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Ingekomen stukken op agenda Afdeling 9 ledenvergadering 8 november a.s. 
 
 
Ingekomen van 0633 Zwaluw Enschede: 
 
Enschede, 19 oktober 2021 
 
Aan afdeling 9 
Voorstel Zwaluw Enschede – aanvulling c.q. toelichting 
 
In uw pre-advies op het voorstel van De Zwaluw komt het erop neer, dat u het voorstel afwijst. 
Er is al betoogd dat een schijnveiligheid in stand gehouden wordt bij de regel dat er minimaal 5 
inkorvers dienen te zijn. 
Met 5 inkorvers op de ‘gewone’ vluchten valt te leven. 
Het minimum van 100 duiven om opgehaald te worden is van een andere orde. 
Dit heeft niets met een concours veiligheid te maken. Door veel verliezen in het vliegseizoen 2021 
heeft dit vele verenigingen geraakt. 
Door bij andere verenigingen te moeten aanleveren zadelt u deze kleine verenigingen op met extra 
kosten. Heb je als kleine club het ‘geluk’, dat er een grote inkorver onder je leden zit, dan zit je meestal 
aan de goede kant van de streep, maar anders is het pech. Het is rechtsongelijkheid, dus een vorm van 
competitievervalsing. U gaat helemaal voorbij aan het sociale karakter van de sport, als u alleen op 
financiële gronden deze regel in stand houdt, rekening houdend met de gemiddelde leeftijd van de 
leden. Het gaat in onze sport om een hobby, waarin iedereen gelijke kansen en omstandigheden moet 
hebben. Het is geen bedrijf dat naar winstmaximalisatie moet streven. 
Wij zijn zeer nieuwsgierig naar uw visie daarop, en dan met name uw sociale visie en uw financiële 
visie. 
U zult die ondergrens van minimaal 100 duiven los moeten laten. Wij hopen ten zeerste dat alle andere 
verenigingen, ook de grotere verenigingen dit zullen omarmen. 
U pleit ervoor dat kleine verenigingen moeten overwegen tot fusie over te gaan. U moet zich hierbij 
realiseren, dat bij een steeds verder vergrijzende sport het verpotten van oude bomen niet goed is. 
In onze vereniging hadden wij over het afgelopen seizoen 10 verschillende vliegende hokken. De vraag 
is voorgelegd: als de vereniging gedwongen wordt te stoppen, wat doen jullie dan? 4 van de 10 stoppen 
dan zeker met de sport en 2 van de 10 stoppen dan waarschijnlijk. Dit geeft aan, dat de neergang van 
de sport alleen maar versneld wordt. 
Wij horen graag uw antwoord en visie. 
 
Zwaluw Enschede 
Voorz. J. Lassche 
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Ingekomen van 0673 Snelpost Neede: 
 
 
Geacht bestuur, 
 
 
Voor de evaluatie vluchten doet Snelpost Neede de volgende voorstellen. 
 
Bij de jonge duiven beginnen met 2x een CC lossing 
2x een lossing per 2 CC's in de lengte. Het gebied moet smal blijven. 
Dan een kringlossing vanaf Heusden-Zolder of Tongeren voor kring zuid. 
De lijn te kiezen Kalkar, Gennep, Goch  en verder. 
Geen lossingen achter de rivieren. 
Vallen er africhtingen uit dan opschuiven. 
 
Dit moet zeker met de jonge duiven met zo volledig mogelijke weersinformatie gebeuren van 
Meteogroup. 
Zimoa schiet daarin tekort. 
De website van Meteogroup moet ook weer beschikbaar zijn. 
Deze is door Meteogroup professioneel ontwikkeld aan de hand van de Risicotabel Lossingen. 
 
De eerste vijf lossingen met de jonge duiven steekt het zeer nauw. 
Dit zal zuiver volgens de Risicotabel moeten gebeuren om verliezen te voorkomen. 
Wordt het dan te warm dan moeten we er niet aan beginnen. 
 
Kortom het moet allemaal veel professioneler ondanks alle goede bedoelingen van lossingscommissies 
en convoyeuers. 
Het moet veel strakker geregeld worden met geen enkele kans op lossen onder risicovolle 
omstandigheden. 
 
Kees Elzinga 
 


