GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE
N.A. Meuwsen
Groesbeekseweg 3
6524 CJ NIJMEGEN
Tel. 06-20594126
E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl

Nijmegen 5-10-2010

Geachte verenigingsbesturen,
Hierbij ontvangt u de definitieve agenda voor de najaarsvergadering van de afdeling GeldersOverijsselse Unie, welke op dinsdag 2-11-2010 plaatsvindt.
Plaats:
Aanvang:

Duivensportcentrum, Pr. Beatrixlaan 240, 7321 AA APELDOORN ( te. 055-3551222).
20.00 uur.

Agenda
1. Opening
2. Appél afgevaardigden aan de hand van de appéllijst
3. Notulen voorjaarsvergadering d.d. 02-03-2010
4. Bestuursmededelingen
5. Wijziging Huishoudelijk Reglement (zie pagina 2)
6. Bespreking bestuursvoorstel vliegprogramma 2011 en het bespreken van de voorstellen van
verenigingen inzake het opnieuw invoeren van de G-vluchten (zie bijlagen)
De varianten van het vliegprogramma zijn, omdat het NPO vliegprogramma nog niet definitief is,
onder voorbehoud.
7. Overige verenigingsvoorstellen
8. Agenda NPO –vergadering d.d. 06-11-2010
9. Rondvraag
10. Sluiting
Met vriendelijke sportgroeten,
Nico Meuwsen, secretaris

Toelichting:
Verenigingen worden in de gelegenheid gesteld om wijzigingsvoorstellen in te dienen t.a.v. punt 6.
Deze behoren uiterlijk 16-10-2010 bij de afdelingssecretaris binnen te zijn.
In de week van 18-10 ontvangen de verenigingen vervolgens deze wijzigingsvoorstellen.

CC: Regio`s, Afdeling klokkencommissie, Vervoerscommissie en FCC
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Ad. 5 Wijziging Huishoudelijk Reglement
Voorstel: Artikel 29 lid 2 van het HHR Afdeling 8 te laten vervallen en toe te voegen bij de taken en
bevoegdheden bestuur afdeling (Artikel 18).
Bij artikel 18 wordt lid 31 toegevoegd met de volgende tekst:
Het ten behoeve van het vliegprogramma bepalen van lossingstations m.u.v. de NPO-wedvluchten, na
besluitvorming in Algemene Vergadering Afdeling
Motivatie: besluit van de najaarsvergadering van 12-10-2009 om na de 2e Vitessevlucht gezamenlijk
naar hetzelfde station te gaan en alle midfondvluchten als afdeling te lossen.
Advies Bestuur: Negatief voor aanname door de vergadering.
Argumentatie van het advies: Het doel van het afdelingsbestuur is om in samenspraak met de
regiobesturen dusdanige losplaatsen te kiezen, waardoor een zo efficiënt mogelijk vervoer gerealiseerd
wordt.
Na overleg met genoemde besturen en ook uit de ervaring die afgelopen jaar is opgedaan, is gebleken
dat de doelstelling al is gerealiseerd zonder de noodzakelijkheid van de reglementswijziging

Ad.6. Bespreking bestuursvoorstel vliegprogramma (Matrix NPO 2011) inclusief
voorstellen verenigingen
Voorstellen mbt herinvoering van de z.g. G-vluchten vanaf het vliegseizoen 2011:
6-1 PV Ons Genoegen, Zevenaar (0876)
Binnen ons bestuur bestaat deze wens al langer. Daarom hebben wij gemeend onder onze actieve leden
een stemming te houden. Hieruit is gebleken, dat alle leden op 1 blanco stem na, de wens van ons
bestuur steunen om dit verenigingsvoorstel in te dienen, wat bij deze dan ook wordt gedaan.
Motivatie
Tijdens het afgelopen vliegseizoen is opnieuw gebleken, dat het probleem van het verloren gaan van
onze jonge duiven onverkort is doorgegaan. In het vliegseizoen 2007 werd besloten om de z.g. Gvluchten te organiseren. (Oude en jonge duiven gezamenlijk korven met 2 afzonderlijke uitslagen).
Verder werden toen de jonge duiven- en natourvluchten van het vliegprogramma geschrapt.
Wij zijn van mening, dat deze G-vluchten erg succesvol zijn verlopen met heel weinig verliezen van
jonge duiven. Er werden toen ook grotere aantallen duiven ingekorfd dan nu nog het geval is. Minder
liefhebbers en veel minder jonge duiven zorgen voor een overcapaciteit van de duivenwagens dat zo
veel mogelijk, mede gelet op het kostenaspect, moet worden voorkomen.
In vogelvlucht nog enkele argumenten om tot herinvoering van de G-vluchten over te gaan zijn:
• Een latere start van de jonge duiven/natour betekent vaak ook betere weersomstandigheden. Het
daardoor ook later kunnen kweken voorkomt kinderziektes. Ook hoeven de jongen niet in de
warmste periode van het jaar te worden opgeleerd. Verder zal de latere aanvang van het
“verduisteren” een gunstige invloed op de verliezen kunnen hebben.
• Bij een gezamenlijke G-vlucht kan worden volstaan met het slechts 1 x per week ophalen van de
duiven. Dan zullen er ook meer duiven worden gekorfd. Automatisch wordt dan ook op het
vervoer bezuinigd.
• De liefhebbers hoeven minder wekelijkse avonden in te korven en de te verrichten
werkzaamheden, vaak door een kleine groep van leden, wordt wat verlicht.
•
Rest ons nog op te merken, dat het overgrote deel van onze liefhebbers wachten met het spelen
van hun jonge duiven tot de natour om zo de grote risico’s van het jonge duivenspel te ontlopen.
Ook hebben wij als bestuur de stellige indruk, dat na het afschaffen van “Nationaal Orléans” het
korven op een aparte jonge duiventour nog weinig toegevoegde waarde heeft.
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6-2 PV de Zwaluw, Wijhe (0422)
Wij stellen voor om voor het vliegseizoen 2011 weer terug te gaan naar de G-vluchten zoals in het
vliegseizoen 2007. Dit om massaal jonge duiven verlies zoveel mogelijk tegen te gaan. Wel met dien
verstande dat dit voor drie jaar wordt aangenomen. Anders zijn we op de G-vluchten tegen.
6-3 PV Gorssel, Gorssel (0740)
Terugkeer van de G-vluchten en daardoor later van start met de jonge duiven. Motivatie; 1) veel
minder verliezen en 2) minder inkorven dus minder belasting voor de inkorvers.
Ook in de najaarsvergadering 2009 stelden we de terugkeer van de G-vluchten voor, toen echter
hadden we nauwelijks medestanders … Inmiddels kregen we van meerdere verenigingen bericht dat
ook zij de G-vluchten terug willen (PV Ederveen, PV Holthuizen Apeldoorn 0702, PV De Hoven
Zutphen, PV Ons Genoegen Zevenaar 0876, Snelle Wieken Bathmen, PV De Vredesduif 1014, PV De
Postduif Ede 0731) en willen we de terugkeer van G-vluchten nogmaals in stemming brengen.
6-4 PV De Reizende Postduif, Hattem (0405)
Wij als vereniging 0405 PV. de Reizende Postduif Hattem, zijn het unaniem met elkaar eens dat wij
als vereniging het liefst de zogenaamde G. vluchten weer terug zien in het vliegseizoen 2011, zoals dat
ook in 2007 het geval was. De verliezen bleven in 2007 zeer beperkt en de duiven kregen toch een
goede opleiding. Bovendien is er in augustus en september minder kans op extreme
weersomstandigheden dan dat dit in juni en juli het geval is.
De grote verliezen van onze duiven is een punt van grote zorg en in feite niet te accepteren. Het leidt
tot afhaken van leden en tot weerstand van allerlei maatschappelijke groeperingen.
Daarom moeten wij actief inspelen op de problematiek en de nodige maatregelen nemen. Wij hopen op
veel steun van andere verenigingen, zodat wij de jonge duiven weer een kans kunnen geven.
6-5 PV De Sperwer, Hulshorst (0754)
Namens mijn vereniging PV de Sperwer wil ik het volgende voorstel inbrengen voor de komende
najaarsvergadering.
Wij als PV de Sperwer willen graag de G-vluchten terug zoals we die een aantal jaren geleden ook een
jaar hebben gehad. Dit om de verliezen met jonge duiven te verminderen.

Ad 7. Overige verenigingsvoorstellen
7-1 PV de Zwaluw, Wijhe (0422)
Dan willen we vragen of het mogelijk is om tijdens de lossing met jonge duiven meer tijd te nemen
tussen het lossen van verschillende regio’s. Jonge duiven vertrekken vanaf de lossingsplaats nu
eenmaal niet zo snel als oude duiven. Met het gevolg dat ze toch door elkaar komen. Er zou eigenlijk
een half uur tussen moeten zitten.
Preadvies bestuur: Negatief, praktisch gezien niet uitvoerbaar.
7-2 PV Onderlinge Vriendschap, Puiflijk (0907)
7-2-1 Wij vinden het te betreuren dat er dat er afgelopen seizoen maar liefst zes keer in St. Job in ’t
Goor is gelost, voor de kortste afstanden nog geen 85 kilometer. Door deze veel te korte afstand
krijgen we heel oneerlijke concoursen. Wij stellen voor om geen vluchten op het programma te zetten
korter dan Duffel. Mocht er in Duffel niet gelost kunnen worden, dan stellen wij voor om door te
rijden naar Strombeek.
Antwoord bestuur: Is een regioaangelegenheid.
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7-2-2 Onze vereniging heeft vorig jaar een voorstel ingediend om gelijk te lossen vanaf de derde
vlucht indien de regio's op dezelfde losplaats staan (zie vergaderstukken op afdelingswebsite). Dit jaar
zijn daar verschillende mogelijkheden toe geweest, maar het is nauwelijks gebeurd. Wij willen het
voorstel opnieuw indienen, met dien verstande dat het woordje 'kan' eruit gehaald wordt. Wij stellen
voor dat er altijd gelijk wordt gelost indien de regio’s op dezelfde losplaats staan.
(8.1 Voorstellen van Onderlinge Vrienden, Puiflijk (0907)
Voorstel 1 Wordt aangenomen
Van de Brink(0755) Heb ik het goed begrepen dat er vanaf de derde vlucht gelijk gelost moet worden?
Vz: Niet moet, maar kan.)
Antwoord bestuur: Het gezamenlijk lossen op de vitesse afstanden is een kwestie van de regio’s.
Ten aanzien van de midfond afstanden is al sprake van een gezamenlijke losplaats en lossing.
7-2-3 Wij stellen verder voor om de laatste natourvlucht, die de laatste twee jaar afdelingsgewijs
wordt gelost, te vervliegen vanuit Mantes La Jolie, mits er een goede opbouw in het programma is.
Wij denken bijvoorbeeld aan opleren uit Reusel en St. Job en dan Strombeek, Menen, Peronne,
Morlincourt, Mantes la Jolie. Voor de korste afstanden bedragen deze vluchten ongeveer 132 km, 196
km, 275 km, 303 km, 411 km. Indien mensen dit te snel vinden gaan kunnen we ook beginnen met
Duffel en eindigen met Morlincourt. Mantes la Jolie wordt dan een week later als attractievlucht (en
eventueel als Teletextvlucht voor de jongen) vervlogen in samenwerking met verschillende fondclubs
of andere afdelingen die deze vlucht reeds op het programma hebben staan. Volgens ons is er grote
behoefte aan verdere vluchten, ook op de natour. Bovendien kunnen jonge duiven zo nog een keer
ervaring opdoen met twee nachten mand.
Antwoord bestuur: Het vliegprogramma voor de natoer is een regioaangelegenheid.

7.3 PV Gorssel, Gorssel (0740)
7-3-1 PV Gorssel vindt het onlogisch dat de regio’s 1 en 2 gezamenlijk lossen. Een breed gebied
waarin de wind een te grote factor is bij het bepalen van de uitslag. Wij pleiten voor een gezamenlijke
lossing van de regio’s 2 en 4, die grotendeels in elkaars verlengde liggen en daarom een stuk logischer
‘bij elkaar horen’. Een aantal verenigingen van de Kring Zutphen meent zelfs dat Kring Zutphen een
stuk beter thuis past in regio 4 dan in regio 2.
Antwoord bestuur: Is een regioaangelegenheid.
7-3-2 PV Gorssel meent dat de Nederland en België lossingen beter gecoördineerd dienen te worden
… Als oostelijke afdeling stellen we voor onze lossingsplaatsen in de oostelijke helft van België en
Nederland te kiezen (ivm kruislossingen, vooral met de jonge duiven). Dit is ons voorstel naar de
afdeling … Deel 2 van dit voorstel; kan de afdeling voorstellen naar de NPO dat de westelijke
afdelingen (1, 5, 6, 12) lossen in het westelijke deel van Nederland/België … dat de centrale
afdelingen (2, 3, 7, 11) lossen in midden Nederland/België … en dat de oostelijke afdelingen (4, 8, 9,
10) lossen in oost Nederland/België.
Antwoord bestuur: We zijn het eens met de betere coördinatie. Toelichting ter vergadering.
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