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

 
 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering Afdeling 9 Oost Nederland 
 
 

Rijssen, 23 september 2022 
 
Aan alle afgevaardigden van de verenigingen, de Financiële Begeleiding Commissie, 
Jeugdcommissie, Lossingscommissie, Vervoerscommissie, Dagfondclub Achterhoek-Twente, VNCC, 
Fondunie 2000, en Goudenspeldragers 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 24 oktober a.s. in Herberg de Gebrande Waateren, 
Goorsestraat 15 te Hengevelde. Aanvang 20.00 uur. 
 
Voorlopige agenda: 
1. Opening 
2. Appél Afgevaardigden 
3. Notulen ledenvergadering Afdeling 9 gehouden op 7 maart 2022 (zie bijlage) 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 

§ Terugblik seizoen 2022.  
§ Evaluatie CC trainingsvluchten. 
§ Voorlopige vervoerscijfers 2022. 
§ Klimaatmetingen containers. 
§ Commissie Jonge duiven. Zie pagina 2. 
§ Ingekomen stukken van verenigingen. Pagina 2-13. 

5. Bestuursverkiezing 
 Aftredend en herkiesbaar zijn de heren John Bosman, Louis ter Huerne, Hans Ekkel en Henk 

ten Hoopen. Nieuwe en tegen kandidaten kunnen worden ingediend tot en met maandag 10 
oktober a.s. bij de secretaris van de afdeling. 

6. Bestuursvoorstellen 
§ Herindeling spelgebieden Afdeling 9. 
§ Vaststellen gemaakte afspraken voor 3 jaar. 

7. Verenigingsvoorstellen (zie pagina 19-20) 
8. Vliegprogramma 2023 (zie pagina 21-22) 
9. Agenda NPO Ledenraad zaterdag 26 november a.s. 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 
 
Amendementen zijn in te leveren tot en met maandag 10 oktober a.s. via secretaris@afdeling9.nl 
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Bijlage agendapunt 4 “Mededelingen en ingekomen stukken” 
 
 
Commissie Jonge duiven: 
 
Het bestuur is bezig met het instellen van een commissie om adviezen in te winnen voor het verminderen 
van de verliezen van de jonge duiven. Alle voorstellen die voor deze vergadering zijn binnengekomen en te 
maken hebben met dit onderwerp zullen wij met hen delen. Aan de hand van de adviezen van de commissie 
zal er tijdens onze voorjaarsvergadering, of indien nodig via een extra ledenvergadering, een plan van aanpak 
worden voorgelegd. Tijdens de komende ledenvergadering zullen wij u hierover van verdere informatie 
voorzien. 
 
Ingekomen stukken van verenigingen: 
 
Van diverse verenigingen hebben wij input mogen ontvangen voor onze ledenvergadering. In eerste plaats 
hartelijk dank daarvoor. 
 
Om te voorkomen dat wij zaken meerdere keren behandelen hebben wij het e.e.a. samengevoegd in onze 
agenda. Bij de diverse agendapunten hebben wij aangegeven waar en hoe het e.e.a. wordt behandeld. 
 
Onder de onderstaande ontvangen stukken hebben wij een korte reactie gegeven en bij het agendapunt 
waar wij het behandelen vindt u ons preadvies. 
 
 

Ontvangen van vereniging 
 
P.V. (0337) Stormvogel Sibculo: 
 
Geacht Bestuur, Beste Arjan 
 
Ook onze vereniging gaat het grote aantal verliezen die met name plaats vinden met de jonge duiven naar 
aan het hart. Hoewel we allemaal slechts kunnen gissen naar de redenen wil je toch graag doen wat kan. 
 
Wij merken dat onze niet altijd op gewenste tijden gelost kunnen worden om meerdere redenen.  Een groot 
aantal groepslossingen, en ook zien wij dat ondanks de mooie plannen met de vlieglijnen nog wel e.e.a. 
scheefloopt. Bijvoorbeeld afd. Friesland lost vaak in bij Kalkar, Boxmeer en Duiven. Dit is volgens ons niet de 
bedoeling. Op bijgevoegd kaartje kan men zien waarom: Hier ontstaan dus misschien wel onbewust toch 
kruislossingen. De ideale lijn voor Friesland zou de eerste lijn richting Eindhoven moeten zijn. 
Bovengenoemde is erg belangrijk omdat we ondanks er vaak om het kwartier gelost wordt de concoursduur 
vaak rond het kwartier is en er dan dus nog maar 1/3 thuis is dus 2/3 kan vermengen met groepen die totaal 
de verkeerde kant op gaan.  Dit is in niemands belang.  
 
Om meer tijdige lossingen mogelijk te maken zouden wij willen voorstellen om: 

1. Een voorstel voor de NPO ledenraad in te dienen dat tijdens WEDVLUCHTEN maximaal in 2 groepen 
per afdeling gelost mag worden. Voor trainingen kan men uitzondering maken omdat die over meer 
dagen verspreid kan worden 

2. Met name in het begin beter te kijken naar de losplaatsen op lijn dus in ons genoemde voorbeeld 
Friesland laten lossen op de lijn Ede, Wageningen, Eindhoven etc. en Afdeling 9 en 10 op de lijn Kalkar 
Boxmeer etc.  

3. Tevens zouden wij ook graag zien dat er een verzoek gedaan zou worden aan de ledenraad NPO 
waarbij gevraagd word om de marathonvlucht A26 te vervliegen als middaglossing en dan A29 in te 
zetten als ochtendlossing. De gedachte er achter is dat dan de marathonliefhebbers dan  eerder hun 
jaarlingen zouden kunnen spelen op een middaglossing.  
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op bovenstaande voorbeeld kan je de lijn zien vanuit bijvoorbeeld Kalkar. 
Als de meest linkse lijn gevolgd zou worden zou dat kruisingen kunnen schelen.  
 
Met vriendelijke groet, 
P.V. de Stormvogels 
 
H. Kamerhuis (Voorzitter) 
E. Wiersma jr. (Secretaris) 
 
 
Reactie bestuur: Voorstel 1 zullen wij eerst bespreken met de “Commissie Jonge duiven”. Voorstel 2 zullen 
wij afhankelijk van de uitkomsten op onze ledenvergadering voorleggen aan de NPO. Voorstel 3 wordt 
behandeld bij punt 8. 
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P.V. (0617) Duivensport Centrum Borne: 
 
Dag Arjan, 
  
Namens 0617 Duivensport Centrum Borne, willen wij de volgende vergaderpunten inbrengen voor de 
vergadering van 24 oktobera.s. 
1            Is er een update beschikbaar met betrekking tot de metingen van de wagens van onze afdeling ? 
2           Zijn er op nationaal- of afdelingsniveau werkgroepen samengesteld om de verliezen van onze jonge 

duiven te evalueren.  
Ook dit jaar zijn de verliezen met onze jonge duiven weer aanzienlijk. Ondanks dat we dit jaar een ruim 
aanbod van (korte) opleervluchten hebben, waar we als vereniging content mee zijn, heeft dit niet geleid  tot 
het verminderen van verliezen met de jonge duiven. Dat dit slecht is voor onze sport moge duidelijk zijn en 
dan met name de aandacht die er via de social media aan wordt  besteed. Als vereniging merken we dat een 
steeds groeiende groep liefhebbers het jonge duiven spel helaas al in de ban gedaan door hun jongen op te 
leren via de natour- of taartvluchten.  
  
Met groet namens dsc Borne  
Peter Steenwelle. Secretaris 
 
 
Reactie bestuur: Beide punten zullen tijdens de vergadering worden behandeld. 
 
 
P.V. (0622) Snelvlucht Denekamp: 
 
Geachte heer Van de Willige, 
 
Voor de ledenvergadering van 24 oktober a.s. willen we graag het volgende voorstel indienen. Zoals al eerder 
aangegeven denken we dat de verliezen bij met name de jonge duiven vluchten alle aandacht verdienen. 
Onze vereniging denkt dat de jonge duiven vooral moeten leren om met de stress om te gaan. Hiervoor willen 
we de volgende opties aandragen (enkele van deze punten hebben we al eerder ingebracht): 
- Bij het begin van de jonge duivenvluchten de duiven inmanden, daarna een eindje rondrijden door de 
omgeving, de duiven laten overnachten in de wagens en de volgende dag in de regio lossen. Dit houdt ook 
in dat de vluchten niet zo snel afgelast dienen te worden maar dat dan het bovenstaande uitgevoerd kan 
worden zodat de duiven in ieder geval kunnen wennen aan de stress van het vervoer. 
- Africhtingsvluchten voor jonge duiven niet doordeweeks plannen met daarop volgend een wedvlucht in het 
weekeinde want dit geeft in een korte tijd een flinke belasting voor de duiven. 
- De opbouw van de jonge duivenvluchten plannen met kortere stappen. 
- De jonge duivenvluchten in het binnenland per CC te lossen op zondag, dit met name om kruislossingen te 
voorkomen. 
- De jonge duiven vroeg lossen. 
- Verder onderzoek naar het functioneren van de duivenwagens (denk met name aan de verluchting). 
We hopen hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de ledenvergadering. 
 
Met sportgroeten, 
 
P.V. De Snelvlucht 
Denekamp (0622) 
G. Gortemaker (secr.) 
 
 
Reactie bestuur: Uw voorstellen betreffende de jonge duiven zullen worden besproken met de “Commissie 
Jonge duiven”. De andere punten worden tijdens de vergadering behandeld. 
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P.V. (0629) Stadsveld Enschede: 
 
Geacht bestuur, 
 
Wij hebben de agenda voor uw algemene ledenvergadering, maandag 24 oktober aanstaande, afgelopen 
maandag behandeld binnen onze vereniging en wij willen graag onderstaande voorstellen indienen ter 
behandeling in de vergadering: 
 
• Voorstel 1: 
Wij zien graag dat de losplaats ten aller tijde de losplaats blijft zoals vermeld voorafgaand aan het inkorven 
van desbetreffende vlucht. Bij slecht weer en geen mogelijkheid tot lossen de vlucht uitstellen naar de 
volgende dag en indien er dan nog geen mogelijkheid is om te lossen kan gekeken worden naar een andere 
optie en/of mogelijkheid. Dus niet op voorhand op de vrijdag of zaterdagmorgen een andere keuze maken 
en uitwijken naar een andere losplaats. 
 
• Voorstel 2: 
Wij zien graag dat bij het aanvoeren van de duiven bij andere verenigingen er minimaal 3 leden aanwezig 
moeten zijn van de desbetreffende vereniging die de duiven aanvoert in plaats van 2 personen. 3 personen 
vinden wij veiliger, beter en verminderd de kans op fraude. 
 
• Voorstel 3: 
Onze leden zien graag dat van de marathon vluchten alle 6 vluchten geteld worden voor het kampioenschap 
in plaats van 5 van de 6. Is dit mogelijk? 
 
Namens het bestuur en leden van het Stadsveld op voorhand dank voor het behandelen van deze 
voorstellen en hopen wij op een positief besluit tijdens de vergadering de 24e in Hengevelde. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marco J.G. Meijerink, secretaris. 
 
 
Reactie bestuur: Voorstel 1 en 3 worden bij punt 7 behandeld. Voorstel 2, de duiven met 2 personen 
aanleveren is wat ons betreft voldoende. Wanneer een derde persoon mee zou moeten dan is er vaak al een 
auto extra nodig doordat de duiven regelmatig per luxe wagen worden aangeleverd. Het zou wel wenselijk 
zijn dat vereniging meer gebruik maken van de regeling samen inkorven en in eigen clublokaal afslaan. Het 
aanleveren van de duiven is dan ook minder vaak nodig. 
 
 
P.V. (0632) Luchtsport Enschede: 
 
Geacht bestuur, 
Hierbij een drietal voorstellen van Pv de Luchtsport. 
1e Wij zouden graag zien dat de eerste drie wedvluchten voor de jonge duiven in een kleiner verband worden 
gelost. Bv samen met CC4. 
2e Wedvluchten niet op voorhand aflasten of verplaatsten. Vluchtprogramma aanhouden. 
3e Wij zouden Weert willen schrappen van het vluchtprogramma. 
Met vriendelijke groet, 
A. Baldwin 
Secretaris Pv de Luchtsport 
 
 
Reactie bestuur: Voorstel 1 zullen wij eerst bespreken met de “Commissie Jonge duiven”.  Voorstel 2 wordt 
behandeld bij punt 7 en voorstel 3 wordt behandeld bij punt 8. 
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P.V. (0633) Zwaluw Enschede: 
 
Aan bestuur afdeling 9, 
 
Bovenstaand voorstel heeft het bestuur van Cc5 bij afdeling 9 bij u ingediend op 1 augustus 2022. Als dit om 
formele redenen niet ontvankelijk wordt verklaard, dient De Zwaluw Enschede 0633 dit voorstel in. In 
aanvulling daarop, als het bestuur hier geen besluit over kan nemen, vragen wij u dit bij de NPO aanhangig 
te maken. 
 
De Zwaluw Enschede 
J. Lassche 
 
Aan bestuur afdeling 9 
 
Het bestuur van Cc5 verzoekt u de regels omtrent het afslaan van de klokken bij NIC's te verduidelijken. Naar 
onze mening is het NIC verantwoordelijk voor het afslaan van alle verenigingen die bij het NIC hebben 
ingekorfd. Op Bergerac is er bij NIC 0642 Luchtreizigers te vroeg afgeslagen. Het is niet aan de orde dat bij 
NIC zelf voldoende duiven voor de prijzen gearriveerd zijn om af te kunnen slaan. Ook de onderliggende 
verenigingen moeten alle prijzen kunnen verdienen. 
Als er net voldoende duiven zijn in een NIC voor de prijzen, dan kan het maar zo zijn, dat de ene vereniging 
overduiven heeft, maar daar staat tegenover dat een andere vereniging dan duiven te kort komt. Dat laatste 
overkwam op Bergerac 0632 Luchtsport en 0652 Onze Sport, deze hebben hun prijzen niet verdiend. Het 
gaat er dus om dat alle verenigingen, die bij een NIC hebben ingekorfd, voldoende prijsduiven thuis hebben 
voordat je over kunt gaan tot het afslaan van de klokken. Dan kan het dus wel eens betekenen, dat het een 
dag later wordt. Zulke situaties zijn het eerst te verwachten bij de marathonvluchten, waar ook de 
programmaspelers aan deelnemen. Dat zijn dus vluchten als Perigueux en Bergerac. 
 
Vr.gr. 
 
Jan Lassche 
Bestuur Cc5. 
 
 
Reactie bestuur: Uw voorstel wordt bij punt 7 behandeld. 
 
 
P.V. (0662) Luchtreizigers Hengelo: 
 
Geacht Bestuur, 
 
Onderstaand  voorstellen van leden van Pv de Luchtreizigers 0662 Hengelo. 
 
1) Duiven indien mogelijk, en verantwoord natuurlijk, zo vroeg mogelijk lossen en afscheid nemen van 
het “inversie spook” of in ieder geval nog eens heel kritisch te kijken naar het wetenschappelijk rapport 
inzake inversie!! Het zou gezien de huidige klimaatveranderingen en stijgende temperaturen om vroeger 
lossen zeker serieus in ogenschouw moeten worden genomen om de verliezen met jonge duiven te 
beperken. 
2) Minder duiven in de manden en container tijdens de jonge duivenvluchten, zeer zeker in het begin 
.De eerste vluchten worden de wagens meestal  helemaal “volgepropt” waardoor er te weinig zuurstof is 
voor de toch al zenuwachtige jonge duiven in hun nieuwe omgeving. Voorstel is om een pilot te starten 
volgend jaar met maar 20 jonge duiven in de mand en de bovenste rij vrijlaten! De eventuele consequenties 
van een hogere vrachtprijs moeten we dan maar slikken, de gezondheid, het welzijn en eerlijke verantwoorde 
vervoersomstandigheden voor onze duiven staan voorop en no:1 en niet de financiële gevolgen van een 
kleine vrachtprijs verhoging. 
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3) Graag voortaan een duidelijkere verklaring inzake de beslissing om de inkorfdatum van o.a. de laatste 
natourvlucht 2022 te vervroegen i.v.m. 2 nachten mand, wij hebben hier in onze vereniging geen beslissing 
cq oordeel over kunnen nemen/vormen. 
4) Losplaats Weert  graag naar een alternatieve losplaats te zoeken en niet meer bij het rivierengebied 
bij Weert 
5) AUB basisprijs c.q. referentieprijs van diesel bekendmaken aan de hand waarvan de verhoging 
,meerprijs berekend wordt. Het is nu elke keer maar weer een verrassing. 
6) Graag de vervoersverslagen direct na de vlucht weer online zetten. 
7) Graag betere communicatie tussen de lossingsfunctionaris(sen), chauffeur en verenigingen inzake 
teruggestuurde africhtingsvluchten. Dit n.a.v. wat er zich heeft afgespeeld tijdens de africhtingsvlucht 
Hengevelde 2022. 
8) Proberen altijd zo ver mogelijk in alle redelijkheid westelijk te lossen van de denkbeeldige lijn 
Roodeschool-Parijs. 
9) Afstandssprongen tussen natourvluchten en jonge duiven vluchten +/_ 50km conform NPO nationaal 
vliegplan 2023 voorstel ,dit o.a.  n.a.v. Bierges jl. 
 
E.R.T. Storm van ’s Gravesande 
Secetaris Pv. De Luchtreizigers 0662 
Hengelo(ov). 
 
 
Reactie bestuur: Voorstel 1 en 8 zullen bij punt 7 worden behandeld. Voorstel 2 en 9 zullen wij eerst 
bespreken met de “Commissie Jonge duiven”.  Vraag 3 en 4 zullen wij bespreken bij punt 8. De overige punten 
zullen worden behandeld bij punt 4. 
 
 
P.V. (0675) Duivensportcentrum Oldenzaal: 
 
Voorstel: 
 
Graag willen wij voorstellen om de africhtingen van de jonge duiven en de natour dat de CC naar een aparte 
losplaats gaan. Dus nu is het zo dat CC 1 , 2 en 3 bij elkaar in de wagen zit en dat CC 4 en 5 bij elkaar in de 
wagen zit deze worden nu apart gelost op dezelfde losplaats dit zien wij graag veranderen om onrust en 
stress in de wagens proberen te voorkomen . 
 
Ons voorstel is om  CC  1,2 en 3 naar een andere losplaats te doen dan CC 4 en 5 met de africhting van de 
jonge duiven en natour. 
 
Mvgr 
Duivensportcentrum Oldenzaal 0675 
 
 
Reactie bestuur: Uw voorstellen zullen wij eerst met de “Commissie Jonge duiven” bespreken. 
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P.V. (0680) Luchtvermaak Rijssen: 
 
Goedemiddag Arjan,  
   
Hierbij willen we een aantal voorstellen indienen voor de a.s. ALV afd. 9. Zie het document in de bijlage.  
   
Met vriendelijke groet,  
Gert-Willem Kempe 
 
Voorstel 1. Lidmaatschap DAT per opgave (voorafgaand aan het seizoen/dagfondvluchten) 
Lid van de DAT op basis van opgave en niet meer door het zetten in niveau 8. Hiermee voorkomen we dat er 
onnodig (en uiteraard onwenselijk) duiven in het DAT-concours komen te staan. Wat resulteert in financiële 
consequenties voor vereniging en/of lid. 
 
Voorstel 2. Losplaats Weert 
Bij deze willen wij voorstellen om geen gebruik meer te maken van de losplaats Weert. Dit jaar, maar ook in 
het verleden, zorgen vluchten vanuit Weert voor onnodig veel verliezen bij, met name, de jonge duiven 
vluchten. Dit voorstel in stemming brengen op vergadering. 
 
Voorstel 3. Losplaats Arlon 
Bij deze willen wij voorstellen om geen gebruik meer te maken van de losplaats Arlon. Arlon ligt onder de 
Ardennen en kent daardoor vaak een moeizaam verloop, zowel bij de oude als de jonge duiven. Dit jaar was 
het niet anders. Alternatief is bijvoorbeeld Quiévrain, dit is qua aanrijtijden ook een stuk wenselijker. 
Dit voorstel in stemming brengen op vergadering. 
 
Voorstel 4. Noord lossen per kring op vitesse, jong en natour 
Om verliezen / moeizame concoursen op de eerste vluchten van de oude duiven (vitesse), jonge duiven en 
natour te voorkomen willen we voorstellen om de duiven van Noord de eerste 2 vluchten te lossen per ‘kring’. 
Dat wil zeggen Noord verdeelt in twee groepen, cc 1 - 3 en cc 4 – 5. De afstand van deze vluchten is vaak kort 
en de spreiding erg breed (Nijverdal-Glanerbrug) en met NW of NO wind drijven de duiven te ver af. 
Vervolgens 2 vluchten geheel als noord samen en dan pas een afdelingslossing. 
Daarnaast zouden we graag de eerste twee vluchten vanaf dezelfde losplek te houden en vervolgens het 
programma met kleine stappen vervolgen, bijv. 100/150/200/250. Het verkleinen van de losgroep en de 
stappen in afstand duif vriendelijker voor de jonge duiven tijdens het jonge duivenprogramma en de natour. 
 
Voorstel 5. Vlucht overslaan 
Wanneer er een vlucht wordt overgeslagen / geschrapt door hitte, of wat voor omstandigheden dan ook, 
deze de week er op alsnog vervliegen. En niet zoals afgelopen jaar de stap te maken met de jonge duiven van 
Bierges naar Dizy le Gros. (dit is een sprong van ruim 120 kilometer). Geleidelijke opbouw van afstanden is 
belangrijk, zeker in het begin van het seizoen én bij de jonge duiven. Wij vinden het niet wenselijk om zomaar 
een losplaats over te slaan, wat resulteert in een grote sprong in kilometers. Uiteraard geldt dit niet voor een 
vlucht verderop in het seizoen (bijv. een 4e midfondvlucht of 3e dagfondvlucht). 
 
Voorstel 6. Westelijker kunnen lossen 
Wij zouden nogmaals willen voorstellen om de oost/zuid-lijn los te laten als vlieglijn. Vluchten vanuit meer 
westelijk gelegen losplaatsen zijn weer technisch vaak beter en kennen een beter verloop. Bijv. geen Kalkar 
maar Heteren en geen Chalons de Champagne maar Morlincourt of St. Quentin. 
 
Voorstel 7. Meer flexibiliteit van de NPO 
Meer flexibiliteit en meedenken in oplossingen en duivenwelzijn vanuit de NPO wat betreft de losplaatsen. 
Bijvoorbeeld het weekend Weert 27-08 is daar wel het ultieme voorbeeld van. Dit weekend had er 
probleemloos een stuk westelijker (bijv. in Tilburg) kunnen worden gelost, zonder kans op kruislossing. 
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Voorstel 8. Geen dubbel vlucht J en N tegelijk, van dezelfde losplaats. 
Graag zouden wij zien dat er geen dubbele vlucht meer wordt georganiseerd vanaf dezelfde losplaats, zoals 
dit jaar het geval was met Bierges in het weekend van 3 september. Dit geeft kans op onnodige fouten en 
het nut van een terugvlucht bij de jonge duiven is er niet. Wij zouden graag een donderdag inkorving voor de 
jonge duiven op het programma zien, net als het overgrote deel van Nederland. 
 
Voorstel 9. Vliegprogramma 2023 
Agenda voor de afdelingsvergadering is nu bekend maar het vliegprogramma 2023 niet. Die krijgen we pas 
te zien na de termijn dat je voorstellen in kunt dienen is verstreken. Graag zouden wij dit anders zien, namelijk 
dat tegelijk met de voorlopige agenda wordt verstrekt. Zo kan iedereen ook gericht voorstellen doen, die 
daar betrekking op hebben. 
 
Voorstel 10. Oude duiven mee met de jonge duiven vluchten 
Bij deze willen we voorstellen om oude duiven mee te kunnen doen met de jonge duiven. Uiteraard als het 
qua capaciteit mogelijk is. 
 
 
Reactie bestuur: Voorstel 1 kunnen wij niet behandelen tijdens onze ledenvergadering. Wel zullen wij deze 
suggestie met de DAT gaan bespreken. Tevens zullen wij de constructie (vinkje) die is ingebouwd met 
Compuclub bespreken. Voorstel 2 en 3 zullen wij behandelen bij punt 8. Voorstel 4, 5 en 8 zullen wij eerste 
bespreken met de “Commissie Jonge duiven”. Voorstel 6 zal worden besproken bij punt 7. Voorstel 9, het 
vliegprogramma 2022 staat voor 3 jaar vast. Voorstel 10 zullen wij behandelen bij punt 7. 
 
 
P.V. (0681) Zwaluw Rijssen: 
 
Jongeduiven: 
 
Stel economische vervoer bij de jonge duiven vluchten op de laatste plaats.  Zorg dat er geen afgeladen volle 
containers naar de losplaats gaan. Dit kan door de 10 trainingsvluchten bv 5 a 6 weken later te starten, zodat 
deze als een alternatief kunnen dienen voor de reguliere jonge duiven vluchten. Met minder verliezen 
verdienen we meer als Afdeling. 
De jonge duivenvlucht Bierges samen met de natour vinden veel liefhebbers bij ons onwenselijk. 
 
Inkorven: 
 
Wij als vereniging hebben dit seizoen meerdere keren midden in de container op de onderste 5 plaatsen 
ingekorfd. Zou het mogelijk zijn om van boven naar beneden (met steiger) te laden. Wij zouden dit volgend 
jaar graag zo willen doen. 
 
Dank aan alle mensen die zich inzetten bij het vervoer en lossen van onze duiven, mag ook wel eens gezegd 
worden. 
 
Dinant Voortman 
De Zwaluw Rijssen. 
 
 
Reactie bestuur: Het economisch vervoeren bij de jonge duiven is niet altijd aan de orde. We kunnen door 
het aanbod van duiven en het volle programma vaak niet anders dan met volle containers de duiven 
vervoeren. Samen met de “Commissie Jonge duiven” zullen wij kijken of er oplossingen zijn. Punt 2, het van 
boven naar beneden laden van de duiven is voor ons geen optie. Als de duiven laag worden geladen dan is 
de kans groot dat de duiven worden overgeladen. Door de duiven hoog te laden zijn er tijdens het overladen 
extra mankrachten en handelingen nodig. Hierdoor zullen de kosten stijgen. Daarnaast speelt mee dat wij 
dan de bovenste ruimte in de container niet meer maximaal vrij kunnen houden. 
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P.V. (0751) PAX-Snelpost Lochem: 
 
Geachte secretaris, beste Arjan, 
 
Graag willen wij als PAX Snelpost te Lochem reageren op onderstaande mail van het NPO-bureau. 
 
Vanaf 2023 is elke vereniging verplicht op een kopie van de UDP van de D- en W-bestanden in te sturen naar 
de NPO Cloud. Dit betekent voor de verenigingsfunctionaris extra handelingen moeten gaan uitvoeren 
waarbij een keuze van werkwijze in de bijlage wordt voorgesteld. 
 
Ons inziens moet en kan dit eenvoudiger en het voorstel is om de software applicatie zodanig aan te passen 
door de rekenaars dat zodra een D- of W-bestand wordt verstuurd vanuit Winver naar de rekenaar 
(Compuclub) dat gelijktijdig een kopie van het zip-bestand wordt verzonden naar de NPO-cloud. Dit betekent 
dat gelijkwaardige D- en/of W-bestanden naar beide instanties worden verzonden. Daarmee voorkomt dit 
extra handelingen (en kans op ontbreken van gegevens). 
 
Graag verzoeken wij u om dit actiepunt onder de aandacht te brengen bij het NPO-bestuur. 
 
Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.  
 
Met vriendelijke groet, 
PAX Snelpost Lochem 
J.F. (Hendri) Eggink 
 
 
Reactie bestuur: We zijn het eens met uw zienswijze. Echter hebben wij van het NPO-bestuur vernomen dat 
een verzoek aan Compuclub om de UDP-bestanden naar de NPO door te sturen is afgewezen. 
 
 
P.V. (0818) C.L.V. ’s-Heerenberg: 
 
dag   Arjan 
 
voor de komende vergadering hebben wij de volgende voorstellen. 
 
-de africhting van de jongen en de eerste 2 wedvluchten jong, op zondag laten plaats vinden van zuid, omdat 
dit jaar weer is gebleken dat het niet lukt  om met afdeling 8 tot een goede afstemming  te komen en er 
telkens vermengingen plaats vinden waardoor er veel verliezen zijn. 
-mbt de nieuwe indeling is het voorstel om cc 6 en  cc 7  samen te voegen. 
-mbt het ophaalschema eens te rouleren zodat niet telkens dezelfde verenigingen om  19  uur  worden 
opgehaald en de wagen na 2 uur op  2 km afstand van het lokaal weer voorbij komt rijden. 
-laatste punt is het wel erg snel naar het westen rijden als er bewolking is om dan meer 
lossingsmogelijkheden te krijgen.  Diverse malen is gebleken dat het op de orginele losplaats ook gewoon op 
tijd los had gekund.  Ook het week end van troyes  weer meteen naar nanteuil. Afdeling 9  had daar niet in 
mee moeten gaan.  Zo recht mogelijk onder het concoursgebied lossen  is toch het streven voor  een zo eerlijk 
mogelijk concours en een eerlijke kans voor de duiven van afdeling 9 in de sector vlucht. 
 
sportieve groeten van  de PV  CLV  te s'heerenberg. 
0818     het bestuur 
 
Reactie bestuur: Uw voorstel om de eerste jonge duivenvluchten op zondag te laten plaatsvinden zullen wij 
bespreken met de “Commissie Jonge duiven”. Uw opmerking betreffende het ophaalschema zullen wij 
bespreken met de Vervoerscommissie. We kunnen hier echter geen toezeggingen in doen. Uw laatste punt 
wordt besproken bij punt 7. 



 11 

P.V. (0826) Grensbode Dinxperlo: 
 
Geachte heer van de Willige, 
 
Dinsdagavond heeft het bestuur van CC 7 vergadert met de aangesloten verenigingen. 
Eén van de agenda punten was het voorstel: Samengaan met CC 6 
Alle aanwezige verenigingen waren voor dit voorstel, echter de vraag was natuurlijk wat is het voorstel dat 
we van ons afdeling bestuur kunnen verwachten. 
Mocht u als bestuur daar nog geen uitgewerkt plan voor hebben dan verzoeken wij u rekening te houden 
met de wens van CC 7. 
 
Hartelijke groet, 
0826 P.V.De Grensbode Dinxperlo 
 
H.Diersen 
 
 
Reactie bestuur: In ons voorstel is CC-6 en CC-7 samengevoegd. 
 
 
P.V. (0840) Ons Genoegen Gendringen: 
 
Geachte heer vd Willige, 
 
Op de onlangs gehouden vergadering van CC7 willen we graag het volgende indienen mbt de nieuwe indeling 
van afdeling 9 wat op komst is. 
 
Samen gaan van CC7 met CC6. 
 
Nieuwe indeling van adeling 9, CC1-2-3 en 9 samenvoegen, dit geeft in totaal ongeveer 463 leden. 
 
CC4-5-6 en 7 samenvoegen, dit geeft in totaal ongeveer 476 leden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bestuur en leden 0840 P.V. Ons Genoegen Gendringen. 
 
 
Reactie bestuur: In uw voorstel bent u een CC (8) vergeten. Daarnaast gaat een nieuwe CC indeling om 
regionaal spel met spelverbanden die minimaal 150 leden tellen en niet om grotere spelgebieden binnen 
onze afdeling. 
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P.V. (0841) Ons Genoegen Ulft: 
 
Geacht bestuur afdeling 9.  
 
Bijgaand de voorstellen die naar voren kwamen in de vergadering van P.V. Ons Genoegen Ulft.  
1. De vitesse afstanden met de oude en jonge duiven per CC lossen. De jonge duiven het liefst op zondag. 
Bij lossingen op dezelfde losplaats minimaal een wachttijd van 30 minuten.  
2. Het vele africhten met de jonge duiven heeft niet gebracht wat het afdelingsbestuur hoopte, nog steeds 
veel verliezen. Uit onderzoeken is gebleken dat veel zuurstof en de kans om te kunnen drinken belangrijk 
zijn, ons voorstel de africhtingen en de eerste vluchten met de jonge duiven maar b.v. 15 duiven in de 
mand te doen.  
3. Bij de NPO erop aandringen dat we teruggaan naar 1 op 4 in plaats van 1 op 3, beoogde effect dat 
minder goed spelende liefhebbers op de uitslag komen is niet gebleken, dit kost bij de verenigingen alleen 
maar meer inzake de extra lange uitslagen, bij minder goed lopende vluchten kan er pas veel later worden 
afgeslagen.  
4. Als voorstel voor de nieuwe vlieggebieden wensen wij dat cc7 samen gaat met cc6.  
5. Wij verzoeken de afdeling om niet bij een minimale twijfel of er op de oostelijke losplaatsen gelost kan 
worden meteen naar een westelijke losplaats te vertrekken. Als voorbeeld noemen wij Arlon van 11 juni, er 
had volgens Zimoa makkelijk gelost kunnen worden in Arlon. Is een vlucht toch gelost op een westelijk 
losplaats de volgende vlucht van de categorie weer naar de ZuidOost lijn gaan.  
6. Het fondprogramma vinden we niet optimaal, liever het programma zoals in 2021.  
 
Namens P.V. Ons Genoegen Ulft (0841)  
André Jansen  
Voorzitter 
 
 
Reactie bestuur: Voorstel 1 en 2 zullen wij eerste bespreken met de “Commissie Jonge duiven”. Voorstel 3 
zullen wij bespreken bij punt 7. In ons voorstel is CC-6 en CC-7 samengevoegd. Voorstel 5 wordt besproken 
bij punt 7. Voorstel 6 kunnen wij niet in behandeling nemen omdat het vliegprogramma 2022 voor 3 jaar is 
vastgesteld. 
 
 
P.V. (0869) Gevleugelde Vrienden Winterswijk: 
 
Hallo, 
 
Namens PV gevleugelde vrienden hebben wij één voorstel, zie onderstaand. 
 
De laatste jaren gaan veel jonge duiven van Zuid verloren op de eerste jonge duiven vluchten. Wij zijn van 
mening dat het luchtruim op zondag 'rustiger' is dan op zaterdag. Het voorstel is om de eerste jonge duiven 
vluchten van kring zuid te gaan vliegen op zondag. Wij denken dat de verliezen minder zullen zijn dan op 
zaterdag.     
 
Mvg, 
Sander Elsinghorst 
PV Gevleugelde Vrienden Winterswijk 
 
 
Reactie bestuur: Wij zullen uw voorstel eerste bespreken met de “Commissie Jonge duiven”. 
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P.V. (0870) C.P.L. Silvolde: 
 
Geacht afdelingsbestuur, 
 
Wij willen graag de volgende punten onder de aandacht brengen: 
 
• Met betrekking tot de herindeling gaat onze voorkeur uit naar een samengaan van  
CC 6 (Achterhoek) en CC 7 (Silvolde). 
 
• Weert en/of Venlo niet meer opnemen in het vliegprogramma. Graag westelijker. 
 
•  Onze fond liefhebbers willen graag terug naar het vliegprogramma van 2021. Een streep door Ruffec. 
Périgueux terug op programma als middaglossing. Mensen die graag op vluchten spelen met een 
ochtendlossing kunnen natuurlijk terecht bij ZLU of doen mee aan de dagfond. 
 
• Bij ons in de vereniging hebben we relatief veel vitesse-spelers. Ons voorstel is om de T-vlucht Tienen 
in het vitesse programma op te nemen. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur CPL Silvolde (0870) 
 
 
Reactie bestuur: Voorstel 1 staat als voorstel op de agenda. Voorstel 2 zal worden besproken bij punt 8. 
Voorstel 3 en 4 kunnen wij niet behandelen omdat het vliegprogramma 2022 voor 3 jaar is vastgesteld. 
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Bijlage agendapunt 6 “Bestuursvoorstellen” 
 
 
Voor deze ledenvergadering hebben wij als bestuur twee voorstellen. 
 
Ons eerste voorstel betreft zoals al eerder afgesproken een herindeling van onze afdeling. Zoals bekend stelt 
de NPO als eis dat ervoor de Nationale kampioenschappen spelgebieden zijn van 150 leden en 100 vliegende 
hokken. De CC’s 7 t/m 9 voldoen in de huidige indeling van onze afdeling niet aan deze eis. De CC’s uit Noord 
voldoen op dit moment wel aan de huidige eisen. Vandaar wij voorstellen om alleen wijzigingen aan te 
brengen in Zuid. 
Het bestuur stelt voor om in Zuid de huidige CC-6 en CC-7 alsmede de huidige CC-8 en CC-9 samen te voegen. 
Hierdoor ontstaan er twee grotere CC’s waarmee wij ook de komende jaren verder kunnen. 
Op pagina 15 t/m 18 treft u een actueel overzicht van de indeling van onze afdeling en een overzicht van hoe 
er onze afdeling uit gaat zien als CC 6-7 en CC 8-9 zijn samengevoegd. 
Wellicht is dit in de ogen van de betreffende CC's een wel erg simpele oplossing, maar deze is mede ingegeven 
doordat mogelijk in 2023 opnieuw naar de indeling van onze Afdeling in nieuwe vlieggebieden moet worden 
gekeken door de opheffing van Afdeling 7 Midden-Nederland. 
 
Ons tweede voorstel betreft het voor langere tijd vaststellen van de afspraken die er tijdens deze vergadering 
bij punt 7 worden gemaakt over het te volgen beleid van wijzigen losplaats en over de te volgen vlieglijn. Als 
bestuur vinden wij het niet zinvol om hier jaarlijks veel tijd aan te besteden. We stellen daarom voor het 
beleid hierin nog eenmaal te behandelen en de uitkomsten hiervan dan voor minimaal 3 jaar (tot en met het 
seizoen 2025) vast te stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CC-1 "N.O.O." leden hokken CC-4 "Hart van Twente" leden hokken CC-7 "Silvolde" leden hokken 
337 De Stormvogels Sibculo 39 21 617 Duivensportcentrum Borne 61 41 818 C.L.V. 's-Heerenberg 19 17
621 De Luchtsport Vroomshoop 25 20 622 De Snelvlucht Denekamp 35 22 826 De Grensbode Dinxperloo 14 11
686 De Luchtbode Vriezenveen 33 24 658 De Snelvlucht Hengelo 28 28 840 Ons Genoegen Gendringen 18 13
687 Ons Genoegen Westerhaar 23 16 662 De Luchtreizigers Hengelo 30 22 841 Ons Genoegen Ulft 40 32
688 De Koerier Vriezenveen 9 8 675 Duivensportcentrum Oldenzaal 32 22 870 C.P.L. Silvolde 41 28
690 Zilvermeeuw Westerhaar 33 26 677 De Reisduif Oldenzaal 12 9 821 Splijtleden 2 2
653 Splijtleden 5 4 679 Othmarvliegers Ootmarsum 21 15 850 Splijtlid 1 1

167 119 604 Splijtlid 2 1 874 Splijtlid 1 1
611 Splijtlid 1 1 875 Splijtlid 1 1
642 Splijtlid 2 1 137 106

224 162

CC-2 "Rayon Berg en Dal" leden hokken CC-5 "Enschede" leden hokken CC-8 "Montferland" leden hokken 
646 De Reggevliegers Goor 21 15 629 Stadsveld Enschede 27 20 821 Ons Genoegen Braamt 17 15
653 De Luchtbode Nijverdal 13 7 632 De Luchtsport Enschede 23 20 823 De Vredesbode Didam 47 37
654 Vitesse Nijverdal 24 21 633 De Zwaluw Enschede 16 8 844 De Rijnvliegers Lobith 11 7
680 Het Luchtvermaak Rijssen 71 41 641 De Grensbode Glanerbrug 20 10 866 De Zwaan Wehl 14 9
681 De Zwaluw Rijssen 28 21 642 De Luchtreizigers Glanerbrug 30 21 875 De Reisduif Babberich 25 18
682 De Reisduif Rijssen 12 10 651 De Vale Doffer Haaksbergen 11 11 818 Splijtleden 2 2
693 De Luchtbode Enter 22 14 652 Onze Sport Haaksbergen 27 20 832 Splijtlid 1 -
696 Het Luchtvermaak Wierden 12 3 655 De Zwarte Doffer Beckum 20 16 870 Splijtlid 2 1
607 Splijtleden 7 4 667 De Snelvlucht Losser 16 11 119 89

210 136 614 Splijtlid 1 1
677 Splijtleden 2 2
850 Splijtlid 1 1

194 141

CC-3 "Midden-Twente" leden hokken CC-6 "Achterhoek" leden hokken CC-9 "De Graafschap" leden hokken 
603 De Reisduif Almelo 17 15 614 De Witpen Hengevelde 12 11 615 Steeds Sneller Borculo 21 14
604 De Luchtsport Almelo 13 9 625 De Sportvliegers Eibergen 15 14 751 Pax/Snelpost Lochem 30 20
606 Het Luchtvermaak Almelo 27 19 673 De Snelpost Neede 13 9 832 Vriendenkring De Bode Doetichem 37 22
607 De Witpen Almelo 33 17 801 P.V. Aalten Aalten 32 26 838 P.V. Vorden Vorden 15 11
608 De Blauwe Doffer Almelo 12 8 850 De Blauwe Doffer Lichtenvoorde 37 26 843 Steeds Sneller Hengelo 15 13
611 Het Zuiden Almelo 32 22 869 De Gevleugelde Vrienden Winterswijk 44 27 863 Roderlo Ruurlo 14 11
612 De Snelvlucht Almelo 32 13 751 Splijtleden 2 2 874 De Koerier Zelhem 12 10
613 De Rode Doffer Harbrinkhoek 9 7 155 115 866 Splijtlid 1 -
616 De Grensvliegers Langeveen 19 14 145 101
683 De Gevleugelde Tukkers Geesteren 15 13 Actuele aantallen
685 De Luchtbode Tubbergen 35 25 Leden 1599
653 Splijtleden 2 2 Actieve hokken 1134
686 Splijtlid 1 1
696 Splijtlid 1 -

248 165

Aantal leden en actieve hokken per vereniging (1 september 2022)
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Spelgebieden Afdeling 9 Oost-Nederland 
 

“Noord” 
CC-1 “N.O.O. Noord Oost-Overijssel” 
 
De volgende verenigingen behoren bij CC-1: 
0337 P.V. De Stormvogels Sibculo 
0621 P.V. De Luchtsport Vroomshoop 
0686 P.V. De Luchtbode Vriezenveen 
0687 P.V. Ons Genoegen Westerhaar 
0688 P.V. De Koerier Vriezenveen 
0690 P.V. De Zilvermeeuw Westerhaar 
 
De volgende woonplaatsen behoren tot het spelgebied van CC-1: 
Beerzerveld, Bergentheim, Bruchterveld, Daarle, Daarleveen, De Pollen, Den Ham, Geerdijk, Hoge Hexel, 
Kloosterhaar, Mariënberg, Sibculo, Vriezenveen, Vroomshoop en Westerhaar. 
 
De volgende woonplaatsen met dispensatieleden vanuit een andere afdeling worden toegevoegd aan het 
spelgebied van CC-1: 
Dalmsholte (Afd. 10) en Lemele (Afd. 10). 
 
CC-2 “Rayon Berg en Dal” 
 
De volgende verenigingen behoren bij CC-2: 
0646 P.V. De Reggevliegers Goor 
0653 P.V. De Luchtbode Nijverdal 
0654 P.V. Vitesse Nijverdal 
0680 P.V. Het Luchtvermaak Rijssen 
0681 P.V. De Zwaluw Rijssen 
0682 P.V. De Reisduif Rijssen 
0693 P.V. De Luchtbode Enter 
0696 P.V. Het Luchtvermaak Wierden 
 
De volgende woonplaatsen behoren tot het spelgebied van CC-2: 
Enter, Goor, Haarle ,Hellendoorn, Holten, Marle, Nijverdal, Rijssen, Wierden en Zeldam. 
 
CC-3 “Midden-Twente” 
 
De volgende verenigingen behoren bij CC-3: 
0603 P.V. De Reisduif Almelo 
0604 P.V. De Luchtsport Almelo 
0606 P.V. Het Luchtvermaak Almelo 
0607 P.V. De Witpen Almelo 
0608 P.V. De Blauwe Doffer Almelo 
0611 P.V. Het Zuiden Almelo 
0612 P.V. De Snelvlucht Almelo 
0613 P.V. De Rode Doffer Harbrinkhoek 
0616 P.V. De Grensvliegers Langeveen 
0683 P.V. De Gevleugelde Tukkers Geesteren 
0685 P.V. De Luchtbode Tubbergen 
De volgende woonplaatsen behoren tot het spelgebied van CC-3: 
Aadorp, Albergen, Almelo, Bruinehaar, Fleringen, Geesteren (Ov.), Harbrinkhoek, Langeveen, Mander, 
Manderveen, Maria Parochie, Tubbergen, Uelsen (D.), Vasse en Wilsum (D.). 
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CC-4 “Hart van Twente” 
 
De volgende verenigingen behoren bij CC-4: 
0617 P.V. Duivensport Centrum Borne 
0622 P.V. De Snelvlucht Denekamp 
0658 P.V. De Snelvlucht Hengelo 
0662 P.V. De Luchtreizigers Hengelo 
0675 P.V. De Zwaluw Oldenzaal 
0676 P.V. De Snelvlucht Oldenzaal 
0677 P.V. De Reisduif Oldenzaal 
0679 P.V. Othmarvliegers Ootmarsum 
 
De volgende woonplaatsen behoren tot het spelgebied van CC-4: 
Azelo, Bentelo, Beuningen, Borne, Bornebroek, De Lutte, Delden, Denekamp, Deurningen, Hengelo (Ov.), 
Lattrop, Nordhorn (D.), Oldenzaal, Ootmarsum, Saasveld, Tilligte, Weerselo, Wiene en Zenderen. 
 
CC-5 “Enschede” 
 
De volgende verenigingen behoren bij CC-5: 
0629 P.V. Stadsveld Enschede 
0632 P.V. De Luchtsport Enschede 
0633 P.V. De Zwaluw Enschede 
0641 P.V. De Grensbode Glanerbrug 
0642 P.V. De Luchtreizigers Glanerbrug 
0651 P.V. De Vale Doffer Haaksbergen 
0652 P.V. Onze Sport Haaksbergen 
0655 P.V. De Zwarte Doffer Beckum 
0667 P.V. De Snelvlucht Losser 
 
De volgende woonplaatsen behoren tot het spelgebied van CC-5: 
Ahaus, (D.), Alstätte (D.), Beckum, Boekelo, Buurse, Enschede, Glane, Glanerbrug, Graes (D.), Gronau (D.), 
Haaksbergen, Lonneker, Losser, Metelen (D.), Ochtrup (D.), Overdinkel en Wessum (D.). 
 
 

“Zuid” 
 

De indeling van Zuid is vermeld volgens het voorstel van de nieuwe indeling. 
 

CC-6 
 
De volgende verenigingen behoren bij CC-6:   In het zwart is de huidige CC-6 
0614 P.V. De Witpen Hengevelde    In het rood is de huidige CC-7. 
0625 P.V. De Sportvliegers Eibergen 
0673 P.V. De Snelpost Neede 
0801 P.V. Aalten Aalten 
0818 P.V. C.L.V. 's-Heerenberg 
0826 P.V. De Grensbode Dinxperlo 
0840 P.V. Ons Genoegen Gendringen 
0841 P.V. Ons Genoegen Ulft 
0850 P.V. De Blauwe Doffer Lichtenvoorde 
0869 P.V. De Gevleugelde Vrienden Winterswijk 
0870 P.V. C.P.L. Silvolde 
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De volgende woonplaatsen behoren tot het spelgebied van CC-6: 
Aalten, Beltrum, Burlo (D.), Bocholt (D.), Breedenbroek, Bredevoort, Diepenheim, Dinxperlo, Eibergen, 
Emmerich (D.), Etten, Gaanderen, Gendringen, Groenlo, Harreveld, ’s-Heerenberg, Hengevelde, Isselburg 
(D.), Lichtenvoorde, Lintelo, Mariënvelde, Markvelde, Neede, Netterden, Noorddijk, Rekken, Rhede (D.), 
Rietmolen, Silvolde, Sinderen, Stadtlohn (D.), St. Isidorushoeve, Suderwick (D.), Südlohn-Oeding (D.), 
Stokkum, Terborg, Ulft, Varsselder, Varsseveld, Vreden (D.), Westendorp, Winterswijk, Zeddam en Zieuwent. 
 
CC-7 
 
De volgende verenigingen behoren bij CC-7:   In het zwart de huidige CC-8. 
0615 P.V. Steeds Sneller Borculo    In het rood de huidige CC-9. 
0751 P.V. Pax/Snelpost Lochem 
0821 P.V. Ons Genoegen Braamt      
0823 P.V. De Vredesbode Didam 
0832 P.V. Vriendenkring – De Bode Doetinchem 
0838 P.V. Vorden Vorden 
0843 P.V. Steeds Sneller Hengelo 
0844 P.V. De Rijnvliegers Lobith 
0863 P.V. Roderlo Ruurlo 
0866 P.V. De Zwaan Wehl 
0874 P.V. De Koerier Zelhem 
0875 P.V. De Reisduif Babberich 
 
De volgende woonplaatsen behoren tot het spelgebied van CC-7: 
Babberich, Beek, Borculo, Braamt, Didam, Doetinchem, Elten (D.), Geesteren (Gld.), Haarlo, Halle, Hengelo 
(Gld.), Herwen, Hummelo, Keijenborg, Kilder, Kleve (D.), Laag-Keppel, Laren, Lobith, Lochem, Loerbeek, Loil-
Didam, Markelo, Millingen Rees (D.), Nieuw Wehl, Nieuw-Dijk, Pannerden, Ruurlo, Spijk, Tuindorp, Velswijk, 
Vorden, Wehl, Zelhem en Zevenaar. 
 
De volgende woonplaatsen met dispensatieleden vanuit een andere afdeling worden toegevoegd aan het 
spelgebied van CC-7: 
Duiven (Afd. 8), Steenderen (Afd. 8), Toldijk (Afd. 8) en Warnsveld (Afd. 8). 
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Bijlage agendapunt 7 “Verenigingsvoorstellen” 
 
Onderstaand de verenigingsvoorstellen die worden behandeld onder punt 7 van deze e vergadering. 
 
Voorstel 1. 
Er zijn meerdere voorstellen binnengekomen betreffende het vasthouden aan of flexibel omgaan met de 
afgesproken losplaats. Aangezien deze voorstellen haaks op elkaar staan zullen wij ze in eenmaal 
behandelen. 
 
Preadvies bestuur: Het bestuur vindt het wenselijk dat het huidige beleid gehandhaafd blijft. Het huidige 
beleid houdt in dat wij in principe naar de afgesproken losplaats gaan tenzij onze Lossingscommissie een 
onderbouwt advies tot wijziging van ZIMOA en het IWB wil overnemen. Als dergelijke adviezen aan de orde 
zijn dan vinden wij het, buiten de onnodige extra kosten om, niet duifvriendelijk dat duiven onnodig extra 
lang extra in de containers zitten. 
 
Voorstel 2. 
P.V. (0680) Luchtvermaak Rijssen stelt voor om de zuidoost lijn los te laten en voortaan alleen nog vanaf 
westelijke losplaatsen de vluchten te organiseren. 
 
Preadvies bestuur: Tegen, eerdere stemmingen hebben laten zien dat er verschillend wordt gedacht over 
welke vlieglijn wij volgen. Door flexibel om te gaan met de keuze van de losplaatsen komt een ieder zijn 
voorkeur aanbod. Daarnaast zijn wij afhankelijk van de landelijke afspraak die is gemaakt om zo zuidelijk 
mogelijk onder de afdeling te lossen. Aan die afspraak zijn wij gehouden. Zijn op een bepaalde afstand geen 
losplaatsen voor handen (dat betreft vnl. België) dan wordt er uitgeweken. 
 
Voorstel 3. 
P.V. (0622) Snelvlucht Denekamp en P.V. (0662) Luchtreizigers Hengelo stellen voor om de jonge duiven 
voortaan zo vroeg mogelijk lossen. 
 
Preadvies bestuur: Tegen, Het besluit tot lossen is een bevoegdheid van onze Lossingscommissie, die zich 
laat adviseren door het Instituut Wedvluchtbegeleiding (IWB), dat op haar beurt wordt geadviseerd door een 
professionele meteorologische  dienst (ZIMOA). 
 
Voorstel 4. 
P.V. (0633) Zwaluw Enschede stelt voor om de regels omtrent het afslaan van de marathonvluchten te 
verduidelijken en af te slaan zodra er bij iedere vereniging voldoende prijsduiven zijn. 
 
Preadvies bestuur: De regels omtrent het afslaan zijn duidelijk. Voor programma duiven op de 
marathonvluchten kunnen wij geen aanvullende regels opstellen. In goed onderling overleg moet er altijd 
een oplossing te vinden zijn. Als bestuur willen wij de NPO dan ook niet vragen om aanvullende reglementen 
hiervoor op te stellen. 
 
Voorstel 5. 
P.V. (0629) Stadsveld Enschede stelt voor om voortaan alle 6 marathonvluchten te tellen voor het 
kampioenschap. 
 
Preadvies bestuur: Tegen, we zijn er voorstander van om het landelijke beleid te volgen. En in het kader van 
uniformiteit vinden wij het niet wenselijk om alleen op de marathon geen streepvluchten te hebben. 
 
Voorstel 6. 
P.V. (0680) Luchtvermaak Rijssen stelt voor om tijdens de jonge duivenvluchten ook oude duiven toe te staan. 
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Preadvies bestuur: De “Commissie Jonge duiven” komt met een plan voor hoe wij de jonge duivenvluchten 
gaan organiseren. We stellen voor dat deze commissie ook onderzoekt in hoeverre er vervoersruimte 
overblijft voor de oude duiven. 
 
 
Voorstel 7. 
P.V. (0841) Ons Genoegen Ulft stelt voor om er bij de NPO op aan te dringen om de uitslagen weer 1 op 4 te 
gaan berekenen i.p.v. de huidige 1 op 3. 
 
Preadvies bestuur: Tegen, het is beter om voor een langere tijd uniformiteit te hebben en niet jaarlijks bezig 
te zijn met nieuwe berekening. 
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Bijlage agendapunt 8 “Vliegprogramma 2023” 
 
Het Nationale vliegprogramma 2022 staat voor 3 jaar vast. Alle voorstellen om wijzigingen in het Nationale 
vliegprogramma aan te brengen kunnen wij daardoor niet behandelen. 
 
Voorstel 1. 
Voor één verenigingsvoorstel maken wij echter een uitzondering. Dat is het voorstel van P.V. (0337) 
Stormvogels Sibculo betreffende het wijzigen van de ochtendlossing A26 in A29. Als bestuur vinden wij dit 
een goede suggestie vandaar wij dit ook bij de NPO zullen voorstellen. 
 
Voorstel 2. 
Van diverse verenigingen is er een voorstel binnengekomen om niet meer in Venlo en Weert te lossen. 
 
Preadvies bestuur: Venlo en Weert staan bij ons niet bekend als slechte losplaatsen. Wel dat er niet al te 
veel ruimte is. We zullen in de komende maanden op zoek gaan naar een alternatief. Mochten we deze 
kunnen vinden dan zullen we de nieuwe losplaats opnemen in het vliegprogramma 2023. We willen u op 
voorhand echter wel meegeven dat door het wijzigen van losplaats het slechte verloop op vluchten niet is 
opgelost. 
 
Voorstel 3. 
P.V. (0680) Luchtvermaak Rijssen stelt voor om Arlon niet meer op te nemen in ons programma. Dit gezien 
de ligging in de Ardennen welke zorgt voor een moeizamer verloop. 
 
Preadvies bestuur: We zien geen reden om niet naar Arlon te gaan. Het is een prima losplaats en past in de 
afspraak om zo zuidelijk mogelijk onder de afdeling te lossen. 
 
Voorstel 4. 
P.V. (0662) Luchtreizigers Hengelo vraagt om meer duidelijkheid omtrent onze beslissing om de laatste 
natourvlucht (N37) op donderdag in te korven. Dit besluit hadden wij genomen omdat er vanuit meerdere 
verenigingen uit onze afdeling het verzoek was gekomen om een natourvlucht met twee nachten mand. Dit 
om de late jonge duiven hier ook aan te laten wennen. 
Als bestuur zijn wij van mening dat het voor de late jonge duiven wenselijk is dat ze een ervaring met twee 
nachten mand kunnen opdoen. We stellen daarom voor om voortaan ieder jaar de laatste natourvlucht met 
twee nachten mand te plannen. Dit met de ontbindende voorwaarde dat wanneer er op één van de eerdere 
natourvluchten al wordt overgestaan de laatste natourvlucht op vrijdag wordt ingekorfd. 
Door weersomstandigheden was dat dit jaar het geval op N36 en dat was de aanleiding om op N37 toch met 
één nacht mand te volstaan. 
 
 
 
 
 



Datum Vitesse Midfond Dagfond Marathon Jonge duiven Natour Training oude duiven
15 apr 23. 15 Trainingsvlucht
22 apr 23. 16 Vitesse
29 apr 23. 17 Vitesse
6 mei 23. 18 Vitesse

13 mei 23. 19 Midfond Trainingsvlucht
20 mei 23. 20 Midfond Trainingsvlucht
27 mei 23. 21 Vitesse Dagfond (Afd.)

3 jun 23. 22 Midfond Marathon (Sector) Trainingsvlucht
10 jun 23. 23 Vitesse Dagfond (Afd.) Trainingsvlucht
17 jun 23. 24  Midfond St. Vincent (Nationaal) Trainingsvlucht Trainingsvlucht
24 jun 23. 25 Vitesse Dagfond (Sector) Trainingsvlucht

1 jul 23. 26 Midfond (GP) Marathon (Sector-Ochtend) Trainingsvlucht
8 jul 23. 27 Vitesse Dagfond (Sector-GP) Marathon (Sector) Trainingsvlucht

15 jul 23. 28 Midfond (GP) Jonge duiven
22 jul 23. 29 Issoudun (Nationaal) Marathon (Sector) Jonge duiven
29 jul 23. 30 Bergerac (Nationaal) Jonge duiven
5 aug 23. 31 Jonge duiven Trainingsvlucht

12 aug 23. 32 Jonge duiven Trainingsvlucht
19 aug 23. 33 Jonge duiven Natour
26 aug 23. 34 Jonge duiven (GP) Natour

2 sep 23. 35 Jonge duiven Natour
9 sep 23. 36 Jonge duiven (Sector-GP) Natour

16 sep 23. 37 Natour

Bovenstaand treft u het raamwerk van het Nationale vliegprogramma. Deze staat nog vast voor het seizoen 2023 en 2024.
De losplaatsen en in welke groepen er gelost zal worden zullen in een later stadium worden vastgesteld.
In het rood zijn trainingsvluchten.

Vliegprogramma 2023 (versie 23 september 2022)


