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Jaarverslag 2022 secretaris.

Inleiding:

Terugkijkend op het jaar 2022 kan ik wederom constateren dat er altijd dingen gebeuren die je van te 
voren niet zou verwachten. Zo werden wij toch wel overvallen door de aanhoudende uitbraken van de 
vogelgriep, die veel liefhebbers hebben beknopt in het uitoefenen van hun hobby/sport. De beslissing 
gedupeerden te compenseren met gemiddelde punten bleek achteraf bijna niet uitvoerbaar. 
De oorlog in Oekraïne heeft veel leed veroorzaakt en doet dat nog steeds. Ondanks dat wij geen direct 
betrokkenen zijn, merken we allemaal de invloed hiervan en raakt het ons doordat we meeleven met de 
direct betrokkenen maar ook door de gestegen kosten van transport en eten.
Opvallend was bovendien het gemis aan betrokkenheid van verenigingsbesturen bij het afdelingsgebeuren 
in het voorjaar. Op de voorjaarsvergadering bleek dat minder dan de helft van de leden vertegenwoordigd 
was, waardoor er twee weken later weer een ALV gepland moest worden. De hoeveelheid 
verenigingsvoorstellen ingediend voor de najaarsvergadering was weer overstelpend, waar met name 
voorstellen gedaan werden die elkaar volkomen tegen spraken. Zo wil de ene vereniging ondanks een 
nationaal vliegprogramma dat voor 3 jaar was vastgesteld meer vluchten en een andere vereniging minder 
vluchten. Ik roep verenigingen dan ook op na te denken over de relevantie van hun voorstellen in relatie 
met eerdere besluiten en afspraken.

Bestuur:

Op de voorjaarsvergadering mochten we Gerrit Jan Beens verwelkomen in het bestuur als 2e secretaris en 
vervanger van Jelle Derks die het bestuur heeft verlaten. Ook werden de heren Van Laar en van 
Binsbergen herkozen in hun functie.
Het bestuur heeft afgelopen jaar, naast de contacten via telefoon en mail 10 x met elkaar vergaderd, w.o. 
ook een aantal keren online. Dit geeft in ieder geval een besparing op de reiskosten.
Daarnaast is er in voor- en najaar vergaderd met de vervoerscommissie (VC) en lossingscommissie (LC), 
waarbij ook gedurende het seizoen contact is en een delegatie van het bestuur de vergadering van de VC 
bijgewoond. Ook is er uiteraard overleg met de besturen van afdeling 7 en 9.  Wat m.n. losplaatsen en 
vervoer van sectorale en nationale vluchten betreft.

Ledenvergadering.

Nadat wij in 2021 niet in vergadering bijeen mochten komen was dat gelukkig in 2022 wel weer het 
geval, waarbij ook opgemerkt mag worden dat er ook verenigingen waren die de wijze waarop het in 
2021 georganiseerd was wel prima vonden. Wellicht was de grote absentie van verenigingen op de 
voorjaarsvergadering nog een gevolg van het coronavirus en niet zoals in de inleiding verondersteld een 
gebrek aan belangstelling. Doordat er minder dan het vereiste aantal van de helft + 1 leden 
vertegenwoordigd was, was de stemming ongeldig. Wel is de vergadering vervolgt om m.n. voor de 
stemming betreffende NPO ledenraad een indicatie te krijgen hoe de leden over deze agendapunten 
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dachten en zo het bestuur te steunen in hun stemgedrag op de NPO ledenraad. Omdat de stemming dus 
niet rechtsgelding was is twee weken later deze vergadering nogmaals gehouden.
De najaarsvergadering op 22 november was met een opkomst van 60% voldoende om een besluiten te 
nemen.

Aantallen leden.

Ook dit jaar zijn ons helaas weer de nodige liefhebbers ontvallen door overlijden en leven we mee met de 
nabestaanden. De aantallen van de leden die gestopt zijn met de duivensport in 2022 zijn nog niet binnen 
van de NPO. De formele telling van de NPO op 1 februari 2022 was 66 verenigingen met in totaal 1789 
leden waarvan 52 jeugdleden.  Helaas blijft het aantal leden gestaag afnemen, waar we helaas ook al 
weten dat we 2023 ingaan met een aantal verenigingen die bezig zijn met de opheffing en waar in 2023 
niet meer ingekorfd kan worden. Bij het bestuur hebben voor 2023, 2 vereniging (1061 en 0828) gemeld 
dat ze formeel zijn gestopt. Van andere verenigingen is wel informeel vernomen dat ze met de opheffing 
bezig zijn, maar is nog geen formeel bericht ontvangen.

Kampioenschappen een TT winnaars

Op 10 december 2022 konden wij weer onze kampioenen huldigen in Dorpshuis “de Deel” te Doornspijk. 
Nieuw was dit jaar dat alle kampioenen slechts 1 keer naar voren hoefden te komen om namens het 
bestuur door Hein van den Berg in het zonnetje gezet te worden. Hierdoor kreeg het geheel een vlotter 
verloop. Het werd en prettige middag/avond die afgesloten werd met een grote loterij. Alle sponsoren 
hartelijk dank voor hun bijdrage.
De jeugd kampioenen 2022 waren:
Vitesse: onaangewezen en aangewezen Maaike Petrie 
Midfond: onaangewezen Maaike Petrie en aangewezen Hjeld Dikkeboer
Jonge duiven: onaangewezen Mark van de Pol en aangewezen Lorena Gijsberts
Natour: onaangewezen Mark v.d. Pol aangewezen M. Janssen
De generaal kampioenen zijn geworden:
Onaangewezen: plaats 3 Maaike Petrie, plaats 2 Mark v.d. Pol en op plaats 1 M. Janssen
Aangewezen: plaats 3 Maaike Petrie, plaats 2 Mark van de Pol en op plaats 1 M. Janssen

Bij de senioren konden we de volgende kampioenen noteren.
Vitesse: onaangewezen en aangewezen C. Terschegget
Midfond: onaangewezen Gebr. Hoogeveen en aangewezen Alwin Petrie.
Jonge duiven: onaangewezen Freek Wagenaar en aangewezen A. Peters
Natour: onaangewezen H en EJ Eijerkamp en aangewezen Rob en Jean Huisman
Eendaagse fond: onaangewezen Lotte Eijerkamp en aangewezen A. Peters
Marathon: onaangewezen  Nico Jan Koenders en aangewezen A.J. Kok
De generaal kampioen snelheid onaangewezen werd Lotte Eijerkamp met op de 2e plaats Comb. Vierhout 
en op plaats 3 Comb. Huisman.
Generaal snelheid aangewezen werd A.Peters. met op plaats 2  J. de Graaf en op plaats 3  Comb. Ebben.

De duifkampioenschappen werden een prooi voor:
H en EJ Eijerkamp Duifkampioen Vitesse 0-1248415

Alwin Petrie Duifkampioen Midfond 0-1255044

Comb. Ebben Duifkampioen Dagfond 0-1302163

Dennis Hammer Duifkampioen Jong 2-8237837
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Rob en Jean 
Huisman Duifkampioen Natour 1-1623445

A. Wolff /F. Sellies Duifkampioen Marathon 9-1401049

Comb. Huisman Asduif Snelheid 9-1775082

Onze winnaars van een “teletekst” vlucht werden door het een afgevaardigde van het bestuur met een 
bloemetje gefeliciteerd en vonden daarna een foto op de afdelingssite in de fotogalerij. 

Vluchten

We kunnen terugkijken op een seizoen waarbij op de meeste vluchten de weersomstandigheden dusdanig 
waren dat de lossingsverantwoordelijken geen al te moeilijke taak hadden om tot een goed lossingsbesluit 
te komen. Helaas waren de twee laatste vluchten van het seizoen hierop een uitzondering. Uiteraard was 
de lossing van de nationale vlucht Issoudun een dissonant in het geheel.
Helaas werden we dit jaar weer geconfronteerd met veel verliezen bij de jonge duiven. Het later beginnen 
met de vluchten van de jonge duiven in 2022 bleek helaas niet de oplossing. Een goede voorbereiding en 
gezondheid van de duiven blijft m.i. een must om verliezen zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zullen 
diverse andere aspecten ook een rol spelen.

Ladies League. 
Het team van 5 dames dat in 2021 de handschoen oppakte om de ladies league in onze afdeling gestalte te 
geven, kreeg in 2022 helaas geen gevolg. Uiteindelijk bleef er nog 1 dame over die haar schouders er 
onder wilde zetten, maar dit was te weinig om het een goed vervolg te geven. Uiteindelijk heeft het 
bestuur moeten besluiten voor 2022 geen huldiging voor deze competitie te organiseren. Het is en 
competitie voor en door dames. We hopen dat we voor 2023 dames beschikbaar zijn die de handschoen 
op willen pakken.

NPO

Het bestuur van de NPO heeft ook in 2022 weer veel zaken opgepakt en/of verder gestalte te geven. Te 
denken valt daarbij aan: dopinggebruik en controle, Grand Prix vluchten, gedragscode, Olympiade, 
eerlijkspel en kampioenschappen, certificering vervoer, automatisering en efficiëntie en het een jaar 
eerder instellen van een evaluatiecommissie nationaal vliegprogramma. Veel terreinen waarover 
gesproken wordt en besluiten worden genomen, echter besluiten worden pas genomen en uitgevoerd 
nadat de ledenraad van de NPO, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd (onze afdeling met 4 
stemmen) hier goedkeuring aan heeft gegeven. In het jaarverslag van de secretaris a.i. van de NPO kunt u 
t.z.t. hier veel meer over lezen. Ondanks dat er ook sprake is van informeel overleg tussen bestuur NPO 
bestuur en afdelingsvoorzitters. Is geen sprake van “achterkamertjes politiek”.  Een voorbeeld van zo’n 
overleg is het een jaar eerder instellen van de evaluatiecommissie Nationaal vliegprogramma, waarvan de 
voorstellen besproken worden in de afdelingen en uiteindelijk bekrachtigd worden op de NPO ledenraad.

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers kan de afdeling niet functioneren. Vele vrijwilligers maken het mogelijk dat wij met 
onze duiven kunnen spelen. Helaas vallen ook vrijwilligers af. Soms hun eigen keus, maar vaak ook  
gedwongen door persoonlijke omstandigheden zoals ziekte. Daarom is het een taak van het bestuur maar 
ook van alle leden indien mogelijk de open gevallen plaatsen weer in te vullen. Gelukkig is het vertrek 
van Bram Scherpenzeel uit de lossingscommissie ingevuld door Jan van Erven en Ronald van Oene. 
Helaas dienen er ook nog vervangers te komen voor 2 convoyeurs die helaas niet meer inzetbaar zijn.
De mensen van de loods in Huissen hebben dit jaar veel extra werk verzet om de gedwongen verhuizing 
van Huissen naar Randwijk mogelijk te maken. Er zijn zo veel vrijwilligers bij onze organisatie 
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betrokken, van leden die kampioenschapshuldigingen organiseren tot liefhebbers die helpen overladen. Te 
veel om allemaal te benoemen. Maar weet allen dat uw inzet hogelijk wordt gewaardeerd. Want zonder 
uw hulp was er geen duivensport mogelijk.
Alle vrijwilligers dank voor uw inzet in welke vorm dan ook.

Marinus ten Dolle
Secretaris a.i. afdeling 8 GOU
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