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

 
Notulen Algemene ledenvergadering Afdeling 9 Oost Nederland 24 oktober 2022 

 
Aanwezig: 
Bestuur: G. Visser (voorzitter), J. Bosman, D. Kuipers, E. Wilmink, H. Ekkel, H. ten Hoopen en A. van de 
Willige. 
Afgevaardigden van vereniging: 0337, 0603, 0606, 0607, 0608, 0611, 0614, 0615, 0617, 0621, 0622, 
0625, 0629, 0632, 0641, 0642, 0646, 0652, 0655, 0658, 0667, 0673, 0675, 0680, 0681, 0682, 0683, 0686, 
0687, 0690, 0693, 0751, 0801, 0818, 0821, 0826, 0832, 0840, 0841, 0843, 0850, 0863, 0869, 0870 en 
0874. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Bestuur: L. ter Huerne. 
Afgevaardigden van vereniging: 0633, 0651, 0653, 0654, 0662, 0677, 0679 en 0696. 
 
Afwezig zonder bericht: 
Afgevaardigden van verenging: 0604 Luchtsport Almelo, 0612 Snelvlucht Almelo, 0613 Rode Doffer 
Harbrinkhoek, 0616 Grensvliegers Langeveen, 0685 Luchtbode Tubbergen, 0688 Koerier Vriezenveen, 
0823 Vredesbode Didam, 0838 P.V. Vorden Vorden, 0844 Rijnvliegers Lobith, 0866 De Zwaan Wehl en 
0875 Reisduif Babberich. 
 
 
1. Opening 
Voorzitter Gert Visser opent de ledenvergadering met een hartelijke welkom aan alle aanwezigen. In zijn 
openingswoord meld hij dat Louis ter Huerne i.v.m. ziekte afwezig is. 
 
2. Appél Afgevaardigden 
Van de 64 verenigingen zijn er 45 aanwezig, 8 verenigingen hebben zich afgemeld en 11 verenigingen 
zijn zonder afmelding afwezig. In totaal zijn er 83 van de 109 stemmen aanwezig. Ruim voldoende om 
geldige beslissingen te nemen. 
 
3. Notulen ledenvergadering Afdeling 9 gehouden op 7 maart 2022 
Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen van de ledenvergadering welke op 7 maart 2022 is 
gehouden. Naar aanleiding van deze notulen zijn er geen vragen. Met dankzegging aan de secretaris 
worden de notulen vastgesteld. 
 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 
Terugblik seizoen 2022: 
Het seizoen 2022 is in grote lijnen prima verlopen. Een paar kleine smetjes waren de verliezen van de 
jonge duiven, de lossing van Nationaal Issoudun en de ZLU vlucht Narbonne. We moeten blijven werken 
aan verbetering om het imago van de duivensport op peil te houden. De vele goede vluchten waren 
mede te danken aan het goede werk van onze Lossing- en Vervoerscommissie. De voorzitter bedankt de 
commissieleden voor het werk goede dat ze hebben verricht. Iedere discipline heeft zijn kampioenen 
opgeleverd. Wij zullen onze kampioenen huldiging op zaterdag 12 november a.s. 
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Evaluatie CC trainingsvluchten: 
De belangstelling voor de eerste twee trainingsvluchten was mager te noemen. Vanaf de derde 
trainingsvlucht werd de deelname beter. In hoeverre de trainingsvluchten hebben bijgedragen in de 
verliezen is moeilijk te zeggen. We blijven er in afgeslankte vorm in ieder geval wel mee doorgaan. Dit 
om de jonge duiven het drinken te leren in de mand en om de eerste stress tegen te gaan voordat de 
officiële vluchten starten. 
 
Commissie Jonge duiven: 
Voor deze ledenvergadering hebben wij diverse goed bedoelde voorstellen ontvangen om verliezen bij 
de jonge duiven te voorkomen. Helaas is er geen bewijs voor dat deze suggesties ook gaan helpen. 
Vandaar wij als bestuur een “Commissie Jonge duiven” instellen die gegevens gaat verzamelen en van 
daaruit met aanbevelingen komt hoe wij hier het beste mee kunnen omgaan. Voor deze commissie 
hebben wij Arnold Paalman en Dennis Beverdam al bereid gevonden om hierin zitting te nemen. Beide 
heren zijn in hun omgeving aan het zoeken naar personen die hen willen helpen zodat wij uiteindelijk 
een commissie krijgen van 5 tot 7 personen. 
Vanuit de NPO, IWB, ZIMOA en afdeling zijn er al diverse harde gegevens bekend. Deze gegevens zijn 
nodig om zaken te kunnen onderbouwen. Ook gegevens van verenigingen en de leden zelf kunnen 
hierbij interessant zijn. Mogelijk dat de commissie hierover een beroep op u gaat doen. We verzoeken 
u om in dat geval hieraan mee te werken. 
De komende tijd zullen wij alle ingekomen stukken met de commissie delen en hen vragen om met een 
plan van aanpak te komen voor het seizoen 2023. Dit plan zal komend voorjaar met u worden besproken. 
A. Slagman (0680) vraagt wat er met de ingestuurde suggesties gebeurt indien de nieuwe commissie 
niet van de grond komt. Het zou zonde zijn als deze stukken dan in de prullenbak terechtkomen. De 
voorzitter geeft aan hier niet vanuit te gaan maar mocht dit toch gebeuren dan zullen wij deze stukken 
alsnog behandelen tijdens onze volgende ledenvergadering. 
 
Voorlopige vervoerscijfers 2022: 
Penningmeester John Bosman ligt de voorlopige vervoercijfers 2022 toe. Het aantal duiven 2022 
(509.891 duiven) is nagenoeg gelijk aan 2021 (506.337 duiven). Financieel is het voorlopige resultaat 
€6.500 positief. We hebben alleen in week 36 overgestaan waardoor deze kosten zijn gedaald. De 
dieseltoeslag is wel fors hoger dan voorgaande jaren. Onze transporteur bracht ons hiervoor €46.000 in 
rekening. Daarvan hebben wij €30.000 doorberekend aan de leden en €16.000 heeft de afdeling ten 
laste aangenomen. De vaste kosten zijn in grote lijnen gelijk aan andere jaren. Ook hier zijn de 
brandstofkosten gestegen. Als bestuur zijn wij tevreden over de financiële resultaten van dit seizoen. 
 
Klimaatmetingen containers: 
De voorzitter geeft aan dat wij tijdens het seizoen 2022 een nieuw meetsysteem in gebruik hebben 
genomen om het klimaat in de containers te meten. Het nieuwe meetsysteem is in twee wagens 
ingebouwd. Dit om wekelijks op twee vluchten het klimaat te kunnen controleren. Vanuit het bestuur 
zijn Douwe Kuipers en Hans Ekkel betrokken bij de klimaatmetingen. 
Douwe Kuipers geeft aan dat Enrico Doldersum ook betrokken is bij de klimaatmetingen in onze 
containers. Vervolgens legt hij uit dat in het verleden alleen de temperatuur en luchtvochtigheid is 
gemeten. Deze meters moesten in dat systeem wekelijks worden uitgelezen en worden vertaald door 
de WOWD in een overzicht. Door het vele en omslachtige werk werd er niet wekelijks gemeten. In het 
nieuwe meetsysteem werken we met drie vaste meetpunten in de container die 24/7 per dag zijn uit te 
lezen via een app. In het nieuwe meetsysteem wordt naast de temperatuur en luchtvochtigheid ook 
fijnstof en CO2 gemeten. In het nieuwe systeem is ook in te stellen dat wij waarschuwing (per sms of 
mail) ontvangen indien waardes over een bepaalde grens gaan. 
De eerste meetresultaten gegeven geen zorgwekkende waardes aan. Wel komt naar voren dat de CO2 
een aandachtspunt is. Als de wagen stilstaat dan stijgt de CO2. We hebben dit besproken met de WOWD. 
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Voor het CO2 gehalte is nog geen vergelijkingsmateriaal beschikbaar. De WOWD adviseert daarom om 
voorlopig nog niets te doen. Hierin speelt ook mee dat veranderingen niet altijd ten goede komen. Al 
met al zijn wij zeer positief over dit meetsysteem. Dit geldt ook voor de WOWD. Mogelijk komt de 
WOWD met een advies dat dit meetsysteem een standaard moet worden bij iedere afdeling. 
Th. Hutten (0683) vraagt waarom deze gegevens nog niet naar alle verenigingen zijn gestuurd. Douwe 
geeft aan dat dit bewust nog niet is gedaan omdat de grenzen van de waardes nog niet zijn vastgesteld. 
Hierdoor weet men dan niet waar je naar moet kijken en hoe je dit moet beoordelen. 
G. Heerkes (0621) sluit zich aan bij de voorgaande spreker. Verder is hij benieuwd naar waar er wordt 
gemeten. Douwe geeft aan dat er op drie vaste punten per container wordt gemeten. De meters zitten 
op verschillende hoogtes in de container. 
H. Beverdam (0693), jullie geven aan dat de WOWD zeer positief is. Beverdam neemt aan dat de WOWD 
ook niets kan vergelijken omdat er geen vergelijkingsmateriaal is. Hij moet dus geloven dat dit zo is. 
Douwe, de gegevens die bekend zijn zijn van onze afdeling. De WOWD heeft voldoende ervaring met 
klimaatsystemen in de duivensport. Ze baseren zich dus niet op fabels. Beverdam zou toch graag cijfers 
ter vergelijking zien. Deze zijn er nog niet omdat wij vooroplopen in de klimaatmetingen van containers. 
H. Bakhuis (0603), we hebben onze containers voor 17 jaar geleden gekocht. Nu zijn wij er nog steeds 
mee bezig. Is het geen idee om eens bij Geraldy te vragen. Douwe, in principe zijn onze containers goed. 
We voeren de klimaatmetingen uit ter controle. 
De voorzitter geeft aan dat er een verschil zit tussen een perfect systeem en perfecte vluchten. Er wordt 
weinig gemeten bij andere afdelingen. De WOWD komt nog met de boven en ondergrenzen. Van daaruit 
kun je conclusies gaan trekken. De WOWD geeft ook aan deel deze informatie nog niet teveel omdat er 
dan verkeerde conclusie worden getrokken. De voorzitter zegt toe dat de resultaten op den duur met 
de leden worden gedeeld. 
 
Informatie bankrekening op naam privé personen: 
Penningmeester John Bosman geeft aan dat het bestuur er door Olaf Boers op is gewezen dat er binnen 
onze afdeling diverse verenigingen en clubs zijn die hun rekeningen hebben staan op naam van een privé 
persoon. Dit met alle goede bedoelingen maar bij een overlijden (erfenis), scheiding etc. loopt u een 
risico het geld van de vereniging te verliezen. We willen u als bestuur daarom graag wijzen op de risico’s 
die in het meegestuurde stuk zijn aangegeven. 
 
5. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar zijn de heren John Bosman, Louis ter Huerne, Hans Ekkel en Henk ten Hoopen. 
Er zijn geen tegenkandidaten waardoor alle heren met applaus van de aanwezigen per acclamatie 
worden herbenoemd. 
 
6. Bestuursvoorstellen 
Herindeling spelgebieden Afdeling 9: 
Bij de NPO is vastgesteld dat de punten voor de Nationale kampioenschappen uit een spelverband met 
minimaal 150 leden moet komen. In het Noord van onze afdeling is dat prima in orde. Vandaar wij 
voorstellen om alleen Zuid opnieuw in te delen. De voorzitter vraagt de vergadering of ze ermee kunnen 
instemmen dat alleen de betrokken verenigingen stemmen over dit voorstel. De vergadering stemt 
hiermee in. 
R. Stevens (0615) geeft aan tegen het systeem dat wij kiezen voor de herindeling te zijn. Via het liniaal 
op het kaartje kunt u zien dat Kleve bij de andere CC hoort. 
G. van den Bovenkamp (0832) heeft gekeken naar de indeling van de plaatsen. Volgens hem behoren 
Millingen en Rees ook tot de andere CC. Er zijn in Kleve 3-4 leden welke lid zijn of worden in de huidige 
CC-7. We moeten het ons zelf niet moeilijk maken door hen splijtlid te maken. Daarnaast stopt Peter 
Janssen met de actieve duivensport. Dit zal het voor het voor de velen toch iets dragelijker maken. 
R. Pastoors (0840), het is wel gemakkelijk om Kleve bij de andere CC te doen. Kleve ligt alleen wel 12-13 
km. de andere kant op. Peter Janssen zal dan misschien wel stoppen maar hoe zit het met mevrouw 
Janssen vraagt Pastoors zich af. 
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R. Borneman (0843) vraagt voor hoelang deze herindeling geldig is. Dit omdat in één van de stukken iets 
heeft gestaan over een eventuele opheffing van Afdeling 7. De voorzitter geeft aan dat dit inmiddels is 
achterhaald. Afdeling 7 gaat voorlopig gewoon verder. Als dit aan de orde zou zijn geweest dan zou 
Afdeling 7 over de aanliggende afdelingen worden verdeeld. Afdeling 8 zou dan alleen heel groot zijn 
geworden en in dat geval was er een optie dat een deel van Afdeling 8 bij onze afdeling zou komen. 
Er wordt als eerste hoofdelijk gestemd over het voorstel van de afdeling om CC-6 en CC-7 als ook CC-8 
en CC-9 samen te voegen. Dit voorstel wordt met 29 stemmen voor en 2 tegen aangenomen. 
Vervolgens wordt er hoofdelijk gestemd om Kleve in de nieuwe CC-6 in te delen. Dit voorstel wordt met 
11 stemmen voor, 19 tegen en 1 onthouding weggestemd. Kleve blijft daardoor in de nieuwe CC-7 
spelen. 
Van P.V. (0607) de Witpen Almelo is er een amendement gekomen om hun leden uit Wierden te laten 
meespelen in CC-3. De secretaris legt uit dat wij dit amendement op deze wijze niet kunnen behandelen. 
Onze afdeling is ingedeeld op woonplaatsen. De leden uit Wierden zijn weliswaar lid bij verenigingen uit 
drie CC’s maar we kunnen voor een deel van de leden geen uitzondering maken om in een andere CC 
mee te spelen. Het zijn alle leden uit Wierden naar CC-3 of ze blijven allemaal meespelen in CC-2. 
H. Bakhuis (0603) geeft aan dat door de vervuiling van CC’s het in de toekomst steeds gemakkelijker 
wordt om CC’s samen te voegen. De secretaris geeft aan dat deze leden uit Wierden op voorhand wisten 
dat ze splijtlid zouden worden. Ze hadden ook een nieuwe vereniging kunnen zoeken binnen de eigen 
CC. 
 
Vaststellen gemaakte afspraken voor 3 jaar: 
Het tweede bestuursvoorstel betreft het vastleggen van de gemaakte afspraken over het lossingsbeleid, 
wijzigen losplaats en de vlieglijn voor een periode van drie jaar (t/m seizoen 2025). Dit om te voorkomen 
dat wij niet ieder jaar hierover tegenovergestelde voorstellen hoeven te behandelen. 
A. Slagman (0680) vraagt of hierover samen met hun voorstel over westelijke losplaatsen hoofdelijk 
gestemd kan worden. De voorzitter stemt hiermee in. 
Na hoofdelijke stemming blijkt dat er 44 stemmen voor zijn, 31 tegen en 8 onthoudingen. Daarmee is dit 
voorstel aangenomen. 
 
7. Verenigingsvoorstellen 
De volgende verenigingsvoorstellen zijn behandeld. 
 
Voorstel 1. “Flexibel omgaan met de afgesproken losplaats”. 
Er zijn meerdere voorstellen binnengekomen betreffende het vasthouden aan of flexibel omgaan met 
de afgesproken losplaats. 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 ontvangt en deze 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. 
B. Kroeze (0683), realiseer jullie wel dat wij dan ook voor 3 jaar aan dit beleid vastzitten. 
G. van den Bovenkamp (0832), er zijn ook afdelingen die zich afgelopen seizoen wel hebben gehouden 
aan de losplaatsen. Voor Zuid hebben we met een beetje pech dan helemaal geen fatsoenlijke 
midfondvlucht meer over. Van den Bovenkamp is bang dat wij te vaak onnodig switchen terwijl dit 
achteraf niet nodig blijkt te zijn. 
H Bakhuis (0603) geeft aan dat dit lossingsbeleid juist heel goed is. Het gaat erom dat wij een vlucht 
hebben en het liefst op zaterdag. Dat wij dan een enkele keer van losplaats wijzigen is in zijn omgeving 
geen probleem. De kortere afstand in Zuid is een gegeven. Het e.e.a. is afgelopen seizoen perfect 
geregeld. 
L. Bruinenberg (0642) vraagt of wat wij beslissen ons er dan ook aanhouden. In het verleden is hier niets 
van terechtgekomen. Voorzitter, met de moderne weersvoorspellingen is het goed voorspelbaar. Bij niet 
volgen van het advies loop je het risico op geen vlucht. We zijn gehouden aan het NPO beleid. Niet 
veranderen tenzij er een advies is van IWB/ZIMOA. 
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G. Heerkes (0621), vraagt om duidelijkheid over hoe wij stemmen. De secretaris geeft aan dat wij voor 
of tegen het huidige beleid stemmen. 
Th. Hutten (0683), aan de westkant zijn er doorgaans betere lossingsmogelijkheden. We moeten daarom 
zo flexibel mogelijk zijn. 
De voorzitter brengt dit voorstel met kaart opsteken in stemming. Nagenoeg alle verenigingen zijn voor 
het handhaven van het huidige beleid. 
 
Voorstel 2. “Voortaan alleen nog westelijk gelegen losplaatsen gebruiken”. 
P.V. (0680) Luchtvermaak Rijssen stelt voor om de zuid lijn los te laten en voortaan alleen nog vanaf 
westelijker gelegen losplaatsen vluchten te organiseren. A. Slagman (0680) ligt het voorstel toe. Vluchten 
vanuit het westen verlopen doorgaans beter. Vanuit de oostkant hebben wij in het verleden al vaker 
moeizame vluchten gehad waarbij relatief veel duiven verloren zijn gegaan. De westelijker losplaatsen 
hebben doorgaans een kortere aanrijdtijd. Hierdoor zijn de duiven sneller op de losplaats en is het 
transport voordeliger. In het belang van het duiven welzijn is het beter dat wij westelijker vliegen. 
H. Lansink (0869), als ik in Rijssen woonde wilde ik ook wel westelijker vliegen. Hij woont alleen in 
Winterswijk en is daarom van mening dat wij zuidelijker gelegen losplaatsen moeten kiezen. 
H. Beverdam (0693) geeft aan dat er een klein misverstand is. We vliegen namelijk vanuit zuidwestelijk 
richting. 
De voorzitter geeft aan dat wij gebonden zijn aan landelijke afspraken. Het huidige landelijke beleid is er 
op ingericht dat wij zoveel mogelijk ten zuiden van de afdeling moeten lossen. Hij brengt vervolgens het 
voorstel hoofdelijk in stemming. Er zijn 46 stemmen voor het voorstel, 36 tegen en er is 1 onthouding. 
Daarmee is het voorstel van het Luchtvermaak Rijssen aangenomen. We zullen het e.e.a. met de NPO 
gaan bespreken. 
 
Voorstel 3. “Jonge duivenvluchten voortaan zo vroeg mogelijk lossen”. 
P.V. (0622) Snelvlucht Denekamp en P.V. (0662) Luchtreizigers Hengelo stellen voor om de jonge duiven 
voortaan zo vroeg mogelijk lossen en niet langer te wachten op het oplossen van eventuele inversies. 
Het bestuur is tegen dit voorstel. 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). De voorzitter brengt dit voorstel 
met kaart opsteken in stemming. Hieruit blijkt dat de grote meerderheid van de aanwezigen het met het 
bestuur eens is. 
 
Voorstel 4. “Regels afslaan marathonvluchten”. 
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. Het bestuur is van 
mening dat de regels omtrent het afslaan duidelijk zijn. 
L. Bruinenberg (0642) geeft aan dat dit voorstel komt n.a.v. een voorval in hun NIC. De bewuste zaterdag 
is hij gebeld door de heer Lassche waar ik het lef vandaan haalde om af te slaan terwijl er binnen de CC 
nog een vereniging was waar de prijzen niet waren verdient. Als we gewacht hadden op deze vereniging 
hadden wij de volgende donderdag nog niet kunnen afslaan. We hebben afgeslagen met ruggenspraak 
van de deelnemers. De prijzen waren rond 15.00 uur verdient en hebben daarom om 17.00 uur 
afgeslagen. We laten de leden niet onnodig komen in de avond voor het afslaan. 
R. Borneman (0843) geeft aan dat vroeger op teletekst stond wanneer het concours is gesloten. We 
zouden dit nu ook op onze website kunnen zetten. De secretaris geeft aan dat vandaag de dag op de 
NPO website staat vermeld wanneer het concours is gesloten. 
E. Wiersma (0337) geeft aan het niet prettig hebben gevonden dat het bestuur de NIC heeft 
aangeschreven n.a.v. het afslaan van A26 Ruffec. Het is soms moeilijk te bepalen wanneer er kan worden 
afgeslagen. Hij is het er wel mee eens dat wij niet kunnen wachten tot de laatste prijsduif er is bij een 
vereniging. 
De voorzitter brengt met kaart opsteken dit voorstel in stemming. Nagenoeg iedereen is het met het 
bestuur eens.  
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Voorstel 5. “Alle marathonvluchten tellen voor het kampioenschap”. 
P.V. (0629) Stadsveld Enschede stelt voor om voortaan alle 6 marathonvluchten te tellen voor het 
kampioenschap. Het bestuur is hierop tegen en voorstander om het landelijke beleid in de 
kampioenschappen te volgen. De voorzitter brengt dit voorstel met kaart opsteken in stemming. De 
grote meerderheid is het ermee eens om het landelijke beleid hierin te volgen. 
 
Voorstel 6. “Oude duiven toestaan tijdens de jonge duivenvluchten”. 
P.V. (0680) Luchtvermaak Rijssen stelt voor om tijdens de jonge duivenvluchten ook oude duiven toe te 
staan. 
De voorzitter geeft aan dat het de vraag is of onze vervoerscapaciteit dit aankan. Hij stelt voor om dit 
met de commissie jonge duiven te bespreken en mee te nemen in het plan en hier komend voorjaar op 
terug te komen. 
A. Slagman (0680) geeft aan dat wat het Luchtvermaak betreft dit prima is. 
 
Voorstel 7. “Uitslagen weer terug naar 1 op 4”. 
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. Het bestuur is hierop tegen en vindt het beter om voor 
langere tijd uniformiteit te hebben en niet jaarlijks bezig te zijn met nieuwe berekening. 
Th. Hutten (0683), we zijn dit jaar voor het eerst gaan rekenen met uitslagen 1 op 3. We hebben een keur 
aan uitslagen. Voor veel leden is de naamgeving van de kampioenschappen alleen onduidelijk. Hij vraagt 
om hier eens naar te kijken zodat het volgend jaar allemaal iets duidelijker is. Hij wil verder graag de 
ontwikkeling van de kampioenschappen toelichten. Er worden steeds minder duiven in concours gezet. 
Dit is een gevolg van de kampioenschap stelsels. Veel liefhebbers gaan met 10 duiven spelen terwijl ze 
er 40-50 meegeven. De grotere liefhebbers maken het hiermee voor de amateurs kapot. 
G. van den Bovenkamp (0832) vraagt of wij te maken krijgen met dubbel rekengeld indien wij als afdeling 
1 op 4 zouden vliegen en de Nationale kampioenschappen op 1 op 3 zouden blijven. De secretaris geeft 
aan dat dit inderdaad een gevolg zal zijn. 
De voorzitter brengt dit voorstel aan de hand van kaart opsteken in stemming. De ruime meerderheid 
blijkt tegen het wijziging van de uitslagen 1 op 3 in 1 op 4 te zijn. 
 
De voorzitter vraagt aan de vergadering of hiermee alle ingeleverde voorstellen voldoende behandeld 
zijn. De vergadering is ermee akkoord dat alle voorstellen voldoende zijn behandeld. 
 
8. Vliegprogramma 2023 
Het vliegprogramma staat in principe nog vast tot en met het seizoen 2024. Wel zijn er een paar 
voorstellen om te bespreken. 
 
Voorstel 1. “Ochtend lossing wijziging van A26 naar A29”. 
H. Bakhuis (0603) geeft aan dat het programma toch voor 3 jaar vast stond. De voorzitter geeft aan dat 
wij dit voorstel hebben ingebracht omdat het in beide gevallen om een marathonvlucht gaat. Het is alleen 
een detail dat gewijzigd wordt. 
E. Wiersma (0337) geeft aan dat het voorstel ook is bedoeld om programma te handhaven en alleen het 
lostijdstip te wijzigen. 
De vergadering is akkoord met dit voorstel. 
 
Voorstel 2-3. “Niet meer lossen in Venlo, Weert en Arlon”. 
Deze voorstellen worden verder niet inhoudelijk behandeld omdat er eerder in de vergadering al is 
besloten om voortaan westelijker te lossen. Hierdoor zouden we deze losplaatsen niet meer 
tegenkomen. 
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Voorstel 4. “De laatste natourvlucht met twee nachten mand plannen”. 
P.V. (0662) Luchtreizigers Hengelo vraagt om meer duidelijkheid omtrent de beslissing om de laatste 
natourvlucht (N37) op donderdag in te korven. Dit besluit was genomen omdat er vanuit meerdere 
verenigingen uit onze afdeling het verzoek was gekomen om een natourvlucht met twee nachten mand 
te organiseren. 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 vrijdagavond wordt ingekorfd. 
De voorzitter brengt dit voorstel met kaart opsteken in stemming. De ruime meerderheid is voor dit 
voorstel van het bestuur. 
 
9. Agenda NPO Ledenraad zaterdag 26 november a.s. 
Als afdeling hebben wij een aantal voorstellen ingebracht voor de NPO-ledenraad van 26 november a.s. 
Het betreft een voorstel tot verruiming van het aantal dagen waarop trainingsvluchten binnen de eigen 
afdelingsgrenzen kunnen worden gehouden, vasthouden aan de afstanden voor de kampioenschappen 
ook wanneer het hitteprotocol van kracht is, wijzigen ochtend lossing A26 in A29, geen sectorvluchten 
meer organiseren tijdens de jonge duiven vluchten, een landelijke meld app ontwikkelen en de D. & W. 
bestanden insturen naar de Cloud via Winver. Verder hebben wij o.a. aandacht gevraagd voor 
buitenlandse lossingen in Nederland, een enquête houden onder de marathon spelers en nieuw leven 
blazen in de commissie losplaatsen. De voorzitter ligt onze inbreng toe en vraagt of de vergadering ermee 
in kan stemmen dat wij dit hebben gedaan. Er zijn geen vragen en de vergadering is akkoord met onze 
inbreng. 
Landelijk ligt er een voorstel om voor het marathon duifkampioenschap voortaan de drie beste 
resultaten te tellen en is er een voorstel om de overgang van leden tussen twee afdelingen met 
goedkeuring van beide afdelingen te verlenen i.p.v. dat dit via de NPO dispensatiecommissie verloopt. 
G. Heerkes (0621) vraagt of dit voor individuele leden of een hele vereniging geldt. De voorzitter geeft 
aan dat dit in principe voor individuele leden geldt. Wanneer verenigingen van afdeling willen wijzigen 
krijgen we te maken met het verleggen van de afdelingsgrenzen. 
 
10. Rondvraag 
B. Kroeze (0683): 
De heer Kroeze geeft aan veel respect te hebben voor hetgeen het bestuur allemaal doet. Hij verzoekt 
het bestuur alleen om de stukken voor een ledenvergadering een beetje beperkt te houden. De stukken 
voor deze ledenvergadering waren er veel en hij vraagt zich dan ook af of iedereen de stukken heeft 
doorgenomen. De secretaris geeft aan dat het moeilijk is om de stukken te verminderen. Als bestuur 
vinden wij het belangrijk dat stukken welke verenigingen insturen ook gedeeld worden zodat iedereen 
kan lezen wat er leeft. Voor deze ledenvergadering waren er veel stukken ingestuurd waardoor het een 
behoorlijke agenda is geworden. Het is niet mogelijk om dit in een ingekorte versie weer te geven. 
 
H. Beverdam (0693): 
De heer Beverdam vraagt aandacht voor de vogelgriep. De vogelgriep gaat waarschijnlijk niet meer weg 
uit onze maatschappij. Hij vraagt hoe wij hiermee omgaan. Zeker ook tegenover de liefhebbers die 
hierdoor gedupeerd zijn is het wenselijk duidelijkheid te hebben wat er voor hen nog mogelijk is en hoe 
deze later weer kunnen instappen. Het zou goed zijn om hiervoor een landelijke oplossing te zoeken. 
De voorzitter geeft aan dat de NPO (en ook buitenlandse bonden) hiermee al bezig zijn. De regelgeving 
omtrent de vogelgriep is keihard. Je kunt op zo’n moment helemaal niets. Bestuur NPO is in gesprek met 
het ministerie van LNV om een oplossing te zoeken. Het is lastig om een aantal weken later weer in te 
stappen. De voorzitter zegt toe dat wij dit onderwerp bij de NPO nog een keer onder de aandacht zullen 
brengen. 
 



 8 

P. Sticker (0870): 
De heer Sticker vraagt of de afdeling nog iets organiseert ter gelegenheid van de Olympiade in januari 
2024. John Bosman geeft aan dat wij hierover in het bestuur al wel hebben gesproken. We zijn bezig met 
plannen om nog eenmalig een speciale vlucht vanuit München te organiseren. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn komst, inbreng en plezierige manier van vergaderen. Met een 
welthuis aan alle aanwezigen sluit hij de vergadering. 
 

Arjan van de Willige, secretaris. 


