
P.V. (0633) de Zwaluw, Enschede 
 
Voorstel De Zwaluw Enschede 
 
Betreft: minimum aantal inkorvers 
 
Het volgende voorstel willen wij in stemming laten brengen op de afdelingsvergadering. 
Vervolgens brengt de afdeling dit voorstel in bij de NPO. 
Voor de gewone wedvluchten, niet zijnde sectoraal of nationaal, het minimum aantal deelnemers op 
5 zetten. 
Als dit aantal hoger is bijvoorbeeld 7, dan versnelt dit de afbraak van de duivensport. In de praktijk 
blijkt dat wanneer een vereniging niet zelfstandig mag inkorven vanwege te gering aantal 
deelnemers en de leden dus elders dienen in te korven, er een deel van de leden helemaal niet 
inkorft. Een deel van de leden wil niet elders inkorven en doet dan gewoon niet mee. Dit is met name 
het geval bij de oudere leden. En onze sport heeft juist heel veel oudere leden. Men korft steeds 
minder in en tenslotte korft men helemaal niet meer in. Iets wat in het straatje van M. van der Kruk 
zou passen. 
Bij veel verenigingen is het bovendien zo, dat zij die het inkorven doen, lang niet altijd zelf duiven 
mee hebben. In de inkorfploeg zitten 1 of 2 bestuursleden. Het is een belediging van en een 
verdachtmaking naar de inkorfploeg, als het aantal deelnemers onder de ondergrens blijft, er niet in 
eigen vereniging ingekorfd mag worden. 
Je ziet bij niet al te grote verenigingen met name bij de jonge duiven vluchten, dat het daar al een 
probleem wordt om het minimum aantal te halen, omdat een deel van de leden de jongen pas speelt 
op de natoer. 
Als er in eigen club steeds minder ingekorfd mag worden, gaat de club versneld ter ziele. Een deel 
van de leden gaat elders onderdak zoeken. Maar ook zal een deel gewoon stoppen. 
 
Enschede, 29 oktober 2020 
Zwaluw Enschede 
J. Lassche, voorzitter 
 
 
 
Preadvies bestuur: 
We kunnen het bovenstaande niet als ingekomen voorstel behandelen. Voorstellen dienden voor 3 
oktober jl. te zijn ingeleverd. 
Dit wil overigens niet zeggen dat het minimale aantal deelnemers per vlucht niet onze aandacht heeft 
en dat wij de huidige aantallen willen verhogen. De regels hierover zijn afgelopen winter in 
tegenstelling tot wat de bedoeling was niet gewijzigd. En tijdens de komende NPO-ledenraad wordt 
dit onderwerp ook niet behandeld. In het beleidsplan van het NPO-bestuur dat wel wordt besproken 
worden de aantallen niet gewijzigd. Mocht het opnieuw ter sprake komen dan zullen wij het in de 
voorjaarsvergadering behandelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.V. (0673) Snelpost, Neede 
 
Geacht bestuur, 
 
Snelpost Neede wil de volgende punten indienen. 

1. Het bestuur merkt terecht op dat kruislossingen vermeden moeten worden. Het gevaar voor 
vermenging wordt anders groter. Daarom vinden we dat we niet rond de lijn Parijs-Roodeschool 
moet lossen, maar meer zuidelijker losplaatsen moeten kiezen. Zodoende ontstaat er meer 
ruimte om alles uit elkaar te houden. We moeten naar gescheiden vlieglijnen. 

2. Om voornoemde reden Peronne te veranderen in Dizy Le Gros, Peronne mag ook niet vanwege 
afspraken in de ledenraad. 

3. Ook geen Quiévrain meer te vliegen maar een oostelijker losplaats. 
4. Wij stellen voor ter vergadering kring zuid te laten kiezen tussen de losplaatsen Venlo, Maaseik en 

Beek en Donk, Budel. Het argument dat Venlo aan het water ligt klopt, maar ze hoeven niet over 
het water. Ook bij Maaseik zijn dat maar beperkte meertjes. Je vindt ze in de atlas niet eens terug. 
Anders is dat noord van Budel met diverse grotere wateroppervlaktes. Budel is eertijds afgeschaft 
door onze afdeling vanwege de heel vaak slechte thuiskomsten. Vanaf Beek en Donk is het 
rivierengebied vaak een grote belemmering gebleken, vooral bij stil weer. 

5. Het programma wat vermenging moet voorkomen moet een update krijgen. Dit werd net als het 
houden van evaluaties, cursussen en het vast leggen van data in het verleden tegengehouden 
door de vorige voorzitter NPO. Met aanpassingen van het programma is rekening gehouden bij de 
bouw. Ook kunnen daar weersomstandigheden in worden vastgelegd. Het programma kan daarin 
zelfs zelflerend worden gemaakt. Het werd allemaal tegengehouden. 

Groet, 
Kees Elzinga 
 
 
 
Preadvies bestuur: 
Komend seizoen is er één midfondvlucht welke wij op vrijdagavond inkorven. Wanneer wij naar een 
zuidelijker gelegen losplaats zouden gaan zullen wij niet op tijd over zijn omdat dit simpelweg een 
langere reistijd met zich meebrengt. We vertrouwen erop dat de NPO ons net als andere jaren 
eenmalig dispensatie verleent om naar Péronne te gaan. 
De losplaats Quiévrain ligt op de grens van de lijn Roodeschool-Parijs. Hierdoor mogen alle afdelingen 
van Nederland gebruik maken van deze losplaats. 
Voor het bestuur zijn de losplaatsen Venlo en Maaseik geen optie om naar toe te gaan. Het is al vaker 
gebleken dat het slechte verloop wordt veroorzaakt door het water. 
We vertrouwen erop dat het NPO-bestuur voortvarend te werk zal gaan in het vastleggen van data, 
aanpassingen programma’s etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.V. (0801) Aalten, Aalten 
 
Bestuur afdeling 9 Oost-Nederland 
t.a.v. de secretaris dhr. A. van de Willige 
 
Aalten, 6 november 2020 
 
Betreft : amendement Afdelingsvergadering 23-11-2020/ NPO ledenraad 28-11-2020 
 
Geacht bestuur, 
Voor de afdelingsvergadering van 23 november a.s. en daaraan gekoppeld de NPO ledenraad van 28 
november aanstaande wil de vereniging PV Aalten (0801), een amendement indienen. 
 
Toelichting. 
Er is weer heel wat gaande over sectorvluchten of lossingen. Niet alleen op de dagfond of jonge 
duiven nu ook op de midfond. 
 
Het nieuwe NPO bestuur wil meer elan geven aan een aantal vluchten met nationale uitstraling. 
Daarom wil men 2 midfondvluchten in sectorverband lossen. Dit is ook zo opgenomen in het voorstel 
Nationaal Vliegprogramma 2021. 
 
Daarnaast heeft het NPO bestuur te kennen gegeven om naar aanleiding van voorstel Afdeling 9, met 
de afdelingen in gesprek te willen over nieuwe indelingen van de sectoren. Zie agenda NPO 
vergadering, ingediend punt door afdeling 9.  
 
Overweging 
De leden van de PV Aalten vinden een vlieggebied van 140 km breed (Montfoort-Kotten)veel te groot 
voor een snelheidsvlucht en zijn daarom tegen een sectorale lossing op de midfond.  
 
Dat PV Aalten niet alleen staat in deze gedachte blijkt wel uit de meerdere verenigingsvoorstellen 
voor de afdelingsvergadering waarin wordt geopperd om op de midfond en/of andere disciplines te 
niet sectoraal te lossen. 
 
Zelfs Afdeling 8-GOU heeft voor de NPO ledenraad als reactie op het Nationaal Vliegprogramma 2021 
voorgesteld om de sectorlossingen op de midfond te schrappen. 
 
Het preadvies van het NPO bestuur is hierin letterlijk : “Het NPO bestuur is tegen dit voorstel en 
handhaaft in haar advies de twee geplande Midfond sectorvluchten. Het NPO bestuur wil de vitesse-
midfond spelers ook een tweetal vluchten bieden met nationale uitstraling. Ervaring uit het verloop 
van de vluchten zal leren of de sector indelingen voor deze vluchten eventueel aangepast zal moeten 
worden”. 



Voorstel PV Aalten. 
Bestuur en leden van de PV Aalten, 0801, zouden het preadvies van het NPO bestuur graag 
omdraaien en stellen het volgende voor : 
 
Voor het seizoen 2021 worden de sectorale lossingen beperkt tot de 2 geprogrammeerde dagfond 
vluchten en de gebruikelijke marathonvluchten. Vluchten behorend tot de categorie snelheid 
worden in afdelingsverband gelost. 
 
Pas als in 2021 de nieuwe sectorindeling, zoals voorgesteld door afdeling 9, landelijk is aangenomen, 
kan er gesproken en gestemd worden over sectorlossingen op de snelheidsvluchten voor het 
Nationaal Vliegprogramma 2022. 
 
Discussiepunt n.a.v. dit voorstel 
In het preadvies van het afdelingsbestuur op het voorstel van PV de Snelvlucht uit Oldenzaal staat : 
“Het bestuur is van mening dat wij hierin niet anders kunnen dan de landelijke uitkomst volgen. Dit 
om onze leden niet op voorhand uit te schakelen voor de Nationale kampioenschappen.” 
Graag zouden wij geïnformeerd worden waar er in statuten of regelgeving is opgenomen dat bestuur 
NPO kan bepalen hoe er gelost dient te worden in het licht van de Nationale Kampioenschappen. 
Naar onze bescheiden mening is deze veronderstelling namelijk onjuist.  
Er wordt slechts voorgeschreven uit welke uitslag punten mogen worden gehaald voor de berekening 
van de kampioenschappen en aan welke minimum afstand men moet voldoen. 
 
Tenslotte 
Om het NPO bestuur al wat huiswerk mee te geven en in alle rust een verloop van een sectorvlucht 
met “nationale uitstraling” te kunnen beoordelen zijnde uitslag en verslag convoyeur van de vlucht 
M24 uit 2018 als bijlage toegevoegd. De uitslag is van de vlucht met normaal gesproken onze 
grootste midfond afstand. Deze mag een ieder voor zich interpreteren, verslag convoyeur is 
toegevoegd om een indruk te geven van de vliegomstandigheden. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor het in behandeling nemen van dit amendement.  
 
Met vriendelijkste groet, 
Bestuur en Leden PV Aalten 
 
V. de Harder 
secretaris 
 
 
Preadvies bestuur: 
Als bestuur zien wij wel in dat een eerlijke sectorvlucht op de midfond en jonge duiven vluchten met 
de huidige sector indeling niet mogelijk is. Het zal alleen nog een hele opgave worden om tot een voor 
heel Nederland acceptabele indeling te komen. We kunnen op dat gebied niet anders dan de 
ontwikkelingen van een herindeling afwachten. We zullen tijdens de NPO-ledenraad tegen de extra 
sectorvluchten op de midfond stemmen. 
Naar aanleiding van onze opmerking n.a.v. het voorstel van P.V. de Snelvlucht Oldenzaal het volgende. 
De NPO is de organisator van de Nationale en sectorale vluchten. Voor de Nationale 
kampioenschappen stelt de NPO vast welke vluchten hiervoor meetellen. Onze ervaring hierin is dat 
alle Nationale en sectorale vluchten verplicht meetellen. Om onze leden niet op voorhand uit te 
schakelen voor de Nationale kampioenschappen kunnen wij dan ook niet anders dan deze vluchten in 
ons programma opnemen. Als wij niet aan de sectorvluchten midfond en jonge duiven zouden 
deelnemen hebben wij per categorie op voorhand al twee vluchten minder waarop onze leden een 
resultaat kunnen behalen. 



P.V. (0832) Vriendenkring De Bode, Doetinchem 
 
P.V. Vriendenkring De Bode 
 
Doetinchem, 07 november 2020 
 
Amendement Vliegprogramma 2021 
 
Geacht bestuur, 
In grote lijnen kunnen wij ons vinden in het vliegprogramma 2021. Zeker qua opbouw hebben wij 
geen opmerkingen. Wat ons wel tegen staat zijn de twee africhtingsvluchten jonge duiven. U deelt 
Kring Zuid in, in CC 6 en 9 samen en  CC 7 en 8 samen oftewel u kiest voor een breedte van ruim 35 
km op de vlieglijn en niet voor  lengte of diepte. Wij van P.V. Vriendenkring De Bode uit Doetinchem 
zouden dat graag anders zien en wel weer in de lengte of diepte van Kring Zuid. Ook wel de oost kant  
en de westkant. Wij hebben bij de africhtingsvluchten van de jonge duiven als vereniging op de 
kortste afstand niets te zoeken bij zowel CC 6 als CC9 met een overvlucht  voor de liefhebbers op de 
grootste afstand van circa 35 km. Indien u dit niet wenst te veranderen dan zouden wij als vereniging 
voor de africhtingsvluchten van de jonge duiven, op geografische gronden, ingedeeld willen worden 
bij CC8.  
 
Als tweede willen wij ageren tegen de losplaats Arlon. Deze losplaats wijkt totaal af van de lijn die de 
andere voorgestelde losplaatsen wel hebben. Zeker voor de jonge duiven is dit vragen om 
moeilijkheden. U switcht hier volgens de gekozen losplaatsen plotseling 150km naar het oosten.  Als 
u toch een oostelijker losplaats wilt hebben zou u ook voor Chimay kunnen kiezen. Deze losplaats ligt 
wel goed in de lijn ten opzichte van de andere gekozen losplaatsen. Verschillende afdeling kunnen 
hier wel lossen waarom zou dat voor afdeling  9 niet kunnen. Wij zouden dan ook graag de losplaats 
Arlon vervangen zien worden door een losplaats die wel in de lijn past. 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard van den Bovenkamp 
Voorzitter P.V. Vriendenkring De Bode  
 
 
 
Preadvies bestuur: 
De keuze om de CC’s zo in te delen tijdens de trainingsvluchten jonge duiven en natour is gemaakt om 
de diepte uit Zuid te halen. Voor de kortste afstand is anders de overvlucht verder dan de afstand die 
de duiven zouden moeten vliegen. Het bestuur is ermee akkoord dat P.V. Vriendenkring De Bode met 
CC-8 meegaat tijdens de trainingsvluchten van de jonge duiven en de natour. 
We zijn er ons van bewust dat Arlon en Quiévrain hemelsbreed verder uit elkaar liggen dan normaal 
het geval is. Er ligt alleen geen alternatief in het midden. Zoals wij al vaker hebben aangegeven is 
Chimay geen geschikte losplaats voor onze afdeling. Omdat wij van mening zijn dat de ligging van een 
losplaats niet belangrijk is hebben wij ervoor gekozen om beide losplaatsen eenmaal op te nemen in 
ons programma. We zullen de NPO vragen of er nog nieuwe losplaatsen beschikbaar zijn. Wanneer er 
eventueel een geschikt alternatief bij is zullen wij deze overnemen. 
 
 
 
 
 
 



P.V. (0874) de Koerier, Zelhem 
 
Beste Arjan, 
  
Ondanks dat jullie onderstaand verenigingsvoorstel in stemming gaan brengen hebben wij hier 
vooraf toch een vraag over. 
  
Voorstel 4: Zeddam 
P.V. (0818) C.L.V. ’s-Heerenberg stelt voor om Zeddam in te delen bij CC-7. 
Preadvies bestuur: 
Het bestuur heeft geen problemen met deze wijziging omdat het maar een enkel lid betreft die 
hierdoor 
in dezelfde CC kan meespelen als waarin de vereniging is ingedeeld. 
  
Met de herindeling van de Afdeling en de CC’s is toch juist het uitgangspunt geweest dat de leden 
worden ingedeeld in de CC waarin hun hok geografisch staat. M.u.v. van enkele splijtleden. Waarbij 
destijds duidelijk de afspraak is gemaakt wanneer deze splijtleden in de toekomst van vereniging 
veranderen automatisch de dispensatie te vervallen, en worden ze ingedeeld in het spelgebied waarin 
ze volgens hun coördinaat thuishoren. Dit geldt ook voor nieuwe leden. 
  
Met voorstel 4 wilt u voor 1 nieuw lid (zelfs de hele woonplaats??) een uitzondering maken. Vanwaar 
deze keuze? Zeddam valt onder CC8. Bent u niet bang, dat er dadelijk meer leden van vereniging ruilen 
om maar in andere CC te mogen meespelen? En stemmen we nu over 1 specifiek lid, of verandering 
van een hele woonplaats naar een andere CC? De herindeling is pas een jaar oud waarom nu al 
vlieggebieden (woonplaatsen) aanpassen? 
  
Hopelijk wil je dit even toelichten, dan kunnen we aan de hand van jullie reactie een stem uitbrengen. 
 
Bvd. 
  
Met vriendelijke groet, 
Sander Gemmink 
  
PV de Koerier te Zelhem 
0874 
 
 
Preadvies bestuur: 
In principe is het bestuur tegen het aanbrengen van wijzigingen in de indeling van onze afdeling. Alleen 
in dit geval gaat het om een randgeval waarbij wij ons afvragen of het wel verstandig is geweest om 
Zeddam in te delen bij CC-8. Bij de herindeling van onze afdeling kende Zeddam één lid. Deze was lid 
van P.V. C.L.V. ’s-Heerenberg. Hij werd hierbij benoemd tot splijtlid waardoor hij zoals hij altijd gewoon 
was meevliegen in CC-7. In 2020 heeft zich in Zeddam een nieuw jeugdlid aangemeld bij P.V. C.L.V. ‘s-
Heerenberg. Deze werd conform de afspraken ingedeeld als splijtlid in CC-8. Gezien het feit dat het 
gaat om één jeugdlid en het feit dat Zeddam bij de herindeling misschien wel bij CC-7 had moeten 
worden ingedeeld zijn wij bereid om in dit voorstel mee te gaan. We zien hierdoor geen aanleiding om 
er bang voor te zijn dat er in de toekomst meerdere gevallen bijkomen. 


