de liefhebbers 
aangaande de nieuwe herschikte rechte geografische lossingssectoren. Om 
dit gerealiseerd te krijgen hebben wij navraag gedaan bij de hoofdsecretaris 

van de KBDB of de mogelijkheid bestaat om een persconferentie te 
organiseren. De verschillende persverantwoordelijken van zowel de 
Nederlandstalige als Franstalige pers zouden uitgenodigd worden. Plaats van 
afspraak zouden de KBDB lokalen zijn alwaar de PE Vlaams-Brabant ook zijn 
vergaderingen houdt. Dit werd ons ook probleemloos toegekend door de 

secretaris van de KBDB. De melding naar de pers werd daaropvolgend 
geacteerd volgens de lijnen van de KBDB via de PR-persoon van de KBDB. 
Alles dus stipt laten verlopen volgens de regels van de KBDB!  
Echter werd dit initiatief een hak gezet door zogezegd menig telefoontjes 

naar de beide Voorzitters welke toen in China vertoefden. De persconferentie 
werd stantepede “ON HOLD” gezet en wij moesten ons nadien komen 
verantwoorden.  
Daarnaast steekt men ons door dat er GEEN notering was dat de financiële 

toestand ging worden aangekaart. Hoort een dergelijk punt niet binnen de 
omschrijving “Overzicht verlopen sportseizoen 2019”? Er werd  



ons zelfs na de Algemene Provinciale Vergadering geretourneerd dat dit een 
unicum betreft binnen de geschiedenis van de PE. Ik kan daar niet bij omdat 

het geld van de PE Vlaams-Brabant, het geld is van onze liefhebbers. Zij 
hebben toch het volste recht om te weten wat er in kas is EN wat er met dat 
geld wordt aangewend wat in concreto hun geld betreft! Of toch niet?  
Om het ganse plaatje nog iets gepeperder te maken krijg ik zelf nog een 

klacht aan mijn broek gesmeerd omdat ik in het openbaar(?) heb verkondigd 
dat wij recent een bankuittreksel hebben voorgeschoteld gekregen met een 
negatief saldo. Deze op naam van “KBDB RFCB VLAAMS_BRABANT”. Bij onze 
indienststelling werden wij door onze voormalige secretaris van de PE 

geïnformeerd dat de rekening van onze PE een private rekening betrof van de 
voormalige Voorzitter van de KBDB en er “0€” in kas was. Dit hebben wij 
daaropvolgend dan ook via een van onze eerste nieuwsbrieven aan onze 
liefhebbers laten weten. Kwestie om transparant te communiceren naar onze 
basis toe.  

Het eigenaardige van dit laatste is nu ook dat een paar dagen na de melding 
ervan op de Algemene Provinciale Vergadering, deze ongekende rekening 
wordt voorzien van 60€ welke voldoende is om het negatieve saldo aan te 
zuiveren. Het overschot werd teruggestort naar een rekening van de 

voormalige Voorzitter van de KBDB zodat het saldo op 0€ staat!  
Het is voor mij alsmaar duidelijker dat transparantie ogenschijnlijk NIET kan 
of mag! Heeft men schrik dat deze verwachtingen van de liefhebbers 
aanstekelijk zouden gaan werken naar andere PE’s en de verenigingen toe? 

Dat er te veel stinkend potten zouden worden gelicht? Alvast is en blijkt de 
financiële zijde van onze hobby, in zijn globaliteit gezien, een zeer gevoelige 
plaat waar blijkbaar niet mag worden aangeraakt! Waarom? Vult U het zelf 
maar in!  

Martin, hartelijke dank om mij aan het woord te hebben gelaten. Het gaat U 
verder goed! Wij gaan ons verder voor 100% inzetten voor de 
verantwoordelijkheid waar we voor staan!  
 
Rudi Joossens  
Voorzitter van PE Vlaams-Brabant 


