AFDELING NOORD-OOST NEDERLAND
JAARVERSLAG 2017

Februari 2018

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2017.
De opzet van het voorliggende jaarverslag is conform 2015 en 2016, waardoor op
onderdelen vergelijkingen mogelijk zijn.
Ik wens u veel leesplezier.

Met vriendelijke sportgroeten,
Meindert Koning, secretaris

Winschoten,
februari 2018
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Bestuur
Het gehele jaar bestond het bestuur uit:
Voorzitter: T. de Vries, Nieuwleusen
Secretaris: M. Koning, Winschoten
Penningmeester: T. Speelman, Borger
Bestuurslid: P. Gast, Grootegast
Bestuurslid: A.J. van der Linden, Nieuw-Amsterdam
Bestuurslid: A. Bakker, Dedemsvaart
Dhr. A. Plasman, Coevorden is begin maart 2017 tussentijds afgetreden.
Tijdens de ALV van 7 april heeft dhr. R. Popkes deze vacature ingevuld.
P. Gast en A.J. v.d. Linden zijn tijdens de Algemene Leden Vergadering van maart 2017
benoemd tot kiesmannen NPO, met als reserve kiesman A. Bakker.
Diverse commissies
Klokkencommissie:
Dhr. H. van Rein-Kropswolde, P. Gossen-Gramsbergen, J. Kiewiet-Finsterwolde, J. BanusStadskanaal, H. Snippe-De Krim, M.K. v.d. Zwaag-Zuidbroek en G. Rorije-Stadskanaal.
Financiële commissie:
K. Boddema-Muntendam, J.H.J. Kicken-Nijeveen en F.P.C. Weggers-Annen.
Vervoerscommissie:
M. vd. Velde-Delfzijl en K. Boddema-Muntendam.
Lossingscommissie:
T. de Vries-Nieuwleusen en M. v.d. Velde-Delfzijl.
Jeugdcommissie:
G. Temmen-Weiteveen, H. Ruiter-Nieuw-Amsterdam, J.W. Steenbergen-Groningen,
T. Boelens-Assen, M.K. v.d. Zwaag-Zuidbroek, A. Plasman-Coevorden en
G. van Eeden-Schoonebeek.
NKD:
P. Gast-Grootegast, A. Bakker-Dedemsvaart, H.K. Postma-Eenrum,
M.K. v.d. Zwaag-Zuidbroek, J.W. Steenbergen-Groningen, W. Sebens-Zuidwolde.
Automatiseringscommissie:
K. Talen-Meppel en L. Huls-Ter Apelkanaal.
Bepalen GPS Coördinaten:
K. Talen-Meppel, A. Schuiling-Rolde, G. Rorije-Stadskanaal, J. Kiewiet-Finsterwolde,
A.J. v.d. Linden-Nw. Amsterdam.
Materialen:
H. Kuiper-Oude Pekela.
Teletekstmeldingen:
P. Stuut-Oude Pekela.
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Vervoer en begeleiding:
Het vervoer van de duiven werd in 2017 verzorgd door SKD-Veendam en
Van Regteren- Ruinen. Het droevige bericht van het overlijden van dhr. G. Vos op
31 maart 2017 betekende tevens beëindiging vervoer door de firma Vos. Vlak voor de
start van het seizoen werd de firma Van Regteren gecontracteerd als nieuwe vervoerder.
Met een achterstand in kennis van zaken m.b.t. de inhoudelijke aspecten van de
duivensport zijn zij aan de slag gegaan en was het mogelijk toch een aanvang te kunnen
nemen met het vliegseizoen. Daarvoor zijn wij de firma Van Regteren dank ook zeer
erkentelijk.
Veel dank gaat tevens uit naar de convoyeurs en de chauffeurs van de wagens en het
klein vervoer. Zonder hun inzet zou het niet mogelijk zijn geweest om de wedvluchten te
organiseren.
Vrijwilligers
Ook in het afgelopen seizoen zijn weer veel vrijwilligers actief geweest om de duivensport
voor ons allen mogelijk te maken. Een woord van dank is dan ook zeker op zijn plaats.
Als blijk van waardering werd de jaarlijks terugkerende vrijwilligersavond gehouden op
13 oktober 2017 te Grolloo. Het was een gezellige avond, die goed werd bezocht.
Leden en verenigingen
Eind 2017 is er sprake van 1.425 (2016:1.479) basisleden en 47 (2016:53) jeugdleden
aangesloten bij 60 (2016: 63) verenigingen binnen onze afdeling, zie hiervoor
onderstaande tabel.
Voor wat betreft basisleden een vermindering van 54 (2016: 41 minder t.o.v. 2015)
leden ten opzichte van het aantal leden eind 2016, een afname van 3,7%
(2016: afname van 2,7%). De gemiddelde leeftijd van de seniorleden bedraagt eind
2017 59,2 jaar. De gemiddelde leeftijd van de junioren bedraagt 13,3 jaar.
Tabel 1 aantallen leden en verenigingen
VERENINGEN EN LEDEN 31-12-2017
NOORD
aantal verenigingen

ZUID

TOTAAL

32

28

60

760

665

1.425

19

28

47

Totaal aantal leden

779

693

1.472

individueel ingedeelde leden

570

530

1.100

ingedeelde leden verdeeld over 140 combinaties

159

122

281

50

41

91

779

693

1.472

aantal basisleden
aantal jeugdleden

niet ingedeelde leden
Totaal aantal leden

Toelichting Tabel 1:
niet ingedeelde leden hebben geen GPS coördinaten;
maximaal deelname aan een wedvlucht op basis van de indeling eind 2017
bedraagt: 1.100 + 140 = 1.240 (2016: 1.287).
Opgemerkt dient te worden dat eind 2017 nog niet alle mutaties in de nieuwe
ledenadministratie door NPO waren verwerkt. Als gevolg daarvan is bovenstaande tabel
gebaseerd op peildatum 1 februari 2018 i.p.v. 31 december 2017.
Basisverenigingen
Op de peildatum 1 februari 2017 waren er 3 verenigingen die niet voldeden aan het
vereiste aantal van 12 basisleden.
Het bestuur blijft het samengaan van buurverenigingen stimuleren, om de duivensport
op termijn toch mogelijk te blijven houden in alle regio’s van het werkgebied afdeling 10.
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In 2017 hebben 3 verenigingen het lidmaatschap beëindigd:107 De Luchtpost-Delfzijl,
140 De Skymasters-Musselkanaal en 160 PV Hoogkerk.
Eind november heeft de vereniging 0402 ”De Vechtvogels”-Dalfsen het lidmaatschap van
de afdeling met ingang van 2018 opgezegd. De vereniging heeft zich aangemeld bij
Afdeling 8 GOU. In 2018 zal duidelijk worden of deze overgang geëffectueerd zal gaan
worden.
Bijzondere vermelding
In 2017 is geen Bronzen Speld van de Afdeling uitgereikt.
Algemene Leden Vergaderingen
In 2017 zijn er 4 ledenvergaderingen gehouden, te weten op 10 maart, 7 april, 11 mei en
10 november.
De Buitengewone Ledenvergadering van 7 april stond in het teken van de bestuurlijke
crisis.
Algemene Ledenvergadering 10 maart 2017
Tijdens deze vergadering werd dhr. T. Speelman herbenoemd in de functie van
penningmeester voor een periode van 3 jaar. In eerste instantie had dhr. Speelman bleek
gegeven niet herkiesbaar te zijn, maar gezien er geen kandidaten waren aangemeld voor
de functie van penningmeester heeft dhr.Speelman besloten alsnog door te gaan. De
vergadering was daar vanzelfsprekend zeer verheugd over en onder groots applaus werd
dhr. T. Speelman herbenoemd. Neemt niet weg dat het natuurlijk zeer zorgwekkend is
dat er onder de bijna 1.500 leden, geen opvolger gevonden kan worden. De continuïteit
van de vereniging is daarmee uiterst kwetsbaar.
Eind 2016 bedroeg het leden aantal binnen de Afdeling minder dan 1.500 basisleden,
waardoor de Afdeling, conform de statuten NPO, vanaf 2017 recht zou hebben op
één kiesman. Echter zijn door de NPO ook de jeugdleden meegeteld, waardoor de
Afdeling ook in 2017 2 kiesmannen kon afvaardigden naar de NPO Ledenraad.
Het financieel verslag over 2016 en de begroting 2017 werden tijdens deze
ledenvergadering goedgekeurd.
Vliegprogramma perikelen
Tijdens deze vergadering werden een aantal verenigingsvoorstellen voorgelegd,
betreffende het vliegprogramma 2017, waaronder ook een voorstel het gescheiden
vliegprogramma voor Noord en Zuid m.b.t. de dagfondvluchten terug te draaien.
Gezien het vliegprogramma 2017 in oktober 2016 met ruime meerderheid van stemmen
al was vastgesteld, heeft de voorzitter de afgevaardigden verzocht de
verenigingsvoorstellen m.b.t. het vliegprogramma terug te nemen. Geen van de
afgevaardigden was daartoe bereid. Het voorstel om de dagfondvluchten voor de noorden de zuid-groep vanaf dezelfde losplaats te organiseren werd aangenomen. Als gevolg
hiervan verklaarde het bestuur zich per direct demissionair. Het bestuur gaf aan
onvoldoende vertrouwen van de vergadering te hebben ontvangen over het gevoerde
beleid met betrekking tot het hanteren van een gescheiden vliegprogramma voor de
noord- en de zuid-groep. Het bestuur had nogmaals aangegeven dat in het belang van de
rust en de eenheid binnen de afdeling, het conformeren van de aangesloten verenigingen
aan het bestaan van de beide vlieggebieden met gescheiden programma’s, het breekpunt
is voor het gehele bestuur.
Achteraf bleek dat tijdens de vergadering het stemregister niet volledig was verwerkt in
de computer. De nieuwe vereniging 0320 was niet opgenomen. Na hertelling van de
stemmen was de uitslag: voor 580, tegen 579, blanco 86 en daarmee bleef het
aangenomen voorstel van kracht.
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Binnen 6 weken na de ALV van maart moest er een ledenvergadering worden belegd
voor het kiezen van een nieuw bestuur.
Gezien de demissionaire status van het afdelingsbestuur was het maar zeer de vraag of
het vliegseizoen 2017 überhaupt van start kon gaan.
Buitengewone Ledenvergadering 7 april 2017
Uiteindelijk werd op verzoek van een deel van de aangesloten verenigingen op 7 april
een buitengewone ledenvergadering gehouden om uit deze bestuurlijke impasse te
komen. Tijdens deze vergadering werd het voorstel van vereniging
0108 “De Eemsvliegers”-Delfzijl met 2 onthoudingen en 4 tegenstemmen aangenomen.
Het voorstel betrof het ondersteunen van de beleidslijn van het bestuur, namelijk het
erkennen en accepteren van de beide vlieggebieden noord en zuid met een gescheiden
vliegprogramma. Daarmee werd het aangenomen voorstel van 10 maart teruggedraaid
en was het breekpunt voor het bestuur van tafel en kon het demissionair bestuur weer in
functie terugkeren.
Buitengewone Ledenvergadering 11 mei 2017
Voor deze vergadering werden de door het Bestuur NPO voorgestelde statutenwijzigingen
geagendeerd. Bestuur NPO heeft een koers uitgezet tot en met 2021, genaamd Grootse
Postduiven Sport (GPS) 2021, waarbij de focus is gelegd op een stabiele/lichtgroeiend
ledenaantal en aansluiting van sport bij de samenleving. In de periode 2017 t/m 2021
zijn voor ieder jaar een aantal processtappen gepland, te beginnen met een voorgestelde
statutenwijziging, welke werd geagendeerd voor de NPO Ledenraad van 15 mei 2017.
De koers richting 2021 betreft ons allen, het gaat per slot van rekening om de toekomst
van de duivensport. Neemt niet weg dat toch kritisch gekeken moest worden naar wat
voorlag.
Een gehouden enquête onder alle NPO leden heeft uitgewezen dat de leden meer
inspraak willen hebben in de besluitvorming. Echter was vanuit de basisverenigingen de
belangstelling voor deze vergadering gering, er waren slechts 25 van de 63
afgevaardigden aanwezig. Dit betekende dan ook dat tijdens deze vergadering geen
geldige besluiten genomen konden worden.
Hierna volgt een weergave van enkele thema’s welke door de aanwezigen
werd aangereikt en toegelicht.
 We moeten goed vertegenwoordigd zijn. Het is moeilijk genoeg om bestuurders te
vinden, een dilemma in onze hele organisatie. Of de
statutenwijziging hierbij gaat helpen is maar de vraag;
niets doen is geen optie. Als we in staat blijven zelf onze zaken te kunnen
organiseren dan kunnen we wellicht nog lang doorgaan;
 er is nu eenmaal sprake van een neerwaartse spiraal, het NPO-bestuur wil
daar wat aan doen, en dat is het proberen meer dan de moeite waard;
 met de nieuwe structuur waarbij secties per discipline worden ingericht is er
wellicht meer betrokkenheid;
 de sport met dieren staat maatschappelijk en politiek gezien onder druk,
dus ook de postduivensport, dat moeten we niet vergeten. Lobby richting
het Haagse is daarbij essentieel. Er moet sprake zijn een krachtig bestuur,
dat is ook wel duidelijk;
 NPO-bestuur een kans geven, het roer moet om;
 anderzijds wordt opgemerkt dat in het rapport welke ten grondslag ligt aan
GPS 2021 aangegeven wordt dat aansluiting bij NOC/NSF alleen mogelijk is
wanneer sprake is van gelijksoortige sportbond, deze kent geen autonome
geledingen. Het NPO-bestuur heeft aangegeven dat de autonomie van de
afdelingen niet ter discussie staat. De toekomst zal het uit gaan wijzen;
 Als de secties er zijn hebben we dan nog wel afdelingen nodig?
 Worden vliegprogramma’s bepaald vanuit de secties? Anderzijds wordt het vervoer
en de gelden geoormerkt als zijnde het bezit van de afdelingen.
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Na afloop van de vergadering werd nog wel een peiling gehouden onder de aanwezigen,
een ruime meerderheid van de aanwezigen kon zich wel vinden in de voorgestelde
statutenwijzigingen.
De kiesmannen van de afdeling hebben tijdens de NPO Ledenraad van mei 2017
ingestemd met de statutenwijzigingen, welke uiteindelijk ook werden aangenomen.
Algemene Ledenvergadering 10 november 2017
De najaarsvergadering was gepland voor 27 oktober, maar als gevolg van een medische
ingreep bij de secretaris verschoven naar 10 november.
Voor deze vergadering waren een 3-tal belangrijke punten geagendeerd, te weten:
rayonindeling, kampioenschappen en het vliegprogramma.
Tijdens NPO Ledenraad van 4 november heeft Afdeling 10 als enige tegen het
voorgestelde NPO vliegprogramma 2018 gestemd i.v.m. onacceptabele afstanden van
een enkele dagfondvluchten. Onderdeel van het NPO vliegprogramma zijn 7 programma
wedvluchten welke als sectoraal/nationaal zijn aangemerkt. Naast deze wedvluchten
kunnen geen zogenaamde “concurrerende” wedvluchten worden geprogrammeerd,
daarmee is feitelijk de autonome positie van de afdeling met betrekking tot een
essentieel onderdeel, namelijk het vaststellen van een eigen gewenste
afdelingsprogramma ingeperkt.
Rayonindeling 2018-2020
De huidige rayonindeling, waarbij de liefhebbers op basis van hokcoördinaten zijn
ingedeeld, wordt voor de periode 2018 t/m 2020 gecontinueerd.
Van de afgevaardigden stemden 8 tegen, de rest voor. Daarmee wordt door een
overgrote meerderheid van de leden de opzet van de nieuwe rayonindeling, namelijk de
duivensport zo aantrekkelijk mogelijk te houden, waarbij een eerlijke indeling met gelijke
kansen voor iedereen het uitgangspunt zou moeten zijn, als positief ervaren.
Wedvluchtprogramma 2018
Het vliegprogramma start op 7 april en eindigt op 23 september 2018.
Als gevolg van de door de NPO Ledenraad vastgestelde wedvluchtkalender 2018 zijn voor
2018 een aantal wijzigingen aangebracht t.o.v. het seizoen 2017.
De start van het jonge duiven seizoen is eerder dan in 2017. Er worden naast de jonge
duivenvluchten geen X-vluchten met oude duiven georganiseerd en de natoer is terug in
het programma.
Het vliegprogramma 2018 werd bijna unaniem aangenomen: 1 vereniging tegen, 2
onthoudingen, de overige verenigingen voor.
Kampioenschappen 2018
In het seizoen 2017 werd als pilot een nieuw hokkampioenschap geïntroduceerd, waarbij
de behaalde punten van alle prijsduiven worden gedeeld door het totaal aantal ingezette
duiven. Gezien het stelsel ook landelijk wordt toepast werd tijdens de ALV van november
besloten met ingang van het seizoen 2018 dit hokkampioenschap toe te voegen aan de al
bestaande kampioenschappen.
In 2017 was er voor het eerst sprake van divisiespel kampioenschappen, echter werd
besloten om hier niet verder mee door te gaan.
Het divisiespel vergt organisatorisch te veel werk m.b.t. indeling van
liefhebbers en het verwerken van mutaties a.g.v. niet ingedeelde leden.
Vanuit de verenigingen werd aan het begin van het seizoen ook weinig respons
ontvangen m.b.t. de niet ingedeelde leden.
Hier tegenover wordt het generaal kampioenschap met ingang van 2018 wel weer
opgenomen.
Overstaan eerste jonge duivenvluchten.
Tevens werd tijdens deze vergadering besloten met ingang van 2018 de
lossingscommissie in samenspraak met het bestuur het mandaat te geven ook tijdens de
eerste 2 jonge duivenvluchten over te staan.

7

Rayonoverleggen
De rayonbijeenkomsten zijn gehouden in januari 2017. Beleidsnota en landelijke
ontwikkelingen m.b.t. GPS2021 waren de geagendeerde agendapunten.
In 2017 hebben de heren Van Doormaal (Zuidhorn) en Berghuis (Roden) met het bestuur
gesproken over de introductie van een alternatief vliegprogramma, met als werktitel:
“Vliegprogramma met van O naar Z draaiende losplaatsen”. Afgesproken werd dat de
initiatiefnemers tijdens de rayonoverleggen in januari 2018 een presentatie verzorgen.
Mocht blijken dat er voldoende draagvlak voor het initiatief aanwezig is bij de leden, dan
wordt het alternatieve vliegprogramma verder uitgewerkt, resulterend in een voorstel
t.b.v. ALV oktober 2018.
Overleg tussen afdeling 10 en 11
In 2017 is het overleg met afdeling gecontinueerd. Geagendeerd werden de landelijke
ontwikkelingen, landelijke wedvluchtkalender 2018, afstemming losplaatsen ter
voorkoming van kruislossingen, sector 4 vluchten en samenwerking beide afdelingen.
Vooruitkijkend naar het seizoen 2018 is in het overleg van oktober 2017 afgesproken ter
voorkoming van kruislossingen de losplaatsen in lijn van elkaar te brengen. De
verwachting is dat dit ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
Gezien het alsmaar dalende aantal leden bij beide afdelingen, zal vooral de mate van
intensiveren van de samenwerking tussen beide afdelingen in relatie tot de landelijke
ontwikkelingen voor de toekomst een belangrijk thema betreffen.
Samenwerking met andere afdelingen
Op 22 februari 2017 is te Baarn een informeel overleg gehouden tussen de afdelingen.
Onderwerpen welke o.a. zijn besproken: uitbreiding losplaatsen, er zijn afspraken
gemaakt voor het houden van africhtingsvluchten in Nederland op dinsdag, en in België
op woensdag. Daarnaast werd gepeild hoe de stemming binnen de afdelingen is m.b.t. de
plannen van het NPO bestuur. Een beperkt aantal afdelingen hadden aangegeven er
positief in te staan. De overige waren terughoudend.
De Vriendenclub Nationale Concoursen (VNCC), gelegen in afdeling 9, heeft in 2017 het
verzoek gedaan toestemming te verlenen het “werkgebied” van VNCC te mogen
uitbreiden met NPO leden van de afdeling 10 en 11. De FNN is hiervoor door het bestuur
afdeling 10 geconsulteerd. Doordat FNN geen bezwaar heeft m.b.t. de uitbreiding van het
werkgebied van de VNCC, is het bestuur afdeling 10 dan ook akkoord gegaan met het
verzoek van de VNCC. Het betreft in principe de marathon vluchten, jonge
duivenvluchten is niet mogelijk i.v.m. de NPO reglementen betreffende de maximale
afstand voor de jonge duiven.
Beleidsnota bestuur
Het bestuur heeft in 2016 middels een opgestelde beleidsnota zijn visie gegeven op een
aantal elementaire onderwerpen, zijnde: landelijke ontwikkelingen m.b.t.
organisatiestructuur, samenwerking met andere afdelingen, behoud postduivensport op
lokaal niveau (samengaan verenigingen), vervoer, NIC’s, mandbezetting,
vliegprogramma, kampioenschappen.
Gedurende het jaar 2017 hebben de landelijke ontwikkelingen verder vorm gekregen. In
het verlengde hiervan wordt in 2018 de beleidsnota geactualiseerd.
Gericht op de continuïteit van de afdeling heeft het bestuur in december 2017 zijn visie
gegeven over de samenstelling van het bestuur. Het huidige bestuur zou het aantal
bestuursleden (tijdelijk) graag willen uitbreiden naar 9 personen. Daarmee wordt beoogd
voor de komende tijd te beschikken over een breder kader, waarbij na een gedegen
inwerkperiode, de beoogde nieuwe bestuursleden op termijn een functie in het dagelijks
bestuur zouden kunnen bezetten. Daarnaast zijn geïnteresseerde liefhebbers uitgenodigd
opgeleid te worden voor een functie binnen de lossingscommissie.
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Tucht- en Geschillen zaken
Er zijn geen TGC-zaken geweest in 2017 waarbij de afdeling partij was.
Overige zaken
Het besluit tot wijziging van het HHR, inzake het vaststellen van 2 afzonderlijke
vliegprogramma’s voor de noord- en de zuid-groep, werd genomen tijdens ALV van
oktober 2016. Wijzigingsvoorstel HHR met daaraan toegevoegd het ingewonnen juridisch
advies werd, conform de statuten, in 2017 voorgelegd aan het NPO. Echter na
herhaaldelijk verzoek was eind 2017 nog geen reactie ontvangen vanuit bestuur NPO.
Het bestuur zal ook in 2018 hiervoor de aandacht blijven vragen van het bestuur NPO.
Begin januari 2017 is de jaarlijkse NKD gehouden. De opkomst was redelijk.
Met ingang van 2017 is teletekst alleen nog beschikbaar via TV Drenthe (pagina 502) en
TV Oost (pagina 478).
Vaste voetringen 2018
Eind december 2017 is er een probleem ontstaan bij de levering van de vaste voetringen.
Op zaterdag 30 december konden de leden bij een aantal afhaalpunten binnen de
afdeling hoogst nodige en bij NPO aangegeven spoed ringen worden opgehaald. De
reguliere bestelling wordt in januari 2018 verder afgewikkeld.
NPO ontwikkelingen
NPO had de Ledenraad van 11 maart verplaatst naar 15 mei. Ondanks de bijeenkomsten
in Soest (afdelingsbesturen) en Ede (openbaar) was er binnen de afdelingen een
achterstand in informatie in het kader van GPS 2021, betreft de koers die NPO inzet om
haar doelstelling “een aantrekkelijke sport voor vele actieve beoefenaars” te bereiken.
Naar aanleiding daarvan had het NPO bestuur besloten eerst alle afdelingen te gaan
bezoeken. Op 29 maart 2017 werd voor alle leden van de afdeling door het NPO bestuur
een bijeenkomst georganiseerd te Grolloo.
Organisatie aanpassen, invoeren van 4 secties en 2 platformen en een Congres met
afvaardigingen naar de Ledenraad, aansluiten bij NOC/NSF, autonomie van de afdelingen
en het borgen van hun eigendommen in de vorm van vervoer waren de thema’s die de
revue passeerden.
Tijdens de NPO Ledenraad van 15 mei werd de door het NPO bestuur voorgestelde
statutenwijzigingen aangenomen. Daarmee ligt het NPO bestuur op koers, conform het
stappenplan GPS 2021.

9

Jeugd
Voor de jeugdleden is in maart 2017 de jeugdmiddag gehouden in Grolloo. De voorzitter
van de afdeling was op de jeugddag aanwezig. Het was een zeer geslaagde middag, met
een goede opkomst.
In april 2017 heeft er een constructief overleg plaats gevonden tussen bestuur en de
Jeugdcommissie. Over de bestedingen in relatie tot beschikbare budgetten en
voorzieningen zijn werkbare afspraken gemaakt.
Tabel 2: de jeugdkampioenen Afdeling 10 2017
JEUGD

AFDELING 10
Rayon Noord

Rayon Zuid

Vitesse OA

Youri Meijerhof
Oude Pekela

Gebr. S+T Koonstra
Hardenberg

Vitesse Agw

Youri Meijerhof
Oude Pekela

Sander Schra
Staphorst

Midfond OA

Youri Meijerhof
Oude Pekela

Sander Schra
Staphorst

Midfond Agw

Youri Meijerhof
Oude Pekela

Dylan Veldman
Staphorst

Dagfond OA

Youri Meijerhof
Oude Pekela

Marleen Jonker
Nieuw-Amsterdam

Dagfond Agw

Roy Ottens
Valthermond

Sandra Schra
Staphorst

Jonge duiven OA

Youri Meijerhof
Oude Pekela

Gebr. S+T Koonstra
Hardenberg

Jonge duiven Agw

Kyan Ensing
Valthe

Gebr. S+T Koonstra
Hardenberg

Generaal

Youri Meijerhof
Oude Pekela

Sander Schra
Staphorst

Keizer Noord + Zuid

Youri Meijerhof
Oude Pekela

Vervoer en Lossingen
We kijken terug op een moeizaam seizoen voor wat betreft het vervoer en de lossingen:
o.a. als gevolg van, vlak voor het seizoen, het contracteren en vervolgens inregelen van
een nieuwe transporteur voor de zuid-groep, inkorven op zaterdagavond en
zondagvlucht. Het doorzettingsvermogen van de vervoers- en lossingscommissie werd
danig op de proef gesteld. Ondanks de moeilijke omstandigheden is het toch allemaal
weer mogelijk geweest om de concoursen te kunnen organiseren.
In 2017 bleek wel dat inkorven op zaterdagavond niet meer mogelijk is, hiervoor is te
weinig belangstelling vanuit chauffeurs/convoyeurs, waaronder het klein vervoer.
Tevens is het doordeweeks organiseren van een (africhtings) vlucht niet mogelijk i.v.m.
het niet beschikbaar zijn van chauffeurs.
Ondanks herhaaldelijke oproepen vanuit het bestuur was er in 2017 een duidelijk te kort
aan convoyeurs voor de zuid-groep.
In november is het seizoen 2017 geëvalueerd met de nieuwe transporteur,
de firma Van Regteren uit Ruinen. Uit de evaluatie bleek ruimte aanwezig te zijn voor
verbeteringen, vooral voor wat betreft de organisatie rondom de inregeling en uitvoering
van de ophaaldiensten. Deze verbeterpunten worden meegenomen voor het seizoen
2018.
Helaas is het maar sporadisch gelukt de convoyage rapporten in 2017 beschikbaar te
stellen op de website. Hiervoor zal in het vooroverleg met vervoerscommissie en
convoyeurs bij de start van het seizoen 2018 extra aandacht worden gevraagd.
Daarnaast wordt getracht het administratieve proces te vereenvoudigen voor de
convoyeurs door meer gebruik te maken van de digitale mogelijkheden.
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Ter ondersteuning van de lossingen is ook in 2017 weer naar volle tevredenheid van de
lossingscommissie gebruik gemaakt van meteorologische ondersteuning door ZIMOA.
De lossingscommissie was op 21 juni 2017 vertegenwoordigd in Wijchen voor een
informatieve bijeenkomst waarin het nieuwe lossingsprogramma van het IWB werd
geïntroduceerd. In 2017 is hiermee gestart.
Conform het seizoen 2016 dienden de verenigingen ook in 2017 een formulier te
ondertekenen waarin zij voorafgaande aan het seizoen verklaarden dat alle in het seizoen
in te manden duiven jong&oud in geënt zijn. De controle hiervan berustte bij de
verenigingen. Op basis hiervan werden de entverklaringen t.b.v. het vervoer
ondertekend door de secretaris.
In 2016 heeft het bestuur besloten met ingang van het seizoen 2017 de volgende
vervoersregeling toe te passen: Bij minder dan 100 duiven dan aanvoeren. Indien op de
1e wedvlucht van een discipline (vitesse, midfond, dagfond, jonge duiven, natoer)
minder dan 100 duiven bij een vereniging worden ingekorfd dan dient desbetreffende
vereniging in het eerstvolgende jaar voor desbetreffende speldiscipline aan te voeren.
Voor de aanvang van het seizoen 2018 worden de betreffende verenigingen
geïnformeerd.
Met ingang van 2017 zijn het aantal duiven in de box bij 2 nachten mand teruggebracht
van 28 naar 26 duiven.
Vanaf het seizoen 2017 is het niet meer toegestaan trainingsduiven in te korven. Alle
ingekorfde duiven staan in concours.
De oude oplegger met kenteken OD-95-54 welke niet meer aan de huidige eisen voldoet
is in augustus 2017 gesloopt.
In 2017 is de aanpassing van de drinkgoten in alle containers gestart. Eind 2017 dienen
bij 2 opleggers de aanpassingen nog te worden uitgevoerd.
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Wijzigingen losplaatsen
Voor wat betreft de vlieglijn is ook in 2017 door het NPO-bestuur strikt de lijn
Roodeschool-Parijs, de zogenaamde west/middenlijn, gehanteerd voor wat betreft
het afgeven van lossingsvergunningen, o.a. ter voorkoming van kruislossingen. Voor
afdeling 10 betekende dit losplaatsen ten oosten van de west/middenlijn, waardoor
aanpassingen in het oorspronkelijke vliegprogramma noodzakelijk waren. Voor de
losplaats Niergnies werden voorafgaande aan het seizoen geen vergunningen afgegeven.
Lossingen en verloop
De lossingscommissie heeft het uitermate lastig gehad tijdens het seizoen als gevolg van
de ongunstige weersomstandigheden. In 2017 was het tijdstip van lossing beduidend
later dan in 2016. Daarnaast heeft het bestuur bij één jonge duivenvlucht gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om bij uitzonderlijke weersomstandigheden de inkorfdag te
verplaatsen naar de zaterdag. Ondanks het hiervoor gememoreerde hebben alle
wedvluchten doorgang kunnen vinden.
Vliegprogramma 2017
In de hierna weergegeven tabellen zijn de afwijkingen ten opzichte van het
oorspronkelijke vliegprogramma gemarkeerd met daarbij aangegeven de reden van
afwijking.
Voor de eerste keer in de historie van afdeling 10 is het jonge duivenprogramma gestart
in augustus i.p.v. traditioneel begin juli. In 2017 zijn geen natoer vluchten gehouden.
Doel van het later starten met de jonge duiven was te trachten de verliezen te beperken.
Zonder hiervoor feitelijk het bewijs te kunnen overleggen, gezien de daadwerkelijke
verliezen nu eenmaal niet worden geregistreerd, kan o.b.v. de respons vanuit de leden
met een zekere mate van waarschijnlijkheid worden geconcludeerd dat de doelstelling
voor het seizoen 2017 is gerealiseerd. Gezien de landelijke wedvluchtkalender kan deze
pilot in 2018 geen vervolg krijgen.
Het inkorven voor de 2e jonge duivenvlucht werd, als gevolg van het warme weer,
verplaatst van vrijdag naar zaterdag. De duiven zijn op zondag gelost.
Het aantal jonge duiven op de 1e wedvlucht bedroeg voor de noord-groep ruim 15.000
duiven, voor de zuid-groep 14.000 duiven (in 2016: voor beide groepen ruim 12.000
duiven). Op de laatste jonge duivenvlucht bedroeg het aantal voor de noord-groep bijna
8.000 duiven (in 2016: ca. 4.000 duiven) en voor de zuid-groep bijna 9.000 duiven (in
2016: ca. 6.000 duiven).
Als wedvluchtorganiserende afdeling hebben in totaal 52 lossingen plaats gevonden in
gelijk aantal van 26 verdeeld over de noord- en de zuid-groep.
Op 24 juni en 9 september zijn de wedvluchten uitgesteld naar de zondag en de jonge
duivenvlucht van 12 augustus werd verplaatst naar 13 augustus met inkorven op
zaterdag.
In 58% (2016:75%) van de lossingen bedroeg het tijdstip van lossing uiterlijk 10.00 uur.
In 23% van de lossingen is sprake geweest van een middaglossing (12.00 uur of later).
(2016: 19%)
Voor wat betreft de nationale/sectorale wedvluchten zijn 2 van de 8 wedvluchten niet
gelost op de geplande lossingsdatum.
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Tabel 3: wedvluchten georganiseerd door afdeling 10 in 2017
WEDVLUCHTEN
datum code

Wedvlucht

2017
duiven

liefh.

lostijd

W
LP

Code

NOORD

wedvlucht

duiven

liefh.

lostijd

W
LP

ZUID

15-apr V15

Duiven

10.674

486

12.00

V45

Deurne

10.780

437 12.45

22-apr V16

Deurne

11.604

500

10.00

V46

Budel

11.145

460 10.20

29-apr V17

Weert

11.474

508

10.00

V47

Heusden Zolder

11.336

468 10.15

Heusden Zolder

11.208

506

10.00

V48

Asse Zellik

11.343

476 10.00

13-mei M19

Quievrain

10.534

496

07.30

M49

Quievrain

10.704

469 07.30

20-mei M20

Chimay

9.643

482

09.35

M50

Laon

9.947

460 09.00

27-mei E21

Nanteuil le H.

3.902

363

06.30

E51

Sens

4.310

330 06.15

27-mei V21

Deurne

6.670

463

06.50

V51

Weert

6.725

438 06.50

Quievrain

6.604

445

12.30

M52

Rethel

7.112

427 11.05

10-jun E23

Troyes

2.652

304

07.00

E53

Sens

3.083

282 06.45

10-jun V23

Budel

5.703

438

07.45

V53

Heusden Zolder

5.927

421 07.50

17-jun M24

Vervins

6.270

436

11.45

V

M54

Laon

6.371

407 11.45

V

25-jun E25

Tilburg

2.186

269

09.15

W

E55

Duffel

2.356

239 09.30

W

25-jun V25

Tilburg

4.876

402

09.15

W

V55

Duffel

4.613

368 09.30

W

1-jul M26

De Meern

5.014

375

15.00

W

M56

Meerkerk

4.724

324 15.00

W

8-jul E27

Sens

2.262

265

07.30

E57

Gien

2.806

260 07.30

8-jul V27

Weert

4.729

395

08.30

V57

Heusden Zolder

4.686

386 08.35

15-jul M28

Chimay

4.814

376

07.15

V

M58

Morlincourt

4.815

354 07.30

29-jul M30

Meer

3.960

315

13.30

W

M60

Duffel

3.912

306 13.30

W

5-aug J31

Zutphen

15.453

501

15.05

J61

De Meern

14.063

431 15.00

W

5-aug X31

Zutphen

2.289

249

15.05

X61

De Meern

2.329

223 15.00

W

12.734

448

11.00

J62

Deurne

10.118

358 11.00

6-mei V18

3-jun M22

V

V

V

13-aug J32

Duiven

13-aug X32

Duiven

2.077

223

11.00

X62

Deurne

1.817

181 11.00

19-aug J33

Zutphen

14.813

512

11.05

J63

Wijchen

13.592

445 11.00

19-aug X33

Zutphen

1.997

231

11.05

X63

Wijchen

2.154

221 11.00

26-aug J34

De Meern

14.950

528

09.30

W

J64

Tilburg

13.937

454 09.30

W

26-aug X34

De Meern

2.003

233

09.30

W

X64

Tilburg

2.063

212 09.30

W

2-sep J35

Tilburg

13.034

483

09.00

W

J65

Duffel

12.804

424 09.00

W

2-sep X35

W

Tilburg

1.537

184

09.00

W

X65

Duffel

1.853

189 09.00

10-sep J36

Tongeren

9.821

364

08.00

V

J66

Asse Zellik

9.595

326 08.00

10-sep X36

Tongeren

938

120

08.00

V

X66

Asse Zellik

1.082

119 08.00

16-sep J37

Asse-Zellik

9.254

356

12.00

J67

Quievrain

10.103

343 12.00

16-sep X37

Asse-Zellik

798

116

12.00

X67

Quievrain

1.191

128 12.00

23-sep J38

Quievrain

7.760

316

11.45

J68

Vervins

8.753

322 12.00

V

23-sep X38

Quievrain

600

98

11.45

X68

Vervins

1.024

107 12.00

V

Totaal

234.837 12.786

233.173 11.795

Legenda Wijziging Losplaats
W

Weersomstandigheden

V

Geen Lossingsvergunning

B

Bestuursbesluit

R

Ruimtegebrek losplaats/geschiktheid
Bron: gepubliceerde uitslagen website afdeling 10
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Tabel 4: nationale/sectorale wedvluchten 2017
WEDVLUCHTEN

2017

NAT./SECTOR 4
datum

code wedvlucht

2-jun A22

duiven

liefh.

lostijd

Limoges

813

126

13.30

S4

16-jun A24

St. Vincent

446

101

12.30

Nat/S4

23-jun A25

Ruffec

1.448

166

13.15

S4

Dax

391

88

11.00

Nat/S4

15-jul A28

Orange

602

104

07.00

S4

22-jul E29

Chateauroux

2.943

319

07.25

29-jul A30

Bergerac

1.246

142

13.00

W

Nat/S4

5-aug A31

Cahors

769

101

13.00

W

S4

8.658

1.147

7-jul A27

Totaal

Nat

Legenda Wijziging Losplaats
W

Weersomstandigheden

V

Geen Lossingsvergunning

B

Bestuursbesluit

R

Ruimtegebrek losplaats/geschiktheid

Wedvluchten
In 2017 zijn op de door de afdeling georganiseerde wedvluchten in totaal
468.010 duiven, Noord 50% en Zuid 50% van het totaal, (2016: 457.690 duiven: Noord
49% en Zuid 51%) in concours gezet door 24.581 deelnemers: Noord 52% en Zuid 48%
van het totaal. (2016: 25.020 deelnemers: Noord 51% en Zuid 49%).
Een gemiddelde van ca. 19 duiven (2016: 18 duiven) per liefhebber per wedvlucht. Het
hoogste aantal duiven werd ingezet op de 1e jonge duivenvluchten van
5 augustus, de noord-groep 15.453 en de zuid-groep 14.063 duiven. Het laagste aantal
duiven werd ingezet op de zogenaamde X-vlucht voor oude duiven van 23 september, de
noord-groep 600 en de zuid-groep 1.024 duiven.
Het hoogste aantal deelnemers aan één wedvlucht betrof voor de noord-groep de jonge
duiven vlucht van 26 augustus, namelijk 528 deelnemers en voor de zuid-groep de
vitesse vlucht van 6 mei, namelijk 476 deelnemers. Het laagste aantal deelnemers betrof
de zogenaamde X-vlucht voor oude duiven van 23 september, de noord-groep
98 deelnemers, de zuid-groep 107 deelnemers. Zie de hiervoor weergegeven tabel 3:
“wedvluchten georganiseerd door de afdeling”.
De bandbreedte in aantal in concours gezette duiven per rayon is groot te noemen:
rayon 3 het hoogste aantal van 74.416 duiven en rayon 1 het laagste aantal van 38.377
duiven. Zie de hierna weergegeven tabel 5: “totaal gezette duiven in concours per
rayon”.
Opvallend is het evenwicht tussen de noord- en de zuid-groep voor wat betreft het aantal
gezette duiven in concours, waarbij het gemiddelde aantal deelnemers per wedvlucht in
de noord-groep hoger ligt dan in de zuid-groep. Dit resulteert in een gemiddelde aantal
duiven per deelnemer per wedvlucht van 18 voor de noord-groep en 20 voor de zuidgroep, zie de hierna weergegeven tabel 6: “totaalstaat wedvluchten per discipline”.
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Tabel 5: totaal gezette duiven in concours per rayon in 2017
TOTAAL AANTAL DUIVEN PER RAYON
Werkgebied

% van
totaal

duiven

Rayon 1

38.377

8,2%

Rayon 2

65.314

14,0%

Rayon 3

74.416

15,9%

Rayon 4

56.730

12,1%

Rayon 5

63.929

13,7%

Rayon 6

55.485

11,9%

Rayon 7

43.621

9,3%

Rayon 8

70.138

15,0%

234.837

50,2%

Noord
Zuid

233.173

49,8%

Totaal

468.010

100%

Tabel 6: totaalstaat wedvluchten per discipline
Totaalstaat wedvluchten
Afdeling 10 seizoen 2017
aantal vluchten

aantal duiven

Vitesse

Midfond

Fond

Jong

Super Vitesse

Totaal

TOTAAL

8

7

4

7

8

34

NOORD

66.938

46.839

11.002

97.819

12.239

ZUID

66.555

47.585

12.555

92.965

13.513

233.173

94.424 23.557

190.784

25.752

468.010

3.508

1.454

12.786

TOTAAL
NOORD
ZUID

aantal deelnemers

gemiddeld aantal duiven
p/wedvlucht

3.698

2.925

1.201

3.454

2.747

1.111

3.103

1.380

11.795

7.152

5.672

2.312

6.611

2.834

24.581

NOORD

8.367

6.691

2.751

13.974

1.530

6.907

ZUID

8.319

6.798

3.139

13.281

1.689

6.858

16.687

13.489

5.889

27.255

3.219

13.765

NOORD

462

418

300

501

182

376

ZUID

432

392

278

443

173

347

894

810

578

944

354

723

NOORD

18

16

9

28

8

18

ZUID

19

17

11

30

10

20

TOTAAL

19

17

10

29

9

19

TOTAAL

TOTAAL

gemiddeld aantal deelnemers
p/wedvlucht
TOTAAL

gemiddeld aantal duiven
p/deelnemer p/wedvlucht

133.493

234.837
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Kampioenen en opvallende prestaties
De feestelijke prijsuitreiking, welke heeft plaats gevonden op 18 november 2017, werd
minder druk bezocht dan in 2016, er waren ca. 100 aanwezigen t.o.v. 150 in 2017. Zoals
ook tijdens deze prijsuitreiking gedaan, staan we in dit jaarverslag nog even stil bij de
kampioenen en de meest opvallende prestaties van het afgelopen jaar.
Tabel 8: 1e kampioenen Afdeling 2017
KAMPIOENEN

Vitesse
Midfond
Dagfond
Meerdaagse Fond
Super Vitesse
Jonge Duiven
As-duif

AFDELING
Onaangewezen
G. Wolters
Stegeren
Geert Munnik
Noordbroek
W. Regtop
Assen
C. en G. Koopman
Ermerveen
Comb. Jager & Zn.
Kropswolde
W. Regtop
Assen

SENIOREN
Aangewezen
M.J. van Zanden
Appelscha
Gebr. Schrik
Ter Apel
Comb. Bolk-Niks
2e Exloermond
C. en G. Koopman
Ermerveen
Comb. Jager & Zn.
Kropswolde
Zwiep-Kikkert
Hoogeveen

Duif
Zwiep-Kikkert
Hoogeveen
Wendela Wiersema
Appingedam
K. Mooiweer
Emmen
Rieks Lonsain
Nieuwleusen
Comb. Jager & Zn.
Kropswolde
Zwiep-Kikkert
Hoogeveen
Comb. Jager & Zn.
Kropswolde

Naast de hiervoor weergegeven eerste kampioenen van de afdelingen, waren er binnen
onze afdeling een aantal senior leden en jeugdleden die uitzonderlijk goed hebben
gepresteerd op nationaal niveau, zie hiervoor onderstaande tabel 9.
Nationale kampioenen 2017: Wendela Wiersema, Appingedam met 1e jonge duiven
onaangewezen bij de senioren, Hilbrands & zn, Finsterwolde met 1e jonde duiven aan- en
onaangewezen en 1e midfond onaangewezen bij de categorie jeugd met seniorlid.
Kampioenen in de WHZB/TBOB competitie 2017: E. Mooiweer, Emmen met de
1e duifkampioen midfond en W. Regtop, Assen met de 1e duifkampioen dagfond.
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Tabel 9: nationale kampioenen 2017 vanuit afdeling 10
NATIONAAL 2017
Senioren
Wendela Wiersema

Appingedam

1e

jonge duiven onaangewezen

C. en G. Koopman

Ermerveen

2e

marathon onaangewezen

E. Mooiweer

Emmen

2e

duifkampioen midfond

M.J. van Zanden

Appelscha

2e

vitesse aangewezen

Wendela Wiersema

Appingedam

2e

jonge duiven aangewezen

Wendela Wiersema

Appingedam

2e

duifkampioen jong

Wendela Wiersema

Appingedam

3e

duifkampioen jong

W. Regtop

Assen

3e

duifkampioen dagfond

C. en G. Koopman

Ermerveen

4e

duifkampioen marathon

D.J. Bakker

Appingedam

4e

jonge duiven aangewezen

Wendela Wiersema

Appingedam

4e

duifkampioen midfond

Wendela Wiersema

Appingedam

4e

duifkampioen jong

Bert Meijer

Klazienaveen 5e

marathon aangewezen

Hilbrands & zn.

Finsterwolde

5e

jonge duiven onaangewezen

Appie Schra
Henk Pat

Staphorst
Dalen

6e
6e

duifkampioen jong
jonge duiven onaangewezen

Zwiep-Kikkert

Hoogeveen

7e

jonge duiven aangewezen

Arend Meijerhof

Noordbroek

8e

jonge duiven onaangewezen

M.J. van Zanden

Appelscha

9e

duifkampioen vitesse

Wendela Wiersema

Appingedam

9e

duifkampioen jong

C. en G. Koopman

Ermerveen

10e

duifkampioen dagfond

Gebr. A. en B. Leideman

Hardenberg

10e

duifkampioen vitesse

Gebr. Schrik

Ter Apel

10e

jonge duiven onaangewezen

Youri Meijerhof

Oude Pekela

2e

midfond aangewezen

Youri Meijerhof

Oude Pekela

2e

duifkampioen midfond

Sander Schra

Staphorst

3e

duifkampioen midfond

Sven Poelstra

Ten Boer

4e

jonge duiven aangewezen

Youri Meijerhof

Oude Pekela

7e

jonge duiven aangewezen

Youri Meijerhof

Oude Pekela

9e

vitesse onaangewezen

Youri Meijerhof

Oude Pekela

9e

midfond onaangewezen

Sander Schra

Staphorst

10e

midfond onaangewezen

Youri Meijerhof

Oude Pekela

10e

vitesse aangewezen

Hilbrands & zn

Finsterwolde

1e

jonge duiven onaangewezen

Hilbrands & zn

Finsterwolde

1e

midfond onaangewezen

Hilbrands & zn

Finsterwolde

1e

jonge duiven aangewezen

Hilbrands & zn

Finsterwolde

2e

duifkampioen jong

Hilbrands & zn

Finsterwolde

2e

midfond aangewezen

Hilbrands & zn

Finsterwolde

3e

duifkampioen midfond

Hilbrands & zn

Finsterwolde

4e

duifkampioen jong

Hilbrands & zn

Finsterwolde

6e

duifkampioen jong

Hilbrands & zn

Finsterwolde

7e

duifkampioen midfond

M. Jager en dochter

Heiligerlee

7e

jonge duiven onaangewezen

Hilbrands & zn

Finsterwolde

8e

duifkampioen jong

Hilbrands & zn

Finsterwolde

10e

duifkampioen jong

Jeugd zelfstandig

Jeugd met seniorlid
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Tabel 10: WHZB/TBOB kampioenen 2017 vanuit afdeling 10
WHZB/TBOB
E. Mooiweer

Emmen

1e

duifkampioen midfond

W. Regtop

Assen

1e

duifkampioen dagfond

C. en G. Koopman

Ermerveen

2e

duifkampioen dagfond

Geert Munnik

Noordbroek

3e

duifkampioen vitesse

C. en G. Koopman

Ermerveen

4e

duifkampioen dagfond

Wendela Wiersema

Appingedam

4e

duifkampioen midfond

Arend Meijerhof

Noordbroek

6e

duifkampioen dagfond

H. Jager

Peizermade

6e

duifkampioen vitesse

Roel Veldman

Staphorst

6e

duifkampioen jong

Arend Meijerhof

Noordbroek

8e

beste liefhebber

Roelof Coster

Staphorst

8e

duifkampioen dagfond
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