Pt. 7 van de afdelingsagenda. Verenigingsvoorstellen 31-10-2017

7.1 Vliegprogramma.
7.1.a. PV de Valeouwe Apeldoorn (0706) Stelt een totaal aangepast vliegprogramma voor, met waar
mogelijk slechts 1 vlucht/weekend door: 2 weken later te stoppen en het aantal vluchten te
beperken tot : 6 x vitesse, 6 x midfond, 5 x DF, 5 x OF, 6 x jong en 5 x natour.
Pre advies: Tegen. Legt liefhebbers teveel beperkingen op.
7.1.b. PV de Valeouwe Apeldoorn (0706) start 1e jonge duiven wedvlucht verschuiven naar eind juli.
Pre advies: Tegen.
7.1.c. PV de Zwaluw Wijhe (0422) Wedvluchten jong als in 2017. Eerste africhting op 5 juni,
opschuiven van de wedvluchten jong met 1 week waardoor 1 extra opleervlucht mogelijk wordt.
Pre advies: Tegen. Te vroeg gezien de deelname in 2017 op de eerste vlucht.
7.1.d. PV De Luchtpost Vaassen (0738) Kortere OF vlucht (Limoges A22) vlucht 2 weken voor St.
Vincent.
Pre advies: Voor. Zie concept vliegprogramma 2018 dd.19-9-2017
7.1.e. PV de Duivenvriend Wezep (0760) A28 Orange wijzigen in een middaglossing die telt voor het
nationale kampioenschap, ZLU is voor de ochtend lossingen. Bij niet akkoord dan Orange wijzigen in
Agen en samen met sector 2 lossen.
Pre advies: Tegen. Meerderheid was in de enquête voor een ochtend lossing. Lossen met sector 2 is
geen optie.
7.1.f. PV de Snelvliegers Genemuiden (0404)Waar het vliegprogramma dit toelaat Inkorven van de
midfondvluchten zoveel mogelijk op vrijdag. Pas eventueel de afstand aan wanneer het
reistijdenbesluit een belemmerende factor is.
Pre advies: Tegen. Zie voorstel bestuur betreffende midfondvluchten.
7.1.g. PV Luchtpost Wijchen (0937) Het jonge duiven programma weer aan laten sluiten dus Troyes
naar week 33 op 18-8.
Pre advies: Tegen: voor de verste afstanden te weinig rust zeker als men moet overstaan tot zondag.
7.1.h. PV de Vriendenpost (0424) Stelt voor de nationale vluchten te starten met Bergerac en dan
afsluiten met ST. Vincent.. Vervolgens steeds 4 weken tussen de vluchten i.p.v. de huidige drie. Dit
systeem ook voor de sectorale vluchten toepassen.
Pre advies: Nationale vluchten worden geagendeerd door de NPO. Er zijn geluiden dat uw voorstel
ook nationaal al op de planning staat. Bij voorstemmen nemen wij dit mee naar de NPO vergadering.

7.2 Lossingen
7.2.a. PV de Postduif Raalte (0765) Gescheiden lossen per vlieggebied (4) op alle wedvluchten tot
300 km
Pre advies: ter vergadering
7.2.b. PV de Voorbode Ede (0732) Alleen afdelingsvluchten naar gezamenlijke losplaats. Anders per
regio lossen.
Pre advies: ter vergadering.
7.2.c. PV de Voorbode Ede (0732) Op de natour alleen de laatste vlucht een afdelingslossing.
Pre advies: Is afhankelijk van 7.2.a en b.
7.2.d. PV de Voorbode Ede (0732) Bij midfondvluchten meer regio’s op dezelfde losplaats, dan
gezamenlijk los.
Pre advies: Voor. zie ook bestuursvoorstel.
7.2.e. PV de Postduif Raalte (0765); PV de Luchtbode Doesburg (0829); PV Zutphen e.o. (0772); PV
Maas en Waal Druten (0906) Indien er op zaterdag door de weersomstandigheden niet gelost kan
worden blijven alle vluchten overstaan tot zondag.
Pre advies: Voor
7.2.f. PV Zutphen e.o. (0772) De africhtingsvluchten voor de jonge duiven moeten een opbouw
hebben van 40-60-80-100 km voor de verste afstand. De eerste 2 wedvluchten 120 en 160 km. Bij het
wegvallen van een vlucht moet de oorspronkelijke opbouw gevolgd worden en geen grote sprong
worden genomen.
Pre Advies: Voor. maar bespreken op regio vergadering
7.2.g. PV Maas en Waal Druten (0906) Op z’n minst 2 jonge duivenvluchten een 3 DF vluchten samen
met afd. 7 en 9 lossen en een overkoepelend uitslag maken.
Pre advies: Met afd. 9 zijn er hierover gesprekken gaande met afdeling 7 nog niet omdat het erop lijkt
dat afd. 7 liever samen vliegt met afd. 5.
7.2.h. P. V de Luchtpost Vaassen (0738) Evenals in 2017 voor regio 1 Noord de eerste 3 vitesse
vluchten, de eerste 4 jonge duiven vluchten en de eerste 3 natour vluchten apart te vervoeren en
lossen met vlieglijn Zuid-Zuidoost.
Pre advies: ter bespreking op regio vergadering. Zie ook 7.2.a
7.2.i. PV de Duivenvriend Wezep (0760); PV de Snelvliegers Genemuiden (0404)Graag zien we van
ieder lossing een filmpje op de afdelingssite, meer openheid over het transport.
Pre advies: Bestuur is niet tegen, moet ingevuld worden door de vervoerscommissie.
7.2.j. PV de Postduif Giesbeek (0803) De afdeling de mogelijkheid moet nagaan of gezamenlijk
vervoer met afdeling 9 niet tot goedkoper vervoer kan leiden.
Bestuur: Hier worden initiatieven ondernomen.

7.2.k. PV de gevleugelde Vrienden Bennekom (0768) Africhting jonge duiven beginnen op 30 km, dan
50 km en vervolgens afstand Tilburg,
Pre advies: bespreken op regio vergadering. Zie ook 7.2.f.

7.3 Vlieglijn
7.3.a. PV Ons Genoegen Ede (0729); PV de Valeouwe Apeldoorn (0706); PV de Postduif Ede (0731)
Voorstel; zoveel mogelijk de Zuid-West vlieglijn kiezen.
Pre advies: De afdeling is gehouden de duiven te lossen ten oosten van de lijn Roodeschool-Parijs. Zie
vermelding losplaatsen NPO site.
7.3.b. PV de luchtbode Doesburg (0829); PV Luchtpost Wijchen (0937) Orange wijzigen in een
losplaats die beter in de vlieglijn (westelijker) past bijv. Brive.
Pre advies: Na overleg met NU, ter vergadering.
7.3.c. PV Luchtpost Wijchen (0937) Wanneer Orange gehandhaafd blijft, dan Orange niet tellen voor
het nationale kampioenschap, maar een vervangende vlucht.
Pre advies: Voor
7.3.d. PV Luchtpost Wijchen (0937) Jonge duiven Troyes verplaatsen naar een meer westelijke
losplaats.
Pre advies: ter vergadering. Optie: Melun

7.4 Kampioenschappen
7.4.a. PV de Zwaluw Wijhe (0422) Opnieuw invoeren van het zaterdag-zondag kampioenschap.
Hiervoor wijzigen art. 50 van het HR. Het gedeelte over de gemiddelde punten lid 4 HR dient te
vervallen en vervangen te worden door het volgend : Niet zondag vliegende basisleden nemen deel
aan de zaterdagcompetitie. Zaterdag/zondag vliegende basisleden nemen deel aan de
zondagcompetitie.
Pre advies: Tegen
7.4.b. PV De Luchtpost Vaassen (0738) Voorstel om evenals in 2016 en voorgaande jaren de punten
voor het afdelingskampioenschap meerdaagse fond uit de regio uitslag te halen.
Pre advies: ter vergadering
7.4.c. PV de Duivenvriend Wezep (0760) Afschaffen van regio uitslagen en kampioenschappen
Pre advies: Tegen

7.5. Statuten en HR
7.5.a. PV Zutphen e.o. (0772) PV de Zwaluw Wijhe (0422) Overleg plegen met NPO en externe
deskundigen (mw. M. Olfers) over het in lijn brengen van statuten en HR afdeling met de statuten en
HR NPO.
Pre advies: Bestuur afdeling heeft hier al initiatief toe genomen.
7.5.b. PV de Postduif Giesbeek (0803) Wij vinden het niet meer van deze tijd dat zondagsvliegers
meebetalen aan het terug halen van de duiven van de zaterdagsvliegers.
Bestuur: Dit is geen voorstel maar een mening. De rechter heeft zich hier over uitgesproken en
daardoor kunnen wij niet anders.
7.5.c. PV de Postduif Giesbeek (0803) Verenigingen moeten het recht terug krijgen om op zaterdag in
te korven, wanneer de weersomstandigheden dit eisen.
Pre advies: Dit is geblokkeerd door de rechter. Aannemen hiervan wordt door de rechter direct nietig
verklaard blijkt uit de uitspraak. De afdeling draait wel voor de kosten op.

7.6 Voorstellen naar NPO vergadering
7.6.a. PV Zutphen e.o. (0772) Aan de WCO bepalende bevoegdheden geven t.a.v. losdag en
lossingstijdstip.
Pre advies: Voor
7.6.b. PV Zutphen e.o. (0772) pro-activiteit in de organisatie van wedvluchten t.a.v. dierenwelzijn.
Pre advies: Voor
7.6.c. PV Zutphen e.o. (0772) Herijking van de vlieggebieden op basis van duivendichtheid en
geografische grenzen (rivieren, Veluwe)
Pre advies: Voor

7.7. Doordeweekse opleervluchten.
7.7.a. PV de Voorbode Ede (0732) wenst ook een aanleverpunt voor de doordeweekse
opleervluchten in Ede naast Wezep, Apeldoorn en Huissen.
Pre advies: Voor

7.8. Aantal duiven/mand
7.8.a. PV de Voorbode Ede (0732) Stelt voor om op de jonge duiven- en natourvluchten het aantal
vast te stellen op 28 duiven/mand en dit gedurende 3 jaar.
Pre advies: Tegen (zie bestuursvoorstel)

7.9. Regio/afdeling indeling
7.9.a. PV Zutphen e.o. (0772) Verander de regio indeling van 4 naar 6 regio’s om met name bij de
jonge duiven vluchten het vlieggebied compacter te maken.
Pre advies: Tegen. Wanneer er op de opleervluchten kringlossingen zijn is er een nog compacter
vlieggebied dan in het voorstel.
7.9.b. PV de Duivenvriend Wezep (0760) De afdeling splitsen in Noord en Zuid voor alle vluchten
behalve de marathon vluchten. Dit betekend geen afdelingslossingen meer.
Pre advies: Tegen

7.10 Kring indeling
7.10.a. PV de Valeouwe Apeldoorn (0706) wenst een veranderde kringindeling o.a. door het
verdwijnen van 2 verenigingen in Apeldoorn.
Pre advies: Hoort op de regio vergadering.
7.10.b. PV de Duivenvriend Wezep (0760) Tot 350 km kleinere samenspelen vormen en hier ook de
punten uithalen. Door de kleinere samenspelen blijft het spel eerlijker op welke lijn er ook gelost
gaat worden. Wordt 7.10.b. niet aangenomen dan 7.10.c.
Pre advies: bespreken in regio vergadering
7.10.c. PV de Duivenvriend Wezep (0760) Is 7.10.b. niet aangenomen dan is het voor ons
onacceptabel dat in onze kring de duiven niet in dezelfde vrachtauto vervoerd worden. Is dit logistiek
niet mogelijk dan zouden de ogen open moeten gaan omtrent een eerlijker kringindeling. In onze
ogen horen duiven die tegen elkaar strijden in een wedstrijd onder dezelfde omstandigheden gelost
te worden. Daarvoor moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden.
a. kundige chauffeur die met respect onze duiven vervoeren.
b. convoyeurs die het fijne weten over de airco’s in de auto. Deze horen dan ook altijd aan te staan.
Ook op de losplaats als de situatie daarom vraagt. Dit kan ook door extra accu’s in de trailers te
bouwen.
c. Op de kortere vluchten dienen de wagens ten tijde van de lossing met hun truck naar het noorden
te staan.
Pre advies: Wordt besproken in de vervoerscommissie en ter bespreking op regiovergadering.

7.11 Evaluatie vliegseizoen
7.11.a. PV Zutphen e.o. (0772) Evalueer het vliegseizoen en baseer daar het concept vliegprogramma
op. M.n. wat betreft de jonge duiven vluchten.
Pre advies. Vorig seizoen is er op advies van de jonge duivencommissie een enquête gehouden en
ingevuld door ca. 120 liefhebbers m.b.t. het voorbereiden van de jonge duiven op de wedvluchten en
de eventuele invloed op de verliezen. De resultaten zijn bekent, maar er kunnen geen eenduidige
conclusies uit getrokken worden. Mogelijk kunnen we hetzelfde onderzoek via een enquête op de
site herhalen, waardoor de invloed van het jonge duiven programma van afgelopen seizoen een
beeld kan geven of de verliezen zijn veranderd.

7.11.b. PV de Duivenvriend Wezep (0760) Ziet graag een evaluatie van het bestuur over de
bevindingen van de commissie jonge duiven en hoe het bestuur hier is mee omgegaan.
Bestuur: info ter vergadering.

7.12 Uitslagen
7.12.a. PV Maas en Waal Druten (0906) Bij de afdelingsvluchten met een Noord-Zuid uitslag een
extra kolom opnemen met de totale plaats in de hele afdeling met het aantal duiven.
Pre advies: Voor. Bestuur zal dit bespreken met Compuclub.

