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'Le Limoges'

1e Nat. Limoges - 12.266 d.
1e Nat. Limoges Derby - 6.617 d.

97e Nat. Cahors - 9.275 d.
13e Nat. zone B - 2.863 d.
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Ruiselede
Foto O. Velghe

Eenvoud en duidelijkheid
lijken twee moeilijke
begrippen
Het moet gezegd zijn: reeds twee weekend op rij is de zon
weer van de partij. Gevolg: goede vluchten en zeer goede
verlopen. Ook de weg naar de lichte halve fond is nu hele-
maal vrij gemaakt. Want de eerste nationaal staat immers op
vierentwintig mei geprogrammeerd. Exact een week ervoor
de eerste interprovinciaal uit Vierzon.
Het is over duidelijk: het duivenseizoen schakelt dezer dagen een vitesse hoger. Maar
toch blijven we met de vrees zitten voor een nieuwe "aanslag" van de vogelpest. Eén
keer richting Duitsland en het hele seizoen kan verknoeid zijn. Tenzij we er de nodige
voorbereidingen voor over hebben. Maar dit vraagt tijd. En wat hebben we juist net niet
tijdens het seizoen? Juist: tijd ... Maar laat ons hopen dat de nachtmerrie wegblijft en dat
het duivenseizoen 2008 er eentje wordt om van te snoepen.
Ook deze keer krijgt u weer een magazine vol leesplezier voorgeschoteld. Wat hebben
Filip Norman en Albert Derwa gemeen? Op het eerste zicht niet veel. Maar toch zijn er
raakpunten. Bijvoorbeeld hun gedrevenheid naar topuitslagen. Of hun gebetenheid van
het duivensportvirus ... De ene maakt het mooie weer met duivers. De andere met
duivinnen. We gingen bij beide kleppers op de praatstoel zitten ...
Ook de KB DB liet deze week "weer" van zich spreken. Ditmaal in de provincie Antwer-
pen. Want in één keer wilde de provincie wel eens weten waar de antennes van zovele
toppers lagen. Of ze wel netjes uitgemeten en volgens het reglement lagen. Gevolg:
niemand, maar dan ook niemand lag reglementair. Hoe het juist moet? Dat weet blijk-
baar niemand. Ook niet in de Livornostraat. Iedereen gaf ons een ander antwoord. Ie-
dereen gaf er een andere definitie aan. Juist: straks moet men voor architect gestudeerd
hebben om het reglement van de KBDB te kunnen lezen. Zoals u zelf wel zal vaststellen,
stelt het nieuwe reglement rond elektronisch klokken niks voor. Niemand die er deftig
aan uit kan. Bij zulke reglementen zou men een plannetje of schets moeten bijsteken.
Gewoon om dingen te kunnen visualiseren. Ofwel moeten ze eenvoudige en duidelijke
reglementen opstellen ... Maar dat zal wel teveel gevraagd zijn zeker?
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