
 1 

 
 
 
 
 
 
Secretariaat Afdeling 9: Karel Doormanstraat 26-A, 7461 ER, Rijssen | ) 06-16673702 | *  secretaris@afdeling9.nl 
 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering Afdeling 9 Oost Nederland 
 

Rijssen, 11 november 2020 
 

Aan alle afgevaardigden van de verenigingen, de Financiële Begeleiding Commissie, Jeugdcommissie, 
Lossingscommissie, Vervoerscommissie, Dagfondclub Achterhoek-Twente, VNCC, Fondunie 2000, en 
Gouden speld dragers Afdeling 9. 
 

Geachte heer, mevrouw, 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering van Afdeling 9 Oost-Nederland. De 
vergadering zal worden gehouden op maandag 23 november 2020. Aanvang 20.00 uur. Onze 
ledenvergadering zal digitaal worden gehouden via een livestream welke u op YouTube kunt volgen. De link 
naar onze ledenvergadering zullen wij u binnenkort toezenden. 
 

Zoals al eerder aangegeven zal in dit geval alleen het (dagelijks) afdelingsbestuur aanwezig zijn met enkele 
technische mensen om de live-uitzending mogelijk te maken. De afgevaardigde van elke vereniging kan 
vooraf aan de vergadering schriftelijke vragen stellen en stemmen uitbrengen tot uiterlijk 72 uur voor 
aanvang van de vergadering. Voor de goede orde dit is tot en met vrijdag 20 november a.s. 20.00 uur. 
 
De gestelde vragen worden tijdens de vergadering behandeld. Er kunnen tijdens de vergadering zelf geen 
vragen worden gesteld of discussies worden gevoerd. Het stemmen over voorstellen en amendementen 
zal eveneens schriftelijk (digitaal) door de afgevaardigden voorafgaande aan onze ledenvergadering 
plaatsvinden. Deze wijze van stemmen is dankzij de “Noodwet Covid-19” rechtsgeldig. 
 

Agenda: 
1. Opening 
2. Appél Afgevaardigden 
3. Notulen ledenvergadering Afdeling 9 gehouden op 27 februari 2020 
 Zie bijlage. 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 

§ Terugblik seizoen 2020. 
§ Voorlopige vervoerscijfers 2020. 

Zie bijlage. 
5. Bestuursverkiezing 
 Zie pagina 2. 
6. Bestuursvoorstellen 
 Zie pagina 3. 
7. Verenigingsvoorstellen 
 Zie pagina 4-14. 
8. Vliegprogramma 2021 
 Zie bijlage. 
9. Agenda NPO Ledenraad zaterdag 28 november a.s. 
 Zie pagina 15. 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
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Bijlage agendapunt 5: “Bestuursverkiezing” 
 
Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Ulrich Kögging. 
 
Aftredend en herkiesbaar is de heer Arjan van de Willige. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld 
waardoor onze secretaris conform statuten artikel 18.3 per acclamatie wordt herbenoemd. 
 
Als  kandidaat bestuurslid heeft Erik Wilmink uit Enschede zich aangemeld als bestuurslid Afdeling 9. Het 
bestuur heeft inmiddels een goed gesprek met Erik achter de rug en hebben alle vertrouwen in een 
plezierige samenwerking. We heten Erik dan ook van harte welkom in het bestuur. 
Er zijn geen tegenkandidaten waardoor wij Erik conform statuten artikel 18.3 per acclamatie benoemen 
tot bestuurslid van Afdeling 9. 
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Bijlage agendapunt 6: “Bestuursvoorstellen” 
 
Het bestuur wil voor deze vergadering de twee onderstaande voorstellen inbrengen. 
 
Voorstel 1. 
Wij hebben in 2018 afgesproken om voortaan de vitesse, jonge duiven en natourvluchten te starten met 
drie Noord-Zuid vluchten. Gedurende de afgelopen twee jaar zijn wij tot de conclusie gekomen dat het 
aantal Noord-Zuid vluchten op de vitesse en natour teveel is. Een afdelingslossing zorgt voor betere 
spreiding van de prijzen waardoor de wind minder invloed heeft op het verloop. Daarnaast kunnen de 
duiven gezamenlijk worden vervoerd en dit kan in de kosten besparen. We willen daarom dan ook 
voorstellen om voortaan het seizoen op de vitesse en natour te starten met twee Noord-Zuid vluchten. 
 
Voorstel 2. 
Binnen de duivensport is het doorgaans gewoon om een onaangewezen, aangewezen en 
duifkampioenschap te vervliegen. Een kampioenschap waar wij nog niet veel mee hebben gewerkt maar 
wel in opkomst is het “hokkampioenschap”. U kent ongetwijfeld de competitie “Grootmeesters” van het 
Spoor der Kampioenen of de uitslag “Uitblinkers” uit onze eigen uitslagen. Deze uitslagen zijn gebaseerd 
of het behaalde succes van alle duiven tezamen gedeeld door het aantal ingekorfde duiven. Op deze wijze 
wordt bepaald welk hok de beste teamprestatie heeft behaald. Als bestuur willen wij voorstellen om dit 
kampioenschap, conform het NPO voorstel, toe te voegen aan onze kampioenschappen. De prestaties 
zullen uit dezelfde uitslagen worden gehaald als de overige kampioenschappen. We willen hierbij wel 
opmerken dat het om een extra kampioenschap zal gaan en niet ter vervanging van het onaangewezen 
kampioenschap zoals bij de Nationale kampioenschappen het geval is. 
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Bijlage agendapunt 7: “Verenigingsvoorstellen” 
 
Onderstaand treft u de binnengekomen verenigingsstukken met daarin de nodige voorstellen. Om 
bepaalde voorstellen niet meerdere keren te behandelen hebben wij ze samengevoegd. Aan het einde 
treft u een overzicht met de voorstellen die wij in stemming brengen. 
 
 
Voorstel P.V. (0652) Onze Sport Haaksbergen: 
 
Geacht bestuur, 
 
Onderstaande voorstellen willen wij graag op de komende ledenvergadering van de afdeling behandeld 
zien. 
 
Voorstel 1. Lossen ten zuiden van de afdeling. 
 
Het beleid van de NPO is om de lijn Roodeschool – Bergerac aan te houden voor de lossingen. Dit betekent 
voor onze afdeling dat het dus niet de bedoeling is te lossen in bv. Boxtel, Tilburg, Duffel en Quiévrain. Uw 
secretaris maakte enkele weken geleden de opmerking dat de wind altijd van invloed is op de uitslag van 
een wedvlucht en dat het niet uitmaakt vanuit welke losplaats gevlogen wordt. Dit laatste is pertinent niet 
waar. Bij een lossing vanuit het zuiden t.o.v. van de afdeling maakt het inderdaad niet uit, maar bij 
lossingen vanuit voorgenoemde losplaatsen schakelt men op voorhand de oostelijke kant van onze 
afdeling uit of er nu een westen, zuidwesten of een oostelijke wind waait; het maakt wel degelijk wat uit. 
Er zijn zuidelijker losplaatsen genoeg op te noemen waar wij kunnen lossen. De evaluatie van de 
losplaatsen welke afdeling 10 gedaan heeft kan voor onze afdeling ook een Eyeopener zijn. Uit deze 
evaluatie blijkt dat er genoeg oplossing zijn om te lossen. Daarom stellen wij voor te lossen van plaatsen 
zuidelijk van de afdeling . Bijkomend voordeel is dat wij ook niet meer de konvooien van afdeling 7, 8, 10 
en 11 hoeven te kruizen. (op voorhand vliegprogramma’s afstemmen in dezelfde lijn) 
 
Voorstel 2. Minder vluchten per week. 
 
De overgrote meerderheid van de liefhebbers wil graag 1 vlucht per week. U heeft als bestuur meerdere 
keren aangegeven het hiermee eens te zijn. Hoewel we dit -corona- jaar in een uitzonderlijke situatie 
verkeerden zag u toch kans om 33 wedvluchten in 19 weken tijd te “proppen”. Het gevolg was dat de 
vrijwilligers soms vier of vijf dagen per week in het verenigingslokaal aanwezig moesten zijn. De NPO heeft 
een concept-vliegprogramma opgesteld dat zoveel als mogelijk hier rekening mee houdt. In dit kader is 
het ook belangrijk van het éénmaal vastgesteld vliegprogramma niet meer af te wijken. 
 
Voorstel 3. Jonge duiven en natour lossingen. 
 
Veel liefhebbers korven hun jonge duiven niet in voor de jonge duivenvluchten en spelen ze pas op de 
natourvluchten in de verwachting en hoop dan minder jonge duiven te verliezen. Over de oorzaken van 
de verliezen van jonge duiven zijn de meningen verdeeld. Eén van de oorzaken is echter de kruislossingen 
met afdeling 8, 10 en 11. Het moet toch, in deze digitale tijd, mogelijk zijn dit te voorkomen. Wij stellen u 
voor dat de NPO bij de komende NPO vergadering het IWB de – nog te ontwikkelen - instrumenten en de 
bevoegdheid hiertoe geeft. 
 
Voorstel 4. Sectorindeling 
 
We staan achter het voorstel van onze afdeling voor de nieuwe sectorindeling waarbij we niet meer met 
afdeling 7 concoursen. De sector is hiervoor veel te breed waardoor de wind en de keuze van de losplaats 
een veel te grote invloed heeft op de uitslag. Wij zien de sectorvluchten voor midfond en jonge duiven 
niet zitten. Beter zou zijn hier alleen afdelingsconcoursen van te houden. 
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Voorstel 5. Indeling Afdeling 
 
Het lijkt ons veel beter om onze afdeling op te splitsen in 2 concoursgebieden: een westelijk deel en een 
oostelijk deel. En deze weer op te delen in noord en zuid zodat er 4 kringen ontstaan. Dit jaar hebben we 
duidelijk gezien dat de trek met het grootst aantal duiven, de losplaats en de wind de uitslag bepaalt, zeker 
wanneer we de breedte van de afdeling in ogenschouw nemen. Ons inziens worden concoursen dan 
eerlijker want dat zijn ze nu sinds de noord – zuid indeling niet meer. Voordeel van deze nieuwe indeling 
is dat men ook de duiven in lijn op kan halen en er niet zoveel meer hoeft te worden overgeladen. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Onze Sport, 
 
A.J.K. Altena (secr.) 
 
 
 
Preadvies bestuur: 
1. De ligging van een losplaats is voor ons ,minder belangrijker dan de kwaliteit van een losplaats om 

onze duiven verantwoord te kunnen lossen. Gezien de laatste stemming over dit punt, waarbij de 
stemmen staakten, is gebleken dat hierover verschillend wordt gedacht. Vandaar dat wij van mening 
zijn dat we variabel gebruik moeten maken van de beschikbare losplaatsen vanaf rond de lijn 
Roodeschool-Parijs tot aan de zuidelijk gelegen losplaatsen toe, zodat iedereen aan zijn trekken komt 
en er recht wordt gedaan aan de stemverhouding van de Algemene Ledenvergadering. 
De ligging van de losplaats in combinatie met de wind kan hooguit nadelig zijn om in aanmerking te 
komen voor de snelste duif van de afdeling of Noord-Zuid. Voor de kampioenschappen is dit probleem 
minder groot omdat in de meeste gevallen de punten voor het afdelingskampioenschap worden 
behaald middels de CC-uitslagen. 

2. We zijn het ermee eens dat wij geen vluchten meer moeten willen toevoegen aan het vastgesteld 
Nationale vliegprogramma. 

3. Als iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt dan moeten kruislossingen inderdaad te 
voorkomen zijn. Helaas is dit niet altijd het geval. We hebben daarom ook bij de NPO voorstellen 
neergelegd die kruislossingen moeten helpen voorkomen. Indien daar extra software voor ontwikkeld 
moet worden zullen wij hieraan uiteraard meewerken. 

4. Het bestuur is op voorhand niet tegen sectorvluchten op de midfond en jonge duivenvluchten. We 
zijn wel van mening dat er eerst iets gedaan moet worden aan een eerlijker sectorindeling. Om dit te 
realiseren hebben wij hiervoor bij de NPO een voorstel ingediend. 

5. Enkele jaren geleden hebben wij onze afdeling opnieuw ingedeeld. Op deze nieuwe indeling hebben 
wij nagenoeg geen klachten ontvangen. Er is voor ons dan ook geen reden om over te gaan op een 
herindeling van onze afdeling. 
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Voorstel P.V. (0654) Vitesse Nijverdal: 
 
Door de ledenvergadering van afdeling 9 is een inkorfbeperking ingesteld tijdens alle afdelingsvluchten. Er 
mogen maximaal 150 oude duiven en 250 jonge duiven/natour worden ingekorfd. 
Deze beperking is ingesteld om megahokken te weren, welke de uitslag zouden kunnen domineren en 
geldt alléén voor de afdeling 9. 
Binnen afdeling 9 zijn er momenteel geen megahokken welke genoemde aantallen inkorven én de 
uitslagen domineren. 
Er is echter één liefhebber binnen onze afdeling welke meer duiven zou willen inkorven dan de genoemde 
150 oude duiven, nl. Jelle Jellema, lid van onze vereniging. Aangezien zijn duiven alleen worden meegeven 
als training en om wedstrijdritme op te doen voor de marathon en zlu vluchten is van een dominantie op 
de normale programmavluchten totaal geen sprake.  
Jelle Jellema voelt zich deze inkorfbeperking zéér benadeeld, hij moet nu ergens anders zijn duiven gaan 
inkorven of zelf gaan rijden, aangezien hij soms meer oude duiven wil spelen dan de toegestane 150.  
Ook de afdeling zelf zal financieel nadeel hebben van deze inkorfbeperking; minder inkomsten uit 
vrachtgelden. Verder merken wij nog op dat de in het verleden door Jelle Jellema geschonken duiven tbv 
de afdeling 9 veruit het meeste geld opbrachten! 
Al met al; inkorfbeperking afdeling 9; alléén maar nadelen voor alle partijen!  
Graag zagen wij als voorstel voor de eerstvolgende ledenvergadering; het opheffen van de 
inkorfbeperking voor afdeling 9, aangezien deze inkorfbeperking momenteel geen enkele zin heeft en 
waarvan één liefhebber de dupe is. 
Met vriendelijke groet, 
P.V.VITESSE – NIJVERDAL 
Wim van Zon 
 
 
 
Preadvies bestuur: 
Tijdens de ledenvergadering van onze afdeling is het besluit genomen om een inkorfbeperking in te stellen. 
Het NPO bestuur heeft in zijn voorstellen voor de komende NPO-ledenraad opgenomen om landelijk ook 
een inkorfbeperking te gaan invoeren. We willen voorstellen om de besluitvorming hierover af te wachten 
en vooralsnog aan het besluit van onze ledenvergadering vast te houden. 
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Voorstellen P.V. (0662) Luchtreizigers Hengelo: 
 
Verenigingsvoorstellen voor ALV d.d. 23 november 2020.  
      
Geacht bestuur, 
 
1). Graag zouden wij zien dat de duiven voor alle Eendaagse Fond vluchten en laatste 2 jonge 
duivenvluchten weer opgehaald worden in Hengelo bij 0662. Er zijn nu teveel leden die afhaken omdat ze 
bij een NIC in een andere plaats moeten inkorven , waar de duiven wel opgehaald worden. 
 
2). Roulatie systeem laden container conform ophaalschema HANDHAVEN !!. 
 
3). Minimaal aantal inkorvende leden van 7 weer terugbrengen naar 5.! ,Dit voorstel weer inbrengen bij 
de NPO ledenraad van 28 november 2020 ,na goedkeuring door de ALV afdeling  9. 
 
4). ALLE verenigingen van 1 CC, bijvoorbeeld voor ons CC4 bij elkaar in 1 container, en niet 1 vereniging 
van een CC bij een andere container en/of  bijvoorbeeld bij Zuid in. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
E.R.T. Storm van 's Gravesande  
Secretaris PV de Luchtreizigers 0662 Hengelo. 
 
 
 
Preadvies bestuur: 
1. In het kader van kostenbesparing zijn er in onze ledenvergadering afspraken gemaakt over welke 

verenigingen wel en niet worden opgehaald. Hierbij is de drempel gelegd op minimaal 100 duiven 
voordat de vereniging in aanmerking komt om te worden opgehaald. Op basis hiervan heeft u als 
vereniging geen recht van spreken. Wanneer u in Hengelo een ophaalpunt wenst adviseren wij u om 
als verenigingen uit Hengelo te gaan samenwerken. 

2. Voor zover ons bekend wordt het roulatiesysteem uitgevoerd zoals wij hebben vastgelegd. We 
hebben u al vaker verzocht dat wanneer het e.e.a. niet wordt uitgevoerd zoals afgesproken dit gelijk 
te melden en hiermee niet te wachten tot een moment als deze. 

3. Het is niet meer mogelijk om nog voorstellen in te dienen voor de NPO-ledenraad van 28 november 
a.s. We zijn van mening dat wij het minimale aantal deelnemers dat is vastgelegd in de NPO-
reglementen moeten volgen. Op dit moment is dat 5 voor de afdelingsvluchten en 7 voor de Nationale 
en sectorale vluchten. 

4. De CC’s worden al zoveel mogelijk in één container geladen. Doordat wij meer CC’s hebben dan 
containers is dit alleen niet voor alle CC’s mogelijk. Wanneer CC’s over twee containers worden 
geladen zullen wij dit zoveel mogelijk CC aansluitend doen. Helaas is het niet altijd te voorkomen dat 
wij hieraan niet kunnen voldoen. We vragen hiervoor uw begrip. 
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Voorstel P.V. (0676) Snelvlucht Oldenzaal: 
 
Hallo Arjan 
 
Bij deze wil de Snelvlucht Oldenzaal graag het volgende voorstel indienen voor de ledenvergadering van 
23 november 2020. 
 
Naar aanleiding van het jonge duiven vliegprogramma 2020 waarin de laatste 3 vluchten sector vluchten 
waren samen met afdeling 7 en 8 . [Gelukkig is dit niet doorgegaan]  
In onze vereniging zijn ze van mening dat het vlieggebied voor de jonge duiven veel te breed word en dat 
veel jonge duiven  het dan  moeilijk zullen krijgen. Doordat de sector vluchten niet doorgingen hadden we 
genoeg leden met het inkorven van de duiven. [anders waren ze met de jonge  duiven naar de natour  
gegaan]. 
Ons voorstel : om de komende jaren allen de laatste jonge duiven vlucht als sector vlucht te vervliegen en 
de vluchten er voor als afdeling. 
Wel de eerste drie jonge duiven vluchten te lossen in noord en zuid. 
Zijn de leden van de afdeling voor sector vluchten dan graag alleen met afdeling 8. 
 
Met groeten  
De Snelvlucht Oldenzaal (0676) 
 
 
 
Preadvies bestuur: 
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. 
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Voorstel P.V. (0818) C.L.V. ’s-Heerenberg: 
 
Geacht Bestuur, 
  
Onze vereniging CLV te ’s-Heerenberg  vliegt mee met  cc 7  Silvolde in zuid van de afdeling. 
Tot en met 2019 inclusief een lid  uit  de woonplaats  Zeddam, dat een grensgeval is m.b.t.  de 
vlieggebieden.  Na het vliegseizoen is deze liefhebber uit Zeddam gestopt en in december 2019 heeft het 
jeugdlid  Kim Peters uit Zeddam zich opgegeven.  Tot haar en onze teleurstelling werd ze niet bij cc 7 
ingedeeld maar bij cc 8, terwijl in 2019 Zeddam dus  nog bij cc 7 mee vloog. 
In het begin van het jaar hebben we hier over aan de bel getrokken en contact gehad, maar aanpassing 
was toen niet mogelijk,  omdat de ledenvergadering van de afdeling hierover een besluit zou moeten 
nemen.  Daarom kregen we het advies,  als vereniging om in het najaar, nu dus, een voorstel in te dienen 
met het verzoek om Zeddam in te delen bij  cc 7  i.p.v.  cc 8.   
Hierbij dus ons verzoek. 
  
Hopende op een positief besluit en met vriendelijke groet. 
  
Namens het bestuur 
PV CLV 0818   ’s-Heerenberg 
G. Roes, waarnemend voorzitter. 
 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

Voorstellen P.V. (0823) Vredesbode Didam: 
 
Goedenavond Arjan, 
 
Vanuit de vereniging 0823 “Vredesbode Didam” hebben we een aantal  voorstellen. 
We zouden deze graag behandeld zien in de komende vergadermomenten. 
 
Met vriendelijke groet 
Bestuur Pv de Vredesbode. 
 
1) Lossingsprotocol: 
Voorstel tot opstellen van een lossingsprotocol, bijvoorbeeld zoals Afdeling 11 op de site heeft 
gepubliceerd. Dit geeft meer transparantie en handvatten voor zowel de lossingscommissie als de 
liefhebber. De laatste jaren steeds vaker wachten op lossingen, op FB worden kreten geuit van nog niet 
“optimaal” genoeg ed, goed is niet goed genoeg. Echter wachten op nog betere  omstandigheden 
beïnvloed per definitie de uitslag, liefhebbers zullen er voordeel van ondervinden en liefhebbers zullen er 
nadeel van ondervinden. Dit is ons inziens een onwenselijke ontwikkeling, iedere vlucht met bijbehorende 
omstandigheden is een wedstrijd op zich. Wij stellen voor een lossingsprotocol op te stellen en daarin op 
te nemen dat de duiven gelost dienen te worden vanaf het moment dat dit verantwoordt is. 
 
2) Wijzigen van lossingsplaatsen op basis van windverwachting niet toepassen.  
Dit jaar met een jonge duivenvlucht en afgelopen jaar op een natour vlucht zijn i.v.m. verwachting van 
oostelijke wind de lossingsplaatsen gewijzigd naar oostelijke ligging (kring zuid). Dit is ons inziens alleen te 
rechtvaardigen als dit bij westelijke windrichtingen dezelfde principe gehanteerd wordt, anders verzoeken 
wij hierin zeer terughoudend te zijn. Wij voelen ons hierin als westelijk gelegen vereniging benadeeld. 
Nb: dit jaar is op zeer twijfelachtige verwachting kwaliteit een vlucht aangepast, meerdere weersites 
verwachten westelijke wind zoals ook werkelijkheid was. 
 
3) Kruislossingen met afdeling 10 en 11 
Dit jaar zijn wij meerder malen geconfronteerd met ongewenste invloed door lossingen van afdeling 10 en 
11. Bij Maaseik jd uren wachten en later zijn bij meerdere vluchten kruislossingen voorgekomen. Dit heeft 
ons inziens te maken met de afwijkende zuidoostelijke vliegrichting afdeling 10+11. Bij wisselvallig 
weersomstandigheden zijn de mogelijkheden vaak beperkt en het slechte weer trekt voornamelijk in 
oostelijke richting, afstemming complex of zelfs onmogelijk. Graag verzoeken wij u om bij betreffende 
afdelingen aan te dringen de vlieglijn of de lossingstijdstip aan te passen. 
 
4) Lossingsplaatsen onervaren duiven 
Het is de laatste jaren op de eerste vluchten van de jonge duiven erg slecht, wat de grote gemene deler is 
van deze vluchten is dat deze voornamelijk uit zuidelijke richting gevlogen worden. Wij geloven niet dat 
de vliegrichting de bepalende factor is echter er zijn omstandigheden in Limburg waarbij de onervaren 
jonge duiven grote moeite mee lijken te hebben. Of het een waterrijke omgeving is of bijvoorbeeld de 
zware industrie rondom Roermond zal blijken. In 2019 werd bijvoorbeeld de dramatische Heusden-Zolder 
vervlogen echter met een matige NO wind, lucht van richting Maaseik. Wij geloven niet in toeval, ook 2005 
was bv een ongekend slechte vlucht vanuit Maaseik. Wij verzoeken u hiervan notitie te maken dat er geen 
vluchten meer georganiseerd worden in de regio Maaseik/Sittard. Bij lossingsplaatsen in de buurt zoals 
Heusden Zolder / Tongeren de windrichting een onderdeel te laten uitmaken van lossingsbesluit. 
 
5) Inkorf protocol. 
Laten we ons houden aan het inkorf protocol en niet tussentijds het aantal benodigde leden aanpassen 
van 7 naar 5, denk hierbij aan verenigingen die zich het gehele jaar reeds hebben getracht in te zetten voor 
de duivensport. 

 
6) Duitse medesportvrienden. 
Gezien aantal nieuwe aanmeldingen van Duitse liefhebbers bij afdeling 9, is het misschien een optie om 
alle Duitse liefhebbers in één aparte cc10 onder te brengen. 
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7) Eenduidige Nationale spelregels. 
Laten we pleiten voor 1 nationaal programma gecoördineerd vanuit de NPO, per weekeinde dezelfde 
discipline per afdeling met daarbij de zelfde inkorf mogelijkheden. (hiermee wordt bedoeld bijvoorbeeld 
alle Midfond vluchten donderdag of vrijdag inmanden.  
 
 
 
Preadvies bestuur: 
1. In ons aanvullend wedvlucht reglement zijn reeds bepalingen opgenomen betreffende het lossen van 

onze duiven. We zien geen noodzaak om deze uitgebreider te omschrijven. 
2. Als bestuur zijn wij tegen het wijzigen op basis van de wind verwachting. Afgelopen seizoen hebben 

er inderdaad wijzigingen plaatsgevonden maar deze hadden echter niets te maken met de 
windrichting. Door de Covid-19 perikelen werden er losplaatsen gesloten en in samenspraak tussen 
de NPO en afdelingen is er toen naar oplossingen gezocht. 
Wanneer het NPO-losplaatsenbeleid wordt aangenomen en wij niet meer met situaties als het Covid-
19 virus te maken hebben zal deze discussie hopelijk tot het verleden behoren. 

3. Punt drie heeft allemaal te maken met het nakomen van afspraken en de coördinatie hierin. Met de 
nieuwe invulling van het IWB hebben wij er alle vertrouwen in dat dit zal gaan verbeteren. Daarnaast 
hebben wij bij de NPO nog enkele voorstellen ingediend die zullen bijdragen aan het voorkomen van 
kruislossingen. 

4. Na de slecht verlopen jonge duivenvlucht van Zuid in Maaseik hebben wij al bekend gemaakt niet 
meer te lossen aan de waterkant of in bosrijke omgevingen. 

5. Het was de bedoeling geweest dat het minimale deelnemers aantal landelijk zou worden verhoogd. 
Door de Covid-19 maatregelen is echter de betreffende NPO-ledenraad niet doorgegaan en is dit 
voorstel niet behandeld waardoor onze reglementen ongewijzigd zijn. We hebben de geldende NPO-
reglementen gevolgd en daardoor was het mogelijk om met minimaal 5 deelnemers in te korven. We 
stellen hierin voor om het landelijkbeleid te blijven volgen. 

6. Het is voor ons geen optie om onze leden welke in Duitsland wonen in een aparte CC in te delen. Elk 
lid uit onze afdeling heeft dezelfde rechten en plichten en daarbij kennen wij geen landsgrenzen. We 
kennen alleen een CC en Noord-Zuid indeling welke wij samen in onze ledenvergadering hebben 
vastgesteld. 

7. We zijn er voorstander van om alleen het Nationale vliegprogramma als programma aan te houden. 
Hooguit aanvullend met enkele trainingsvluchten. Welke dag er wordt ingekorfd is moeilijk te bepalen 
voor andere afdelingen. Elke afdeling heeft hierin zijn eigen afspraken. Het ophalen of aanleveren van 
de duiven bepaald hierin voor een groot gedeelte de mogelijkheden. 
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Voorstellen P.V. (0841) Ons Genoegen Ulft: 
 
Beste Arjan, 
 
Graag zien wij onderstaande punten behandeld op de eerst volgende vergadering of misschien digitale 
bijeenkomst door Covid-19. 
 
1. Lossen onder de afdeling 
Vorig jaar is besloten dat we er meer rekening gaan houden om ook zuid oostelijker te lossen. Om 
kruislossingen te voorkomen moeten we er naar streven om zoveel mogelijk onder de afdeling te lossen. 
Als er maar iets aan de hand is dan gaan we alweer heel westelijk lossen zoals op de laatste natourvlucht 
weer naar Quiévrain. Ons inziens past Quiévrain helemaal niet in de mogelijke losplaatsen die we moeten 
kiezen onder de afdeling. Dit ligt zelfs westelijk van de lijn Roodeschool – Parijs. 
 
2. Lager maximum aantal duiven per liefhebber 
Uit onze vergadering kwam het voorstel om het maximum aantal duiven dat een liefhebber mag inkorven 
nog verder omlaag te brengen naar 75 oude en 150 jonge duiven per vlucht. Dit om de kleine liefhebber 
nog meer te beschermen tegen de professionalisering in de sport. 
 
3. Minder vluchten per week 
Het NPO heeft een mooi nationaal vliegprogramma opgesteld. Er zal hier en daar nog wat gewijzigd 
worden zoals ook door onze afdeling een voorstel is ingediend. Ons voorstel is om zodra het programma 
definitief is ons daar ook aan te houden en niet meewerken aan het extra toevoegen van wedvluchten 
door b.v VNCC, NU, DAT etc. Zo houden we het aantal vluchten beheersbaar en ook voor alle vrijwilligers 
in de verenigingen behapbaar. 
 
4. Sectorindeling 
We staan geheel achter het voorstel van onze afdeling voor de nieuwe sectorindeling waarbij we niet meer 
met afdeling 7 concoursen. De sector is hierdoor veel te breed waardoor de wind een veel te grote invloed 
heeft op de uitslag. 
 
5. Indeling Afdeling 
Om dezelfde reden als hierboven lijkt het ons veel beter om onze afdeling weer op te splitsen in 3 
concoursgebieden. We denken hierbij aan de indeling volgens de drie kringen die wij voorheen kenden. 
Dit jaar hebben we duidelijk gezien dat ligging en de wind de uitslag bepaald. Uit veel vluchten bleek 
bijvoorbeeld dat Hengevelde niet in Zuid thuishoort. Als er geen andere indeling komt hebben wij graag 
dat Hengevelde weer bij Noord wordt ingedeeld. 
 
6. Lossingen jonge duiven en natour 
We hebben van het jaar diverse keren gezien dat het lossen van de jonge en natour duiven in de problemen 
kwam met andere afdelingen. Vooral door de lossingen van afdeling 10 en 11 kwamen onze duiven tussen 
de duiven van die afdeling met behoorlijk wat verliezen. Het moet toch mogelijk zijn om dit veel beter af 
te stemmen. Ook ons eerste voorstel zal dit veel beter in de hand werken en misschien ook wel vaker naar 
het zelfde station zodat er beter bepaald kan worden waar elders en hoe laat er gelost kan worden om 
kruisingen te voorkomen. 
 
Nieuwe IWB. 
 
André Jansen 
Voorzitter P.V. Ons Genoegen Ulft. 
 
P.s. Wij kunnen ons vinden in de voorstellen van de afdeling voor de ledenraad van 28 november. 
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Preadvies bestuur: 
1. Quiévrain ligt slechts enkele kilometers (ruim binnen de marge van 10 km.) ten westen van de lijn 

Roodeschool-Parijs. Daardoor mogen alle afdelingen uit Nederland gebruik maken van de losplaats 
Quiévrain. De ligging van een losplaats is voor ons minder belangrijk dan de kwaliteit van een losplaats 
om onze duiven verantwoord te kunnen lossen. Gezien de laatste stemming is gebleken dat hierover 
verschillend wordt gedacht. Vandaar dat wij hebben aangegeven om voortaan ook gebruik te zullen 
maken van zuidelijker gelegen losplaatsen. Dit wil alleen niet zeggen dat wij daarmee ook hebben 
toegezegd de verdeling oost-west fiftyfifty te verdelen. 

2. Het NPO bestuur heeft in zijn voorstellen voor de komende NPO-ledenraad opgenomen om landelijk 
ook een inkorfbeperking te gaan invoeren. We willen voorstellen om de besluitvorming hierover af te 
wachten en vooralsnog vast te houden aan het besluit van onze ledenvergadering. 

3. Het is niet onze intentie om nog extra vluchten te gaan toevoegen aan het Nationale vliegprogramma 
dat zal worden vastgesteld. Hooguit enkele trainingsvluchten voor degene die hieraan behoefte heeft. 

4. We kunnen niet anders dan afwachten hoe er landelijk over ons voorstel wordt gedacht. 
5. Het is voor ons geen optie om terug te gaan naar de oude indeling van onze afdeling. De wind kunnen 

wij niet uitschakelen en deze zal dan ook altijd van invloed blijven op het verloop van de vluchten. We 
halen tijdens de meeste vluchten daarom ook niet voor niets de punten uit de CC-uitslagen. Dit om 
de kampioenschappen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Als vereniging uit CC-7 heeft u daardoor 
geen nadeel van het windvoordeel uit een andere CC. Ook terug gaan naar de oude indeling van onze 
afdeling veranderd hieraan niets. 

6. Punt zes heeft allemaal te maken met het nakomen van afspraken en de coördinatie hierin. Met de 
nieuwe invulling van het IWB hebben wij er alle vertrouwen in dat dit zal gaan verbeteren. Daarnaast 
hebben wij bij de NPO nog enkele voorstellen ingediend die zullen bijdragen aan het voorkomen van 
kruislossingen. 
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Verenigingsvoorstellen die in stemming worden gebracht: 
 
Voorstel 1: Lossen vanaf losplaatsen gelegen ten zuiden van onze afdeling. 
P.V. (0652) P.V. Onze Sport Haaksbergen stelt voor om voortaan te lossen vanaf losplaatsen welke ten zuiden 
van onze afdeling  gelegen zijn. 
 
Preadvies bestuur: 
Het bestuur is tegen dit voorstel. De ligging van een losplaats is voor ons ,minder belangrijker dan de 
kwaliteit van een losplaats om onze duiven verantwoord te kunnen lossen. Gezien de laatste stemming 
over dit punt, waarbij de stemmen staakten, is gebleken dat hierover verschillend wordt gedacht. Vandaar 
dat wij van mening zijn dat we variabel gebruik moeten maken van de beschikbare losplaatsen vanaf rond 
de lijn Roodeschool-Parijs tot aan de zuidelijk gelegen losplaatsen toe, zodat iedereen aan zijn trekken 
komt en er recht wordt gedaan aan de stemverhouding van de Algemene Ledenvergadering. 
De ligging van de losplaats in combinatie met de wind kan hooguit nadelig zijn om in aanmerking te komen 
voor de snelste duif van de afdeling of Noord-Zuid. Voor de kampioenschappen is dit probleem minder 
groot omdat in de meeste gevallen de punten voor het afdelingskampioenschap worden behaald middels 
de CC-uitslagen. 
 
 
Voorstel 2: Inkorfbeperking 
P.V. (0654) Vitesse Nijverdal stelt voor om de inkorfbeperking welke wij in onze afdeling kennen af te 
schaffen. P.V. (0841) Ons Genoegen Ulft stelt voor om het aantal duiven uit onze inkorfbeperking te 
verlagen naar 75 oude en 150 jonge duiven. 
 
Preadvies bestuur: 
Tijdens de ledenvergadering van onze afdeling is het besluit genomen om een inkorfbeperking in te voeren. 
Het NPO bestuur heeft in zijn voorstellen voor de komende NPO-ledenraad opgenomen om landelijk ook 
een inkorfbeperking te gaan invoeren. We willen voorstellen om de besluitvorming hierover af te wachten 
en vooralsnog vast te houden aan het besluit van onze ledenvergadering. 
 
 
Voorstel 3: Sectorvluchten jonge duiven 
P.V. (0676) de Snelvlucht Oldenzaal stelt voor om voortaan nog maar één sectorvlucht (alleen de laatste) 
op de jonge duiven vluchten te organiseren. 
 
Preadvies bestuur: 
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. 
 
 
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. 
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Bijlage agendapunt 9: “Agenda NPO-ledenraad zaterdag 28 november a.s.” 
 
Op zaterdag 28 november a.s. vindt de NPO-ledenraad plaats. Alle informatie over deze vergadering vindt 
u via de volgende link:  
https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ledenraad/conceptagenda-ledenraad-28-november-2020 
 
Zoals u in deze stukken kunt lezen zijn er diverse voorstellen die worden behandeld. Van een drietal 
voorstellen horen wij graag uw mening. Het betreft de NPO voorstellen van het losplaatsenbeleid en de 
nieuwe opzet voor de Nationale concoursen. Daarnaast horen wij graag hoe u tegen ons eigen voorstel 
betreffende een nieuwe sector indeling aankijkt. 


