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Notulen ledenvergadering Afdeling 8, d.d. 22-11-2022.

1.Opening. De voorzitter heet een ieder van harte welkom op deze vergadering. Hij vraagt 
eerst een moment stilte voor degenen die ons ontvallen zijn. T. Binsbergen (TB) is 
namens bestuur afwezig. Het jl. seizoen waren ons de weergoden goed gezind. Behalve 
de laatste 2 weekenden moest er geschoven worden met de lossingen. Helaas zijn er 
ook dit jaar weer veel verliezen met de jonge duiven geleden. Daarnaast had de 
vogelgriep veel invloed op het verloop van het seizoen. Dit bracht de nodige 
teleurstellingen. Ondanks het verbod werden er door sommige leden toch duiven 
afgericht; door anderen werd dit gezien als concoursvervalsing. TB heeft enorm veel 
handmatig rekenwerk moeten verrichten t.b.v. het uitrekenen van de gemiddelde 
punten i.v.m. de vogelgriep. Voor 2023 is de verwachting dat wij zeker nog niet verlost 
zijn van de vogelgriep. Postduiven moeten buiten de overheidsbesluiten vallen echter 
pas in Maart 2023 komt dit voor de 1e keer op de EU agenda. Op 10 December vind de 
kampioenen huldiging plaats te Doornspijk. Zaal open vanaf 13.30 uur, aanvang 14.30 
uur. Vz. sluit zijn openingswoord af met het iedereen toewensen van een goede 
vergadering.

2.Appèl afgevaardigden. Vanavond zijn er 1037 leden vertegenwoordigd van de 1737 
leden (60%). Dat betekend dat de besluiten rechtsgeldig genomen kunnen worden.

3.Notulen voorjaarsvergadering d.d. 26-2-2022 en vergadering 14-3-2022.  Notulen d.d.  
26.2.22 akkoord zonder wijzigingen. Over de notulen van d.d. 14.3.22 heeft G. Kok 
(0410) een vraag over pagina 6. Zijn insteek was dat de NPO zou gaan werken met een 
informatieboekje net als afdeling 8. Is dit wel bekend gemaakt bij de NPO? Antwoord: 
dit is niet gedaan door de afdeling. Simpelweg vergeten. Dit moet dus alsnog gaan 
gebeuren. Verder worden de notulen akkoord bevonden en definitief vastgesteld.

4.Mededelingen bestuur:

Ontwikkelingen Lossingscommissie. Twee nieuwe personen nemen zitting in de LC t.w. 
Jan van Erven uit Wezep en Ronald van Oene uit IJsselmuiden dit wegens het stoppen 
van Bram Scherpenzeel. Tijdens een evaluatievergadering is er afscheid genomen van 
Bram Scherpenzeel. De LC gaat komend winterseizoen nog een training volgen 
georganiseerd vanuit het NPO.

De loods in Huissen gaat gesloopt worden. Er is een nieuwe locatie gevonden in 
Randwijk. Op dit moment vindt de verhuizing plaats. 

Er moet een nieuwe site worden gebouwd omdat het programma niet meer ondersteund 
wordt. Komende tijd wordt hier onderzoek naar gedaan.

Een aantal verenigingen moeten zich helaas opheffen vanwege krimpende leden 
aantallen. Een vereniging moet minimaal 12 leden hebben met daarvan 10 spelende 
leden die deelnemen aan de concoursen. Waarschijnlijk gaan er op korte termijn nog 
meer verenigingen stoppen en dus ook een aantal leden. Jammer voor de sport. 

Wij zijn nog op zoek naar convoyeurs voor m.n. vlieggebied Noord. Mocht u interesse 
hebben dan kunt u zich aanmelden bij het bestuur. 

5.Concept (nationaal) Vliegprogramma 2023. Op basis van dit programma heeft het 
bestuur gepoogd een vliegprogramma voor 2023 te presenteren. Indien dit wordt 



aangenomen dan vervallen er een aantal voorstellen van punt 7.  De heren G. Kok  
(0410) en Lafleur (0860) maken bezwaar tegen de volgorde van de agenda en willen 
eerst punt 7 behandelen en daarna punt 5. De vergadering gaat akkoord met deze 
wijziging.

Zoals besproken bij agendapunt 7 nemen wij de voorstellen die alleen de verschillende 
vlieggebieden betreffen in behandeling met de desbetreffende gebieden. Kunnen we verder 
akkoord gaan met het afdeling vliegprogramma 2023?

G. Kok (0410) stelt nog een vraag over A26 Ruffec > waarom is dat aangepast naar 
Periqueux? Vz. Wij gaan/zijn in overleg met de andere afdelingen en daar is dit uit 
voortgekomen. Kok mist de toelichting hierop bij het concept programma en vindt dat 
jammer. 

Kunnen wij dan verder akkoord gaan? Vergadering is voor; dus op aantal vluchten die per 
vlieggebied nog kunnen wijzigen/besproken moet worden zijn de hoofdlijnen van het 
programma 2023 akkoord.

6. Bestuursvoorstellen. Dit agenda punt is vervallen.

7.Verenigingsvoorstellen: Zie bijlagen.

8.Agenda NPO –vergadering d.d. 26-11-2022. Zie bijlagen.

9.Rondvraag.

La Fleur (0860) wanneer vindt het overleg met de vlieggebieden plaats. De vz. dit volgt na 
definitief zijn van de notulen; wij hopen dit jaar.

G. Kok (0410) geeft het volgende mee: 1e Het moment van deze vergadering is verkeerd. 
Wij zijn te laat zodat wij geen voorstellen kunnen indienen bij het NPO voor de 
najaarsvergadering. 2e heeft u als voorzitter en bestuur buiten de npo ledenraad nog 
overleg met het npo of met andere afdelingen. Vz. Ja er zijn  zo’n 3 x per jaar voorzitters 
overleggen met het NPO waarvan geen verslag wordt gemaakt. Kok geeft aan dat het 
bestuur mogelijk bezig is met achterkamertjes politiek. 3e punt zaken binnen de afdeling 
kunnen gewijzigd worden volgens de reglementen en stemmingen. Daarom vindt hij het 
vreemd dat er zonder overleg geen papieren uitslag meer is en dat de tussenstand van de 
meerdaagse fond, zonder berichtgeving, is aangepast. De voorzitter vraagt Kok om zijn 
ideeën met het bestuur te delen.

G. Kolkman (0795) pleit voor meer efficiëntie in de vergadering en stelt voor om a. eerder 
te beginnen en b. misschien vooraf  online te gaan stemmen.

10. Sluiting. VZ. Sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis en fijne feestdagen.

Genemuiden,
GJB, 23-11-2022.

Bijlagen:
 Agendapunt 7: verenigingsvoorstellen.
 Agendapunt 8: NPO agenda d.d. 26.11.22.

Punt 7: verenigingsvoorstellen:

Dhr. Lafleur heeft een aanvullend orde voorstel en wil per vlieggebied een stemming als 



het alleen een specifiek vlieggebied betreft. Voorzitter: dit is in deze vergadering niet te 
doen maar voorstellen die specifiek een vlieggebied betreffen zullen na deze vergadering 
worden behandeld in overleg met de vlieggebieden.

7.1 PV de Luchtpost Vaassen (0738) 
Voorstel om met ingang van 2023 voor het kampioenschap Dagfond in de vlieggebieden 
de punten uit de Kringen te halen (zoals ook bij de Snelheidsvluchten).

Uitslag stemming vergadering: tegen.

7.1Voorstel PV de Pelikaan, Oosterwolde 0759

We hebben notie genomen van het concept vliegprogramma 2023. Graag zouden we als 
vereniging een voorstel willen indienen om tot een in onze ogen betere opbouw van de 
afstanden te komen voor het vliegprogramma voor de jonge duiven.Het geniet onze 
voorkeur om het programma zoals onderstaand aangegeven aan te passen.

7.1.1T28 Vuren of Gorichem of Den Bosch.

7.1.2 J28 Tilburg of Breda Opmerking

J29 Geel (conform concept vliegprogramma)

J30 Bierges of Asse Zellik 

J31 Quievrain of Chimay

J32 Niergnies (conform concept vliegprogramma)

J33 Dizy le Gros
J34 Morlincourt

J35 Nanteuil 

J36 Sens 

Voorzitter tegen de vergadering: dit zal in overleg met het vlieggebied worden besproken 
v.w.b. de opleervluchten. De afdelingszaken kunnen wel ter stemming komen.

E. Pap (0430) zaken die Nationaal gelden zoals de 100 km. Grens, die gelden gewoon. Het 
2e punt is t/m J31 gaan wij in NO en NW al naar verschillende stations. Dus alleen de zaken 
die buiten Nationaal gelden kun je over stemmen.

V.d. Brink (0729) v.w.b de 100 km. grens zijn er afdelingen die zich daar niet aan houden. 
VZ. wij houden ons aan de spelregels van het NPO. Als we dit gaan loslaten dan is het hek 
van de dam.

Lafleur is het eens met v.d. Brink en wil ook de 100 km. grens (+ - 5%) loslaten. VZ.: dit 
komt straks aan de orde. 

H. Barends (0846) vorig jaar is het programma voor 3 jaar aangenomen waar hebben we 
nu dan weer over?

G. Kolkman (0759) de juiste scheiding maken in de stemming 

Stemming vergadering v.w.b. afdelingszaken: tegen.

Overige zaken worden met NW op genomen.



7.2 P.V de Postduif te Ede 0731

7.2.1 De africhtingsvluchten (Van ZW) lossen per regio in plaats van per kring. De 
afgelopen jaren heeft onze kring te maken met zeer grote verliezen van jonge duiven. 
Bij de andere kring zijn de verliezen minder. Wij hopen dat door een regiolossing de 
verliezen van jonge duiven zullen afnemen.

Dit zal worden besproken met vlieggebied ZW.

Wij hebben het verzoek om de duiven meer in een dezelfde lijn te lossen. Op ons 
vliegprogramma staan Chimay of Quievrain. De leden van onze vereniging willen graag 
starten met vluchten vanuit Meer, St Job of Duffel en niet met Reusel of Tienen. Denk 
bijvoorbeeld aan losplaatsen die meer op 1 lijn liggen. We starten met Den Bosch en 
eindigen in Troyes, trek van deze losplaatsen een lijn en probeer zo dicht mogelijk bij die 
lijn te lossen.

De NPO staat het nier meer toe om te lossen in Meer, St. Job in ’t Goor en Duffel. Deze 
losplaatsen liggen voor onze afdeling te westelijk. Geel is de uiterst westelijk gelegen 
losplaats waar gelost mag worden, dat overigens in de lijn ligt van Reusel. Wanneer we 
een lijn trekken van den Bosch naar Troyes (ligt meer oostelijk) komen over Chimay dan 
liggen Tienen en Bierges dichter bij de lijn dan de genoemde losplaatsen. Geel is korter 
dan de vereiste 100 km. Dan is Tienen de eerste losplaats 

Henk Ouderdorp (0731)als vereniging een slechte vlucht in 2022 vanuit Tienen wij 
zouden eigenlijk Tienen willen vervangen voor een Westelijker station wat ook korter 
is.Vz. wij komen dan in de clinch met afdeling 7 en zijn gebonden aan de regels van het 
NPO.  Dit betreft een station voor ZW wij gaan kijken i.o.m. het NPO.

V.d. Brink (0729) maakt de opmerking over de vlieglijn van het NPO. Het bestuur 
schermt altijd met de middenlijn. Afd. 9 heeft blijkbaar bepaalde priveleges. VZ.:  Dit is 
ons duidelijk geworden n.a.v. een uitspraak als je dicht bij het vuur zit dan warmt men 
zich het best. Dit punt is ons duidelijk

7.2.2 Bij het aanleveren van de duiven willen we graag dat de manden per vereniging / 
kring bij elkaar in de auto komen te staan.

Voorzitter: wij gaan daar niet over stemmen.  Het doel is zoveel mogelijk de duiven bij 
elkaar. Restmanden moeten wel eens  anders geladen worden.



7.3 Voorstellen PV de Postduif, Giesbeek 0803.

7.3.1 - voorstel om jonge duiven vluchten met 4 weken te vervroegen.

Vz: het vliegprogramma ligt nog 2 jaar vast.

7.3.2 -voorstel om de punten voor kampioenschappen uit de 

regio te halen. 

Uitslag vergadering: 3 clubs voor, meerderheid tegen.

7.3.3 - Voorstel om met name de jonge duiven de middenlijn aan te houden 
in vluchtroute en vroeger lossen als pré bij jonge duiven.

Toelichting onderbouwing:

Het verschuiven van losplaatsen naar de oostgrens heeft een negatieve invloed op 
terugreis van duiven is met name gebleken uit de eerste vitesse vlucht dit jaar.

Voorzitter: Meer en meer worden wij gedwongen o.a. door de beschikbaarheid van 
losplaatsen in België ons te houden aan de corridors die de NPO instelt mede i.v.m. 
kruislossingen. Zo zijn een aantal losplaatsen in België niet meer voor ons beschikbaar 
en wordt hiervoor geen lossingsvergunning afgegeven.

VZ wij houden de middenlijn zoveel mogelijk aan op verzoek van NPO en het vroeg 
lossen heeft ook onze voorkeur. Helaas lukt dat niet altijd vanwege het weer, adviezen, 
andere lossingen etc.

Linnenbank (0803): wij als afdeling 8 komen er vaak achter aan: onze oproep is om wat 
stouter te zijn, inversie geloven we niet in. Wij moeten eerder los. Voorzitter: wij als 
bestuur delen die mening echter zijn wij ook gebonden aan de LC, IWB, andere 
afdelingen etc. Het klopt dat wij aansluiten achter 9, 10 en 11 dit omdat zij de langere 
afstand hebben.

7.3.4 Bij lossingen van jonge duiven moet IWB niet altijd bindend zijn, het 
constant wachten met lossen omdat er een inversie zou zijn met jonge duiven als 
men weet dat er warmte op komst is leidt tot enorme verliezen is wel weer 
gebleken dit jaar. Is inversie dan wel erger dan warmte laten we daar is onderzoek 
naar doen in plaats van vast te houden aan bevindingen van IWB die wel iets met 
weer hebben maar niet met postduiven.

Er worden door heel veel liefhebbers s ’morgens voor 7.00 uur jonge duiven gelost door 
de weeks hebben we dan door de weeks geen inversie en allen in de weekenden??

Het blijft voor liefhebbers frustrerend dat een instantie zoals IWB alleen maar 
kijken naar weer en geen rekening houden met de postduiven, en dat de afdeling 
deze beslissingen meteen overneemt. Het moet als advies meegenomen worden 
maar niet bij voorbaat als uitgangs punt.

Reactie: Onze lossing coördinatoren hebben de taak de duiven op een verantwoorde wijze 
te lossen. Rekening houdend met weersomstandigheden en mogelijke invloeden van 
lossingen van andere afdelingen, maar ook met de aankomst van duiven rond de 
losplaats. Behalve advies over de lossingscondities houdt de IWB ook het vermengen van 
concoursen in de gaten en betrekt dit bij het lossingsadvies. Daarnaast zijn er landelijk 
afspraken dat de verder gelegen afdeling voorgaan bij het lossen van de duiven. Voor ons 
afdeling 9, 10 en 11.



Afgelopen jaar 1 x als LC stout geweest en dan krijg je meteen een schrijven van het 
NPO. 

7.3.5 Er is ons ter ore gekomen dat er vanuit afdeling een donatie word gedaan om 
kringfeest te organiseren van € 500,= is dat bij iedere kring uit gereikt.

Reactie: Dat gene wat u ter ore is gekomen is onjuist. Om opening van zaken te geven 
het volgende: Op een vraag in onze enquête betreffende kampioenenhuldigingen was de 
meerderheid voor een huldiging op vlieggebied niveau i.p.v. op kringniveau. In het 
voorjaar heeft vlieggebied NO verzocht om de kampioenenhuldiging weer de beide 
kringen te houden i.p.v. in het vlieggebied. Dit is onder voorwaarden o.a. van het hebben 
van een organisatiecommissie en verantwoording toegestaan. De gereserveerde opcenten 
1,5 ct/duif die de vlieggebieden voor haar huldiging ter beschikking heeft, wordt voor 
vlieggebied NO naar rato van ingekorfde duiven ter beschikking gesteld aan de kringen 
voor de huldiging. Hiermee vervalt in NO de vlieggebied huldiging.

7.4 Voorstellen PV de Reizende Postduif, Wezep. 0761

Betreft: Wijzigingsvoorstellen voor het vliegprogramma van vlieggebied NW 
(Noord) Hieronder een wijzigingsvoorstel voor het vliegprogramma voor het 
seizoen van 2023.

7.4.1 Voorstel 1: Vitesse vlieggebied NW (Noord)
In het concept vliegprogramma voor de vitesse hebben we nu de eerste 3 vluchten 
kleine kilometer verschillen en vervolgens een sprong van 168 km tussen Bierges en 
Morlincourt.
Voorstel is om Tienen te laten vervallen en Quievrain toe te voegen om zodoende nog 
enigszins een redelijke opbouw te hebben naar de eerste midfondvlucht.

Wk.nr.  Datum Inkorven Losplaats Datum Lossing Afstand Wezep
V16 vr. 21 april NW-Geel, NO-Heusden 

Zolder
za. 22 april 160, 164 

vlg
V17 vr. 28 april NW-Bierges, NO-Bierges za. 29 april 215 vlg
V18 vr. 05 mei NW-Quievrain, NO-

Quievrian
za. 06 mei 278 vlg

Preadvies: Ter vergadering. Opmerking: in het voorstel zijn in de beginfase de stappen 
behoorlijk groot. Als je het oorspronkelijke vliegprogramma van de afdeling volgt, is dat 
pas bij de 5 e vlucht aan de orde en dat is wel een voordeel. Bovendien geeft het nationaal 
vliegprogramma voor V18 een afstand aan van 200 kilometer centraal vlieggebied. 
Volgens verenigingsvoorstel is dat 278 km.

7.4.2 Voorstel 2: Afdelingslossing
Indien V18 gewijzigd wordt in Quievrain dan het voorstel om een afdelingslossing te 
organiseren ipv te lossen per vlieggebied.

F. Jakobs V18 NO staat dan op een andere plaats maar is dat wel gewenst?

E. Pap (0430) als V18 Quievrain wordt voor NW dan staat Zuid er al dus als NO er ook naar 
toe gaat dan heb je een afdelingslossing. 

Deze voorstellen worden besproken met het vlieggebied.

F. Ebben (): afstand van 100 km. staat vast in het Nationaal vliegprogramma. Overige 
afstanden zijn indicatief. Het voorstel van eerder beginnen met de jongen mag wel maar 
dan die vluchten tellen dan niet voor het Nationale Kampioenschap.



W. v.d. Brink (0757) als we nou proberen om naar 1 station voor Noord en Zuid daar 
moeten we naar toe want zo is het niet meer te betalen. Er rijden wagens met maar 20 of 
30 manden dit is erg kostbaar.

7.5 PV. De Vriendenpost, Zwolle, 0424

7.5.1 Restmanden bij de jonge duivenvluchten.
Voorstel deze naar 3 uit te bereiden: 1 voor jonge duivinnen en 1 voor 

doffers   voor de liefhebbers die op de deur spelen; en 1 voor liefhebbers die 
alles   tegelijk in 1 mand willen.

Vergadering: is tegen het voorstel.

De wereld staat momenteel zou je zeggen bijna in de brand door oa vogelgriep, 
de oorlog in Oekraïne. Kosten voor ons eten, brandstof etc stijgen enorm. Ook 
voor onze duivensport geldt dit: voer, energie etc. De vraag is hoe kunnen die 
liefhebbers dit nog betalen die op een laag of middenniveau zitten van inkomen. 
Je kunt het geld maar een keer uitgeven en het gezin gaat voor. Naast de kosten 
voor de wedvluchten heeft de liefhebber ook te maken met stijging van kosten 
van de vereniging zelf. Velen overwegen te gaan stoppen met de duivensport.

7.5.2 Wij als vereniging willen onderstaande als bespreekpunt in brengen om de 
kosten te drukken en de liefhebbers toch de mogelijkheid bieden om met 
de duiven te kunnen spelen: Voor de africhting, vitesse , jonge duiven en 
natour de afdeling te verdelen in noord en zuid.

Alle duiven van Noord naar 1 station. (voor zuid geldt dit ook) Dit scheelt in 
kosten voor logistiek en lossingsvergunningen.

Vergadering  is tegen het voorstel.



7.5.3 Zondig minder vluchten te vervliegen

Vergadering is tegen het voorstel.

Extra kosten voor uitgestelde zaterdag vluchten die niet in afdelingsverband, NPO, 
nationaalverband worden vervlogen. Wij als vereniging weten dat dit onderwerp een zeer 
heikel punt is om te bespreken.

Onze vereniging zou het zeer wenselijk c.q. op prijs stellen dat in een separaat goed 
overleg met de niet op zondagsvliegers om tafel wordt gegaan om deze extra kosten 
onder de aandacht te brengen en te denken in oplossingen voor de minder bedeelden 
onder ons gezien bovenstaande problematiek.

Opmerking bestuur: Wij volgen uw gedachtegang, maar het is niet aan het bestuur, 
gezien statuten en procedurele uitspraken, maar aan de niet op zondag spelende 
liefhebbers of zij gezien hun geloofsovertuiging door het voorstel niet in gewetensnood 
gebracht worden.

Pauze van 15 minuten.

7.6 PV de Zilvermeeuw, Nunspeet 0755

7.6.1 Graag willen wij onderstaand voorstel indienen:

Er wordt nog steeds teveel als individueel vlieggebied gelost. Wij zien liever meer en 
eerder gezamenlijke lossing van bijvoorbeeld de vlieggebieden noordwest + noordoost 
samen, daarnaast zijn wij ook voorstander om eerder als gehele afdeling te lossen, dit 
levert meer spreiding > eerlijkere concoursen > meer spelplezier op. Ook gezien de 
kosten stijgingen lijkt ons dit nog méér van belang; apart vervoeren/lossen kost meer !!

Is al afgewezen bij 7.6.2.

7.7 Voorstel PV De Zwaluw, Elspeet. 0753

Geachte bestuur

7.7.1 Wij vragen u om ons weer in te delen bij NO om zo weer ons kring spel terug te 
krijgen, het bewijs is het afgelopen jaar wel gebleken.

Evenals vorig jaar blijft het Bestuur van mening, dat gezien de ligging van Elspeet dit 
beter past in vlieggebied NW i.p.v. in vlieggebied NO.

7.7.2 Ook vragen wij gezien de kosten van het vervoer steeds toenemen om 
noord naar dezelfde losplaats te gaan. Indien gelijk los mogelijk gelijk los.

Is al afgewezen bij 7.6.2.

7.8 Voorstel PV de Zwaluw, Wijhe 0422

7.8.1 Als PV de Zwaluw-Wijhe willen voor de najaarsvergadering Afdeling 8 het 
volgende voorstel indienen.

Het wijzigen van de losplaats voor regio Noord-Oost J28, J29 en N32 in Beek en Donk of 
Weert (in plaats van Heusden-Zolder). Of een losplaats (indien beschikbaar) daartussen. In 
opbouw daarna, zou naar Heusden-Zolder gegaan kunnen worden. En vervolgens het 



huidige programma verder gevolgd worden.
Reden:
• Heusden-Zolder is voor kring 1 al tussen de 160 en 173 km (Apeldoorn 139 km). 
Een eerste klokvlucht ronde de 100km vinden we ver genoegen. Beek en Donk is 
voor kring 1 tussen 100 en 113km (Apeldoorn 78km) en Weert tussen de 130 en 
140km (Apeldoorn 109 km).
• De eerste wedvluchten blijken altijd moeilijk te zijn voor de jonge duiven. Dit mede 
doordat heel Nederland dan tegelijk hun eerste wedvlucht heeft. Door het inkorten van 
de afstand, vergroot je de kans dat de duiven thuis komen. Redenen daarvoor: o 
Lossing binnen Nederland: geen afstemming met de Belgen meer nodig (meer 
flexibiliteit qua lostijd).

o Doordat de afstand kleiner is, is de kans op kruisingen ook kleiner.

o Niet alle jonge duiven zullen in één keer naar huis vliegen en misschien naar 
een uurtje vliegen gaan zitten. Bij een kortere afstand betekent dit onder meer dat ze 
al dichter bij huis zijn.

Vz.: dit gaat terug naar het overleg met vlieggebied NO.

7.9 Voorstellen PV Maas & Waal, Druten 0906.

7.9.1 Een uitslag vervaardigen voor oude duiven op J29, J30 en J31. Nu zijn het T-
vluchten, maar wij moeten wij wel alle handelingen doen die we normaal ook verrichten. 
Door er een X-vlucht van te maken en een regio-uitslag te maken, vliegen onze oude 
duiven niet ‘voor spek en bonen’. Andere afdelingen doen dit ook. Wij worden nu op 
achterstand gezet voor bijvoorbeeld de ‘Gouden Duif’ en ‘Allerbeste’ competitie. 
Bovendien hebben we duiven om ermee te concoursen, dat deze vluchten niet voor enig 
afdelingskampioenschap tellen is niet belangrijk.

F. Ebben (0906) wij vragen alleen om een uitslag, de kosten blijven gelijk, alle 
handelingen blijven gelijk. Het moet eigenlijk een soort van gunnen worden. Gemiddelde 
marathon vlucht kent minder duiven.

Uitslag na mondelinge stemming: 430 stemmen voor en 496 tegen restant blanco.

7.9.2 Het jonge-duivenprogramma 2022 was een veredeld natourprogramma, met zeer 
slecht opgeleide jongen tot gevolg. Ondanks dat er dit jaar slechts één vlucht niet door 
kon gaan werd het hele programma direct omgegooid, voor ons onbegrijpelijk overigens. 
Wij zouden graag zien dat er een reservevlucht toegevoegd wordt voor de jongen op 16 
september. Indien er een vlucht niet doorgaat kan het hele programma met een week 
verlengd worden. Eventuele sectorvluchten kunnen blijven staan, maar er kan dan wel 
vastgehouden worden aan het aantal geprogrammeerde vluchten.

Uitslag stemming vergadering: tegen.



7.9.3 In week 35 staan zowel de jonge duiven als de natourduiven in Chimay. Wij willen 
voorstellen dat er voor de jongen een vlucht geprogrammeerd wordt van minimaal 300 
kilometer.

 Vz. Het nationale programma voorziet hier niet in.

7.9.4 In week 36 wordt de natour afgesloten met een vlucht vanuit Chimay, voor de 
kortste afstanden zo’n 210 kilometer. We zien de afstand van de laatste natourvlucht de 
laatste jaren steeds verder in afstand afnemen. Ook voor deze vlucht stellen wij voor een 
vlucht van minimaal 300 kilometer te programmeren. Dat vergroot het spelplezier en zo 
krijgen ook de latere jongen nog enigszins een gedegen opleiding.

Uitslag stemming vergadering: tegen.

7.9.5 In week 29 en week 30 staan er geen oude-duivenvluchten gepland voor 
programmaduiven. We zouden graag een zesde dagfondvlucht zien, net zoals in onder 
anderen Afdeling 5, 6 en 7, op 5 augustus. Eventueel in samenwerking met deze 
afdelingen. Dit mag een attractievlucht zijn die niet telt voor enig kampioenschap. 
Idealiter zou dit een vlucht in NU-verband of (semi) nationaal zijn.

F. Ebben het voorstel klopt precies. Week 29 en 30 geen vluchten voor vitesse en midfond. 
Hij wil nog een vlucht in week 31. 

E. Pap (0430) laatste midfond is 3 weken eerder.

Uitslag stemming vergadering: tegen.

7.10Voorstel PV Ons Genoegen, Ede 0729

7.10.1Graag willen we de 1e klokvlucht jonge duiven J28 vervliegen vanaf een 
dichterbij gelegen losplaats, bv St Job int Goor. Ipv Tienen. En daarna Duffel.

Tienen is voor Ede meteen 146km.

We zien dat afdeling 5 ook start met kortere klokvluchten en gewoon concoursen en 
blijkbaar minder jongen verspelen. Zij hebben dan ook liefhebbers die ruim onder de 
100km uitkomen.

  St. Job in’t Goor is voor de kortste afstanden in vlieggebied ZW minder dan 100km -5%. 
Het bestuur zal i.o. met de NPO uitzoeken of een losplaats beschikbaar is die aan de vraag 
en afstand voldoet.

7.10.2 Indien voorstel 1 wordt aangenomen dan ook graag voorstel meenemen 
naar NPO om de minimum afstand van 100km voor de nationale kampioenschappen 
te verlagen.

Vz. moeten wij de 100 km. loslaten ?  E. Pap (0430) wil het doorschuiven naar een 
volgende vergadering. VZ. Staat gewoon op de agenda dus gaan wij stemmen

Uitslag mondelinge stemming: voor 450, tegen 588 leden, rest blanco.

7.11 PV Velp-Zuid, Velp 0860



Naar aanleiding van het vliegprogramma 2023 doet Velp-Zuid voor de tweede keer een 
poging om lossingsplaats J 28 Tienen 148 km te wijzigen naar lossingsplaats Geel 113 
km.

Zoals voorspelt door Velp-Zuid en uitgesproken door onze afgevaardigde op de 
voorjaarsvergadering is J 28 Tienen op 16 juli 2022 dramatisch verlopen, het concours 
stond uren open en de verliezen waren aanzienlijk zo niet dramatisch.

Overzicht van vlieggebied Zuid-Oost van de aantal gekorfde duiven van 16 juli J28 Tienen 
en 23 juli J 29 Tienen.

Kring I: J28- 1716 duiven J 29- 999 duiven 717 duiven minder 42%

Kring II: J 28- 2397 duiven J 29- 1755 duiven 642 duiven minder 27 %

Er zijn diversen oorzaken te benoemen om te bediscussiëren dat doen we in de 
vergadering, maar een ding staat vast de sprong van Budel naar Tienen van 63 
km is veel te groot voor jonge duiven.

De verliezen zijn in Kring II t.o.v. Kring I beduidend minder omdat Nijmegen/Wijchen een 
veel kortere afstand heeft dan Zutphen,

Wij doen dan ook een beroep op de kiesmannen dit voorstel te steunen. Voorts zijn wij van 
mening dat dit een aangelegenheid is van de kiesmannen van het vlieggebied Zuid-Oost en 
dat overeenkomstig gehandeld dient te worden.

Indien dit voorstel om moverende redenen wordt weggestemd (negatief pre-advies 
afdelingsbestuur) stellen wij voor om het aantal T vluchten uit te breiden naar 4 in plaats 
van 3 africhtingsvluchten.

Voor Kring I: Wijchen 27km, Beek en Donk53km, Budel85km en Geel 

113km. Voor Kring II: Den Bosch, Boxtel, Budel en Geel

Samenvattend :

7.11.1 Voorstel 1 losplaats Tienen 148km wijzigen in Geel 113.

Preadvies: Tegen. Naast het feit dat Geel te westelijk ligt voor vlieggebied ZO zijn Geel 
en Heusden- Zolder voor de kortste afstanden in ZO en ZW minder dan 100 km. ZO en 
ZW moeten naar dezelfde losplaats.  

VZ wij krijgen geen vergunning voor Geel en is minder dan 100 km. voor ZO.

Dhr. Lafleur onze duiven zijn levende beesten en wij moeten naar 1 plaats als Zuid. Als 
de  duiven  zijn  ingekorfd  dan  zijn  ze  overgeleverd  aan  andere  factoren.  Tienen  was 
dramatisch voor onze club van 45 leden. Het nationaal vliegprogramma schrijft de eerste 
2 vluchten 100 km. voor Bij de jongen hebben we nationaal 7 v.d. 9 en bij de afdeling 
telt alles. Er moet iets gebeuren in de opbouw van het vliegprogramma. 

Vz.: We kunnen kijken wat er mogelijk is (zie ook 7.11.1).

7.11.2 Voorstel 2 uitbreiding aantal africhtingvluchten van 3 naar 4 zoals hierboven 
beschreven.

Uitslag stemming vergadering: tegen.

7.12 Voorstellen PV de Hoksebergvliegers, ’t Harde 0734

7.13. 1. kleinere en logischere stappen voor de Jonge duiven en Natour. Dit i.v.m. uitvallen 
vluchten door warmte of slecht weer. Zie hieronder Voorstel vliegprogramma.



Voorstel Vlieggebied NW (afstanden Wezep, midden 

vlieggebied NW) JONGEN TOUR

T26 Ede 54 km (kring)

T27 Wijk bij Duurstede 70 km (kring)

T28 Vuren 96 km of Gorinchem 98 km, evt de Bosch 95 km 

(Vlg) J28 Tilburg 118 km of Breda 127 km (Vlg)

J29 Geel 160 km of st Job in Goor 162 km (Vlg)

J30 Bierges 215 km of Asse zellik 212 km, evt Lennik 223 

km (Vlg) J31 Quievrain 279 km of Chimay 292 km (Noord)

J32 Niergnies 320 km 

(Noord) J33 Dizy le Gros 

345 km (Afd) J34 

Morlincourt 383 km (Afd) 

J35 Nanteuil 433 km (Afd) 

J36 Sens 512 km (Sect)

NATOUR

T30 Ede 54 km (kring)

T31 Wijk bij Duurstede 70 km (kring)

T32 Vuren 96 km of Gorinchem 98 km, evt de Bosch 95 km (Vlg) N32 Tilburg 118 km of 

Breda 127 km (Vlg)

N33 Geel 160 km of st Job in Goor 162 km (Vlg)

N34 Bierges 215 km of Asse zellik 212 km, evt Lennik 223 km (Noord)

N35 Quievrain 279 km  of   Chimay 292 km (Afd) 

N36 Niergnies 320 km of Dizy le Gros 345  km (Afd)

Vz.: gaan we overleggen met het vlieggebied.

7.13.2 : laatste Natourvlucht 2 nachten mand zodat de jonge duiven die 
worden opgeleerd op de natour die ervaring ook op kunnen doen.

Uitslag stemming vergadering: tegen.

7.13.3 : alle Midfondvluchten op donderdag inkorven zodat de duiven rustig naar 
de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, de nodige rust krijgen en indien 
nodig vroeg gelost kunnen worden.

Uitslag stemming vergadering: tegen.

7.13.4 : puntentelling Afdelingskampioenschappen Midfond en Dagfond wijzigen:

 Voor alle Midfond- en Dagfondvluchten de punten 50% uit de Kring en 50



% uit het vlieggebied halen.

Uitslag stemming vergadering: tegen.

7.13. 5: afschaffen IWB .Stoppen met inwinnen advies/volgen advies van het IWB omdat 
er totaal geen kennis aanwezig lijkt te zijn van wat duiven wel en niet aankunnen. Dat 
komt vooral voor met de jonge duiven waar de late lossingen i.v.m. inversie totaal niet 
opwegen tegen de nadelige gevolgen van de warmte, vooral dorst.

Vz. Dit is een wens van velen maar het IWB is een ingesteld orgaan. Die kunnen we niet 
afschaffen.

7.13. 6: de duiven altijd aanleveren bij de loods waardoor een kostenbesparing 
voor de vrachtkosten per duif gerealiseerd kan worden.

Uitslag stemming vergadering: tegen.

7.14. PV Zuid-Oost, Apeldoorn 0709.

Onderstaand onze input voor de vergadering:

Reactie Vooraf: Onderstaande punten betreffen geen voorstellen maar louter vragen waar 
men graag een reactie op wil. In die zijn ze dus niet van een preadvies voorzien.

7.14.1. In het verslag van de afdelingsvergadering van 26-2-2022 staat onder 
punt 10 dat Morlincourt en Niergnies te westelijk zijn voor onze afdeling. Tot 
mijn verbazing zijn in het concept vliegprogramma van 2023 maar liefst 3 x 
Morlincourt en 4 x Niergnies opgenomen? Waarom?
Alternatieve lossingsplaatsen zijn; Reims, Chalon en Champagne en Laon.

Reactie: In Reims is de losplaats ongeschikt omdat daar in het weekend veel 
vrachtwagens geparkeerd staan. Laon (Besny) is te kort voor een midfondvlucht 
voor onze afdeling. De leden op de kortste afstand hebben een afstand van ong. 
275 km. Morlincourt is gekozen omdat de enige losplaat voor de midfond is welke 
op vrijdagavond ingekorfd kan worden. Chalons ligt te ver van de snelweg en 
moet men over veel binnenwegen zodat men niet op tijd op de losplaats kan zijn.

7.14.2.Onder punt 11 van het afdelingsverslag wordt op de vraag van onze 
vereniging over het inkorven in eigen kring, gesteld dat dit niet verplicht is…, Wij 
zijn nieuwsgierig wat precies de regels zijn m.b.t. genoemd onderwerp?

Reactie: Logischer wijs korft een liefhebber altijd in bij zijn/haar eigen vereniging. Bij 
een lossing per vlieggebied en wanneer er in eigen vereniging geen mogelijkheid 
is (minder dan 5 inkorvende leden) kan hij/zij inkorven bij een andere vereniging. 
Daarvoor kiest hij logischer wijs de vereniging het dichts in de buurt, maar die 
kan in een andere kring ingedeeld zijn. Dit zelfde geldt voor een afdelingslossing. 
Voor marathon en nationale vluchten telt de regel dat men moet inkorven binnen 
de eigen afdeling.

7.14.3.Waarom wordt voor de puntentoekenning op de Dagfond gekozen voor 
punten uit het hele vlieggebied Noord ipv uit de regio Noord Oost.

Reactie: I.v.m. de nationale kampioenschappen heeft de NPO dit voorgesteld i.v.m. 
een zo gelijkmatig speelveld. Dit is door ons overgenomen. Dit geld echter voor de 
nationale kampioenschappen. Voor de afdeling komen te punten uit het 
vlieggebied. (staat helaas niet goed in het info boekje.) Op dit gebied liggen er nu 
voorstellen.



7.14.4.Waarom wijken wij in onze afdeling af van de Nationale 
kampioenschappen. In de afdeling tellen voor de kampioenschappen alle 
vluchten terwijl er voor de nationale kampioenschappen één vlucht aftrek 
per onderdeel is.

Reactie: Op onze ledenvergadering is aangenomen alle vluchten te tellen voor de 
kampioenschappen. Voor de nationale kampioenschappen is op voorstel van de 
NPO een aftrekvlucht opgenomen dat door de NPO ledenraad is bekrachtigd. Er ligt 
nu ook geen voorstel om dit binnen onze afdeling ook in te voeren.

7.14.5.Worden de eerste drie africhtingsvluchten voor de jonge duiven per Kring 
gelost?

Reactie: Zoals u in het concept vliegprogramma kunt zien worden voor NO en ZO de 
jonge duiven per kring gelost op de eerste africhting (T26) NO en ZO gaan op de 
eerste africhting per kring naar de losplaats. Daarna met het vlieggebied naar 
dezelfde losplaats maar worden per kring gelost. ZW en NW gaan alle africhtingen 
(jong en natour) naar dezelfde losplaats maar worden wel per kring gelost.

Agendapunt 8: agenda NPO ledenraad 26.11.22.

5a. overgang leden: voor.
5b. lossing nationale concoursen: voor.

6a en 6b: voor
6c: tegen
6d: tegen

6c 2 Hitteprotocol: geen terugvlucht tellen als midfond als het geen midfond is qua afstand. 
Wij zijn tegen.

6c 3: tegen
6c 4: tegen
6c 5: ontwikkel 1 systeem: tegen
UDP aanpassen rechtstreeks naar rekenaar: voor. 

Compuclub geeft wel aan dat dit 50K kost. 
M. Reijnen: NPO Cloud werkt volgens haar niet. Wij weten niet waar we over stemmen. 
Gaat het uberhaupt werkend worden. Wij moeten de financiën in de gaten houden. Er zitten 
forse overschrijdingen in.

VZ. De cloud zou volgens het NPO gereed zijn; die fouten zijn er nu uit. Er is inderdaad wel 
een budgetoverschrijding. 

MR je moet wel aan de leden melden dat het NPO met de rekenaars overhoop liggen, dat er 
zelfs advocaten aan te pas komen. 
NPO kijkt nog wel of de Cloud nog moet worden uitgebreid met een rekenformule. VZ heeft 
gewaarschuwd dat dit een forse hoeveelheid aan werkzaamheden betekenen zal;  vooral in 
de weekenden.

Wij moeten goed navragen of de cloud wel goed werkt. 
Linnenbank maakt zich zorgen over de toekomst van Compuclub. Eigenaar kan technisch 
weinig. NPO moet zich daar ook zorgen over maken.

6 E 1: komt niet in stemming komt in de voorjaarsvergadering.
6 E 2. Voetringen later bestellen: Tegen
6 E 3. Aanpassen marathon progr. : tegen Geen ochtend lossing: tegen.



6d.  marathon met kotste afstand beginnen: leden tegen.

8. Voorlopig Resultaat ziet er gunstig uit.
Wie is akkoord: geen opmerkingen. 

9. Vaststellen begroting. MR begroting 750 K. NPO deelt dit mondeling toe. M. Reijnen vindt 
dat wij dit niet moeten accepteren en de begroting moeten afkeuren. De kosten van de 
Olympiade moet transparant zijn. Mondeling toelichten is tekort door de bocht vindt M. 
Reijnen.

Vz. Begroting is fors, men heeft een buffer. Begroting wordt niet gedeeld omdat er 
specifieke bedrijfsinfo in staat o.a. de afspraken met het MECC. De begroting is wel 
besproken met de leden van de financiële cie. En deze hebben deze akkoord bevonden.
M. Reijnen maakt nog een aanvulling een begroting kan redelijk gecomprimeerd dan hoeft 
niet alles in openbaarheid maar dan hebben we wel een beeld van de begroting.
G. Kok er zullen maar weinig mensen geïnteresseerd zijn in deze cijfers; daar hebben wij de 
FBCC voor. Hij vindt dat de FBCC mandaat moet krijgen. 
W. van Laar geeft nog een toelichting op de begroting. Begroting Olympiade is best wel 
fors; wij als bestuur wachten de toelichting af van aanstaande zaterdag bij NPO. De 
grootste uitdaging zal zijn of de verwachte inkomsten er ook daadwerkelijk komen. Er zijn 
tot op heden geen onderbelichte punten. 
M. Reijnen zou graag een accountant als toezichthouder met kennis van zaken zodat hij de 
begroting tegen het licht kan houden. Zij kunnen ook de uitgangspunten beoordelen.

Leden gaan akkoord met mandaat voor het bestuur.
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