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Voorwoord
Met dit jaarverslag kijken we terug op 2020.
Het was een jaar waarin we te maken kregen met allerlei belemmeringen door coronamaatregelen.
Ik hoop, dat u via dit jaarverslag een goede indruk krijgt van 2020 en wens u veel leesplezier.
Met vriendelijke sportgroeten,
Gurbe van der Schaaf
secretaris
1. Uitgangspunten van het bestuur
Het bestuur werkt vanuit de volgende uitgangspunten:
• Nationale bond beschouwen als het ‘hoogste orgaan’, de afdeling besturen vanuit deze
gedachte.
• Streven naar één nationaal vliegprogramma, op voorspraak van de secties.
• Werken aan een toekomstbestendige duivensport.
• Streven naar het denken en werken vanuit één afdeling.
• Zoeken naar de samenwerking met afdeling 11 waar het kan.
De onderliggende opvatting is, dat we elkaar als postduivenliefhebbers nodig hebben om te kunnen
(blijven) genieten van onze sport. Dat geldt binnen een vereniging, binnen onze afdeling en ook op
landelijk niveau. Onze sport heeft te maken met ontwikkelingen zoals ledenkrimp,
losplaatsenproblemen en weersverandering en daarop moeten we samen anticiperen.
Het bestuur vindt het belangrijk om de leden goed te informeren en doet dat door het sturen van
digitale nieuwsbrieven naar de leden, publicaties op de website en gebruik te maken van facebook
en twitter.
2. Een jaar met Covid-19
Coronamaatregelen in 2020
In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het
coronavirus Covid-19. Dat houdt nogal wat in, zoals thuis blijven bij klachten neusverkoudheid,
hoesten, keelpijn of koorts, het mijden van sociale contacten, het onderling afstand houden van
anderhalve meter en zoveel mogelijk thuiswerken. Daar bleef het niet bij. De groeiende omvang van
de besmettingen en het grote en groeiende aantal zieken zorgden voor een regelmatige versteviging
van maatregelen. Het maatschappelijke verkeer werd via een intelligente Lock down zo goed als
stilgelegd. De economische gevolgen zijn enorm en beknotte vrijheid van mensen hakt er in.
Bijeenkomsten in maart
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 6 maart en dat was vlak voor het ingaan van de
maatregelen. Daarna zijn er geen bijeenkomsten meer mogelijk zoals de convoyeursdag bij de firma
Sikkema en een bijeenkomst in het kader van de Ladies League.
Ook blijkt dat in april niet kan worden gestart met het vliegprogramma.
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Het vliegseizoen
Gelukkig worden, na het verminderen van het aantal besmettingen van Covid-19, in de loop van mei
en juni de coronamaatregelen stap voor stap versoepeld. Dat geeft de duivensport ruimte om een
start te maken met het vliegprogramma; dit met behulp van een ministerieel goedgekeurd
Coronaprotocol. Op 16 mei wordt de eerste vlucht vervlogen. Dit mag geen wedvlucht zijn, omdat
het toen nog een landelijk verbod geldt om wedstrijden te organiseren. Iedereen is in ieder geval erg
blij, dat we kunnen gaan vliegen met de duiven. Vanaf de vierde vlucht op 6 juni blijkt het vliegen in
wedstrijdverband mogelijk en vanaf toen worden punten toegekend aan de prijsduiven en kunnen
kampioenschappen worden vervlogen. Tijdens de eerste lossingen gaan geen specifieke convoyeurs
mee vanwege de coronamaatregelen en zijn er chauffeurs ingezet die tevens convoyeur zijn.
Het blijkt mogelijk om zo toch nog een ingekort, maar volwaardig vliegprogramma te kunnen
afwerken, met de laatste vlucht op 12 september.
NPO Covid-16 team
Bestuursleden René Dalmolen en Gerald Ensing nemen in april, samen met twee bestuursleden van
afdeling Friesland’96, het initiatief om een Coronaprotocol op te stellen voor de duivensport om het
concoursen mogelijk te maken. Het is gelukt om een protocol op te stellen dat is goedgekeurd door
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en geaccepteerd is door de
Veiligheidsregio’s. Door het aansluiten van twee NPO bestuurder is het NPO Covid-19 team ontstaan,
wat binnen de duivenbond alles rondom coronamaatregelen heeft gecoördineerd.
Het afdelingsbestuur gaat na of de verenigingen het coronaprotocol naleven door hen te bezoeken
tijdens inkorven of afslaan van de klokken.
Een nationaal vliegprogramma
Ondanks het verkorte vliegprogramma in 2020 is het de duivensport gelukt om, net als in 2019,
invulling te geven aan een nationaal vliegprogramma.
Heel Nederland heeft zodoende in dezelfde week eenzelfde type vlucht op het vliegprogramma
staan. Dat waren 3 Vitesse, 5 Midfond, 4 Fond, 5 Marathon, 8 vluchten Jonge Duiven en 4 voor de
Natour.
Verkort vliegseizoen financieel
Erg belangrijk voor een toekomstbestendige duivensport binnen onze afdeling is een financieel
gezonde afdeling. Nu we dit jaar te maken hebben met een verkort vliegprogramma, is het
vrachtgeld eenmalig verhoogd met €0,10 om zo de vaste lasten te kunnen betalen met inkomsten
van minder vluchten. Uiteraard is de €0,02 die vorig jaar bedoeld was voor de NPO er afgehaald. Zo
worden de vrachtprijzen: Vitesse €0,75; midfond €0,95 t/m €1,10; dagfond €1,45; jonge duiven
€0,75; natour €0,75; overnachtfond €2,35 of €2,60.
Nationaal inkorfcentrum
Door het verkorte vliegprogramma worden er maar vijf vluchten ingekorfd in een Nationaal
Inkorfcentrum, namelijk de Nationale Fondvlucht … en de vier marathon vluchten.
Pilot Zuidoost vliegen
Op de Algemene Ledenvergadering in oktober 2019 is besloten tot een alternatief programma vanuit
het Zuidoosten, waarbij als pilot vijf Vitesse vluchten in afdelingsverband gelost zullen worden vanuit
Duitsland. Door het inkorten van het vliegprogramma zijn het er drie vluchten geworden. De
Commissie “Evaluatie vliegen uit het Zuidoosten” heeft in een rapport deze vluchten geanalyseerd en
op basis daarvan aanbevolen om de pilot in 2021 voort te zetten. Deze aanbeveling is in oktober
aangenomen door de verenigingen via een mailstemming, zodat in het vliegprogramma van 2021 vijf
Vitesse vluchten uit Duitsland zullen worden opgenomen.
Samenwerking met afdeling Friesland’96
Het op een deel van de vluchten samen te lossen met Friesland’96, resulteert erin dat bij een aantal
van deze vluchten met een trailer minder naar de losplaats wordt gereden.
Kampioenschappen afdeling 10
Een wijziging bij de kampioenschappen in vergelijking met 2019 is, dat we de Generale
Kampioenschappen vervliegen over de hele afdeling.
Geen bijeenkomsten in het najaar
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In oktober worden de coronamaatregelen weer verstevigd vanwege een oplopend aantal
besmettingen. Zodoende is de Algemene Ledenvergadering van 17 oktober geannuleerd, waarna
stemming over het doorgaan van de pilot vliegen uit het Zuidoosten via de mail heeft
plaatsgevonden. Het organiseren van een feestavond is niet mogelijk, zodat de kampioenen inclusief
die van de jeugd en Ladies League niet kunnen worden gehuldigd. De feestavond is verplaatst naar
het voorjaar van 2021 met de hoop dat het dan wel door kan gaan.
Ook voor verenigingen is het niet mogelijk om een ledenvergadering te organiseren en dat geldt ook
voor andere winteractiviteiten.
3. Vrijwilligers
Onze afdeling kan niet zonder vrijwilligers. Ze zijn nodig om de duivensport voor ons allen mogelijk te
maken. Ze vormen diverse commissie en doen veel belangrijke werkzaamheden. We mogen blij zijn,
dat er steeds leden bereid zijn om als vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken.
Een woord van dank is dan zeker op zijn plaats. Helaas is het niet mogelijk geweest om ze in 2020
tijdens een feestelijke prijsuitreiking in het zonnetje te zetten als blijk van waardering en dat geldt
ook van het afscheid nemen van vrijwilligers die in de loop van 2020 zijn gestopt.
Bestuursleden
Het bestuur bestaat uit R. Dalmolen (voorzitter), F. Weggers (penningmeester), G. van der Schaaf
(secretaris), P. Gast, M. Jager, E. Schuiling, H. Zwiep, G. Ensing en K. Talen
Bezetting commissies in 2020
Commissie losplaatsen: P. Gast en G. Ensing
Vervoerscommissie: G. Ensing, H. Zwiep, E, Schuiling
Lossingscommissie: E. Schuiling, T. de Vries en G. Ensing
Reclames vluchten: K. Talen
Klokkencommissie: H. van Rein, P. Gossen, J. Kiewiet, M.K. van der Zwaag, J. Banus en G. Rorije
Financiële commissie: H. Hulshof, J.H.J. Kicken en B. Timmerman
Jeugdcommissie: G. Temmen, H. Ruiter, F. Wendel, T. Boelens, J. de Jonge en M. Jager
Noordelijke Kampioenen Dag: P. Gast, A. Bakker, M.K. van der Zwaag, (wijlen) H.K. Postma,
W. Sebens, S. van Limbergen, M. Mensinga-Popken en R. Mensinga
G.P.S. commissie; A.J. van der Linden, K. Talen, G. Rorije, A. Schuiling en J. Kiewiet
Automatisering: K. Talen en L. Huls
Communicatie: H. Zwiep, P. Stuut en G. van der Schaaf
Commissie Samen: R. Dalmolen, K. Talen, P. Berghuis en J. van Doormaal
Commissie Ladies League: M. Popken en H. Zwiep
Commissie Rayonindeling en Evaluatie Vliegen uit het Zuidoosten: J. van Doormaal, P. Berghuis,
A. Bakker, K. Talen en G. van der Schaaf
Vrijwilligers bij activiteiten
Er zijn vrijwilligers die zich inzetten als convoyeur, voor het onderhoud van het wagenpark, de
distributie van materialen, de Noordelijke Kampioenen Dag, enzovoort.
4. Leden en verenigingen
Een postduivenliefhebber beoefent de sport thuis of in combinatie. Het is wat dat betreft een
individuele sport, maar dan wel een sport waarbij een organisatie met postduivenvereniging,
afdeling en Duivensportbond onmisbaar is om wedvluchten en tentoonstellingen te organiseren.
Aantallen per 01-02-2020
Aantal verenigingen

per 01-02-2020
54

per 01-02-2019
55
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Aantal basisleden
Aantal jeugdleden
Totaal aantal leden
Aantal hokken (met coördinaten)
Aantal leden die de laatste nieuwsbrief
hebben ontvangen
Het percentage dat de nieuwsbrief heeft
geopend is

1283
44
1327
1106
891

1330
48
1378
1149
908

51%; dat zijn
454 leden

65%; dat zijn
590 leden

Opheffen of fuseren van verenigingen
De postduivenvereniging 0142 de Waddenvliegers uit Usquert heeft zich in 2020 opgeheven.
Uitreiking bronzen speld
Er wordt een bronzen speld uitgereikt aan de heer Schutrups vanwege het 70 jarig lidmaatschap bij
de vereniging de Vliegers in Annen. Bestuurslid Frans Weggers gaat dit doen in januari 2021 in privé
sfeer vanwege de coronamaatregelen.
Tucht en geschillen zaken
Er zijn geen tucht en geschillen zaken geweest, waarbij de afdeling partij was.
Aantal leden die lid zijn van een sectie/platform
per 01-02-2020
Sectie Jonge duiven
805
Sectie Vitesse/Midfond
617
Sectie Dagfond
343
Sectie Marathon
167
Platform Jong
363
Platform Vervoer
2

per 01-02-2019
853
651
348
167
365
2

5. Algemene ledenvergadering
Jaarlijks worden er sowieso twee Algemene Ledenvergaderingen uitgeschreven door het bestuur.
Hier nemen bestuur en afgevaardigden van de verenigingen besluiten over vliegprogramma,
kampioenschappen, financiën, vervoer en omgaan met krimp.
Afgelopen jaar annuleert het bestuur de Algemene Ledenvergadering van 17 oktober en vindt de
stemming over het verlengen van de pilot “Vliegen vanuit het Zuidoosten” via de mail plaats.
Deelname verenigingen
De deelname van aantal verenigingen aan de Algemene Ledenvergadering en aan de stemming is
was 85%:
• Op 6 maart 2020 waren 41 verenigingen vertegenwoordigd van de 54
• Op 20 november 2020 doen 51 van de 54 verenigingen mee aan de stemming over de pilot.
In 2019 was de deelname Algemene Ledenvergadering 79%.
Genomen besluiten
6 maart 2020:
• Notulen van de Algemene ledenvergadering 25 oktober 2019 worden vastgesteld
• De vergadering is akkoord met het NPO Hitteprotocol.
• Nieuwe bestuursleden worden verkozen: F. Weggers (penningmeester), G. Ensing en K. Talen
• M. Jager wordt benoemt als reserve kiesman.
• Jaarverslag 2019 is vastgesteld.
• Financieel Jaarverslag 2019 is vastgesteld.
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•
•
•
•

Het bestuur wordt decharge verleend.
Begroting 2020 wordt vastgesteld.
Het vliegprogramma wordt vastgesteld.
Het bestuursvoorstel is aangenomen om op vrijdag 14 augustus en 4 september zowel jonge
duiven als natour in te korven.
• Het bestuursvoorstel met betrekking tot de “Kampioenschappen 2020” is aangenomen.
• Het verenigingsvoorstel om over te gaan naar een prijsverhouding van 1 op 3 wordt
aangenomen.
20 november 2020:
• Het voorstel om de pilot vliegen uit het Zuidoosten te verlengen in 2021 wordt aangenomen.
6. De wedvluchten
De wedvluchten vormen de spil van onze sport en organisatie. Hieronder worden lossingen en
deelname aan in beeld gebracht. Bij deelname gaat om de wedvlucht en zodoende worden geen
invliegduiven, trainingsvluchten (jonge duiven) en het vervoeren van Duitse duiven meegeteld.
Het vliegprogramma
In het vliegprogramma waren 35 lossingen opgenomen, inclusief trainingsvluchten.
30
25
20
15
10
5
0
Gelost volgens vliegprogramma

Gelost op andere losplaats

Vlucht is afgelast/niet doorgegaan

Opmerkingen:
• Er zijn per twee rayons twee trainingsvluchten voor de jonge duiven georganiseerd.
• De derde jonge duivenvlucht is niet doorgegaan vanwege het toepassen van het hitteprotocol.
Het vliegprogramma voor de jongen is daarna aangepast door andere losplaatsen te kiezen.
• Vanwege weersverwachtingen is er een vlucht op zaterdag ingekorfd en een andere vlucht op
vrijdag gelost.
• Het niet doorgaan van één vlucht van de 35 in het vliegprogramma opgenomen vluchten is een
erg goed resultaat.
Lossingen
Het kunnen lossen heeft te maken met de weersomstandigheden ter plaatse en op de vlieglijn.
De lossingscommissie houdt daar rekening mee bij het lossen van de duiven. Hoe dat uit heeft gepakt
ziet u hieronder.
30
25
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15
10
5
0
Los t/m 10 uur/marathon
op tijd

Later los dan 10
uur/marathon afwijkend
tijdstip

Los op andere dag
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Deelname aan de wedvluchten
Het aantal deelnemende duiven aan de wedvluchten tijdens afgelopen vliegseizoen is: 368282.
Hieronder kunt zien hoe de deelname is gedurende de laatste jaren.
500000
400000
300000
200000
100000
0
2020

2019

2018

De deelname per serie wedvluchten is in 2020
Aantal duiven:
Aantal vluchten:
Vitesse
95592
6
Midfond
52231
5
Dagfond
18958
4
Marathon
4218
5
Jonge duiven
83801
7
Natoer
56397
4
Totaal:
294870

Gemiddeld per vlucht:
15932
10446
4740
844
13967
14099

120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Vitesse

Midfond

Aantal deelnemende hokken
Hoogste aantal
deelnemers op
een vlucht:
Vitesse
788
Midfond
771
Dagfond
545
Overnachting
120
Jonge Duiven
669
Natour
759

Dagfond

Marathon Jonge duiven

Natoer

Laagste aantal
deelnemers op
een vlucht:
608
470
293
41
399
603

7. Kampioenen
Eerste kampioenen van de afdeling 2020
In 2020 zijn Vitesse en Midfond samengevoegd in kampioenschap Snelheid
Generaal onaangewezen
F. Wilpstra
Groningen
Generaal aangewezen
J. Westen
Ter Apel
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Generaal duifkampioen
Verenigingskampioenschap
Snelheid onaangewezen
Snelheid aangewezen
Snelheid hokkampioenschap
Snelheid duifkampioen
Dagfond onaangewezen
Dagfond aangewezen
Dagfond hokkampioenschap
Dagfond duifkampioen
Marathon onaangewezen
Marathon aangewezen
Marathon hokkampioenschap
Marathon duifkampioen
Jong onaangewezen
Jong aangewezen
Jong hokkampioenschap
Jong duifkampioen
Natour onaangewezen
Natour aangewezen
Natour hokkampioenschap
Natour duifkampioen

F. Wilpstra
De Stormvogels
F. Wilpstra
R.Popkes
F. Wilpstra
Espeldoorn/Dokter
F. Wilpstra
Kroese/Helmholt
C. Santing
W. Regtop
H. Hoeks
J. Broersma
H. Hoeks
H. Hoeks
M. Wieringa
J. Westen
H.H. Heslinga
R. Veldman
Comb. Troost-v.Panhuis
M. Koning
Comb. Hayke-Roelof
Comb. Hayke-Roelof

Eerste kampioenen Jeugd en Ladies League van afdeling 10
Jeugd Generaal Noord
J. Wieringa
Jeugd Generaal Zuid
J. Hooikammer
Jeugd Keizergeneraal
J. Hooikammer
Ladies League Oud onaangewezen
A.Espeldoorn-Dokter
Ladies League Duifkampioen oud
A.Espeldoorn-Dokter
Ladies League Jong onaangewezen
B. Santing-Talens
Ladies League Duifkampioen jong
S. Boonstra

Groningen
Ter Apel
Groningen
Eext
Groningen
Ter Apel
Groningen
Leek
Borger
Assen
Bovensmilde
Roodeschool
Bovensmilde
Bovensmilde
Groningen
Ter Apel
Uithuizen
Staphorst
Staphorst
Winschoten
Zuidwolde
Zuidwolde

Groningen
Staphorst
Staphorst
Ter Apel
Ter Apel
Borger
Emmen

Leden van onze afdeling bij de eerste 10 bij de Nationale kampioenen 2020
1e Midfond onaangewezen
Zwiep-Kikkert
Hoogeveen
e
2 Midfond onaangewezen
F. Wilpstra
Groningen
6e Midfond aangewezen
Gebr. Schrik
Ter Apel
e
5 Midfond duifkampioen
A.Aarsen
Meppel
6e Midfond duifkampioen
K. Vlig
Lemmer
e
2 Dagfond onaangewezen
C. Santing
Borger
e
9 Dagfond onaangewezen
H.H. Heslinga
Uithuizen
5e Jong onaangewezen
H.H. Heslinga
Uithuizen
e
10 Jong aangewezen
C. Santing
Borger
1e Jong duifkampioen
B. Bloemert
Staphorst
e
8 Marathon onaangewezen
H. Hoeks
Bovensmilde
Leden van onze afdeling bij de eerste 10 bij Nationale Jeugd en Ladies League kampioenen 2020
6e Ladies League Jong aangewezen
B. Santing-Talens
Borger
e
7 Ladies League Jong aangewezen
A.van den Nieuwendijk
Barger Oosterveld
3e Ladies League Jong duifkampioen A.van den Nieuwendijk
Barger Oosterveld
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6e Ladies League Jong duifkampioen
9e Jeugd Dagfond onaangewezen
10e Jeugd Dagfond aangewezen
6e Jeugd Jong onaangewezen
10e Jeugd Jong aangewezen
4e Jeugd Marathon
8e Jeugd Duifkampioen marathon

G. Mensinga
J. Hooikammer
J. Hooikammer
J. Hooikammer
J. Hooikammer
K. Abbing
K. Abbing

Nieuw Buinen
Staphorst
Staphorst
Staphorst
Staphorst
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum

Bijlage: Overzicht deelname vluchten per serie

Aantal duiven Vitesse

Aantal hokken Vitesse
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Vitesse gemiddelde
deelname per hok
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Aantal duiven Midfond
20000
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Aantal hokken Midfond
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Midfond gemiddelde
deelname per hok
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Aantal duiven Dagfond
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Aantal hokken Dagfond
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Dagfond gemiddelde
deelname per hok

Aantal duiven Overnachting
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Overnachting gemiddelde
deelname per hok

Aantal hokken Overnachting
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Aantal duiven Jonge Duiven
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Aantal duiven Natour
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deelname per hok

Aantal hokken Natour
800
600

40,0

400

20,0

200
0

0,0
N34

N35

N36

N37

N34

N35

N36

N37

10

