
Geachte AANWEZIGEN, 

 

In naam van het voltallig comité van Oost-Vlaanderen, heet ik U van harte welkom 

op deze huldiging van de kampioenen anno 2019. 

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. Deze mensen 

noem ik graag met naam … 

Collega Dany V.D.Berghe, voorzitter PE West-Vlaanderen, 

Onze bestuursleden van onze Oost-Vlaamse organisator FVOV: De Heren Daniel 

Aerens, Mark De Backer, Herman Roels en Geert Declerck, 

Ere-mandataris Oost-Vlaanderen Dhr Willy Nuël, 

Onze collega’s van het secretariaat uit Halle Mevr. Ingrid Elleboog en Mevr. Maggy 

De Clerck. 

Mag ik verontschuldigen … onze nationale voorzitter Dhr. Pascal Bodengien die op 

ditzelfde tijdstip de honneurs waarneemt voor de KBDB te Blackpool; Dhr Denis 

Sapin, voorzitter Sportcomité die de KBDB vertegenwoordigt op de Nationale dagen 

in Frankrijk; en De Heren Fons Bruurs en Rudi Joossens, respectievelijke voorzitters 

van Antwerpen en  Vlaams-Brabant. 

Tot slot verwelkom ik de mensen van de pers die zorgen voor een mooie reportage 

voor onze kampioenen. En vanavond ook nieuw fotograaf Jan Bolle die het geheel 

nog een extra ‘cachet’ komt geven. 

We staan op enkele stappen van het aankomend seizoen 2020. Liefhebbers zijn 

volop bezig met de ‘kweek’. Maatschappijen zoeken sponsors en medewerkers en 

verzorgen de programmaboekjes die in maart de deur uit moeten, nationale 

mandatarissen zijn bezig met de laatste update voor de opvolger van WPROL, het 

nieuwe dopingbeleid, promotie voor de jeugd. Provinciale mandatarissen zijn bezig 

met de voorbereidingen voor de Provinciale Orléans-vlucht. 

Maar vandaag eerst nog de afsluiter van vorig seizoen, de huldiging van de 

kampioenen 2019. 

 

 

 



Wat we over kampioenschappen kunnen zeggen … heel kort … “Kampioenenduiven 

presteren in alle omstandigheden”. 

Gelukkig werden we in 2019 gespaard van de paramyxo-virose toestanden zoals we 

in 2018 kenden. Er hoefden geen schutkringen te worden ingesteld. Wat af en toe 

wel roet in het eten kwam gooien was het wispelturige weer. Lange periodes van 

hitte, regen. Dit zijn fenomenen eigen aan klimaatwijzigingen waartegen we in de 

toekomst waarschijnlijk meer en meer zullen moeten tegen opboksen. Dit heeft ook 

geleid dat we afgelopen seizoen last-minute verschuivingen hebben ingevoerd van 

de inkorvingsdag van een wedstrijd. Ik wens hierbij dank uit te spreken voor 

maatschappijen en begeleiders die hier in niet gemakkelijke omstandigheden op 

hebben ingespeeld. Uiteraard ook een apart woordje van dank aan onze 

lossingsverantwoordelijken die hier in moeilijke omstandigheden hun taak hebben 

moeten uitvoeren: dank aan Patrick De Sy, dank aan Rudi Verkinderen en dank aan 

Geert Declerck.  

Maar ondanks al deze onvoorziene en moeilijke omstandigheden, ik herhaal dezefde 

zin als daarstraks … Kampioenenduiven presteren in alle omstandigheden. 

 

Vooraleer te besluiten wens ik drie mensen speciaal te bedanken. 

Een speciale dank voor de mensen die de voorbereiding van deze provinciale 

kampioenendag op zich namen. 

Dit verhaal begon maanden geleden met plannen, nakijken van de 

kampioenschappen, publiceren, versturen van uitnodigingen, verwerken van de 

inschrijvingen, plaatsen van bestellingen, en de laatste dagen checken en her-

checken … en vandaag reeds vroeg in de ochtend … de uitvoering van het runbook. 

Dit is een werk van denkers en doeners. Drie mensen die deze rol volledig op zich 

genomen hebben … Guy Callebaut, Bart Piens en Tina V.Bockstaele. We zijn echt fier 

om deze mensen in het comité Oost-Vlaanderen te hebben. 

Beste aanwezigen, 

Mevrouw Ann Knaepen zal net als vorig jaar met volle toewijding de presentatie van 

de huldiging doen.  

Maar nu eerst even het innerlijke verwennen, de mensen van de keuken van 

Mantovani staan voor U klaar, ik wens jullie allen smakelijk eten toe alsook een hele 

toffe avond. 

Het was mij een genoegen. 


