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Vandaag kregen we hoopgevend nieuws in de mailbox voor de liefhebbers
en verenigingen die in de schutkring van Haaltert gelegen zijn. Vanaf
vandaag 26/7/2018 worden de door het FAVV opgelegde maatregelen
voor reisduiven OPGEHEVEN voor deze schutkring!
Dit betekent dat de liefhebbers die in de schutkring Haaltert vallen, vanaf
vandaag 26/7/2018 terug normaal hun duiven kunnen inkorven. Eveneens
kunnen er in de verenigingen die in de schutkring van Haaltert vallen
vanaf vandaag 26/7/2018 terug normaal inkorvingen plaatsvinden.

Wedstrijden weekend 28 & 29/07/2018.
Wegens het aanhoudende tropische weer werd er ons deze week door
menig liefhebber en maatschappij gevraagd naar de mogelijkheden om de
snelheidsvluchten van Momignies en Soissons (sector 2&3) te verleggen
naar enkel een inkorving op zaterdag 28/07/2018 met lossing op zondag
29/07/2018. Er werd door ons bestuur de nodige stappen ondernomen om
na te zien welke mogelijkheden we voorhanden hebben. Na intens
lobbywerk werd echter onze ijver bekoeld door het feit dat, onafgezien
eenieders goede wil, het de transporteurs Bauwens en Van Der Stukken niet
mogelijk is om de ophaling van de duiven op enkel zaterdag te kunnen
bolwerken. Zij beschikken niet over de nodige logistieke middelen om te
kunnen voldoen aan onze vraag om alle snelheidsvluchten van vrijdagavond
samen met de geplande van zaterdagavond, mee op te halen. We dienen
ons bij deze te berusten bij de oorspronkelijke wedstrijdkalenders welke
goedgekeurd werden en van toepassing zullen zijn voor het weekend van
28 & 29/07/2018.

KHF wedstrijden weekend 4 & 5/08/2018.

Voor het weekend van 4 & 5/08/2018 werd er vanuit Nationaal beslist om
geen enkele GHF wedstrijd te laten doorgaan. Reden hiervoor is opnieuw
het aanhoudende tropische weer welke reeds vele slachtoffers binnen het
duivenbestand heeft opgeëist. Op de KHF kan er wel worden ingekorfd!
Concreet kan er in sector “1” op vrijdagavond worden ingekorfd op
Chevrainvilliers. Voor sector “2” & “3” zal de wedstrijd van Melun worden
ingericht en dat zowel voor de donderdag inkorvers als de vrijdag inkorvers.
Naast de “2” vernoemde KHF wedstrijden zal er ook een provinciale
goedgekeurde KHF wedstrijd uit FAY-AU-LOGES worden georganiseerd door
de Brabantse Unie in navolging van de reeds gespeelde wedstrijd uit Blois.
Dit teneinde de jonge duiven een extra vlucht van “2” nachten mand aan te
bieden in een grote lossing als voorbereiding naar Bourges II toe. Basis
afstand van FAY-AU-LOGES is +/- 360km voor Brussel.
Twee KHF wedstrijden op hetzelfde weekend wordt ons uitzonderlijk
toegestaan en voor de kampioenschappen kan en mag er maar “1” van de
twee aangewend worden om in te sturen. Voor het kampioenschap van de
BU telt de wedstrijd uit FAY-AU-LOGES echter NIET mee aangezien het een
KHF wedstrijd betreft!

Kampioenenviering Vlaams-Brabant 2018.

De kampioenenviering van PE Vlaams-Brabant wordt voor 2018 in een
nieuw kleedje gestoken. Deze viering zal opnieuw doorgaan in de “Salons
De Waerboom” en dat op vrijdagavond 23/11/2018 vanaf 18u00. In overleg
met de “Jeugdclub van Vlaams-Brabant” zullen ook zij op diezelfde avond
hun kampioenen in de bloemetjes zetten. Na de feestmaaltijd met
tussendoor de uitreiking van de kampioenschappen, zal er een feestelijk
vertier zijn met een discobar. De “Salons De Waerboom” bieden ook de
mogelijkheid om te overnachten met uitgebreid ontbijt voor hen die er tot
in de late uurtjes willen bij zijn en een vermoeiende terugreis niet meer zien
zitten. Meer hierover in een latere nieuwsbrief!
Het Bestuur van PE Vlaams-Brabant
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