Aan de aangesloten verenigingen en leden van Afdeling 10 Noord Oost
Nederland.
Sportvrienden,
Hierbij nodigen wij jullie uit voor de algemene jaarvergadering die wordt
gehouden op vrijdagavond 10 maart 2017 in zaal Hofsteenge te Grolloo,
aanvang 20:00 uur.
Agenda
1.

Opening door de voorzitter.

2.

Appél afgevaardigden/kiesmannen.
De afgevaardigden dienen in het bezit te zijn van een door de
vereniging ondertekende machtigingsbrief (zie bijlage).

3.

Verslag van de Algemene vergadering 28 oktober 2016 (zie bijlage).

4.

Ingekomen stukken/mededelingen.

5.

Bestuursverkiezing.
Rooster van aftreden:
2017
Penningmeester – Teun Speelman
Bestuurslid – Alexander Plasman
2018
Secretaris – Meindert Koning
Bestuurslid – Adri van der Linden
Bestuurslid – Aart Bakker
2019
Voorzitter – Ton de Vries
Bestuurslid – Pieter Gast
Teun Speelman is niet herkiesbaar.
Alexander Plasman stelt zich herkiesbaar.
Verkiezing
Het bestuur stelt voor om Alexander Plasman te herkiezen als
bestuurslid.
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Voor de vacature penningmeester zijn geen kandidaten gesteld.
(Tegen) kandidaten kunnen zich melden tot 25 februari 2017 d.m.v.
een email aan bestuur@npoafdeling10.nl (zie: statuten artikel 18 –
benoeming bestuur).
6.

Benoeming kiesmannen en reserve kiesmannen NPO.
Het bestuur stelt voor P. Gast te benoemen als kiesman en A. van
der Linden als reserve kiesman.

7.

Jaarverslag 2016 (zie bijlage).

8.

Financieel verslag 2016 (zie bijlage).
Heeft u een of meer vragen en/of reacties dan kunt u deze richten
aan de penningmeester tot 4 maart 2017.

9.

Verslag kascommissie.

10.
11.

Decharge bestuur.
Begroting 2017 (deze vindt u in het financieel verslag 2016).
Heeft u een of meer vragen en/of reacties dan kunt u deze richten

aan de penningmeester tot 4 maart 2017.
12.

Bestuurs- en/of verenigingsvoorstellen.

13.

Sluiting.

Met vriendelijke sportgroeten,
Bestuur Afdeling 10 Noord Oost Nederland.
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Notulen Algemene Vergadering 28 oktober 2016.
1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte
welkom op deze najaarsvergadering. In zijn openingswoord blikt de voorzitter
nog even kort terug op de vorige ALV’s van 5 februari en 4 maart jl. inzake de
besluitvorming m.b.t. de gescheiden vliegprogramma’s voor Noord en Zuid. Met
voorliggend bestuursvoorstel I wordt beoogd dit onderwerp nader te formaliseren
en af te ronden middels wijziging HHR. Een ding staat vast we elkaar hard nodig
in een tijd van teruglopende ledenaantallen in de postduivensport. We moeten
elkaar wat gunnen en als één afdeling naar buiten toe opereren. De voorliggende
bestuurs- en verenigingsvoorstellen hebben voornamelijk betrekking op het
welzijn van de duiven en het aantrekkelijker maken van de sport, waarbij ook
aandacht wordt gevraagd voor de liefhebbers die minder competitief zijn dan de
topspelers onder ons.
Het bestuur heeft een beleidsnota opgesteld, welke als bijlage is meegezonden
met de vergaderstukken. De beleidsnota is een dynamisch document, welke
jaarlijks wordt bijgesteld daar waar nodig geacht.
Er is een nieuw NPO-bestuur aangetreden met nieuw elan. Via de NPO-site, de
nieuwsbrief ”Op de hoogte” en “Het Spoor der Kampioenen” worden de leden
regelmatig geïnformeerd. Helaas is de uitslag van de gehouden enquête nog niet
bekend. Blijkbaar is meer tijd nodig voor het trekken van conclusies.
Met ingang van 1 oktober hebben we binnen de afdeling een nieuwe vereniging,
namelijk 0320 PV De Kanaalstreek. Het betreft een fusie tussen de verenigingen
0141 De Duif-Stadskanaal, 0310 De Trouwe Duif-Nieuw-Buinen,
0317 De Hondsrug-Borger en 0351 P.V. The Startfighters-Tweede Exlöermond.
De voorzitter feliciteert de betrokken verenigingen.
2. Appél afgevaardigden/kiesmannen.
Afwezig 10 verenigingen:
ver. 0118 Groningen Vooruit, ver. 0132 De Vriendenkring,
ver. 0140 The Skymasters, ver. 0160 Hoogkerk, ver. 0307 Vitesse,
ver. 0315 Vrije Vogels, ver. 0331 De Postduif ’90, ver. 0364 Keer Weer.

Afwezig met kennisgeving 7 verenigingen:
ver. 0107 De Luchtpost, ver. 0113 De Luchtbode, ver. 0119 Gruno,
ver. 0136 De Trouwe Duif.

Aanwezig 49 verenigingen:
ver. 0101 De Blauwe Doffer, ver. 0102 De Koeriers, ver. 0103 De Snelpost,
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ver.
ver.
ver.
ver.
ver.
ver.
ver.
ver.
ver.
ver.
ver.
ver.
ver.
ver.
ver.
ver.
ver.
ver.

0108
0110
0124
0137
0142
0153
0162
0305
0311
0318
0320
0328
0336
0347
0350
0355
0362
0429

P.V. De Eemsvliegers, ver. 0109 De Marnevliegers,
De Noordpoolvliegers, , ver. 0115 De Postduif, ver. 0116 Expresse,
De Luchtstormers, ver. 0125 De Vredesduif, ver. 0131 De Zwaluw,
De Trouwe Duif, ver. 0138 De Trouwe Duif,
De Waddenvliegers, ver. 0149 De Zwaluw, ver. 0151 De Trekkers,
WPV, ver. 0155 De Olle Witte, ver. 0157 Naar Huis,
Op Eigen Wieken, ver. 0301 De Vliegers, ver. 0303 De Luchtbode,
Steeds Sneller, ver. 0308 De Reisduif, ver. 0309 De Hunevliegers,
De Vliegenier, ver. 0312 P.V. DZOH, ver. 0313 De Snelpost,
The Flying Dutchmen, ver 0319 P.V. La Vitesse ’97,
PV De Kanaalstreek, ver. 0324 De Snelvlucht,
P.V. Hoogeveen, ver. 0329 Vol Spanning, ver. 0334 P.V. Zwartemeer,
Snelle Wieken, 0339 Steeds Sneller, ver. 0342 De Valk,
De Ruimtevaarders, ver. 0349 De Snelle Thuiskomst,
De Stormvogels, ver. 0352 De Vredesduif, ver. 0353 De Uiver,
Snel, ver. 0356 De Stormvogels, ver. 0360 De Straaljager,
De Vechtevliegers, ver. 0402 De Vechtvogels ver. 0415 De Luchtpost,
Nieuwleusen, ver. 0431 De Streekvliegers.

Opgeheven
ver. 0141 De Duif, ver. 0310 De Trouwe Duif, ver. 0317 De Hondsrug, ver. 0351
P.V. The Startfighters. Allen opgegaan in 0320 PV De Kanaalstreek.
3. Verslag van de Algemene vergadering van 4 maart 2016.
Tekstuele geen opmerkingen.
Naar aanleiding van:
Dhr. van Doormaal (157) vraagt in het kader van transport van de duiven naar
de aanwezigheid van vastgelegde procedures m.b.t. het tijdstip waarop de
duiven worden voorzien van voer en vers water.
Antwoord voorzitter: er zijn inderdaad procedures voor en het bestuur zal deze
beschikbaar stellen aan alle verenigingen, o.a. via de website.
Vervolgens wordt zonder verdere op- en aanmerkingen het verslag goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken/mededelingen.
Na 12 jaar zal dhr. T. Speelman de functie van penningmeester beëindigen.
Persoonlijke omstandigheden liggen hieraan ten grondslag. De voorzitter doet
een dringend beroep op alle verenigingen om eventuele kandidaten voor te
dragen. Daarnaast zal het bestuur zelf op zoek gaan naar geschikte kandidaten.
De kampioenen huldiging zal plaats vinden op zaterdag 12 november a.s., vanaf
16.00 uur te Grolloo.
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TV Noord heeft het contract per 1 januari 2017 opgezegd. Dit betekent dat alleen
nog teletekst beschikbaar is via TV Drenthe (pagina 502) en TV Oost (pagina
478).
De beleidsnota zal worden geagendeerd voor de komende rayonoverleggen (data
en locatie wordt nog bepaald).
Op 21 november a.s. vind een overleg plaats tussen de besturen van afdeling 10
en 11, o.a. het nader afstemmen van de binnenlandse losplaatsen zal worden
geagendeerd.
Dhr. Talen (0342) vraagt naar de stand van zaken van de informele overleggen
tussen de besturen van de diverse afdelingen.
De voorzitter geeft aan dat de leden via site NPO en “Het Spoor de Kampioenen”
hierover worden geïnformeerd en heeft daaraan niets toe te voegen.

5. Bestuurs- en verenigingsvoorstellen
Bestuursvoorstellen
Toelichting bestuursvoorstellen
Onderstaande bestuursvoorstellen betreffen nadere uitwerkingen van de
beleidsnota “Afdeling 10 naar de toekomst”, oktober 2016. In deze beleidsnota
geeft het bestuur zijn visie op een aantal elementaire zaken met betrekking tot
organisatie en spel binnen onze afdeling. De beleidsnota is als bijlage ter
informatie toegevoegd bij de voorstellen.
De voorzitter geeft aan geen behoefte te hebben aan stemverklaringen van voor
of tegen bepaalde voorstellen. De verenigingen hebben hun keuzes kunnen
maken op basis van hetgeen voorligt.
Vervolgens wordt overgegaan tot behandeling van de bestuurs- en
verenigingsvoorstellen.
Voorstel 1 wijziging HHR
Op grond van artikel 44 van het HHR doet het bestuur een voorstel aan de
algemene ledenvergadering van 28 oktober 2016 tot wijziging van dit
Reglement.
Tijdens de algemene ledenvergadering van maart 2016 is het besluit genomen
met ingang van 2016 voor alle door de afdeling georganiseerde concoursen
(vitesse, midfond, dagfond, jonge duiven, natoer), jaarlijks een gescheiden
vliegprogramma te programmeren voor de Noord- en de Zuid-groep.
Het bestuur heeft tijdens de ALV van maart 2016 toegezegd een
wijzigingsvoorstel HHR Afdeling voor te leggen aan de Algemene
Ledenvergadering van oktober 2016 welke zou moeten voorzien in de wijze van
besluitvorming betreffende beide vliegprogramma’s.
Voorstel, tekstpassage toevoegen aan HHR na artikel 36 en voor artikel 37:
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Jaarlijks worden 2 gescheiden vliegprogramma’s vastgesteld: een voor de Noordgroep en een voor de Zuid-groep.
Het indienen van voorstellen en het stemmen over het vliegprogramma voor de
Noord-groep, is alleen gehouden aan de kiesmannen Afdeling van de aangesloten
basisverenigingen welke zijn ingedeeld in de Noord-groep.
Het indienen van voorstellen en het stemmen over het vliegprogramma voor de
Zuid-groep, is alleen gehouden aan de kiesmannen Afdeling van de aangesloten
basisverenigingen welke zijn ingedeeld in de Zuid-groep.
Debat
De voorzitter licht het voorstel nog nader toe. Het gescheiden programma is
sinds vele jaren van toepassing, daaraan zijn de dagfondvluchten nu toegevoegd.
De voorzitter memoreert nog maar eens aan het feit dat in het verleden het
gescheiden programma een uitkomst was voor de zuid-groep voor wat betreft
bijvoorbeeld de afstanden van de midfondvluchten. Daarnaast hebben wij als
afdeling de grootste diepte van alle afdelingen in Nederland. De intentie is om de
verhoudingen binnen de afdeling te normaliseren en rust te creëren. De
verwijdering tussen Noord en Zuid moet niet groter worden. Daar waar we als
bestuur kunnen sturen, gaan en moeten we doen, vandaar ook het voorliggend
voorstel.
Dhr. Talen (0342) merkt op dat het voorstel een beperking van stemrecht
behelst, met daarbij de opmerking of dit statutair mogelijk is dan wel geregeld
moet worden en daarmee is dan 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen
noodzakelijk i.p.v. de helft plus 1.
De voorzitter stelt voor het voorstel als wijziging HHR te behandelen met de
restrictie dat indien het voorstel wordt aangenomen de eventuele statutaire
impact nader wordt onderzocht en dat de uitkomst hiervan voor de
eerstvolgende vergadering zal worden geagendeerd.
Dhr. Braun (0124) merkt op dat met een gescheiden programma eigenlijk ook
sprake zal moeten zijn van gescheiden generaal kampioenschappen.
De voorzitter geeft aan dat voor wat betreft kampioenschappen separate
voorstellen voorliggen, welke hierna nog worden behandeld. Maakt geen
onderdeel uit van dit voorstel tot wijziging HHR.
Een vraag m.b.t. gescheiden vrachtprijzen voor Noord en Zuid m.b.t. afstanden
antwoord de voorzitter met de mededeling dat het bestuur het evenwicht in de
programma’s zal bewaken, ook v.w.b. de afstanden. De vrachtprijzen voor Noord
en Zuid gelijk blijven.
Dhr. van Doormaal (157) merkt op of ook niet de systematiek m.b.t.
kampioenschappen niet onderdeel moet zijn van het voorstel, er is namelijk kans
op verschillen.
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De voorzitter geeft nogmaals aan dat het bestuur het evenwicht tussen de
programma’s zal bewaken, dit is ook de intentie van het voorstel.
Vervolgens wordt het voorstel in stemming gebracht.
Stemming
Voor: 767, 30 verenigingen
Tegen: 528, 19 verenigingen
Totaal uitgebracht: 1.305 stemmen.
Daarmee is het voorstel aangenomen. Verwerking in HHR wordt voorlopig
aangehouden. Eventuele statutaire impact wordt nader onderzocht, de uitkomst
hiervan wordt voor de eerstvolgende vergadering geagendeerd.

Voorstel 2 maximaal 25 duiven in de manden op alle programmavluchten
met als gevolg het doorvoeren van een kostprijsverhoging
vervoerskosten van € 0,10 per duif voor alle door de afdeling te
organiseren wedvluchten.
Het maximale aantal duiven per mand is geregeld in artikel 3 van het Reglement
Vervoer en Lossingen NPO. Dit artikel schrijft een minimaal mandoppervlak per
duif voor van 280, 310 en 350 cm2 per duif bij respectievelijk 1, 2 en 3 of meer
nachten mand. Dit betekent voor de grote Rucomand (buitenmaten 98,5 x 90
cm) een bezetting van maximaal 31, 28 en 25 duiven per mand. Wij voldoen
daarmee aan de reglementen.
Het WOWD adviseerde in mei 2012 een mandbezetting te hanteren van ca. 350
cm2 per duif voor alle vluchten. Het bestuur acht het mogelijk een volwaardig
wedvluchtprogramma 2017 voor te leggen (zie voorstel 3), waarbij het mogelijk
is het advies van de WOWD voor alle programmavluchten over te nemen. Dit
betekent maximaal 25 duiven per mand. Consequentie is wel dat t.o.v. 2016
minder wedvluchten worden geprogrammeerd, waaronder de natoervluchten. De
vervoerskosten per duif stijgen door deze maatregel met € 0,10 per duif voor
alle wedvluchten.
Debat
Voorafgaande aan het debat merkt de voorzitter op dat we met de huidige
maximale mandbezetting voldoen aan de door de NPO gestelde
vervoersreglementen. De huidige mandbezetting heeft over het algemeen weinig
impact op het concoursverloop. Meestal is er sprake van een snel verloop van de
concoursen. Indien er sprake is van een traag verloop dan zijn de
weersomstandigheden hier debet aan. Aan de andere kant ligt er sinds een
aantal jaren een gedegen rapport van de WOWD. Daarin wordt gesteld dat een
mandbezetting van maximaal 25 duiven het welzijn van de duiven ten goede
komt. Daarnaast hebben we rekening te houden met de maatschappelijke
ontwikkelingen. De dieren organisaties kijken mee en zijn kritisch op het spel
met dieren, o.a. de postduivensport. Bij wet is het trouwens verboden om met
dieren wedstrijden te houden. Als bestuur willen we een signaal afgeven, we
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hebben het welzijn van onze duiven hoog in het vaandel staan. Het voorliggend
voorstel maakt daar onderdeel vanuit. Het voorstel leidt uiteindelijk tot een
verhoging van de vrachtprijs met € 0,10 er duif voor alle programmavluchten.
Als neveneffect, gelet op de beschikbare vervoerscapaciteit is het niet meer
mogelijk om tezamen met de jonge duivenvluchten oude duiven te vervoeren
m.b.t. de X-vluchten. Besluitvorming is uiteindelijk gehouden aan de algemene
vergadering.
Dhr. Talen (0342) vraagt of het niet mogelijk is eerst het conceptvliegprogramma te behandelen en vervolgens voorstel 2 m.b.t. de
mandbezetting.
De voorzitter geeft aan de volgorde te willen handhaven, mede gezien het feit
dat de verenigingen de voorliggende voorstellen in samenhang hebben kunnen
beoordelen.
Dhr. van Doormaal (0157) vragt naar de consequenties van het voorstel m.b.t.
de ophaalroutes.
De voorzitter stelt dat 13 extra ophaalroutes nodig zijn en dat 1 extra container
ingezet moet worden.
Dhr. van Doormaal (0157) vraagt naar de impact op het tijdstip waarop de
duiven worden gehaald, worden de duiven nog eerder opgehaald?
De voorzitter geeft aan dat we dat proberen te voorkomen, wel zullen de duiven
van een aantal verenigingen later worden opgehaald.
Dhr. van der Horst (0356) merkt op dat we niets meer met de duivinnen kunnen.
Is het niet mogelijk als er grote verliezen zijn met de jonge duiven toch oude
duiven in te kunnen korven.
De voorzitter geeft aan dat op voorhand ruimte scheppen niet mogelijk is.
Garanties zijn niet te geven. We moeten voorafgaande aan het seizoen ons
vliegprogramma vaststellen.
Dhr. Braun (124) merkt op dat er door de jaren heen steeds minder duiven
worden vervoerd, met andere woorden het probleem lost zich uiteindelijk vanzelf
op.
De voorzitter refereert aan het feit dat in 2016 ca. 60.000 duiven meer zijn
vervoerd dan in 2015.
Dhr. Timmerman (0431) vraagt waarom andere afdelingen wel natoervluchten
kunnen houden en wij niet als het voorstel wordt aangenomen.
De voorzitter geeft aan dat bij ons dit niet mogelijk is indien voorgesteld
concept-vliegprogramma wordt aangenomen, o.a. als gevolg van het later
beginnen met jonge duiven i.v.m. de beperkte vervoerscapaciteit.
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Kiesman PV Snel 0355 vraagt waarom op de dagfond ook niet 20% minder
duiven in de mand met als bij vitesse, midfond.
De voorzitter geeft aan dat we in 2016 de maximale bezetting voor de dagfond
hebben teruggebracht van 28 naar 26 en bij aanname van het voorstel naar 25.
Te weinig duiven in de mand komt wellicht ook niet ten goede aan de duiven.
Stemming
Na het debat wordt het voorstel in stemming gebracht. Met kaart opsteken wordt
gestemd. Het voorstel wordt met een ruime meerderheid verworpen.
Voorstel 3 Vliegprogramma 2017
Hoofdthema’s m.b.t. voorliggend vliegprogramma, zie bijlage vliegprogramma
2017 voor wat betreft de gedetailleerde uitwerking. Het vliegprogramma is
gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 start op 15 april met de eerste vitessevlucht en einde programma op 23
september met de 8e en laatste jonge duivenvlucht;
 3 midfondvluchten voorafgaande aan de eerste eendaagse fondvlucht;
 in mei 2 korte doordeweekse trainingvluchten voor de winter jongen en
oude duiven;
 in juli 3 doordeweekse trainingsvluchten voor de jonge duiven;
 later beginnen met het jonge duivenprogramma, start op 5 augustus;
 voor de jonge duivenvluchten geleidelijke opbouw in afstanden met een
zogenaamde “terugvlucht” op de 3e wedstrijddag van het jonge
duivenprogramma;
 op alle programmavluchten maximaal 25 duiven in de manden;
 als gevolg van het hiervoor genoemde geen X-vluchten (oud naast jong) en
natoervluchten i.v.m. beperking in de vervoercapaciteit;
 dit heeft tot gevolg dat er uiteindelijk minder vluchten in het seizoen 2017
worden geprogrammeerd.
Debat
In het voorstel is geen ruimte voor de natoervluchten. Voor natoervluchten zijn 2
wagens nodig. Dit zou betekenen dat voor de laatste 4 jonge duivenvluchten
maar 1 wagen beschikbaar is. Dat stelt het bestuur niet voor, vandaar het laten
vervallen van de natoer bij een latere start met de jonge duiven, zoals is
verwerkt in het voorliggend vliegprogramma.
Het voorstel om later te beginnen met de jonge duiven heeft wellicht o.a. als
voordeel dat we in augustus minder te maken krijgen met vochtige lucht bij
warme weersomstandigheden dan in juli. Daarnaast is de maand juni vaak een
maand waar veel coli verschijnselen opdoen. Periode van herstel is bij een start
in augustus ook een voordeel.
De voorzitter geeft aan dat ook het NPO-bestuur dezelfde discussie heeft
gevoerd. We hebben kunnen constateren dat ook het NPO-bestuur met het
voorstel is gekomen om begin augustus te starten met het jonge
duivenprogramma.
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Voor wat betreft de africhtingsvluchten in mei voor de winterjongen moet het
vervoer nog nader worden geregeld. De vervoerder van de Noord-groep heeft
geen mogelijkheid voor het doordeweeks vervoeren van de duiven. Wellicht dat
we de kleine wagens per rayon in kunnen zetten.
Het NPO-bestuur stelt 2 nationale dagfondvluchten voor, namelijk Bourges en
Chateauroux. Het bestuur is hierop tegen. Gezien de stemming in het informeel
overleg tussen de bestuurders van de afdelingen is de verwachting dat Bourges
komt te vervallen. In het programma is deze dan ook niet opgenomen.
Om de werkende liefhebbers tegemoet te komen wordt voorgesteld om op 15
april te starten, zodat ook deze liefhebbers de mogelijkheid hebben om de duiven
enigszins te prepareren voor de eerste wedvluchten.
Naast de dagfondvluchten zijn vitessevluchten geprogrammeerd.
Dhr. Popkes (0301) doet de suggestie naast Chateauroux een 8e midfondvlucht
te organiseren. Reden hiervoor is dat liefhebbers die niet mee doen aan de
dagfondvlucht Chateauroux in het weekend geen vlucht hebben.
De voorzitter geeft aan dat de suggestie niet meegenomen wordt in de
stemming.
Dhr. Postma (0109) merkt op dat versie 5 van het NPO-bestuur nogal afwijkt van
het voorliggende concept-vliegprogramma.
Dhr. Talen (0342) merkt op dat andere afdelingen begin juli beginnen met de
jonge duivenvluchten. NPO- bestuur stelt voor een nationale jonge
duivenconcours te houden, bij ons staat deze niet op het programma.
De voorzitter geeft aan dat op 12 december tijdens de ALV NPO de uiteindelijke
beslissingen hierover worden genomen. Mocht het zo zijn dat er toch een
nationale jonge duivenvlucht worden georganiseerd dan komen we erop terug
tijdens de ALV van maart 2017. Daarnaast merkt de voorzitter op dat tijdens het
informeel overleg welke onlangs in Baarn is gehouden de meeste afdelingen geen
nationale jonge duivenvlucht meer op het programma willen. Er zijn in 2016
grote sprongen gemaakt met de jonge duiven om deze vlucht te kunnen
programmeren.
Dhr. Timmerman (0431) vraagt naar de mogelijke consequenties van
besluitvorming NPO ALV van 12 december a.s. op ons vliegprogramma.
De voorzitter geeft aan indien nodig komen we hierop terug tijdens ALV maart
2017.

Stemming
11 van de aanwezige 51 verenigingen zijn tegen. Het vliegprogramma wordt met
een ruime meerderheid aangenomen.
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Voorstel 4 Kampioenschappen 2017-2019
Zie bijlage voor nadere uitwerking. Belangrijkste wijzigingen t.o.v. voorgaande
jaren:
 geen generaal kampioenschappen on- en aangewezen;
 puntensysteem onaangewezen kampioenschappen: alle prijsduiven delen
door het aantal gezette duiven;
introductie divisiekampioenschappen.
Debat
Wel of geen generaal kampioenschappen is een belangrijk thema. Veel
liefhebbers spelen hier al niet meer voor. Maar met name oudere liefhebbers
willen dit wellicht toch behouden.
Stemming
De generaalkampioenschappen kort en lang worden geschrapt.
De voorzitter memoreert nog eens aan de notitie die dhr. Talen Meppel naar alle
verenigingen heeft gestuurd. Hierin geeft hij aan dat het voorliggend voorstel om
alle duiven te laten tellen voor de onaangewezen kampioenschappen ongelijkheid
met zich meebrengt bij onregelmatig verlopen wedvluchten. Strekking van de
notitie is of het voorgestelde systeem wel een eerlijk systeem is.
De voorzitter geeft nog maar eens aan dat het bestuur niet de intentie wil
wekken dat de voorliggende berekeningsgrondslagen voor de kampioenschappen
per definitie beter zijn, wel zouden we graag eens een keer wat anders willen
doen. Het systeem is het afgelopen jaar ook toegepast bij “Het Spoor der
Kampioenen” bij alle afdelingen.
Dhr. Talen (0342) geeft nog eens een korte toelichting op zijn notitie.
Uiteindelijk wordt door de vergadering geconcludeerd dat het systeem zich nog
moet bewijzen.
Stemming
De voorzitter stelt dan ook voor om voor het jaar 2017 het huidige systeem van
berekenen van de onaangewezen kampioenschappen te handhaven en schaduw
te gaan draaien met het door het bestuur voorgestelde systeem.
Dit voorstel wordt aangenomen.
Debat
Het voorstel m.b.t. het divisiespel is hoofdzakelijk bedoeld om voor alle
liefhebbers de mogelijkheid te bieden op afdelingsniveau mee te kunnen dingen
naar kampioenschappen. Hiertoe worden de liefhebbers ingedeeld in 3 divisies.
Dhr. Talen (0342) vraagt naar promotie en degradatieregels.
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De voorzitter geeft aan dat dit inderdaad is meegenomen in het voorstel. De
eindstand van voorgaand seizoen bepaalt in welke divisie de leden zijn ingedeeld.
Dhr. Stumpe (0115) vraagt of deze indeling wordt gebaseerd op lidnummer of
hokcoördinaten.
De voorzitter stelt dat hokcoördinaten van toepassing zijn.
Stemming
Divisiespel met kampioenschappen wordt aangenomen.
Resumerend
De bestuursvoorstellen m.b.t. kampioenschappen worden voor 1 jaar
aangenomen. Uitgezonderd de berekening van de onaangewezen
kampioenschappen. Hierbij wordt de huidige berekening van 1:10 toegepast. Met
voorgestelde systeem waarbij alle duiven worden meegeteld wordt schaduw
gedraaid. Voor 2018 en later wordt de situatie opnieuw bezien.
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Verenigingsvoorstellen
Vereniging 0108 P.V. de Eemsvliegers, Delfzijl
Voorstellen
Hierbij een tweetal voorstellen van vereniging 0108 pv de Eemsvliegers.
1. Chateauroux niet mee laten tellen voor afdelings kampioenschappen
2. Natoer gescheiden uitslag, bevlogen en onbevlogen duiven.
Preadvies bestuur
1. Wel mee laten tellen, er is geen alternatief.
2. Zie bestuursvoorstel vliegprogramma 2017. Hierin geen natoer vluchten
opgenomen.
Debat en stemming
Nadat vliegprogramma conform bestuursvoorstel is aangenomen zijn de
voorstellen niet meer in stemming gebracht: Chateauroux telt mee en geen
Natoer. Voor wat betreft Natoer geeft de voorzitter aan dat er ook nog de optie
van “taartvluchten” bestaat. Dit onderwerp wordt ook nog besproken met
afdeling Friesland om te bezien welke mogelijkheden er zijn om ook de duiven
van leden van afdeling 10 te kunnen vervoeren.
Vereniging 0157 Naar Huis, Zuidhorn
Voorstel
Elk jaar neemt het aantal duivenliefhebbers door vergrijzing af. Om jonge(re)
leden te werven en te behouden moet een zo aantrekkelijk mogelijk spel
geboden worden. Wij stellen daarom voor in de derde divisie aan de bestaande
kampioenschappen op proef maandkampioenschappen toe te voegen, en wel als
volgt:
april-kampioenschap:
V14, V15, V16, en V17 met 1 aftrekvlucht
mei-kampioenschap:
V18, M19, M20 en V21 met 1 aftrekvlucht
juni-kampioenschap:
V22, M23, M24 en M25 met 1 aftrekvlucht
juli-kampioenschap:
M26, X27 (oude), M28 en X29 (oude) met 1 aftrekvlucht
augustus-kampioenschap (jong):
J27, J28, J29 en J30 met 1 aftrekvlucht
augustus-kampioenschap (jong+oud):
X30, X31, X32 en N33 met 1 aftrekvlucht
september-kampioenschap (jong+oud):
N34, N35, N36 en N37 met 1 aftrekvlucht
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Motivering: deze maandkampioenschappen zijn speciaal bedoeld om het spel
aantrekkelijk(er) te maken voor (schoolgaande) jeugdliefhebbers en werkende
liefhebbers met gezins- of andere verplichtingen, die daarom niet aan alle
vluchten kunnen deelnemen. Deze liefhebbers zullen om die reden vermoedelijk
merendeels ingedeeld zijn in de derde divisie. Achterliggende gedachte is dat we
de duivensport zo aantrekkelijk mogelijk moeten maken voor de jongere
liefhebbers, willen we in de toekomst met het afnemende aantal liefhebbers
t.g.v. de toenemende vergrijzing van het liefhebbersbestand nog voldoende
liefhebbers overhouden.
Preadvies bestuur
In stemming brengen, het bestuur staat hier positief tegenover. Voorstel is in te
passen in het bestuursvoorstel met betrekking tot het divisiespel.
Debat en stemming
Dhr. van Doormaal (157) ligt nog even toe dat het voorstel bedoeld is voor leden
die worden ingedeeld in de 3e divisie. Voor herintreders en jeugd wellicht een
mooie stimulans.
Het voorstel wordt meer ruime meerderheid van stemmen aangenomen.
De voorzitter geeft aan dat het voorstel v.w.b. de vluchtcodering wordt ingepast
in het aangenomen vliegprogramma.
Vereniging 0318 The Flying Dutchman, Emmen
Voorstellen
Waarom wordt er wel rekening gehouden door ons (afdeling10) met de vluchten
en doet de afdeling uit friesland dat niet. Waardoor met noordoosten wind kruis
lossingen onstaan.
Waarom gaat zuid van Hapert 196km naar Duffel 254 km i.v m. slechte
weersomstandigheden. Terwijl dat voor noord niet geld.
Voorstel 1: De TFD wil graag dat vluchten in het buitenland samen worden gelost,
dit is makkelijker en goedkoper.
In het vliegprogamma is ons opgevallen dat de eerste vluchten van de vitesse,
jonge duiven en de natour veel te ver zijn. Dit is al eerder in de vergadering
genoemd door TFD.
Er raken veel duiven kwijt bij de liefhebbers waardoor de motivatie niet meer
aanwezig is om door te gaan. Er zijn te veel verliezen.
Voorstel 2: afstand m.b.t. de eerste jonge duiven vluchten inkorten
Preadvies bestuur
1. Tegen, er is sprake van een gescheiden vliegprogramma voor noord en
zuid.
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2. Voor, zie bestuursvoorstel vliegprogramma 2017. Hierin o.a.
trainingsvluchten opgenomen.
Debat en stemming
Nadat vliegprogramma is aangenomen zijn de voorstellen niet meer in stemming
gebracht.
Vereniging 0334 P.V. Zwartemeer, Zwarteer
Voorstellen
Voorstel 1: Wij doen u het voorstel om bij een buitentemperatuur van ≥ 25° een
optimale mandbezetting van 350 cm per duif te hanteren bij het inmanden. Voor
onze ruco manden met een afmeting van 98.5 x 90 cm zijn dat 25 duiven per
mand.
Motivatie:
 Bij grotere mandbezetting loopt de opwarming exponentieel op en
ontstaan er temperatuurpieken als gevolg van de extra activiteit van de
duiven.
 Bij minder duiven zijn de duiven rustiger.
 Bij hoge verblijfstemperaturen bestaat er vermoeden dat er een relatie is
tussen wateropname en mandbezetting.
Bronvermelding: WOWD Effecten van mandbezetting op het leefklimaat in de
mand en wateropname van jonge postduiven december 2014. ( zie bijlage).
Voorstel 2: Wij doen u het verzoek om bij het vervoeren van onervaren jonge
duiven de laatste rij in de oplegger vrij te laten i.v.m. de aanbeveling van
bovenstaande bronvermelding op blz.12, 5e bullit.
Motivatie:
 De drinkgoten van de laatste rij in de oplegger beslaan niet de gehele
lengte van de mand zoals wordt aanbevolen.
Voorstel 3 : Wij doen u het voorstel om de Noord en Zuid groep op hetzelfde
tijdstip te lossen als deze op dezelfde losplaats staan.
Motivatie:
 De duiven worden niet onnodig gestrest door de duiven die als eerste
worden gelost.
 De wachttijden voor overige afdelingen die na ons lossen worden hierdoor
verkort.
 We treden naar buiten als één afdeling die geen moeite heeft met een
gezamenlijke lossing.
 Er zijn geen extra handelingen nodig bij het lossen indien zich duiven
bevinden in een oplegger van zowel de Noord als Zuidgroep.
Preadvies bestuur
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1. Voor, zie ook bestuursvoorstel, op alle wedvluchten maximaal 25 duiven
per mand.
2. Lengte drinkgoten in de wagens wordt aangepast.
3. Tegen, er is sprake van een gescheiden vliegprogramma voor Noord en
Zuid.
Debat en stemming
Voorstel 1 is niet in stemming gebracht nadat bestuursvoorstel 2 is afgewezen.
Huidige situatie rondom aantal duiven bij extreme weersomstandigheden blijft
gehandhaafd. Dit betekent dat het bestuur situationeel zal bepalen.
Voorstel 2. De voorzitter geeft aan dat de aanpassingen ca. € 9.000 excl BTW
per container zal bedragen. Definitief bedrag moet nog worden vastgesteld. De
investering zal in fasen over een 3-tal jaren worden uitgevoerd.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Voorstel 3.
Dhr. Bolk (0320) begrijpt de vraagstelling niet. We gaan niet naar 1
lossingsplaats, er is sprake van een gescheiden vliegprogramma met gescheiden
losplaatsen.
Dhr. Braun (124) geeft aan dat 1 lossingsplaats bijna niet voorkomt en dat we
dit over moeten laten aan het bestuur.
Dhr. Stumpe (0115): geeft aan dat we landelijk een flater slaan als we
gescheiden lossen op dezelfde losplaats.
De voorzitter deelt deze mening niet.
Uiteindelijk wordt het voorstel n stemming gebracht. 826 voor, 425 tegen en 76
onthoudingen. Daarmee is het voorstel aangenomen.
Vereniging 0336 Snelle Wieken, Hardenberg
Voorstellen
Graag bieden wij een aantal overnachtspelers uit afdeling 9 de mogelijk bij ons in
te korven. In feite toestemming voor een herstel van de situatie 3 jaar geleden.
Voor veel van deze spelers is het meer passend hun duiven te spelen op het
programma van afdeling 10 (meestal 1 nacht mand, i.p.v. 2 binnen hun eigen
afdeling). Dit betreft uiteraard uitsluitend de midfondvluchten. Het innemen van
entverklaringen en kopie-hoklijsten is geen enkel probleem.
Concept vliegprogramma npo.
De opbouw in het jonge duivenprogramma, graag zien wij hierin verwerkt een
aantal kortere vluchten in het begin. Met name in de startfase worden immers de
meeste problemen ondervonden.
Het vliegprogramma meer afstemmen met omliggende afdelingen. Zeker met de
NU de lossingsstations afstemmen (meer uniformiteit).
De roofvogelproblematiek nadrukkelijk op de agenda plaatsen. Voor veel
liefhebbers is/wordt dit meer en meer een plaag.
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Preadvies bestuur
1. Tegen.
2. Voor, zie bestuursvoorstel vliegprogramma 2017.
3. Daar waar mogelijk zal dit worden afgestemd.
4. De roofvogelproblematiek dient op landelijk niveau te worden opgepakt.
Debat en stemming
De voorzitter geeft aan dat alleen voor de Duitsers een uitzondering wordt
gemaakt. Deze liefhebbers (overnachtspelers) willen graag naar de zuid-west lijn.
Van andere afdelingen kunnen geen duiven met ons mee worden vervoerd.
Afstemmen vliegprogramma met omliggende afdelingen en met name de NUvluchten wordt uitgevoerd.
De voorstellen zijn na toelichting voorzitter niet verder in stemming gebracht.
Vereniging 0339 Steeds Sneller, Hollandscheveld
Voorstellen
Voorstellen afd. Kampioenschappen:
 2 aparte kampioenschappen Noord en Zuid
 Generaal kampioen laten vervallen, voorstel hokkampioen per categorie
aan en onaangewezen
 Aftrekvlucht laten bestaan
 X vluchten handhaven.
Preadvies bestuur
1. Tegen, zie bestuursvoorstel kampioenschappen
2. Voor, zie bestuursvoorstel kampioenschappen
3. Voor, zie bestuursvoorstel kampioenschappen
4. Tegen, zie bestuursvoorstel maximaal 25 duiven in de manden en het
voorstel vliegprogramma 2017.
Debat en stemming
De voorstellen met betrekking tot aparte kampioenschappen voor Noord en Zuid
en generaal kampioenschappen zijn nadat het bestuursvoorstel m.b.t.
kampioenschappen 2017 is aangenomen niet meer in stemming gebracht.
Aftrekvluchten handhaven maakt tevens onderdeel uit van het geaccordeerde
bestuursvoorstel.
Doordat bestuursvoorstel 2 m.b.t. aantal duiven in de manden is verworpen blijft
de mogelijkheid aanwezig voor het organiseren van X-vluchten naast de jonge
duiven. Situatie blijft dan ook conform 2016 en zal worden verwerkt in het
vliegprogramma 2017.
Na bovenstaande toelichting door de voorzitter is geen verdere stemming meer
noodzakelijk.
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Vereniging 0356 De Stormvogels, Ter Apel
Voorstellen
Opbouw van het vliegprogramma 2017 ten opzichte van de onlangs in OP de
Hoogte door de NPO aangegeven lijn:
1. Later beginnen met de vluchten, ons voorstel is op zijn vroegst 15 april
2017 (argumenten: o.a. werkende leden/zomertijd/tijd om voldoende op
te leren/roofvogelproblematiek);
2. Beginnen met 5 vitessevluchten ipv 8. De resterende 3 (of meer)
vitessevluchten tegenover de fondvluchten plaatsen. (argumenten: later
beginnen betekent minder tijd voor 8 vluchten; evenwichtiger opbouw
naar dagfond, restant vitesse is prima te combineren met weekend
dagfond, zodanig dat er voor zowel de generaal kort als de generaal lang
spelers elke week een vlucht is. Door vitessevluchten naast de dagfond te
zetten biedt dit ook veel beter de gelegenheid om (later teruggekeerde)
duiven alsnog of opnieuw in te passen op een nog enigszins acceptabele
afstand);
3 Daarna eerst 2 midfondvluchten, daarna de dagfondvluchten
(argumenten: vooral evenwichtiger opbouw zie bij 2);
4 Overnachtvluchten geen opmerkingen;
5 Midfond niet op dezelfde dag als de fondvluchten plaatsen, maar zoals
onder 2. aangegeven vitessevluchten ernaast (zie argumentatie bij2.);
6 Afstanden en vliegrichting aanhouden zoals door de NPO wordt voorgesteld
(argumenten: evenwichtigheid in opbouw, dierenwelzijn/acceptabele
afstanden op eerste wedvluchten. Eerste vlucht vitesse ongeveer 100 km
en 1e midfond 300 km);
7 Bij de jonge duiven, op de derde vlucht wel een “terugvlucht”,
(argumenten: biedt dit ook veel beter de gelegenheid om (later
teruggekeerde) duiven alsnog of opnieuw in te passen op een nog
enigszins acceptabele afstand, dit omdat ook de natoer vervalt);
8 Wel X (oftewel natour) vluchten houden tegelijkertijd met de jonge
duivenvluchten (argumenten: biedt beter de gelegenheid om (later
teruggekeerde) oude duiven alsnog of opnieuw in te passen/te testen op
een nog enigszins acceptabele afstand, en X vluchten (of iets aangepaste
vorm waardoor dus ook late jonge duiven op de X kunnen worden
gespeeld) kunnen dan ook gebruikt worden om toch nog een soort van
natoer te spelen, een spelvorm die door velen bij ons toch wel degelijk
wordt gewaardeerd en waarop je op deze manier met weinig extra werk of
gedoe wellicht toch invulling kunt geven, inclusief kampioenschappen).
9 Vluchtprogramma dagfond -binnen het gestelde sub 6.- met andere
afdelingen op elkaar afstemmen (o.a. afdeling 9). (argumenten: dit ten
behoeve van een fatsoenlijk programma voor Fondclubs, m.n. de NU).
En verder nog tav Op de Hoogte:
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Indeling van de vlieglijnen, aangegeven door de NPO is prima;
(argumenten: zie ook bij 6);
10. De uiteindelijke zeggenschap inzake lossingen vooralsnog bij de afdeling
te houden en niet bij de I.W.B. (argumenten: zelfstandigheid en
zelfbeschikkingsrecht voorlopig aan onze afdeling zelf houden)
Voorts nav onze voorlopige evaluatie afgelopen vliegseizoen nog enkele
voorstellen tbv seizoen 2017:
11.Kampioenschappen etc als in 2016;
12.Tav lossing weekend Morlincourt en natour: niet weer zodanig te lossen
dat de eerste duiven van beide vluchten gelijktijdig zullen arriveren, zoals dit
de afgelopen 2 seizoenen wel is gebeurd. ( Argumenten: dit komt wat ons
betreft de wedstrijdbeleving absoluut niet ten goede, is als
lossingsverantwoordelijke makkelijk te sturen door in dat geval de kortere
vlucht eerder of juist wat later te lossen).
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Preadvies bestuur
1 t/m 7 Voor, zie bestuursvoorstel vliegprogramma 2017, behalve beginnen met
4 i.p.v. 5 vitessevluchten en 3 i.p.v. 2 midfondvluchten voorafgaand aan de 1e
dagfondvlucht.
8. Tegen, zie bestuursvoorstellen maximaal 25 duiven in de mand en
vliegprogramma 2017
9. Daar waar mogelijk worden dagfondvluchten afgestemd met andere
afdelingen
10.Voor, zie beleidsnota “Afdeling 10 naar de toekomst”
11.Tegen, zie bestuursvoorstel kampioenschappen 2017-2019
Lossingen worden situationeel bepaald, vooraf kunnen geen garanties worden
gegeven.
Debat en stemming
De punten 1 t/m 8 niet in stemming gebracht. Voorstellen zijn behandeld bij
vaststelling vliegprogramma. Punt 9 betreffende afstemming dagfondvluchten
met andere afdelingen/NU/fondclubs wordt uitgevoerd. O.a. eerstvolgend overleg
met afdeling Friesland. De voorzitter memoreert nog maar eens dat sector 4
gehandhaafd zal blijven voor het komende jaar, dit in tegenstelling tot de ideeën
hierover vanuit het NPO-bestuur.
Voor wat betreft de indeling van de vlieglijnen zal er sprake zijn van een oost en
westlijn.
Dhr. Braun (0124) geeft aan dat hij van mening is dat de afdeling Friesland niet
oostelijk van ons zou moeten kunnen lossen.
De voorzitter geeft aan dat wij in het overleg met afdeling Friesland gaan eisen
dat Friesland op dezelfde losplaats zou moeten lossen als wij dan wel in lijn.
Dhr. Braun merkt verder op dat de duiven een keer zijn teruggebracht in het
afgelopen seizoen, maar dat de communicatie daarover niet naar behoren heeft
plaats gevonden.
De voorzitter geeft aan afhankelijk van de omstandigheden de lossingscommissie
bepaald of de duiven worden teruggebracht naar de lokalen dan wel kort bij
worden gelost. Soms moet snel gehandeld worden en lukt het niet altijd om
iedereen tijdig te kunnen bereiken/informeren. De communicatie bij een dergelijk
voorval zal in ieder geval de aandacht blijven vragen vanuit bestuur en
lossingscommissie.
Punt 10 niet in stemming, maar akkoord, voorlopig blijft autonomie m.b.t.
lossingen gewaaborgd.
Punt 11 niet meer in stemming gebracht, zie het deels aangenomen
bestuursvoorstel kampioenschappen 2017.
Voor wat betreft punt 12 geeft de voorzitter aan dat dit gewoonweg niet altijd
mogelijk is.
Na behandeling van de verenigingsvoorstellen vraagt dhr.Sportel, Hardenberg
het woord en doet een voorstel buiten de orde van de vergadering. Hij geeft aan
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in februari lid te zijn geworden in Hardenberg en heeft ongeveer 20% begrepen
wat vanavond is besproken. De voorzitter geeft aan dat hij dan op de goede weg
is. Dhr. Sportel heeft van een 2-tal liefhebbers duiven gekregen. Hij merkt op dat
onder de aanwezigen liefhebbers zijn met goede duiven en vraagt of deze een
duif aan hem ter beschikking willen stellen. Deze spontane actie werd door de
aanwezigen middels applaus zeer gewaardeerd, waarvan akte. Noot secretaris:
eigenlijk zou dit het eerste punt van de volgende vergadering moeten zijn.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur en wenst allen wel thuis.
voorzitter

secretaris

T. de Vries

M. Koning
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