GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE
F.H. Jacobs
Rabbershoek 34
8107 AJ Broekland
Tel.: 06-45168988
E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl

Broekland 02-10-2013

Geachte verenigingsbesturen,
Hierbij ontvangt u de definitieve agenda voor de najaarsvergadering, welke op maandag 28-10-2013
plaatsvindt in het Duivensportcentrum te Apeldoorn. Aanvang 20.00 uur

Agenda
1. Opening
2. Appèl afgevaardigden aan de hand van de appèllijst
3. Notulen voorjaarsvergadering d.d.12 -03-2013
4. Bestuursmededelingen
5. Bespreking bestuursvoorstel vliegprogramma 2014
6. Overige Bestuursvoorstellen
7. Verenigingsvoorstellen
8. Agenda NPO –vergadering d.d. 02-11-2013
9. Rondvraag
10. Sluiting
Met vriendelijke sportgroeten,
Frank Jacobs, secretaris

CC: Regio`s, Afdeling klokkencommissie, Vervoerscommissie en FCC
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5. Bespreking bestuursvoorstel/verenigingsvoorstellen vliegprogramma 2014
5.1 Start vliegseizoen
5.1.1 Later beginnen
Wij willen een voorstel indienen om het vluchtseizoen later te beginnen. Dit heeft een aantal voordelen oa de liefhebbers
die werken komen ivm het loslaten van de duiven ´s avonds in tijd nood, omdat de tijd nog niet verzet is. We kunnen iets
later beginnen met de kweek. En We kunnen in sept enkele weken langer doorgaan met vliegen. De temp is dan vaak nog
wat milder en misschien dat wij nog enkele liefhebbers in onze vereniging kunnen behouden voor onze prachtige hobby.
We hopen dat jullie dit probleem serieus willen behandelen.
Door: P.V. de blauwe Doffer (0745), Heerde
5.1.2 Vier weken /maand later beginnen
Graag zou wij willen voorstellen om het seizoen een maand later te beginnen dit heeft als voordelen:
In het begin van seizoen weersomstandigheden beter minder koud,
Het roofvogel probleem wat steeds groeiende is word dan ook beperkt,
Start jonge duiven seizoen later, dus minder verliezen,
Daaruit volgt weer een grotere deelname en de lol in het jonge duiven spel word hierbij bevorderd,
Door deze grotere deelname kunnen de kosten gereduceerd worden.
Door: P.V. De Postduif (0803), Giesbeek
5.1.3.1 Twee weken later beginnen
We stellen voor om het vliegseizoen 2 weken later te laten beginnen niet in week 13 maar in week 15 te beginnen met de
opleervluchten.
Motivatie: veel liefhebbers die werken kunnen na het werken hun duiven s’avonds niet meer loslaten en zelf opleren. De
zomertijd gaat in op zaterdag 29 maart 2014 week 13.
Door: P.V. Juliana (0744), Heerde; P.V. de Blauwe Doffer (0745), Heerde; P.V. Wapenveld (0747), Wapenveld; P.V.
Gevleugelde Vrienden (0748), Wapenveld
5.1.3.2 Twee weken later beginnen
Het vliegseizoen later beginnen 12 april ipv 29 maart.
Motivatie: duivenmelkers die nog werken kunnen hun duiven meer laten trainen, immers de tijd wordt verzet in het
laatste weekeinde van maart, zodat ook zij hun duiven optimaal kunnen voorbereiden op het komende seizoen.
Ook is, over het algemeen, de weersverwachting/de temperatuur beter in april dan maart en in september kunnen we
langer doorgaan.
Door: P.V. De Duif (0425), Zwolle
5.1.3.3 Twee weken later beginnen
Alom in den lande ( zie onder andere ook het hoofdredactioneel commentaar van Gerrit van den Eikenhorst in het Spoor
der Kampioenen no 31 van 30 augustus 2013 ) maakt men zich zorgen over de grote verliezen ( achterblijven ) van nogal
wat jonge duiven . Men stelt met nadruk voor naar aanleiding van vele reacties van bezorgde liefhebbers om de vluchten
voor de jonge duiven structureel later te starten. De NPO is onlangs begonnen met een onderzoek naar de optimale
mandbezetting van jonge duiven.
Het is geen uitzondering, dat liefhebbers, die het programma voor de jonge duiven goed voorbereid gestart zijn met
bijvoorbeeld 25 jongen, na een paar vluchten nog slechts een handvol duiven ter beschikking hebben .
Op de navluchten is het aantal achterblijvers over het algemeen veel geringer.
Onze vereniging – PV de Lingebode uit Zetten – stelt daarom een wijziging voor op het conceptvliegprogramma van de
afdeling 2014 . ( zie bijlagen voor het concept afdelingsvoorstel en onze aanpassing .)
Door het seizoen in 2014 14 dagen later te beginnen, schuiven de jonge duivenvluchten ook 14 dagen op. De navluchten
eindigen derhalve ook 14 dagen later in september. Overigens geheel in lijn met de vliegprogramma’s van andere
afdelingen .
Het Lingebode concept is zo opgesteld dat we aan de data voor de eendaagse fond, overnachtfond en de nationale jonge
duivenvlucht (Mantes la Jolie) niets hebben gewijzigd, daar deze vluchten op nationaal- en sectoraal niveau worden
vastgesteld ( en ook al zijn ).
Wij hopen , dat wij met ons voorstel de discussie over de start van het ( jonge ) duivenseizoen een goede impuls geven.
Door: PV De Lingebode (0865), Zetten
5.1.4 Eén week later beginnen
De leden van de Reisduif verzoeken om één week later met de eerste vitessevlucht te beginnen, n.l. op zaterdag 19 april
(week 16). Wij komen met dit verzoek omdat het voor de meeste liefhebbers die werken het bijna niet mogelijk de duiven
op tijd in vliegconditie te krijgen. Doordat de zomertijd pas in het laatste weekend van maart wordt verzet kunnen de
werkende mensen, die rond half zes thuiskomen hun duiven niet goed trainen (vroeg donker). Zo hebben ze dan na het
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ingaan van de zomertijd (30 maart) drie weken de tijd om hun duiven te trainen. Onze liefhebbers wonen in een streek
waar de haviken en sperwers in grote getallen voorkomen, waardoor de duiven noodgedwongen bijna de hele winter, tot
aan eind maart binnenzitten. Zodat weekje later beginnen met het vliegprogramma door onze leden zeer op prijs wordt
gesteld.
Door: P.V. Reisduif (0704), Heino
Preadvies bestuur:
Als bestuur zijn we een voorstander om één week later in het seizoen te beginnen. Achterliggende redenen zijn de
werkende liefhebber, de roofvogelproblematiek en vaak wat warmer weer als je later in april begint. Bij twee weken later
beginnen komt de opbouw richting de dagfond in gedrang. Vier weken later te beginnen lijkt ons zeker niet gewenst,
aangezien je dan in de knoop komt met zowel de dagfond en marathonvluchten.

5.2 Aantal vluchten per onderdeel
5.2.1 Voor alle onderdelen, behalve vitesse en natour, een vlucht minder te programmeren per onderdeel.
Motivatie: a. Naar onze mening worden verenigingsfunctionarissen bij het huidige en weer geplande grote aantal
vluchten overbelast. Dit speelt te meer, omdat door afname van het aantal leden endoor vergrijzing het werk op een
kleine groep leden neerkomt. Er zijn te veel dubbelvluchten en zelfs weekends met drie vluchten, waar de
africhtingsvluchten jonge duiven en natour nog bij komen ( die in de matrix niet vermeld staan )
b. Het programma van de fondvluchten is, zelfs bij specialisatie voor hobbyliefhebbers met kleine of middelgrote hokken
onhaalbaar.
c. Wij begrijpen dat volledige realisatie van ons voorstel i.v.m. afspraken in NPO-verband niet direct haalbaar zal zijn. In
dat geval zijn wij voor 2014 al blij met gedeeltelijke uitvoering en verzoeken wij de kiesmannen voor de NPO-vergadering
dringend hun invloed op dat niveau aan te wenden, zodat we niet jaar op jaar met dit overladen programma worden
geconfronteerd.
Door: P.V. De Koerier (0852), Oosterbeek
Preadvies bestuur:
Midfond: Ter vergadering. Afgelopen jaar hebben we ook 6 vluchten gehad.
Eendaagse fond: Tegen, vijf vluchten op de dagfond lijkt ons een prima aantal.
Marathon: Ter vergadering. Op nationaal niveau zijn er vijf vluchten vastgelegd. Dit betekent dus dat Brive zou moeten
vervallen.
Jong: Tegen. Om een goede opbouw richting Derby der Junioren te hebben, ook wanneer er een vlucht om welke reden
dan ook uitvalt, zijn we geen voorstander om het aantal jonge duiven vluchten te verminderen.

5.3 Vitesse/midfond vluchten
5.3.1 Als voorstel 5.2.1 wordt verworpen, stellen wij voor in ieder geval de vitesse meer aansluitend af te wikkelen. Door
Soissons, week 20 te laten vervallen, kan V21 naar week 20 en V 23 naar week 21 gelijk met Orleans.
Motivatie : Het vitesseprogramma wordt veel aantrekkelijker en met een midfondvlucht en een vlucht op
maximale vitesse-afstand moet de africhting voor volwassen duiven voldoende zijn voor Orleans.
Door: P.V. De Koerier (0852), Oosterbeek
Preadvies bestuur:
Tegen. In verband met het rijtijdenbesluit en efficiënt vervoer is een donderdagavondinkorving op de midfond
noodzakelijk. Dit zal in gedrang komen bij aanname van dit voorstel.
5.3.2 Vitesse vluchter achter elkaar vervliegen.
Motivatie: in regio noord is de mogelijkheid om door de week de duiven af te richten, tevens de afstand van deze
africhtingsvluchten te vergroten tot de 1e midfondvlucht. Wil men 2 nachten mand voor de fondduiven, dan een dag
eerder inkorven, een nacht blijven staan in de garage en dan pas de volgende morgen vroeg rijden naar de
africhtinglocatie bv Morlincourt.
Door: P.V. De Duif (0425), Zwolle
Preadvies bestuur:
Tegen. Zie vorig voorstel.
5.3.3 Wedvlucht V21 gelijk met wedvlucht M19 te laten plaatsvinden en wedvlucht V23 gelijk met wedvlucht M20 .
Dan zijn alle Vitesse vluchten achter elkaar gepland wat veel liefhebbers graag willen en indien mogelijk dan ook de
overige Midfond vluchten meer in elkaar te laten schuiven. Dit geeft liefhebbers die niet in de Fond interesse hebben de
gelegenheid om er een weekje of twee tussenuit te gaan wat ook nog eens gezinsvriendelijk is.
De jonge duiven kunnen ze eventueel op de Natour en/of taartvluchten spelen wat waarschijnlijk ook weer minder
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verliezen veroorzaakt. De basis van de duivensport moet de kleine liefhebber weer worden zodat hij/zij weer plezier aan
hun sport beleven.
Door: P.V. Union (0710), Apeldoorn
Preadvies bestuur:
Tegen. De duiven die ingezet worden voor het vitesse programma zijn vaak/meestal dezelfde duiven als voor de midfond.
Derhalve lijkt ons het niet wenselijk om tegelijk een vitesse en midfond vlucht te hebben.
5.3.4 We willen de lossingplaatsen met de midfondafstanden (midfond, jong en natour) wijzigen in een iets zuidelijker
vlieglijn.
Ook zouden we de lossingplaats Mantes la Jolie willen wijzigen voor de jonge duiven. Sector 2 lost de in Troyes dus kans
op kruis of concoursvermenging kan sector 2 naar Mantes la Jolie. We hebben een aangepast vliegprogramma
(lossingplaatsen) als bijlage meegestuurd, vermelde afstanden zijn afstanden tot Wapenveld.
Motivatie: over de gehele breedte van de afdeling een betere afstandverdeling tussen west en oostzijde van de afdeling.
Minder risico op concoursvermenging met andere concoursen van de westelijker gelegen afdelingen.
Door: P.V. Juliana (0744), Heerde; P.V. de Blauwe Doffer (0745), Heerde; P.V. Wapenveld (0747), Wapenveld; P.V.
Gevleugelde Vrienden (0748), Wapenveld
Preadvies bestuur:
Ter vergadering of er een meer zuidelijke vlieglijn aangehouden dient te worden op de midfond. De concrete invulling van
de losplaatsen hangt ook van de geschiktheid en beschikbaarheid van losplaatsen af. Deze zijn op dit moment nog niet
allemaal bekend. Mantes la Jolies kunnen we voor 2014 niet meer wijzigen, maar voor 2015 zou een andere losplaats
gekozen kunnen worden, mits de andere afdelingen van de sector hiermee instemmen.

5.4 Jonge duiven
5.4.1.1 Start jonge duiven
De jonge duiven vluchten een aantal weken later beginnen, maar nadrukkelijk geen G-vluchten; dus een aparte lossing
voor de jongen en een aparte lossing van de natour op verschillende losplekken;
Motivatie voor later beginnen is om proberen de verliezen met jonge duiven te beperken. De ervaring leert ons dat later
in het seizoen minder jonge duiven verloren gaan.
Motivatie tegen G-vluchten: je verliest een aantal vluchten omdat de duiven van zowel jonge duiven als natour één
gezamenlijke vlucht hebben;
Door: PV de Zilvermeeuw (0755), Nunspeet
5.4.1.2 (ook bij 5.1.3.3 opgenomen): Twee weken later beginnen
Alom in den lande ( zie onder andere ook het hoofdredactioneel commentaar van Gerrit van den Eikenhorst in het Spoor
der Kampioenen no 31 van 30 augustus 2013 ) maakt men zich zorgen over de grote verliezen ( achterblijven ) van nogal
wat jonge duiven . Men stelt met nadruk voor naar aanleiding van vele reacties van bezorgde liefhebbers om de vluchten
voor de jonge duiven structureel later te starten. De NPO is onlangs begonnen met een onderzoek naar de optimale
mandbezetting van jonge duiven.
Het is geen uitzondering, dat liefhebbers, die het programma voor de jonge duiven goed voorbereid gestart zijn met
bijvoorbeeld 25 jongen, na een paar vluchten nog slechts een handvol duiven ter beschikking hebben .
Op de navluchten is het aantal achterblijvers over het algemeen veel geringer.
Onze vereniging – PV de Lingebode uit Zetten – stelt daarom een wijziging voor op het conceptvliegprogramma van de
afdeling 2014 . ( zie bijlagen voor het concept afdelingsvoorstel en onze aanpassing .)
Door het seizoen in 2014 14 dagen later te beginnen, schuiven de jonge duivenvluchten ook 14 dagen op. De navluchten
eindigen derhalve ook 14 dagen later in september. Overigens geheel in lijn met de vliegprogramma’s van andere
afdelingen .
Het Lingebode concept is zo opgesteld dat we aan de data voor de eendaagse fond, overnachtfond en de nationale jonge
duivenvlucht (Mantes la Jolie) niets hebben gewijzigd, daar deze vluchten op nationaal- en sectoraal niveau worden
vastgesteld ( en ook al zijn ).
Wij hopen , dat wij met ons voorstel de discussie over de start van het ( jonge ) duivenseizoen een goede impuls geven.
Door: PV De Lingebode (0865), Zetten
Preadvies bestuur:
We zouden gaarne de uitkomst van de enquête in het preadvies willen meenemen en derhalve zullen we hier nog op
terugkomen.
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5.4.2.1 G-vluchten
G-vluchten weer een eerlijke kans geven en voor 3 jaren aannemen. Sowieso niet voor 1 augustus aanvangen met
africhtingen jonge duiven.
Motivatie: In het jaar met G-vluchten een aantal jaren terug (2007) waren er zeer weinig verliezen … in 2012 werden de
G-vluchten geen succes; echter vooral door een zeer ongelukkige lossing op de eerste vlucht. De herintroductie in 2012
heeft dus geen eerlijke kans gehad en verdient dat wel … het huidige jonge duivenspel met zijn vele verliezen is namelijk
naast zeer demotiverend voor de liefhebbers, ook nog eens koren op de molen voor de dierenbescherming. Als
duivensporters moeten we anticiperen en niet afwachten, dus het jonge duivenspel in zijn huidige vorm moet
nadrukkelijk op de schop, anders kan het de duivensport de kop kosten.
Door: PV Gorssel (0740), Gorssel
5.4.2.2 G-vluchten
Terugbrengen van de G-vluchten in 2014 om zo de zware verliezen van de jonge duiven te verminderen .
Motivatie: De G-vluchten beginnen later in het seizoen. Meestal is het weer beter, ziektes zoals coli, etc zijn overwonnen,
de jonge duiven komen met de oude duiven mee en meer duiven in de lucht is ook gunstig.
Door: PV de Postduif (0731), Ede
Preadvies bestuur:
We zouden gaarne de uitkomst van de enquête in het preadvies willen meenemen en derhalve zullen we hier nog op
terugkomen.
5.4.3 Lossen per kringverband
Bij deze dient PV de Instuif te Elst (1002) een voorstel in om de eerste twee jonge duiven wedvluchten alleen te lossen in
kringverband en daarna de derde en vierde vlucht alleen met de regio drie. Zeker de eerste twee wedvluchten moet de
tijd tussen twee kring lossingen onderling, langer zijn dan 15 minuten. Het doel van dit voorstel is om te trachten de grote
verliezen van jonge duiven welke plaats vinden in de eerste lossingen te voorkomen, er zijn natuurlijk ook andere
factoren hieraan debet, maar in deze is volgens ons nog voldoende te verbeteren. Verder vinden wij, dat ook met de
natour de eerste wedvluchten op dezelfde manier moeten worden gelost omdat ook hier (late) jonge duiven worden
gespeeld. Als laatste moet veel duidelijker worden d.m.v. kleuren labels, van welke kring en bijbehorende verenigingen de
in de wagen aanwezige boxen zijn.
Door: PV de Instuif (1002), Elst
Preadvies bestuur:
Tegen. Binnen onze afdeling kennen we een groep liefhebbers die in een ander samenspel lid zijn dan waar de
coördinaten van het hok liggen. Bij gelijke lossing worden ze in het samenspeluitslag opgenomen van de kring waarin de
coördinaten gelegen zijn. Bij een kringlossing wordt deze groep van liefhebbers uitgesloten voor de uitslag en het
kampioenschap. Voor africhtingsvluchten zou een voorstel op de regiovergadering ingediend kunnen worden.
5.4.4 Lossen per regio
Eerste drie wedvluchten jonge duiven en de eerste drie wedvluchten van de natour per regio 3 te lossen, en niet samen
met regio 4.
Motivatie: verliezen van de jonge duiven en eventuele late jongen duiven op de natour te verminderen.
Door: PV de Postduif (0731), Ede
Reactie bestuur: Dit is een regio-aangelegenheid. Wel wordt een dringend verzoek gedaan om op de vitesse afstanden in
Zuid (zoals ook in Noord het geval is) naar dezelfde losplaats te gaan, maar het wel of niet gezamenlijk lossen wordt op
regioniveau geregeld.
5.4.5 Ook concours oude duiven bij de jonge duiven vluchten
Wij stellen voor om gelijktijdig met de vluchten voor jonge duiven ook oude duiven te lossen als apart concours met een
eigen uitslag. Deze werkwijze zien we ook in andere afdelingen. Wij zien de volgende voordelen:
1. De jonge duiven vliegen met ervaren duiven mee
2. De leden van Afdeling GOU komen in een meer gelijkwaardige positie in bijvoorbeeld de nationale competitie WHZB
3. Meer inkorvende leden en nauwelijks meerwerk
Door: P.V. Maas & Waal (0906), Druten
Preadvies bestuur:
Dan zou je weer terug moeten gaan naar de G-vluchten. Want indien de vlucht niet meetelt voor het kampioenschap zou
het animo ons inziens gering zijn. We zouden gaarne de uitkomst van de enquête in het preadvies willen meenemen (over
wel of geen G-vluchten) en derhalve zullen we hier nog op terugkomen.
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5.4.6 Afstandsprongen jonge duivenvluchten
Jonge duiven vluchten zo in te richten met kleinere tussen afstanden/sprongen.
Motivatie: jonge duiven kunnen bij een latere terugkomst op een volgend station ingevoegd worden
Door: P.V. De Duif (0425), Zwolle
Reactie bestuur: Als afdelingsbestuur ondersteunen we het punt om de afstandsprongen niet te groot te maken bij de
eerste jonge duiven vluchten, maar dit zal op regioniveau ingevuld moeten worden.
5.4.7 Aantal jonge duiven per mand
Aantal jonge duiven in de mand van alle jonge duivenvluchten te verminderen naar 25 duiven per mand.
Motivatie: warmteproductie te verminderen in de vrachtwagen en door het minder aantal duiven in de mand krijgen de
jonge duiven beter de gelegenheid om bij de drinkgoten te komen. Hierdoor minder verliezen bij de jonge duiven.
Door: PV de Postduif (0731), Ede
Preadvies bestuur: Ter vergadering. We zullen er alles aan moeten doen om de verliezen bij de jonge duiven te beperken
en deze maatregel kan één daarvan zijn. Dit heeft wel een verhoging van de vrachtprijs tot gevolg.

5.5 Marathonvluchten
Gaarne zouden wij een extra fondvlucht bijvoorbeeld Bergerac, toegevoegd zien ergens halverwege Augustus,
bijvoorbeeld op 12 augustus. Daar het vliegseizoen voor de overnachtduiven anders wel erg snel afgelopen is, is Bergerac
op dat tijdstip zeer geschikt is voor de jaarlingen. Limoges in september is veel te laat .
Door: P.V. Maas & Waal (0906), Druten
Preadvies bestuur: Tegen een extra marathonvlucht. Naar onze mening zijn 6 marathonvluchten voldoende vluchten.

5.6 Africhtingen
Africhting jonge duiven laten uitvoeren onder supervisie van de regio, met afstanden oplopend tussen de 40 en 80 km,
indien mogelijk 2 keer per week.
Motivatie: iedere liefhebber gaat nu zelf zijn jonge duiven africhten en laat ze op zijn tijd te pas en te onpas los. Voor
liefhebbers die in de buurt wonen van de gekozen lossingsplaats betekend dit dat zij jonge duiven verliezen als er grote
groepen jonge duiven los worden gelaten. (Dit is een nog niet eerder genoemde oorzaak van het verliezen van de jonge
duiven, natuurlijk ook relevant als oude duiven worden afgericht)
Ook is dit financieel beter voor de liefhebber, minder milieubelastend, de duiven leren om gaan met het vervoer per
vrachtauto, leren het drinken in de manden en leren gelost te worden in grotere groepen om hun weg naar huis te
zoeken op kortere afstanden
Lossingsberichten worden vermeld op teletekst, zodat liefhebbers in de buurt van de lossingsplaats hun duiven vast
kunnen houden. Verenigingsbesturen zouden de nieuwe africhtingsmethodiek moeten stimuleren in de vereniging.
Ook zouden wij graag zien dat dit een landelijk beleid wordt, zodat ook het fenomeen kruisende konvooien vermeden kan
worden.
Door: P.V. De Duif (0425), Zwolle
Reactie bestuur: De invulling en het aantal africhtingsvluchten valt al onder de verantwoordelijkheid van de regio. Wel
willen we wel erop wijzen dat voor iedere africhtingsvlucht een lossingsvergunning noodzakelijk is, die aangevraagd dient
te worden via de afdeling. Dit geldt ook als een vereniging een africhtingsvlucht organiseert.
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Bijlage voorstel 5.2
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Bijlagen voorstel 5.1.3.3
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6. Overige Bestuursvoorstellen
6.1 Afdelingsspel
Het bestuur Afdeling wil het voorstel indienen om vanaf 2014 alle duiven deelnemend aan het verplichte verenigingsspel
(niveau 1), zonder extra kosten voor de deelnemer, op te nemen in de uitslag van de afdeling. Afgelopen jaren werden
opcenten in rekening gebracht voor deelname aan het afdelingsspel, maar deze zullen dan voor 2014 vervallen. Dit is
conform het Wedvluchtreglement NPO artikel 35. Voor de voorjaarsvergadering 2014 zal het bestuur met een voorstel
komen hoe deze opbrengsten op een andere manier in de begroting verwerkt worden.
Motivatie:
Het blijkt steeds vaker een probleem te zijn om het juiste aantal gezette duiven in het elektronisch constateersysteem te
zetten. Met dit voorstel wordt bewerkstelligd dat alle duiven deelnemend aan het verenigingsspel ook automatisch in de
kring, regio, afdeling en nationale uitslag komen.
Daarnaast zal hiermee de winnaar van het afdelingsconcours ook de snelste duif van het concours zijn. Tot en met dit jaar
is het namelijk nog mogelijk om een eerste prijs in de afdeling te vliegen, terwijl de duif van de buurman een hogere
snelheid behaalt. Dit geeft ons inziens geen juiste weergave van de geleverde prestatie van elke duif.
Wedvluchtreglement NPO
UITSLAG WEDVLUCHT
Artikel 35 (zo 13/24/28/54/94/138/146)
3. Bestuur Afdeling mag bepalen dat alle duiven die deelnemen aan het verplichte spel, zonder extra kosten voor de
deelnemer, opgenomen kunnen worden in de uitslag van ieder spel vanaf het verplichte spel tot en met het afdelingsspel.
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7. Verenigingsvoorstellen
7. 1 Kampioenschap
7.1.1 Afschaffen slechtste vlucht laten vervallen
Het systeem van de slechtste vlucht per onderdeel te laten vervallen afschaffen; alle vluchten, per onderdeel en voor het
generaal, tellen voor de betreffende kampioenschappen;
Motivatie: de praktijk heeft geleerd dat je een vertekend beeld krijgt van de kampioenschappen; de beste over alle
vluchten van het onderdeel moet het kampioenschap ook winnen; daarnaast heeft het tot doel dat mensen op vakantie
kunnen gaan; degenen die op vakantie willen gaan sowieso toch wel (eigen ervaring); en dat is normaliter halverwege juli
tot ongeveer half augustus;
Door: PV de Zilvermeeuw (0755), Nunspeet
Afschaffing van één vlucht per onderdeel laten vervallen. In deze tijd van specialisatie vinden we dat de echte kampioen
met de meeste punten ook kampioen dient te worden en krijgen we weer meer duidelijkheid in de uitslag.
Door: PV de Zwaluw, Wijhe (0422)
Alle vluchten tellen voor kampioenschappen i.p.v. slechtste resultaat laten vervallen.
Motivatie:
- Oneerlijk: liefhebber met meest constante prestaties moet kampioen worden
- Tussenstanden geven vertekend beeld.
- Wedstrijdelement laatste vlucht per onderdeel vervalt grotendeels.
- Calamiteiten heb je als liefhebber niet per onderdeel (argument afdeling om systeem in te voeren)
Door: P.V. Elst en Omstreken (1000), Elst
Kampioenschappuntentelling terugbrengen naar het oude systeem, alle vluchten laten tellen.
Motivatie: De slechtste vlucht laten vervallen, kan het kampioenschap nadelig beïnvloeden.
Door: PV de Postduif (0731), Ede
7.1.2 Afschaffen slechtste vlucht laten vervallen behalve generaal snelheid
In de najaarsvergadering van 29 oktober 2012 is onder punt 6.1 het voorstel aangenomen om per discipline het resultaat
van de slechtste vlucht te laten vervallen.De belangrijkste argumenten van het afdelingsbestuur voor deze regeling waren
het voorkomen van puntenverlies door:
- Het incidenteel blijven staan van duiven op de losplaats.
- De liefhebber de mogelijkheid te bieden van een duivenvrij weekend.
- Het uitvallen van de klok.
De opsomming laat zien dat de regeling oorspronkelijk bedoelt is, van toepassing te zijn ingeval van het zich voordoen
van een incident. De naar aanleiding hiervan gemaakte opmerking in die vergadering door de heer V/d Brink en het
antwoord van de voorzitter hierop hebben van deze, in de basis zeer zinvolle regeling, een gedrocht gemaakt. In de
praktijk betekent het immers dat in totaal 12 vluchten voor te onderscheiden kampioenschappen kunnen vervallen. Zie
onderstaande tabel:
Vluchtdiscipline:
On-aangewezen kampioenschap:
Aangewezen kampioenschap:
Vitesse
1 vlucht
1 vlucht
Midfond
1 vlucht
1 vlucht
Dagfond
1 vlucht
1 vlucht
Overnachtfond
1 vlucht
1 vlucht
Jonge duiven
1 vlucht
1 vlucht
Natour
1 vlucht
1 vlucht
Totaal:
6 vluchten
+
6 vluchten
= 12 vluchten
Naar mening van pv Prins Hendrik is de thans van toepassing zijnde regeling onwenselijk. Zij beïnvloedt te zeer het
competitie-element en doet onvoldoende recht aan eerlijk spel.
PV Prins Hendrik stelt voor de bestaande regeling te vervangen door een regeling waarbij nog slechts het slechtste
resultaat “aangewezen” en/of “on-aangewezen”, vervalt van een vlucht die telt voor het Generaal kampioenschap
Snelheid. Bij deze regeling vervallen dus nog maar maximaal 4 vluchten per vliegseizoen. Bij de dagfond- en grote fond
kunnen vanwege het kleine aantal van die vluchten per discipline, geen vluchten meer vervallen.
Door: PV Prins Hendrik (0924)
Preadvies bestuur: Ter vergadering of voorstel 7.1.1 of 7.1.2 gesteund wordt.
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7. 2 Derby der Junioren laten vervallen voor kampioenschap
Mantes la Jolies laten vervallen voor het kampioenschap jonge duiven. 7 klokvluchten vinden we meer dan genoeg.
Door: PV de Zwaluw, Wijhe (0422)
Preadvies bestuur: Tegen.

7.3 Punten uit de regio uitslag in plaats van kringuitslag
Wij stellen voor de punten voor alle kampioenschappen van Regio en Afdeling te halen uit de Regio-uitslag en niet uit de
kringuitslagen.
Het is nu binnen verenigingen mogelijk, wanneer je de eerste speelt en in een andere kring bent ingedeeld minder punten
krijgt als b.v nummer 4. Voorbeeld: De eerste van PV Maas en Waal is de tiende in kring 2, de derde van PV Maas en
Waal die speelt in een andere kring is vierde in kring 3, dus krijgt die meer punten. Dit lijkt ons ongewenst.
Door: P.V. Maas & Waal (0906), Druten
Preadvies bestuur: Tegen. Op de vitesse en midfondafstanden speelt de wind en ligging een dusdanige rol dat bij
aanname van het voorstel een grote groep van liefhebbers uitgesloten wordt voor het regio en afdelingskampioenschap.

7.4 Lossingen van duiven
7.4.1 - waarom word er niet beter gecommuniceerd over een eventuele vlucht dichterbij i.p.v. terug brengen,
- waarom zijn de duiven op de natour naar huis gebracht op zaterdag en niet uitgesteld naar zondag,
- de duiven werden gelost in Heteren en die van kring Nijmegen in Ravenstein, waarom werd deze beslissing genomen,
- wat is het beleid in aangaande het gelijk lossen met regio 3, word dit per keer bekeken of doen we wat de lossings
commissie het beste uitkomt?
- de berichtgeving op de site vanuit de lossingplaats moet beter kunnen, neem eens een voorbeeld aan de afdeling 7, ‘s
morgens meteen om 6.30 bericht hoe is het op de losplaats wat zijn de verwachtingen, daarnaast om de twee uur een
update wat de verwachtingen zijn op dat moment.
Wij zouden graag zien dat er rechtstreekse communicatie is vanaf de losplaats en dat dit ook op de afdelingssite geplaatst
word.
Door: P.V. De Postduif (0803), Giesbeek
7.4.2 Actuele informatie rondom afdelingslossingen op website
Vanaf 8 uur 's morgens frequent (elk uur) een update te geven m.b.t. de lossingscondities en vooruitzichten. Zie
bijgesloten voorbeelden van andere afdelingen
Motivatie: Er is behoefte aan transparantie omtrent de lossingen. Heldere informatie voorkomt speculaties en onbegrip.

Door: P.V. Elst en Omstreken (1000), Elst
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Reactie bestuur: We ondersteunen het punt van Elst & Giesbeek en daarom wordt de afgelopen jaren voor de
afdelingsvluchten ook al lossingsinformatie op website gepubliceerd (zie hieronder 2 voorbeelden). Richting de regio’s is
ook aangegeven dat dit voor de regiovluchten mogelijk is, echter zij zullen hieraan invulling moeten geven. Derhalve dient
dit punt dus op regioniveau aangekaard te worden.

7.5 Overlaadplaats Spankeren
Graag zouden wij als vereniging uitsluitsel willen hebben over bekostigen van aanvoerplaats Spankeren t.b.v. kring 1
regio 4 volgend jaar, gaat de afdeling hier aan mee betalen of gaat deze betaling vervallen. Dit zal indien dit gaat
vervallen, een behoorlijke kostenpost met zich meebrengen voor onze vereniging.
Wij willen als vereniging graag op de hoogte gehouden worden van deze ontwikkelingen en niet in maart volgend jaar
hier mee geconfronteerd worden.
Door: P.V. De Postduif (0803), Giesbeek
Preadvies bestuur: Zoals ook al aan het begin van het seizoen gecommuniceerd is, zijn we als afdelingsbestuur van
mening dat de bekostiging van dit overlaadpunt niet voor rekening van de afdeling zijn. Dit zou een ongelijkheid t.o.v.
andere regio’s binnen onze afdeling creëren. De Tucht- en Geschillenzaak die over deze zaak door regio 4 is
aangespannen, loopt nog. Derhalve kunnen we hierover geen verdere uitspraken doen.

7.6 Stemming over voorstellen
De stemmingen over voorstellen van de afd.8 GOU per afzonderlijk lid te doen plaatsvinden via de PC en uit te laten
zetten door de secretarissen van de verenigingen dit moet ook met verenigingsvoorstellen gebeuren en is veel
democratischer dan nu het geval is. Aan leden die geen PC hebben kan de secretaris een formulier verstrekken en laten
invullen en deze dan gezamenlijk opsturen aan de afd.8 GOU.
Door: P.V. Union (0710), Apeldoorn
Preadvies bestuur: Tegen. Het idee is leuk, maar lijkt ons praktisch gezien slecht uitvoerbaar. Bovendien strookt het niet
met de structuuropbouw van de afdeling met kiesmannen. Wel zullen we bekijken of we in de toekomst d.m.v. peilingen
de mening van individuele liefhebbers meer kunnen raadplegen.

7.7 “20-duiven voor de punten”
Deze zou door de afdeling verder worden uitgewerkt … PV Gorssel zou graag zien dat daarin wordt meegenomen dat het
twintigtal (oude) duiven dat voor de kampioenschappen telt voor aanvang van het seizoen wordt doorgegeven.
Door: P.V. Gorssel (0740), Gorssel
Reactie bestuur: Dit punt is afgelopen jaar in de najaarsvergadering behandeld en de meerderheid was tegen het
ingediende voorstel, dus is dit punt ook niet verder uitgewerkt.
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7.8 Melden midfond teletekstvluchten
Herinvoeren van melden Midfond Teletekstvluchten t.b.v. vlotte plaatsing op Teletekst.
Motivatie: Het is dit jaar voorgekomen dat de Teletekst uitslag er pas opstond als de officiële uitslag van de Compuclub al
betekend was.
Door: P.V. Elst en Omstreken (1000), Elst
Reactie bestuur: Ter vergadering.

7.9 Aantal Teletekstvluchten Jonge Duiven
Er zijn afdelingen die 4 Teletekstvluchten met de jonge duiven vliegen. Indien binnen de regels toegestaan verzoeken wij
onze afdeling ook gebruik te maken van het maximaal aantal Teletekstvluchten. Hiervoor kan J31 (eventueel zelfde
losplaats) of N36 gebruikt worden.
Motivatie: Teletekst vliegen is voor veel liefhebbers een doelstelling, daarom alle mogelijkheden opnemen in programma.
Door: P.V. Elst en Omstreken (1000), Elst
Preadvies bestuur: Tegen. Afgelopen jaar stond teletekst boordevol met vermeldingen, soms wel tot (bijna) 20 pagina’s.
We zitten er eerder erover te denken om een voorstel in te dienen om het aantal vermeldingen te verminderen en dan
met name op de marathonvluchten. Want op dit moment is het mogelijk om voor één marathonvlucht wel drie keer op
teletekst te komen. (Bijv. afdeling/sector/NU)
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