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Notulen	Algemene	Ledenvergadering	Afdeling	9	Oost-Nederland	op	26	januari	2015	
	
	
Aanwezig:	
Bestuur:	B.	Geerink,	 J.	Bosman,	L.	 ter	Huerne,	M.	Bakker,	U.	Kögging	en	A.	van	de	Willige.	Namens	
het	bestuur	zijn	H.	Leloux	en	V.	de	Harder	met	kennisgeving	afwezig.	
Kring	 1:	 H.	 Ekkel,	 J.	 Hodes,	 G.J.	 Leus,	 E.	 Wiersma	 jr.,	 T.	 Klein	 Haarhuis,	 C.	 van	 Duiven,	 T.	 Pots,	 J.	
Becker,	W.	van	Zon,	J.	Scholten	en	B.	Nieboer.	
Kring	2:	J.	ten	Asbroek,	L.	Bruinenberg,	J.	Visser,	H.J.	Douwsma,	G.	de	Vos,	B.	ten	Barge,	G.	Kamphuis,	
H.	Olthuis	en	H.	Seelen.	
Kring	3:	G.	van	de	Bovenkamp,	M.	Freriks,	F.	Wesseldijk,	H.	Eggink,	W.	Jacobs,	K.	Elzinga,	H.	Bouwens,	
T.	Roes,	R.	Beumer	en	G.	Ketelaar.	
	
	
1.	 Opening	
Voorzitter	Ben	Geerink	heet	 alle	 aanwezigen	 van	harte	welkom	op	de	extra	 Ledenvergadering	 van	
Afdeling	9.	Deze	vergadering	wordt	gehouden	i.v.m.	een	extra	NPO	vergadering	waar	de	organisatie	
vernieuwing	van	de	NPO	wordt	besproken.	Het	afdelingsbestuur	had	zich	meer	van	de	Organisatie	
Ontwikkeling	voorgesteld.	We	zijn	dan	ook	teleurgesteld	in	de	plannen	waarmee	de	NPO	is	gekomen.	
We	 gaan	 vanavond	 de	 stukken	 bespreken	 zodat	 wij	 weten	 hoe	 onze	 achterban	 over	 de	 plannen	
denkt	en	hoe	wij	als	bestuur	komende	zaterdag	moeten	gaan	stemmen.	
2.	 Appél	Kiesmannen	
Kring	1	 is	aanwezig	met	11	kiesmannen,	Kring	2	met	9	kiesmannen	en	Kring	3	met	10	kiesmannen.	
Daarmee	zijn	alle	kiesmannen	aanwezig.	
3.	 Notulen	van	de	Algemene	Ledenvergadering	op	30	oktober	2014	jl.	
J.	Becker:	Bij	de	bestuursvoorstellen	staat	vermeld	dat	het	bestuur	tijdens	een	zitting	van	de	Tucht	en	
Geschillencommissie	het	advies	heeft	gekregen.	Volgens	mij	is	het	bestuur	daar	niet	bij	de	geweest.	
De	voorzitter	geeft	aan	dat	dit	niet	op	een	zitting	met	de	Luchtbode	Nijverdal	is	geweest	maar	op	een	
zitting	met	een	vereniging	uit	Ulft.	
De	 notulen	 worden	 met	 dank	 aan	 de	 secretaris	 ongewijzigd	 vastgesteld.	 Naar	 aanleiding	 van	 de	
notulen	zijn	er	geen	vragen.	
4.	 Ingekomen	stukken	en	mededelingen	
•	 P.V.	De	 Toekomst	 in	Harbrinkhoek	 is	met	 ingang	 van	 1	 februari	 a.s.	 toegelaten	 als	 nieuwe	
vereniging	van	onze	Afdeling.	De	vereniging	zal	onder	verenigingsnummer	0610	gaan	meespelen	 in	
Kring	1,	CC	1	Twenterand.	Het	bestuur	wenst	de	vereniging	veel	succes	in	de	toekomst.	
•	 Het	 afdelingsbestuur	 heeft	 enkele	 keren	 gesproken	 met	 het	 bestuur	 van	 Afdeling	 8.	
Doelstelling	van	deze	overleggen	zijn	om	tijdig	te	anticiperen	op	de	toekomst.	Er	is	daarbij	gesproken	
over	 hoe	 kunnen	 wij	 in	 de	 toekomst	 iets	 voor	 elkaar	 gaan	 betekenen.	 Denk	 daarbij	 aan	 het	
gezamenlijk	 vervoeren	 en	 organiseren	 van	 concoursen.	Maar	 ook	 hoe	 kunnen	wij	 onze	 leden	 een	
eerlijker	spel	gaan	bieden.	Het	is	de	bedoeling	dat	er	in	de	toekomst	een	vervolg	wordt	gegeven	aan	
deze	overleggen.		
•	 De	NU	 is	op	 zoek	naar	enkele	nieuwe	bestuursleden.	Geïnteresseerden	kunnen	 zich	 tot	en	
met	maandag	2	februari	a.s.	aanmelden	bij	het	bestuur	van	de	afdeling.	
•	 De	 verenigingen	 van	 Afdeling	 9	 kunnen	 zich	 nog	 tot	 en	 met	 zaterdag	 31	 januari	 a.s.	
aanmelden	als	Nationaal	Inkorfcentrum	voor	2015.	
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5.	 Behandeling	agenda	NPO	vergadering	31	januari	a.s.	
Het	afdelingsbestuur	heeft	ook	naar	de	 stukken	van	de	NPO	vergadering	gekeken.	Naar	aanleiding	
daarvan	heeft	het	bestuur	besloten	om	enkele	amendementen	in	te	dienen.	Dit	is	gedaan	omdat	het	
bestuur	 teleurgesteld	 is	 in	 de	 aangeboden	 stukken.	 We	 weten	 als	 bestuur	 niet	 of	 onze	
amendementen	de	steun	hebben	van	onze	Afdeling	en	daarom	zullen	wij	dit	bespreken	tijdens	deze	
vergadering.	We	zullen	het	meenemen	bij	de	bijbehorende	agendapunten.	
• Nationale	kampioenschappen	2015	
Afdeling	2	en	Afdeling	9	hebben	in	2014	een	pilot	gehouden	met	vlieglijsten.	De	resultaten	hiervan	
geven	een	ander	beeld	van	de	kampioenen	aan.	De	beste	 liefhebbers	zitten	ook	nu	nog	wel	bij	de	
kampioenen	maar	er	is	toch	een	duidelijke	andere	eindstand.	U	hebt	kunnen	lezen	hoe	de	NPO	over	
de	 uitkomst	 van	 de	 pilot	 denkt.	 Afdeling	 5	 heeft	 niet	 meegedaan	 en	 daarom	 willen	 ze	 de	 pilot	
opnieuw	uitvoeren.	Als	bestuur	 vinden	wij	dit	 een	 rare	 zaak.	We	 zullen	dan	ook	aangeven	dat	het	
opnieuw	uitvoeren	van	de	pilot	niet	nodig	is.		
De	NPO	voorstellen	wijzigen	Nationale	kampioenschappen	worden	puntsgewijs	behandeld.	
1.	 De	 vergadering	 gaat	 akkoord	 met	 de	 voorgestelde	 categorieën	 voor	 de	 Nationale	
kampioenschappen	in	2015.	
2.	 Het	 is	 niet	 duidelijke	 welke	 vluchten	 gaan	 meetellen	 voor	 de	 Nationale	 kampioenschappen.	
Worden	de	vluchten	op	voorhand	aangewezen	of	komen	er	streep	vluchten.	De	voorzitter	geeft	aan	
dat	hij	voor	99%	zeker	van	is	dat	het	streep	vluchten	gaan	worden.	Dit	i.v.m.	de	zaterdagvliegers.	
J.	 ten	Asbroek:	 Kring	 2	wil	 graag	 net	 als	 vorig	 jaar	 dat	 de	 vluchten	 vooraf	worden	 vastgesteld.	 De	
voorzitter	 geeft	 aan	dat	het	 vanaf	dit	 jaar	 anders	 is	dan	andere	 jaren.	We	kennen	met	 ingang	van	
2015	een	landelijk	vliegprogramma.	Het	is	dus	niet	nodig	om	vooraf	vluchten	aan	te	wijzen.		
G.	van	den	Bovenkamp	merkt	op	dat	hij	heeft	gehoord	dat	er	twee	afdelingen	zijn	die	zich	niet	gaan	
houden	 aan	 het	 Nationale	 programma.	 De	 voorzitter	 geeft	 aan	 dat	 deze	 afdelingen	 zich	 zelf	 dan	
buitenspel	zetten.	
G.	 van	 den	 Bovenkamp:	 Hoe	 zit	 het	 met	 de	 kampioenschappen	 marathon.	 Het	 e.e.a.	 staat	 niet	
duidelijk	 omschreven.	 Zeker	 het	 gedeelte	 over	 de	 duifkampioenschappen	 niet.	 De	 voorzitter	 geeft	
aan	dat	hij	dit	komende	zaterdag	zal	meenemen.	
H.	Ekkel:	Als	Afdeling	hebben	wij	maar	5	natour	vluchten	op	het	programma	staan.	Hoe	kunnen	er	
dan	8	gaan	tellen.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	er	tijdens	de	jonge	duiven	vluchten	ook	oude	duiven	
meekunnen.	
3	en	4.	De	vergadering	gaat	akkoord	met	deze	voorstellen.	
5.	 Het	 afdelingsbestuur	 kan	 zich	 niet	 in	 het	 NPO	 voorstel	 vinden.	 Uit	 het	 oogpunt	 van	 gelijke	
concurrentie	 vinden	 wij	 het	 voorstel	 niet	 eerlijk.	 Om	 toch	 een	 eerlijker	 spel	 te	 krijgen	 heeft	 het	
bestuur	een	amendement	ingediend	om	met	teams	van	10	duiven	te	gaan	vliegen.	Het	e.e.a.	zal	nog	
wel	verder	moeten	worden	ingevuld.	Het	belangrijkste	is	nu	eerst	om	draagvlak	te	vinden.	Zodra	dit	
er	is	kunnen	we	er	een	verdere	invulling	aan	gaan	geven.	
J.	 ten	 Asbroek:	 Kring	 2	 is	 tegen	 het	 NPO	 voorstel.	 Vooral	 de	 kleine	 liefhebber	 is	met	 dit	 systeem	
kansloos.	Ook	het	voorgestelde	deelgetal	 is	niet	eerlijk.	Kring	2	 is	ook	 tegen	bestuursvoorstel	 zoals	
deze	nu	 is	omschreven.	Ze	zien	echter	 in	dit	systeem	wel	mogelijkheden	en	Kring	2	vraagt	dan	ook	
aan	 het	 bestuur	 om	het	 voorstel	 verder	 uit	 te	werken.	 Kring	 2	 zou	 dan	 graag	 zien	 dat	 liefhebbers	
maar	1	kampioenschap	kunnen	behalen	en	dat	de	duiven	per	team	op	voorhand	worden	vastgelegd.	
H.	Ekkel.	Kring	1	is	voor	het	voorstel	van	de	NPO.	
G.	van	den	Bovenkamp.	Kring	3	is	tegen	het	voorstel	van	de	NPO.	Het	systeem	is	misschien	landelijk	
wel	geschikt	maar	niet	zoals	de	bedoeling	is	voor	alle	niveaus	hetzelfde.	Verder	is	het	deel	getal	niet	
eerlijk.	 Zeker	op	de	marathon	heeft	de	doorsnee	 liefhebber	geen	5	duiven	mee.	Over	het	voorstel	
van	het	bestuur	zijn	de	meningen	verdeeld	binnen	Kring	3.	Er	waren	liefhebbers	die	klaagden	dat	het	
teveel	uitzoekwerk	was	indien	het	bleek	dat	na	enkele	vluchten	bijvoorbeeld	team	4	bovenaan	stond.	
Verder	is	het	wenselijk	dat	het	bestuursvoorstel	eerst	verder	wordt	uitgewerkt.	
De	voorzitter	geeft	aan	dat	hij	komende	zaterdag	de	meningen	naar	voren	zal	brengen.	Verder	vraagt	
hij	aan	de	aanwezigen	mee	te	blijven	denken	aan	een	eerlijker	spelsysteem.	
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6.	De	vergadering	is	akkoord	met	dit	voorstel.	G.	van	den	Bovenkamp	vraagt	of	het	bestuur	er	voor	
wil	zorgen	dat	de	diploma’s	die	worden	uitgereikt	kunnen	worden	 ingelijst.	De	voorzitter	geeft	aan	
dat	dit	al	in	het	amendement	is	meegenomen.		
	7.	Het	bestuur	heeft	een	amendement	ingediend	om	op	alle	onderdelen	dezelfde	prijsverhouding	te	
krijgen.	Of	overal	1:3	of	1:	4.	Kring	1	en	Kring	3	geven	aan	dat	ze	het	liefst	overal	een	uitslag	van	1:3	
zien	en	in	Kring	2	gaat	de	voorkeur	uit	naar	1:4.	
• Protocol	lossingen	
Het	 afdelingsbestuur	 mist	 afspraken	 over	 code	 rood	 in	 het	 NPO	 voorstel.	 Er	 is	 daarom	 een	
amendement	 ingediend.	Afgelopen	seizoen	hebben	wij	 te	maken	gehad	met	het	afgeven	van	code	
rood.	Naar	mening	van	het	bestuur	 is	het	niet	mogelijk	om	door	de	weeks	al	het	weer	voor	 in	het	
weekend	 te	 voorspellen.	 Daarbij	 is	 de	 weersverwachting	 voor	 elke	 afdeling	 en	 losplaats	 elke	 dag	
anders.	De	vergadering	 is	akkoord	met	het	amendement	van	het	bestuur	en	ook	het	NPO	voorstel	
wordt	verder	akkoord	bevonden.	
G.	van	den	Bovenkamp:	Dit	voorstel	 is	niet	los	te	zien	van	het	voorstel	taakomschrijving	IWB.	Als	je	
de	 taakomschrijving	 goed	 leest	 is	 het	 zwaarwegende	 advies	 van	 het	 IWB	 altijd	 bepalend.	 Anders	
volgt	er	een	onderzoek	van	de	NPO	staat	er	geschreven.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	dit	niet	op	zijn	
plek	is	en	dat	de	Lossingscommissie	van	de	organiserende	instantie	altijd	bepaald	hoe	laat	er	gelost	
wordt.	Hij	zal	dit	komende	zaterdag	naar	voren	zal	brengen.	
• Regeling	lossingen	marathonvluchten	
Er	 is	 de	 afgelopen	 jaren	 veel	 gebeurd	 op	 de	 marathon	 vluchten.	 Dat	 heeft	 geleid	 tot	 een	
aangenomen	 voorstel	 in	 november	 2013	 van	onze	 afdeling	 op	de	NPO	 vergadering.	Dit	 voorstel	 is	
gedaan	om	goede	afspraken	 te	 krijgen	over	hoe	wij	 omgaan	met	ochtend	en	middaglossingen.	De	
reactie	van	het	NPO	bestuur	om	na	één	seizoen	waarin	alles	heeft	tegen	gezeten	alweer	het	e.e.a.	te	
wijzigen	 is	niet	gepast.	Afdeling	9	heeft	een	amendement	 ingediend	na	overleg	met	het	VNCC.	Het	
kan	niet	zo	zijn	dat	we	na	1	jaar	alweer	zeggen	dat	het	anders	moet.	Wel	zijn	er	enkele	punten	die	
verbeterd	kunnen	worden.	Deze	zijn	in	het	amendement	meegenomen.	
G.	van	den	Bovenkamp:	Kring	3	staat	achter	amendement	van	de	Afdeling.	Kring	3	zou	ook	graag	zien	
dat	er	wordt	uitgeweken	naar	een	andere	losplaats	indien	dit	de	weersomstandigheden	noodzakelijk	
maken.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	dit	al	in	ons	amendement	is	meegenomen	
J.	 Becker:	 Geeft	 aan	 dat	 hij	 graag	 zou	 zien	 dat	 de	 lossingscommissie	meer	 de	 ruimte	 krijgt	 om	 te	
lossen	 voor	 een	 middag	 lossing.	 De	 strekking	 middaglossing	 moet	 gewaarborgd	 blijven	 maar	 in	
sommige	 situaties	 is	 het	 diervriendelijker	 om	 tussen	 10.00	 en	 15.00	 uur	 de	 duiven	 te	 lossen.	 Als	
voorbeeld	geeft	hij	daarvoor	een	St.	Vincent	met	kopwind	aan.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	er	in	het	
verleden	 misbruik	 is	 gemaakt	 van	 deze	 situatie	 en	 dat	 daarom	 in	 overleg	 met	 het	 VNCC	 is	
afgesproken	een	middag	lossing	tussen	12.00	en	15.00	uur	te	houden.	
De	vergadering	is	akkoord	met	het	amendement	van	het	Afdelingsbestuur.	
• Taakomschrijving	IWB	
De	Afdeling	heeft	een	amendement	ingediend	om	het	weerbureau	Zimoa	toe	te	voegen	aan	het	IWB.	
Het	IWB	is	op	zoek	naar	uitbreiding	en	onze	Lossingscommissie	heeft	goede	ervaringen	met	Zimoa.	
Het	zou	goed	zijn	om	daar	landelijk	ook	gebruik	van	te	gaan	maken.	De	vergadering	is	akkoord	met	
het	amendement	van	het	afdelingsbestuur	en	het	voorstel	van	de	NPO.	
• Reglement	trainingsduiven	
De	voorzitter	geeft	aan	dat	er	volgens	het	bestuur	niet	duidelijk	is	wat	er	staat	omschreven	voor	een	
regeling	 van	 trainingsduiven.	 Het	 e.e.a.	 spreekt	 elkaar	 tegen.	 Verder	 is	 het	 volgens	 het	 bestuur	
wenselijk	 dat	 er	 landelijk	 een	 gelijke	 regeling	 komt	 voor	 trainingsduiven.	 In	 het	 reglement	 moet	
verder	duidelijker	worden	aangegeven	hoe	de	duiven	moeten	worden	gecontroleerd	of	ze	geënt	zijn	
en	wie	er	voor	de	controle	verantwoordelijk	is.	
H.	Ekkel:	Kring	1	is	tegen	een	regeling	voor	trainingsduiven.	Dit	zorgt	voor	een	eerlijker	systeem.	
J.	 ten	 Asbroek:	 Mogen	 de	 jonge	 duiven	 worden	 afgecheckt	 op	 de	 entlijst	 als	 ze	 meegaan	 als	
trainingsduif.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	dit	één	van	de	vele	opties	is	om	controle	uit	te	oefenen	op	
de	trainingsduiven.	Hij	zal	dit	zaterdag	meenemen	tijdens	de	NPO	vergadering.	
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G.	 van	 den	 Bovenkamp:	 Er	 is	 in	 het	 NPO	 voorstel	 slecht	 omschreven	 wat	 africhtingsvluchten	 en	
wedvluchten	 zijn.	 Verder	 komt	 er	 steeds	 meer	 commentaar	 op	 trainingsduiven.	 We	 moeten	 er	
samen	 iets	 goeds	 op	 bedenken	 zodat	 iedereen	 tevreden	 blijft.	 Trainingsduiven	 geven	 onvrede	 in	
verenigingen.	
J.	Hodes:	Bij	hem	in	de	vereniging	zijn	op	de	tweede	tour	ook	trainingsduiven	meegegeven.	Voor	de	
controle	zijn	deze	duiven	afgevinkt	op	de	toewijzingslijst	van	de	liefhebbers.	Verder	is	hij	van	mening	
dat	 liefhebbers	 die	 trainingsduiven	 willen	 spelen	 egoïsten	 zijn	 die	 alleen	 maar	 aan	 het	 eigenspel	
denken.	Deze	liefhebbers	komen	alleen	met	de	duiven	naar	het	lokaal	en	voeren	verder	niets	uit.	De	
liefhebbers	die	zich	druk	maakt	voor	de	vereniging	wordt	hiervan	de	dupe.	
Hans	Seelen:	Het	basis	spel	is	het	verenigingsspel	en	daar	hoort	iedere	liefhebber	zijn	duiven	ook	in	
te	korven.	
Van	Zon:	Trainingsduiven	is	de	doodssteek	voor	de	duivensport.	Zeker	als	 je	als	vereniging	ook	nog	
minimaal	5	inkorvende	leden	(deelnemers	aan	het	concours)	nodig	hebt	voordat	je	mag	inkorven.	Hij	
geeft	verder	aan	dat	liefhebbers	die	60	duiven	spelen	er	20	uitzoeken	voor	de	punten	en	de	overige	
duiven	als	trainingsduif	ritme	laten	opdoen.	Dit	is	competitie	vervalsing.	
De	 voorzitter	 geeft	 aan	 dat	 er	 zaterdag	 eerst	 landelijk	 moeten	 kijken	 hoe	 iedereen	 erin	 zit.	 De	
trainingsduiven	heeft	vandaag	de	dag	ook	met	het	specialiseren	te	maken.	Het	is	zorg	dat	we	samen	
een	oplossing	vinden	waarbij	de	duivensport	baat	heeft.	
G.	van	den	Bovenkamp:	Kring	3	heeft	in	2014	een	voorstel	ingediend	om	het	mogelijk	te	maken	in	de	
vereniging	alle	duiven	 te	 spelen	en	de	 liefhebbers	 voor	de	hogere	 spelniveaus	 te	 laten	kiezen	met	
hoeveel	duiven	ze	meespelen.	In	dit	voorstel	kunnen	we	een	oplossing	vinden.	Het	is	alleen	iets	meer	
werk	 voor	 de	 vereniging.	 De	 voorzitter	 geeft	 aan	 dat	 er	 verschillende	 varianten	 mogelijk	 zijn.	
Bespreek	dit	met	de	achterban.	
H.	 Ekkel:	 Dit	 soort	 mogelijkheden	 is	 een	 verkapte	 afschaffing	 van	 een	 eerlijk	 CC	 en	 Kringspel.	 De	
voorzitter	geeft	aan	dat	het	beter	is	om	het	in	huis	goed	te	hebben.	Als	dit	leeft	in	de	clubs	en	het	als	
acceptabel	wordt	gezien	is	dat	altijd	beter	dan	een	tevreden	CC	of	Kringconcours.	
G.	van	den	Bovenkamp:	De	eerste	discussie	is	of	we	trainingsduiven	willen	ja	of	nee.	Geef	daarna	de	
vereniging	de	mogelijkheid	om	alles	in	concours	te	houden	en	op	CC	en	Kring	met	minder	duiven	deel	
te	nemen.	
G.	de	Vos.	De	afdeling	heeft	een	fout	gemaakt.	De	Duffelvluchten	moeten	er	wekelijks	zijn	voor	de	
liefhebber	die	zijn	duiven	op	een	trainingsvlucht	wil	spelen.	Daarnaast	moet	er	de	keuze	zijn	om	te	
kunnen	deelnemen	aan	een	wedvlucht	waaraan	alle	duiven	deelnemen.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	
we	deze	optie	ook	zullen	meenemen.	
De	voorzitter	geeft	aan	dat	er	nog	een	mededelingen	map	voor	de	NPO	vergadering	is	nagezonden.	
Hierin	 staat	 aangegeven	 hoe	 men	 de	 organisatie	 wil	 gaan	 vormen.	 Als	 bestuur	 zullen	 wij	 erop	
aandringen	dat	hiervan	ook	werk	wordt	gemaakt.	
6.	 Vaststellen	vliegprogramma	2015	
H.	Ekkel:	Is	het	bekend	dat	er	in	Cahors	niet	mag	worden	gelost	tussen	12	en	14	uur?	De	voorzitter	
geeft	aan	dat	we	dit	zullen	bespreken	met	de	NPO.	
G.	van	den	Bovenkamp:	Er	staat	op	het	programma	aangegeven	dat	M29	een	kringlossing	 is.	Dit	 is	
fout	vermeld.	M29	is	een	afdelingslossing.	
Wij	 hebben	 komend	 seizoen	 een	 westelijke	 vlieglijn	 en	 Afdeling	 8	 een	 oostelijke	 vlieglijn.	 Onze	
duiven	 zullen	 elkaar	 dan	 vaker	 kruisen.	 De	 voorzitter	 geeft	 aan	 dat	 dit	 al	 wel	 eens	 vaker	 is	
voorgekomen.	Onze	 Lossingscommissie	 neemt	 in	 deze	 situaties	 contact	 op	met	 andere	 afdelingen	
om	een	kruislossing	te	voorkomen.	
C.	van	Duiven:	Wanneer	we	meer	oostelijker	gaan	lossen	krijgen	we	als	nadeel	dat	onze	duiven	altijd	
laat	worden	gelost.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	we	streven	naar	een	eerlijke	en	goede	 lossing.	We	
moeten	dan	maar	op	de	 koop	nemen	dat	 onze	duiven	 soms	 iets	 later	worden	 gelost.	We	moeten	
alles	doen	om	het	de	duiven	mogelijk	te	maken	om	naar	huis	te	komen.	
J.	 ten	Asbroek:	Hij	 vraagt	of	de	nieuwe	 losplaatsen	 in	België	al	bekend	 zijn	en	of	er	nog	overleg	 is	
geweest	met	Afdeling	8	over	de	losplaats	Salbris.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	de	nieuwe	losplaatsen	
in	België	nog	niet	bekend	zijn.	Salbris	is	wel	besproken	met	afdeling	8.	Het	e.e.a.	hierover	zal	verder	
worden	uitgezocht.	
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7.	 Rondvraag	
J.	ten	Asbroek:	Enkele	jaren	geleden	is	er	gezegd	dat	duiven	niet	onder	het	pluimvee	zouden	vallen.	
Onlangs	 met	 de	 vogelgriep	 bleek	 dat	 de	 duiven	 toch	 weer	 worden	 gezien	 als	 pluimvee	 en	 dat	
daarvoor	dezelfde	beperkingen	gelden.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	het	verbod	gelde	voor	pluimvee	
en	 ander	 gevogelte.	 We	 kunnen	 niet	 ontkennen	 dat	 de	 duiven	 niet	 onder	 het	 overige	 gevogelte	
vallen.	We	zullen	het	e.e.a.	op	de	achtergrond	verder	navragen.	
L.	 Bruinenberg:	 Het	 amendement	 van	 het	 afdelingsbestuur	 is	 ook	 tijdens	 de	 Kring	 2	 vergadering	
besproken.	De	helft	en	meer	wist	niet	hoe	het	met	het	voorgestelde	tiental	werkt.	Het	zou	wenselijk	
zijn	dat	het	afdelingsbestuur	in	de	toekomst	de	Kringvergaderingen	komt	bezoeken	om	hun	leden	te	
informeren.	Het	Kringbestuur	staat	nu	met	een	mond	vol	tanden	en	kan	de	vragen	van	de	leden	niet	
beantwoorden.	 De	 voorzitter	 geeft	 aan	 dat	 we	 in	 eerste	 instantie	 draagvlak	 voor	 het	 idee	wilden	
creëren.	Als	dit	er	is	kunnen	we	verdere	invulling	geven	aan	het	plan.	
H.J.	 Douwsma:	 Hij	 leest	 een	 stuk	 tekst	 voor	 uit	 het	 Spoor	 der	 kampioenen	waarin	NPO	 voorzitter	
Buwalda	 uitspraken	 doet	 over	 het	 voorthelpen	 van	 de	 kleinere	 verenigingen	 die	 met	 het	
voortbestaan	worden	bedreigd	wegens	het	tekort	aan	 leden.	Buwalda	wil	daarmee	voorkomen	dat	
om	die	 reden	 liefhebbers	 stoppen	 in	 de	 duivensport.	 Douwsma	 geeft	 aan	 dat	 de	 afdeling	 onlangs	
naar	zijn	vereniging	een	brief	heeft	gestuurd	waarin	ze	aangeven	komend	seizoen	geen	dispensatie	
meer	te	verlenen	indien	de	vereniging	niet	voldoet	aan	de	reglementen.	Douwsma	geeft	aan	dat	zijn	
vereniging	samen	met	twee	andere	verenigingen	in	één	gebouw	zitten	en	dat	deze	drie	verenigingen	
daar	samen	inkorven.	Wanneer	zijn	vereniging	Steeds	Vooruit	gedwongen	wordt	om	te	gaan	fuseren	
zullen	 er	 leden	 zijn	 die	 stoppen	 met	 de	 duivensport.	 Dit	 staat	 haaks	 op	 de	 uitspraken	 die	 NPO	
voorzitter	Buwalda	in	het	Spoor	der	Kampioenen	heeft	gedaan.	Douwsma	vraagt	wat	het	bestuur	in	
deze	voor	hen	wil	en	kan	doen.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	we	zeker	niet	willen	dat	leden	versneld	
afhaken.	Hiervoor	kunnen	eventueel	de	afspraken	worden	bijgesteld.	De	NPO	reglementen	schrijven	
voor	dat	na	3	jaar	dispensatie	het	lidmaatschap	ophoudt.	Douwsma	geeft	aan	dat	hij	al	vaker	in	een	
vergadering	heeft	aangegeven,	en	ook	de	NPO	voorzitter	zegt	dit,	dat	we	daarover	samen	in	overleg	
moeten.	 Maar	 wat	 dat	 betreft	 heeft	 hij	 nog	 nooit	 iets	 van	 het	 afdelingsbestuur	 gehoord.	 De	
voorzitter	 geeft	 aan	wanneer	 de	NPO	 voorzitter	 Buwalda	 hier	 een	 invulling	 aan	wil	 geven	 hij	met	
voorstellen	moet	komen	over	hoe	hij	dit	wil	gaan	invullen.	Het	afdelingsbestuur	wil	wel	meewerken	
aan	het	veranderen	van	regels.	De	voorzitter	zal	komende	zaterdag	er	aandacht	aan	schenken	tijdens	
de	NPO	vergadering.	
H.	 Ekkel:	 Hij	wil	 nog	 graag	 even	 terugkomen	 op	 de	 kruislossingen	werden	 besproken.	 Hans	 is	 van	
mening	dat	we	hiermee	onze	Lossingscommissie	tekort	doen.	Onze	Lossingscommissie	gaat	altijd	in	
dergelijke	situaties	in	overleg	met	de	andere	afdeling.	Het	gaat	goed	zoals	het	nu	gaat.	De	voorzitter	
geeft	aan	dat	onze	Lossingscommissie	er	alles	aan	doet	om	problemen	te	voorkomen.	Ze	zijn	goed	
bezig	en	heeft	hen	hierover	al	vaker	gecomplimenteerd.	
G.	van	den	Bovenkamp:	Hij	is	gebeld	door	Peter	Janssen	met	het	bericht	dat	hij	is	gevraagd	om	toe	te	
treden	 tot	 de	 Lossingscommissie	 van	 Afdeling	 9.	 Janssen	 heeft	 zijn	 sporen	 als	
Lossingsverantwoordelijke	al	verdiend	in	Duitsland.	Hij	heeft	hiervoor	zelfs	na	15	jaar	een	certificaat	
ontvangen.	 Janssen	voelde	zich	vereerd	dat	hij	was	gevraagd.	Een	tijdje	 later	 is	hij	opnieuw	gebeld	
door	Peter	 Janssen	met	de	mededeling	dat	het	niet	doorging	omdat	Kring	1	 tegen	zou	zijn.	Gerard	
geeft	aan	dat	hij	zich	stoort	aan	deze	gang	van	zaken	doen	en	het	jammer	te	vinden	dat	er	niet	naar	
zijn	kwaliteit	wordt	gekeken.	
De	voorzitter	legt	uit	waarom	het	afdelingsbestuur	heeft	besloten	om	Peter	Janssen	niet	toe	te	laten	
treden	tot	de	Lossingscommissie.	In	eerste	plaats	heeft	dit	niets	met	Kring	1	te	maken.	Deze	hebben	
zich	hierover	nooit	uitgelaten.	Het	afdelingsbestuur	is	er	verder	van	overtuigd	dat	Peter	Janssen	het	
beste	voor	 zal	hebben	met	onze	duiven	en	dat	hij	 zijn	naam	niet	 ten	grabbel	 zal	 gooien.	De	naam	
Peter	Janssen	ligt	echter	zeer	gevoelig	 in	een	groot	deel	van	onze	Afdeling.	Om	de	rust	te	bewaren	
binnen	 onze	 Afdeling	 heeft	 het	 bestuur	 besloten	 om	 Peter	 Janssen	 niet	 toe	 te	 voegen	 tot	 de	
Lossingscommissie.	
8.	 Sluiting	
Voordat	de	voorzitter	de	vergadering	sluit	vraagt	hij	of	de	vergadering	zich	er	 in	kan	vinden	dat	de	
agenda	met	de	bijbehoren	stukken	van	de	Algemene	voorjaarsvergadering	van	Afdeling	9	welke	op	2	
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maart	a.s.	zal	worden	gehouden	op	dinsdag	10	februari	a.s.	naar	de	verenigingen	wordt	verzonden.	
Dit	 in	verband	met	het	korte	tijdbestek	tussen	de	vergaderingen	en	het	goed	kunnen	voorbereiden	
van	de	vergadering.	De	vergadering	gaat	hiermee	akkoord.	
Tot	slot	bedankt	de	voorzitter	een	ieder	voor	de	komst	naar	Hengevelde	en	wenst	hen	wel	thuis.	


