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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, 4 februari 2023 
 
Aan alle afgevaardigden van de verenigingen, Financiële Begeleiding Commissie, Jeugdcommissie, 
Lossingscommissie, Vervoerscommissie, Dagfondclub Achterhoek-Twente, VNCC 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 27 februari a.s. in Herberg de Gebrande Waateren, Goorsestraat 15 te 
Hengevelde. Aanvang 20.00 uur. 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Appél Afgevaardigden 
3. Notulen Algemene ledenvergadering 24 oktober 2022 
4. Mededelingen en ingekomen stukken (zie pagina 2-7) 

• Contract vervoerder. Nadere toelichting tijdens de vergadering. 
• Contract rekenaar. Nadere toelichting tijdens de vergadering. 
• Klimaatmetingen containers. Nadere toelichting tijdens de vergadering. 
• Ingekomen stukken verenigingen. 

5. Financieel verslag 2021-2022 en begroting 2023 (zie bijlage) 
• Financieel verslag. 
• Verslag Financiële Begeleidings- en Controlecommissie. (wordt nagestuurd). 
• Decharge bestuur. 

6. Jaarverslag Secretariaat (zie bijlage) 
7. Bestuursvoorstellen (zie pagina 8-9) 

• Aanbeveling Commissie Jonge duiven. 
• Vliegprogramma en losplaatsen 2023 (zie bijlage). 
• Splijtleden. Update! (pagina 9). 
• Vaststellen aanvullend wedvluchtreglement Afdeling 9 (zie bijlage). 

8. Verenigingsvoorstellen (zie pagina 10) 
9. Kampioenschappen 2023 (zie pagina 11-12) 
10. Agenda NPO-ledenraad zaterdag 12 maart 2022 

• Alle informatie over de komende NPO-ledenraad is te vinden via de onderstaande link. 
https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ledenraad  

11. Benoeming afgevaardigden NPO-ledenraad (zie pagina 13) 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
 
 

Amendementen zijn in te leveren tot en met 12 februari a.s. via secretaris@afdeling9.nl  
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Bijlage agendapunt 4: “Ingekomen stukken en mededelingen”. 
 
Van diverse verenigingen hebben wij input mogen ontvangen voor deze 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 eventueel behandelen vindt u ons preadvies. 
 
Ontvangen van P.V. (0603) Reisduif Almelo: 
 
Geacht afdeling bestuur, beste Arjan, 
  
De Reisduif 0603 Almelo wil bij deze de volgende voorstellen indienen voor de voorjaarsvergadering van 
maandag 27 februari 2023. 
  
1. Het openbaar maken van de  klimaat metingen die in 2022 genomen zijn in de containers tijdens het 

vervoer van onze duiven, de marginale openheid van de metingen tijdens de laatste najaarsvergadering 
heeft gezorgd voor veel argwaan en achterdocht, waardoor de discussie blijft bestaan of de kwaliteit van 
ons vervoer in de afdeling die nu al 17 jaar gaande is. OPENHEID KAN VERHELDEREND WERKEN, en experts 
kunnen hier dan een oordeel over geven. Dit alles om het vervoer van onze duiven optimaal te laten 
verlopen. 

2. De Reisduif Almelo vraagt het afdeling bestuur contact op te nemen met de bouwer van onze containers, 
Geraldy, en deze een inspectie rapport op te laten stellen over de huidige staat van onze containers, dit 
is de laatste 17 jaar na de bouw van de containers volgens de Reisduif Almelo nog nooit gebeurt. Zie het 
als een APK keuring, door klimaatveranderingen zijn er mogelijk nieuwe cq andere eisen gesteld aan het 
duivenvervoer om dit optimaliseren zou een rapport van de bouwer Geraldy een goeie aanvulling zijn om 
het vervoer te verbeteren. 

3. De Reisduif Almelo stelt voor om een eenmalig GENERAAL PARDON TOE TE PASSEN voor de splijtleden 
binnen de afdeling 9 Oost Nederland, dit betekend dat alle leden binnen de huidige verenigingen gaan 
deelnemen aan de CC vluchten en activiteiten waarvan de vereniging deel uit maakt. De splijtleden nemen 
nu geen deel aan de CC activiteiten wat de spelvreugde niet ten goede komt en ook de in de toekomst zal 
er opnieuw, door het afnemende ledental,  overgegaan moeten worden tot het opnieuw indelen van de 
CC´n binnen de afdeling. Door de `vervuiling` van de CC´n zal deze makkelijker tot stand kunnen komen in 
de toekomst. Een peildatum zou kunnen zijn 1 februari 2023. 

  
Gezien de mogelijk impact zou de Reisduif Almelo bij het derde voorstel omtrent de splijtleden graag zien 
dat hier een schriftelijke stemming over kan plaatsvinden? 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Harry Bakhuis 
Voorzitter P.V. de Reisduif Almelo 
 
Reactie bestuur: 1. Zoals al tijdens de ledenvergadering van 24 oktober jl. is aangegeven zullen wij de 
meetgegevens met u delen zodra er conclusies uit getrokken kunnen worden. De boven en onder waarden 
moeten hiervoor eerst worden vastgesteld door de WOWD. Dat er veel argwaan en achterdocht zou zijn is 
bij ons niet bekend. Wel dat er een klein aantal critici zijn. 
2. Contact opnemen met Geraldy behoort niet tot de mogelijkheden. Bij de aanschaf zijn er door de 
technische commissie een aantal punten veranderd aan onze containers. Hierdoor wil Geraldy geen 
verantwoordelijkheid meer dragen voor onze containers. Als bestuur zijn wij in gesprek met een 
onafhankelijk expert om ons containers te laten inspecteren. Meer informatie hierover tijdens onze 
ledenvergadering  
3. Het bestuur heeft zelf een voorstel betreffende de splijtleden. Dit wordt behandeld bij punt 7 van de 
agenda. 
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Ontvangen van P.V. (0621) Luchtsport Vroomshoop: 
 
Goedemiddag Arjan, 
  
0621 PV de Luchtsport wil graag voor het ophalen en laden van de duiven een roulatieschema over de gehele 
vrachtwagen, en niet alleen voor 1 zijde. Op die manier denken wij dat er eerlijkere concoursen ontstaan, en 
dat niet altijd dezelfde verenigingen op dezelfde plek in de auto zitten. Wij weten dat dit eerdere jaren niet 
kon in verband met aanrijwegen bij verschillende lokalen, maar daar is in Vroomshoop verandering in 
gekomen. De vrachtwagen kan bij ons van twee kanten komen aanrijden. 
  
Met vriendelijke groet, 
Gerjan Heerkes 
 
Reactie bestuur: Voorstel wordt behandeld bij punt 8 van de agenda. 
 
 
 
Ontvangen van P.V. (0658) Snelvlucht Hengelo: 
 
Aan : Bestuur afdeling 9; Commissie jonge duiven afd. 9 
Van : P.V. De Snelvlucht, Hengelo (0658) 
Betreft : Vlieglijn 2023 
 
Via het bestuur NPO is aangegeven dat men vanaf het seizoen 2023 af wil gaan wijken van de tot op heden 
gebruikte vlieglijn zuid-west. Zoals aangegeven wil het bestuur NPO vanaf 2023 de richting zuid als vlieglijn 
hanteren. Wij zijn van mening dat dit vooral  voor de oostelijke liefhebbers tot rampzalige gevolgen zal leiden. 
In het verleden hebben wij als vlieglijn zuid-oost gehad, hiervoor in de plaats is toen gekomen de zuid-west 
lijn. Reden voor deze wijziging waren de dramatische verliezen bij zowel oude, maar vooral jonge duiven op 
deze lijn, de oorzaak hiervan was dat onze duiven op deze lijn vooral op de wat verder afstanden (boven de 
200 km) moeite hadden met het berg / heuvelachtig gebied op deze  vlieglijn. Wat wij nu kunnen concluderen 
is dat als het bestuur zou kiezen voor de vlieglijn zuid, men niets geleerd heeft van het verleden. Deze keuze 
zal leiden tot wederom dramatische verliezen bij zowel de oude als jonge duiven, omdat onze duiven dan 
net als in het verleden grote afstanden over berg / heuvelachtig terrein moeten vliegen. Hieronder enkele 
voorbeelden van mogelijke losplaatsen op de zuid lijn, uitgaande van Almelo als middelpunt van onze 
afdeling. Tot aan Duren (Dld) ca 180 km is er nauwelijks sprake van berg / heuvelachtig terrein. Bij Bitburg 
(ca 260 km)ligt dat duidelijk anders de eerste 60 km zijn berg / heuvelachtig, daarna  is alles redelijk vlak. 
Maar dan b.v Chateau-sans (Fr) afstand ca. 400 km een crime op zich de eerste 60 km redelijk vlak, maar dan 
moeten ze de hele Eifel over, waarbij onze duiven gedwongen worden om over hoogten van ca 750 m te 
moeten vliegen. Maar dan Montheliard, afstand ca 540 km, onze duiven krijgen dan eerst de Franse Vogezen 
te verwerken, dan een relatief vlak stuk van ca 100 km en daarna krijgen ze weer de hele Eifel voor de kiezen. 
Al met al is het niet wijs om van de zuid-west lijn (globaal de lijn Almelo-Bordeaux) af te wijken voor het 
oosten van Nederland, mocht er onverhoopt toch gekozen worden voor de zuid lijn, hou er dan rekening 
mee dat dit weer tot dramatische verliezen zal leiden bij zowel jonge als oude duiven, wat weer tot veel 
negatieve reacties zal leiden op de diverse sociale media, maar nog erger ook in de landelijke pers. Om alle 
ophef en commotie te voorkomen  die dramatische verliezen veroorzaken, moeten wij als afdeling 9 pal staan 
voor de zuid-west vlieglijn. 
Voor oostelijk Nederland nooit meer een zuid-oost of zuid vlieglijn, want dramatische verliezen zorgen voor 
politiek maatschappelijke vragen, waarbij wij het voortbestaan van onze hobby op het spel zetten. 
In principe kunnen wij maar 1 conclusie trekken, De vlieglijn zuid-west moet gehandhaafd worden. 
 
Namens  : P.V. De Snelvlucht, Hengelo (0658) 
Secretaris  : Henk Olthuis 
 
Reactie bestuur: We zijn wat betreft de vlieglijn gebonden aan landelijke afspraken. 
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Ontvangen van P.V. (0680) Luchtvermaak Rijssen: 
 
Dag Arjan, Geacht bestuur, 
  
Wij zijn zeer teleurgesteld in je/jullie reactie. Op de laatste ledenvergadering is aangenomen om westelijker 
te gaan lossen maar het tegenovergestelde lijkt nu het geval. N.a.v. het aangenomen voorstel (met ruime 
meerderheid op de afd. vergadering) verwachten wij dat het bestuur er alles aan doet om dit te realiseren 
en vinden wij het heel bijzonder om dan te vernemen dat er in Quiévrain en Morlincourt niet meer mag 
worden gelost. Graag vernemen wij wat het bestuur er aan heeft gedaan om te voorkomen dat we hier niet 
meer mogen lossen en vanaf nu verder aan gaat doen om ervoor te zorgen dat we minimaal weer in Quiévrain 
en Morlincourt mogen lossen? 
Ook is het vliegprogramma 2023 nog niet bekend. Ook via deze weg is het totaal oncontroleerbaar of het 
aangenomen voorstel met de meer westelijke vlieglijn is uitgevoerd. We zouden graag op de kortst mogelijke 
termijn (uiterlijk 31-01) het vliegprogramma ontvangen en de deadline van tegenvoorstellen hierop 
aangepast zien worden. Zo is er nog een ruime mogelijkheid om hierop te reageren en met een ander voorstel 
te komen voor de vergadering. 
Daarnaast hebben wij nog de volgende voorstel. De oostelijke lossingsplaatsen zijn veelal slechter bereikbaar 
en liggen een behoorlijk eind van de snelweg af. Dit in tegenstelling tot de wat westelijkere plaatsen. 
Logischerwijs brengt de Z-lijn daarom qua vervoer hogere kosten met zich mee. Daarom zien wij graag 
inzichtelijk gemaakt wat het kostenverschil is om bijv. naar Chalons en Champagne te gaan i.p.v. naar 
Morlincourt. Naar onze mening worden de leden van onze afdeling daardoor gedwongen meer te betalen 
voor transport omdat de NPO dit verplicht. Dit punt zien we graag uitgezocht vóór en besproken worden óp 
de komende afdelingsvergadering van februari. 
Als laatste zouden we graag op korte termijn een update ontvangen van alle voorstellen die op de afgelopen 
afdelingsvergadering zijn doorgeschoven naar de commissie jonge duiven. Om inhoudelijk hierop te kunnen 
reageren, en eventueel een tegenvoorstel voor in te dienen, is nu niet meer mogelijk met de deadline van 15 
januari. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Gert-Willem Kempe 
Secretaris P.V. het Luchtvermaak 
 
Reactie bestuur: We zijn wat betreft de vlieglijn gebonden aan landelijke afspraken. Tijdens de komende 
ledenvergadering zullen wij het e.e.a. (incl. kostenverschil) verder toelichten. 
 
 
Ontvangen van P.V. (0693) Luchtbode Enter: 
 
Voorstellen van de vereniging 0693, de Luchtbode Enter voor de Najaarsvergadering Afdeling 9.  
 
Om een evenwichtige opbouw in het jonge duiven programma te waarborgen is het wellicht een must om 
de gedane voorstellen van diverse verenigingen van Zuid positief te ontvangen. Zij pleiten voor Zuid om 
Zondags te gaan vliegen met de jonge duiven. Wij stellen voor dat dit dan op de eerste 5 jonge duiven 
vluchten het beste zou kunnen. Wij stellen voor dat op de jonge duiven vluchten J28, J29, J30, J 31, J32, 
kortom de jonge duiven vitesse vluchten die tellen voor het Nationaal Kampioenschap Jonge  Duiven Vitesse 
met afstanden tot maximaal 300 km voor de hele afdeling, Noord zaterdags vliegt en Zuid op zondag . De 
afdeling 9 vluchten bij elkaar te laten komen op de J32, J33, J34, J35, en J36, met minimale afstanden van  
250 km voor Zuid en maximale afstanden tot 400 km voor Noord. Met deze afstanden zijn we gewaarborgd 
van een evenwichtig jonge duiven programma waar geen exorbitante sprongen hoeven voor te komen en 
waar alle liefhebbers de vruchten van kunnen plukken en een ieder aan het Nationaal Kampioenschap 
Midfond Jonge Duiven kunnen mee doen.  
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Voorstel: Noord en Zuid laten samenkomen op J33, de eerste midfond jonge duiven vlucht, inkorven op 
donderdagavond.  
 
Nu de afdeling nieuwe vlieggebieden wil voor Zuid om aan de minimum NPO eisen te voldoen, ipv 4 
rayons/vlieggebieden er nu 3 voor in de plaats wil vaststellen, stellen wij voor om vast te leggen, dat in 
Nationale Kampioenschappen de punten uit de eerste spelverbanden na het verenigingsspel worden geteld, 
zoals dit geldt voor heel Nederland.  In verband met de breedte van onze afdeling is het niet wenselijk om op 
de laatste J36 vlucht de punten uit Noord/Zuid te laten komen. Een nadelige wind kan uitmaken waar de 
duiven het dikst gaan vallen, de verschillen in de spelverbanden lees C.C.’s zullen dan niet zo groot zijn en 
dat geeft alle liefhebbers weer gelijke kansen in het Nationale Kampioenschap. Als we er in slagen om een 
groot aantal van onze liefhebbers er bij te houden door het aanbieden van een evenwichtig in afstand 
oplopend jonge duiven programma, dan houden alle C.C. ’s een concours over dat binnen elke C.C. 
representatief kan zijn voor de kansen van de afdeling 9 liefhebbers in Nationale Kampioenschappen.  
Voorstel: Voor het Nationale Jonge Duiven Kampioenschap de uitslag van de spelverbanden volgend op 
het verenigings spel te laten tellen voor het afdelings kampioenschap, zoals bij alle andere voorgaande 
vluchten en zoals die door alle afdelingen in Nederland geteld worden.  
 
Wij stellen voor om een jonge duiven programma te maken waar elke liefhebber aan mee kan doen en waar 
wekelijks een verhoging van de te vervliegen afstand niet de 50 km te boven gaat. Dat bij een afgelasting van 
een vlucht, weer dezelfde afgelastte vlucht op het programma komt. Hierdoor krijg houdt je een 
evenwichtige opbouw in afstand van het jonge duiven programma. Stel je voor dat er door de grote hitte nog 
een volgende vlucht wordt afgelast, dan zou bij wat er dit jaar is gebeurd, we een sprong van Bierges 221 km 
voor midden afdeling naar Troyes 480 km 260+ km moeten maken om  het heilige programma te vervolgen. 
Kijk om je heen en dan zie je dat andere afdelingen met de afgelastte vlucht doorgaan, waardoor er geen 
liefhebbers afhaken. In de afdeling 9 haakten in die 2 opvolgende vluchten niet minder 150 + liefhebbers af  
en meer dan 5000 duiven minder in concours! Is dat wat het afdelings bestuur wil, natuurlijk je hoeft niet te 
korven, maar wij denken dat een afdelings bestuur een te behappen programma moet aanbieden voor 
iedereen en niet voor een slechts kleine groep die koste wat koste een toekomstige sector 3 vlucht wil spelen.  
Voorstel om een evenwichtige opbouw qua afstand aan te bieden en een draaiboek klaar te hebben als er 
onverhoopt vluchten moeten worden afgelast en niet gewoon beginnen aan de volgende op het 
programma staande vlucht. .  
 
Noord bestaat uit 5 volwaardige C.C.’s. Als de bij de eerste korte africhtingen er keuzes worden gemaakt om 
C.C. 4 en 5 op andere losplaatsen te lossen, geeft dit al aan dat vooral op de korte afstanden er duidelijk een 
verschil wordt gemaakt en is en mogelijkheden worden gegeven om wrijvingsloze africhtingen te krijgen. 
Immers alle duiven gaan dan in één richting, te weten naar de oostkant van Noord. C.C.’s 1, 2, 3, gaan wat 
meer westelijker lossen omdat zij ook westelijker liggen en dan de duiven ook deze richting kunnen 
aanhouden. Wanneer gaan we dan samen lossen in Noord? Zolang de afstanden onder de 100km liggen is 
dit niet wenselijk. De hoek is tot dan nog te groot vanaf de losplaatsen tot aan de beide uiterste aankomst 
hokken. Bij het maakt niet bij wat voor prevalerende windrichting ontstaan er grote verschillen in 
aankomsten, omdat de duif als kudde dier op dat moment er voor kiest die richting te nemen die op dat 
moment voor haar het gemakkelijkste afgaat, zich niet realiserend dat dit uitmondt in een massale trek langs 
hun aankomst hokken met de moeilijkheid om dit nadien te moeten corrigeren, van wie weet wat voor extra 
overgevlogen afstand.  
Voorstel: africhtingen op korte afstand in C.C. verband lossen, hoe verder op het oude Kring Niveau en bij 
een afstand boven de 100 km Noord alles tegelijk los. De duiven zijn dan al een heel stuk ervaringen rijker 
als het reizen in de container, behoorlijk grote lossingen en krijgen zelfvertrouwen in  hun volgende 
opgelegde taken.  
 
Een vliegprogramma dat overeenkomt met het programma dat telt voor de Nationale Kampioenschappen 
NPO en WHZB, is gevraagd. Dit houdt in de J28, 29, 30, 31, 32 vluchten die tellen voor het Nationale Vitesse 
Jonge Duiven Kampioenschap dit zijn afstanden die gaan tot 250 /300 km. De J33, 34, 35, 36, met afstanden 
van boven de 250 km tellen voor het National Kampioenschap Midfond Jonge duiven NPO/WHZB. Organiseer 
je als afdeling een J35 als recuperatie vlucht vanuit Bierges 221 km midden afdeling, dus voor alle liefhebbers 
van de afdeling 9 een vlucht die niet in het National Kampioenschap meer telt voor de Nationale Midfond 
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Jonge Duif NPO/WHZB Kampioenschap, hiervoor telt immers een minimale afstand  van 250 km !! Waarom 
niet een vlucht op een afstand dat iedereen wel kan meedoen aan een Nationaal Kampioenschap! Daar wordt 
dit voor georganiseerd ! U bent hierbij nu hiervan op de hoogte en we verwachten, dat U dit gaat meenemen 
bij het opstellen van het Jonge Duiven Programma voor 2023. 
Voorstel een jonge duiven programma geënt op/aan de eisen om mee te kunnen doen aan het Nationaal 
Kampioenschap Vitesse & Midfond NPO WHZB 2023.  
 
Sector 3. Ik ben zo vrij geweest de heer Anton Coolen te benaderen om een grafische voorstelling te geven 
van de laatste Dagfondvlucht vanuit Sens voor sector 3. In zijn mail stelt hij, dat er voor de afdeling9 niet veel 
te lachen valt. Zie ook in het Spoor der Kampioenen zijn rubriek hierover.  Ook voor de laatste jonge 
duivenvlucht vanuit Nanteuil stelde hij deze grafieken voor ons op en dus ook voor de afdeling, omdat we 
hier een en ander kunnen vaststellen of concluderen. Graag deel ik met U enkele cijfers van de vlucht vanuit 
Nanteuil. Afdeling 7 met een afstand van 350 km heeft een concours tijd van 41 minuten, afdeling 8 een van 
51 minuten, afdeling 9 van ruim 90 minuten tot aan 19.30 uur.  Willen wij nog aan dergelijke “sector vluchten” 
meedoen? Waarvoor ? De laatste prijsduif van de afdeling 7,  750+ duiven zijn dan thuis, komt qua snelheid 
neer op de 228e duif in de afdeling 9 en we moeten dan nog EEN UUR klokken om de prijzen er uit te hebben 
met nog vele achterblijvers. Met het invallen van de duisternis was er bij de afdeling9 hoogstens 50% thuis. 
Als de NPO deze sector indeling niet kan of wil veranderen, laat de afdeling 9 dan van zichzelf uit voor zijn 
leden opkomen en een J36 vlucht op het programma zetten met een midden afstand van 350 km tot 400 km. 
Zie bv hoe de afdeling 5 dat doet voor zijn leden en duiven en kijk ook naar de deelname van leden en duiven 
aan hun laatste jonge duiven vlucht. Nee, wij moeten en zullen een sector 3 vlucht hebben, waar we voor 
spek en bonen aan mee doen. Laat diegenen die dat willen in een Nationaal inkorf centrum hun duifjes 
inkorven en de degens kruisen in een ongelijke strijd, die het grootste deel van de liefhebbers aan zich voorbij 
laat gaan. Laat de NPO eindelijk deze sectoren onder de loep nemen en met een oplossing komen voor deze 
voor de afdeling 9 leden volstrekt ongelijke strijd. Zie bv de scheiding in de sector 1, in sector 1a en sector 
1b, het westen en het oosten hebben een apart concours en zouden ook apart kunnen lossen op 
verschillende losplaatsen. Wij stellen voor een apart J36 Afdeling concours op het programma te zetten voor 
alle liefhebbers en voor degenen die alsnog in de sector3 willen spelen, de mogelijkheid te bieden hun duiven 
in te korven bij Nationale inkorf Centra. Deze duiven kunnen dan zeker bijgevoegd worden in de containers 
van de afdeling 8 of 7 en aangevoerd worden in de kleine Geraldy van de afdeling 9 of als het al helemaal 
tegenvalt in een schoenendoos. 
 
Voorstel een eigen afdeling9 concours voor J36, of de NPO past sector 3 aan, waar ook aan de kansen en 
de te vliegen afstanden van de afdeling 9 liefhebbers wordt gedacht en tevens aan de duiven, die meer 
dan 100 km verder moeten vliegen en ook nog bijna over de hele breedte van Nederland ongeveer 120 
km,  zich moeten afscheiden van het grootste gedeelte van het deelnemersveld van de sector 3 die in het 
westen ligt.  
 
Graag zien ook wij de resultaten van het klimaat onderzoek in de container tegemoet en wat er zou moeten 
gebeuren om onze containers, bij aangetoonde eventuele tekortkomingen van de klimaat 
omstandigheden, zodanig aan te passen dat onze duiven verzekerd zijn van optimale omstandigheden 
tijdens het vervoer en op de losplaats.  
 
 
Reactie bestuur: Zoals in de ledenvergadering van afgelopen oktober afgesproken worden alle voorstellen 
betreffende losgroepen, aanpassingen vliegprogramma etc. vanuit een aanbeveling van de Commissie Jonge 
duiven op de komende ledenvergadering behandeld. We zullen de door u aangedragen punten dan ook niet  
afzonderlijk behandelen. Uitzondering hierop is uw voorstel om op de sectorale jonge duivenvluchten de 
punten voortaan uit de CC uitslagen te gaan halen. Dit voorstel wordt behandeld bij punt 9. Zoals al tijdens 
de ledenvergadering van 24 oktober jl. is aangegeven zullen wij de meetgegevens van het klimaat in de 
containers met u delen zodra er conclusies uit getrokken kunnen worden. De boven en onder waarden 
moeten hiervoor eerst worden vastgesteld door de WOWD. 
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Ontvangen van P.V. (0751) Pax-Snelpost Lochem: 
 
Geachte secretaris, beste Arjan, 
 
Namens de leden van PAX Snelpost te Lochem (0751) willen wij het volgende voorstel indienen voor de 
algemene ledenvergadering van Afdeling 9 – Oost Nederland. Het voorstel is om de eerste drie vluchten van 
de jonge duiven en de natour te concoursen op zondag. Het huidige vliegprogramma is momenteel op gericht 
om de vluchten op zaterdag te vervliegen. Hierdoor zijn in deze periode van opleren veel duiven gelijktijdig 
in de lucht. Door de eerste concoursen te verplaatsen naar zondag ontstaat er meer spreiding in de vluchten 
en minder duiven onderweg naar huis. Daarnaast geeft dit naar verwachting meer ruimte in het 
vervoersschema. Voor de algehele lossingen verzoeken wij u, gelet op de stemuitslag van de najaar 
ledenvergadering, om losplaatsen te hanteren op de zuidwestlijn, om daarmee het lossen in de regio Limburg 
en de Ardennen te vermijden. 
 
Met vriendelijke groet, PAX Snelpost Lochem, 0751 
 
Reactie bestuur: Uw voorstel is door de Commissie Jonge duiven aanbevolen en reeds verwerkt in het 
vliegprogramma 2023. 
 
Ontvangen van P.V. (0801) Aalten: 
 
Geacht bestuur, 
 
P.V. Aalten (0801) stelt voor om voor de duifkampioenschappen alle vluchten te tellen (m.u.v. de 
marathonvluchten: max 3) Graag dit voorstel behandelen in de algemene leden vergadering van de afdeling 
op maandag 27 februari 2023 
 
Met vriendelijke groet,  
Willem Stoelhorst, secretaris PV Aalten 
 
Reactie bestuur: Uw voorstel wordt behandeld bij punt 9. 
 
Ontvangen van P.V. (0850) Blauwe Doffer Lichtenvoorde: 
 
Aan bestuur Afdeling 9 Oost Nederland 
 
Op uw voorlopige agenda voor de algemene ledenvergadering van 27 februari a.s. staat bij punt 7 
bestuursvoorstellen ook het vliegprogramma en losplaatsen  voor 2023. Daar is op de najaarsvergadering 
van 24 oktober 2022 al een stemming over geweest, vooral over de liggingen van de losplaatsen. De 
voorzitter heeft naar aanleiding daarvan ook al aangegeven dat we gebonden zijn aan landelijke afspraken. 
Die zijn dat we zo veel mogelijk zuidelijk van onze afdeling moeten lossen. Nu zijn we er bij ons in de 
vereniging van mening dat we ons daar aan moeten houden, ook om “kruislossingen” op die manier zo veel 
als mogelijk is te voorkomen. Ook waren wij vorig jaar al in de veronderstelling, dat als een vliegprogramma 
voor 3 jaar is aangenomen, dat dit dan ook al gold voor de vlieglijn. Aangezien Vliegprogramma en losplaatsen 
weer op de agenda staan willen wij dit graag nog weer inbrengen voor deze vergadering. 
Verder is er nog de vraag bij ons uit de ledenvergadering, hoe ver de afdeling is met het organiseren van een 
speciale vlucht vanuit München, ter gelegenheid van de Olympiade van 2024 in ons land. 
 
Namens P.V. de Blauwe Doffer 
Voorzitter: M. Klein Falckenborg 
 
Reactie bestuur: Het Nationale vliegprogramma is in principe voor drie jaar vastgesteld. Dit geldt niet voor 
de vlieglijn. Deze is pas afgelopen oktober voor 3 jaar vastgesteld met de opmerking dat wij gebonden zijn 
aan Nationale afspraken. Het vliegprogramma en losplaatsen staat op de agenda i.v.m. de aanbevelingen van 
de Commissie Jonge duiven. München staat voor zaterdag 5 augustus op het programma. 
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Bijlage agendapunt 7: “Bestuursvoorstellen”. 
 

Aanbevelingen commissie Jonge duiven: 
 
De Commissie Jonge duiven heeft toch in korte tijd veel aanbevelingen kunnen doen gebaseerd op de 
ingekomen stukken van verenigingen en eigen inzichten.  
 
De punten vanuit de Commissie Jonge duiven commissie zijn samen te vatten in 8 voorstellen: 
1. Het tegengaan van kruislossingen / isoleren van onze lossingen van andere lossingen.  
2. Zuurstof en CO2 concentratie: 

a. Minder jonge duiven per container vervoeren, zeker bij de eerste “grote” (trainings)vluchten. 
b. Inhuren expertise van Geraldy op het punt van ventilatie / luchtkwaliteit. 
c. Laden met af en toe een lege mand om zo ventilatie te bevorderen / minder volle wagens. 
d. Ventilatieschelpen toevoegen zoals afdeling 11. 

3. Jonge duiven programma met kleinere stappen opbouwen + een terugvlucht in het begin van het 
programma.  

4. Bij vlucht afgelasting het programma hervatten bij de afgelaste afstand. Pas vanaf 300 kilometer 
sprongen introduceren wanneer nodig.  

5. Opdeling van CC’s in zuid + keuze welke groep. 
6. Trainingsprogramma zoveel mogelijk afwerken, bij afgelasting z.s.m. herkansen.  
7. Meer geld uitgeven aan trainingsvluchten en ruimer vervoer organiseren.  
8. Vaker op CC niveau lossen + Vaak lossen op 50 km verdeeld over 3 groepen in de afdeling.  
 
Deze punten zijn met de afgevaardigde van het bestuur besproken en daar zijn de volgende conclusies aan 
verbonden: 
1. Hier zien we een grote rol voor de NPO en het IWB. Er is al een besproken om niet 15 maar 30 

minuten tussen lossingen te plannen en we gaan bij het NPO aan kaarten dat afdelingen zich houden 
aan de afgesproken losplaats en lostijd.  

2. Op het gebied van metingen en het aantal duiven per mand liggen we, zo blijkt ook uit een 
gezamenlijk overleg met de NPO en andere afdelingen, ver voor op de rest van Nederland. 
Desalniettemin zijn we altijd op zoek naar verbeteringen. 

a. Minder duiven per mand blijkt niet altijd gunstig te zijn. Uit onderzoek van de WOWD blijkt dat 25 
duiven per mand het ideale aantal is. Minder duiven zorgt voor meer beweging in de manden en dus 
een hogere temperatuur.  

b. Geraldy ’s expertise is niet meer beschikbaar. De voorkeur gaat hier uit naar 2 andere deskundigen 
zodat de slager niet zijn eigen vlees keurt. Ook is de NPO bezig met de certificering van  het vervoer.  

c. Hier kunnen proeven mee gedaan worden mits onze vervoerscapaciteit het toelaat. Helaas is dat 
komend seizoen niet mogelijk doordat wij alle containers nodig zijn om de duiven vervoerd te krijgen. 

d. Wij  hebben andere containers dan Afdeling 11 en hebben wel ventilatie ruimte tussen de manden 
zitten. Van de ventilatieschelpen is geen bewijs dat deze helpend zijn. 
We zijn het er over eens dat meten weten is, alle containers worden dan ook uitgerust met 
meetapparatuur, we moeten oppassen dat wat geen pleisters plakken op de verkeerde wonden en 
ongefundeerd aanpassingen gaan doen aan onze containers. Vandaar de WOWD ook adviseert om 
voorlopig geen veranderingen aan te brengen. Door middel van proeven kunnen we er achter komen 
wat helpend en niet helpend is. Ideeën hiervoor worden met de Commissie Jonge duiven verder 
afgestemd waarna er gemeten kan gaan worden.    

3. Zie het voorgesteld vliegprogramma. 
4. Dit is het opvolgen waard maar kan gaan conflicteren met de Grandprix vlucht of opbouw volgens 

het Nationale Vliegprogramma. 
5. We hebben een opzet gemaakt van groepen voor Noord en Zuid, zie het vliegprogramma.  
6. Dit is ook het opvolgen waard. Over midweekse lossingen zijn afspraken gemaakt met het NPO 

bestuur (zie ook het vliegprogramma) . 
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7. We zijn het er over eens dat het behoud van onze duiven geld mag kosten. In 2022 is er al meer geld 
uit gegeven aan het uitgebreide trainingsprogramma. Maar we moeten ook ergens een grens 
trekken, geld hebben we niet onbeperkt, dit moet nog nader bepaald worden. Zie het 
vliegprogramma voor de huidige ideeën.  

8. Zie voorgesteld vliegprogramma 
 
Het bestuur heeft verder de volgende aandachtspunten besproken met de Commissie Jonge duiven: 
 
1. Gezondheid jonge duiven 
Er is aan de Commissie Jonge duiven gevraagd om mee te denken in aanbevelingen aan de leden van de 
afdeling over de gezondheid van de duiven.  
 
2. Oude duiven op jonge duiven vluchten 
De aanbeveling van de Commissie Jonge duiven is om het vervoer ruimer op te zetten. Gezien dit advies en 
onze vervoerscapaciteit is het niet mogelijk oude duiven mee te geven op de jonge duiven vluchten. Het 
meegeven van oude duiven is tevens geen voorstel vanuit de Commissie Jonge duiven. 
 
3. Overige input vanuit de verenigingen 
Alle voorstellen vanuit de najaarsvergadering zijn door de Commissie Jonge duiven bestudeerd en 
afgewogen. Waar mogelijk zijn de voorstellen meegenomen in het concept vliegprogramma (opbouw, 
indeling en losplaatsen) en in de overige aanbevelingen.   
 
 
Voorstel splijtleden: 
 
Naar aanleiding van het ons voorstel om de splijtleden af te schaffen hebben wij een schrijven van de NPO 
ontvangen waarin ons wordt aangegeven dat ons voorstel in strijd is met de NPO-reglementen. In het 
Huishoudelijk reglement artikel 13.1.b staat het volgende over splijtleden vermeld. 
 
“indien de coördinaten van het Basislid zijn gelegen buiten het Samenspel waartoe de Basisvereniging 
behoort, wordt het Basislid opgenomen in de uitslagen van het Samenspel waar zijn coördinaten zijn gelegen, 
mits: 

• er sprake is van een gelijke lossing vanaf dezelfde lossingsplaats; 
• de rekenaar over de wedvluchtgegevens van het Basislid beschikt. 

 
In alle andere gevallen wordt het Basislid niet in bovengenoemde uitslagen opgenomen. 
Bestuur Basisvereniging is bevoegd deze Basisleden dispensatie te verlenen om in de verenigingsuitslag te 
worden opgenomen”.  
 
De NPO geeft in hun schrijven verder aan dat ze zich de komende periode zullen gaan buigen over hoe wij 
moeten omgaan met splijtleden. Dit omdat er steeds meer verenigingen wegvallen en het daarom wenselijk 
is dat de regels hierover duidelijk zijn. Het is de bedoeling dat dit onderwerp komend najaar tijdens de NPO-
ledenraad wordt behandeld. De NPO vraagt ons om in de tussenliggende periode de huidige reglementen te 
respecteren. 
 
Als bestuur hebben wij besloten om aan dit verzoek te voldoen. Mede omdat het ook niet wenselijk is dat er 
jaarlijks andere regels gaan gelden voor splijtleden. We nemen ons voorstel dus terug. Dit betekent tevens 
dat er voor de splijtleden komend seizoen niets zal veranderen. We hopen dat de NPO komend najaar een 
passende oplossing heeft gevonden om dan met elkaar te kunnen bespreken. 
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Bijlage agendapunt 8: “Verenigingsvoorstellen”. 
 
Onderstaand voorstel zal tijdens de ledenvergadering worden behandeld. 
 
P.V. (0621) Luchtsport Vroomshoop stelt voor om tijdens het laden van de duiven ook wekelijks van kant te 
gaan wisselen i.p.v. alleen per deur. Dit om eerlijker concoursen te krijgen. 
 
Preadvies bestuur: Tegen. Verenigingen die wekelijks met de container worden opgehaald hebben op de 
vluchten waarin gerouleerd wordt meestal wel een andere plek in de container. Ten opzichte van de 
verenigingen die wekelijks met de Iveco worden opgehaald hebben ze hierin al een privilege omdat deze 
duiven wekelijks worden overgeladen en maar moeten afwachten waar voor hen ruimte is in de container. 
Daarnaast moet het laden van de duiven ook te doen blijven voor de Vervoerscommissie. 
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Bijlage agendapunt 9: “Kampioenschappen 2023” 
 
Het bestuur stelt voor om de volgende kampioenschappen te vervliegen in 2023. 
 
Onderdeel: Kampioenschappen: 
Vitesse  Aan- en onaangewezen, hok en duif kampioenschap. 
Midfond Aan- en onaangewezen, hok en duif kampioenschap. 
Jonge duiven Aan- en onaangewezen, hok en duif kampioenschap. 
Snelheid Aan- en onaangewezen kampioenschap. 
Natour  Aan- en onaangewezen, hok en duif kampioenschap. 
Dagfond Aan- en onaangewezen, hok en duif kampioenschap. 
Marathon Aan- en onaangewezen, hok en duif kampioenschap. 
 
Onderdeel: Uitslagen waaruit de punten worden gehaald: Aantal vluchten die meetellen: 
Vitesse  CC uitslag.     Conform NPO. 6 van de 7 vluchten tellen. 
Midfond CC uitslag.     Conform NPO. 5 van de 6 vluchten tellen 
Jonge duiven Op een afdelingsvlucht uit de CC uitslag.  Conform NPO. 7 van de 9 vluchten tellen. 

Op een sectorvlucht uit de Noord-Zuid uitslag. 
Snelheid Bovenstaande uitslagen.   Resultaat vitesse, midfond en jonge 

duiven (m.u.v. J36) bij elkaar opgeteld. Voor 
de snelheid telt J36 niet mee. 

Natour  CC uitslag.     Conform NPO. 4 van de 5 vluchten tellen. 
Dagfond Noord-Zuid uitslag.    Conform NPO. 4 van de 5 vluchten tellen. 
Marathon Afdelingsuitslag.    Conform NPO. 5 van de 6 vluchten tellen. 

Voor het duifkampioenschap tellen 3 van de 
6 vluchten. 

 
De vermelde uitslagen die tellen voor onze kampioenschappen tellen ook voor de Nationale 
kampioenschappen. 
 
Per onderdeel is er een onaangewezen, aangewezen, duif en hokkampioenschap. Uitzondering hierop is het 
snelheidskampioenschap. Op dit onderdeel is er geen hok- en duifkampioenschap. Per onderdeel zijn er 10 
kampioenen. 
 
Onaangewezen kampioenschap: 1 op 10 (met afrondingsregel conform NPO) 
Aangewezen kampioenschap: 2 van de bovenste 3 getekende duiven tellen. Punten bij elkaar 

opgeteld en gedeeld door twee. 
Hokkampioenschap:  Van iedere liefhebber worden de punten van alle duiven die 

prijsvliegen bij elkaar opgeteld. Het totaal aantal punten wordt 
gedeeld door het aantal ingekorfde duiven waarbij op de dagfond en 
marathon een minimum deelgetal van 4 duiven geldt. Op alle overige 
onderdelen bedraagt het minimum deelgetal 8 duiven. 

Duifkampioenschap: Behaalde punten van iedere duif worden bij elkaar opgeteld en het 
slechtste resultaat (streepvlucht(en)) komt te vervallen. 

Uitslagen:     1 op 3. Startend met 1000 punten en aflopend naar 0. 
 
Voor de principiële leden die niet op zondag spelen zijn er de kampioenschappen min zondag. Leden die hier 
aan willen deelnemen dienen dit voor het seizoen aan te geven bij het secretariaat. 
 
Voor de leden die door de vogelgriep niet hebben kunnen deelnemen aan de vluchten geldt het volgende. 
Zolang er aan het vastgestelde minimale aantal vluchten kon zijn deelgenomen blijven de kampioenschappen 
ongewijzigd. Wanneer er aan meer vluchten dan het aantal streepvluchten niet kon worden deelgenomen 
dan zal er voor de gedupeerde leden een kampioenschap min vogelgriep worden georganiseerd conform de 
regeling min zondag. Voorwaarde hierbij is wel dat er aan minimaal de helft van de overgebleven vluchten is 
deelgenomen. Op de overgebleven vluchten zijn geen streepvluchten van toepassing.  
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Kampioenschappen Ladies League Afdeling 9: 
 
Het bestuur stelt voor om de volgende kampioenschappen te vervliegen in de Ladies League Afdeling 9.. 
 
Onderdeel: Uitslagen waaruit de punten worden gehaald: Aantal vluchten die meetellen: 
Vitesse  Noord-Zuid uitslag.    Conform NPO. 6 van de 7 vluchten tellen. 
Midfond Noord-Zuid uitslag.    Conform NPO. 5 van de 6 vluchten tellen. 
Jonge duiven Noord-Zuid uitslag.    Conform NPO. 7 van de 9 vluchten tellen. 
Natour  Noord-Zuid uitslag.    Conform NPO. 4 van de 5 vluchten tellen. 
Dagfond Noord-Zuid uitslag.    Conform NPO. 4 van de 5 vluchten tellen. 
Marathon Afdelingsuitslag.    Conform NPO. 5 van de 6 vluchten tellen. 

Voor het duifkampioenschap tellen 3 van de 
6 vluchten. 

 
Op ieder onderdeel zal een onaangewezen en een duifkampioenschap worden vervlogen. Per onderdeel zijn 
er 5 kampioenen. Er wordt geen aangewezen en hokkampioenschap vervlogen omdat er doorgaans maar 
met een paar duiven per liefhebster wordt deelgenomen. 
 
Aan de Ladies League Afdeling 9 wordt alleen deelgenomen door vrouwen en deze kunnen kan alleen 
deelnemen met de hiervoor speciaal uitgegeven voetringen. De vrouwen zijn niet verplicht om NPO lid te 
zijn. Wel is de voorwaarde dat de vrouwen naam op de uitslag van de Ladies League staat. Voor de vrouwen 
die NPO lid zijn geldt dat ze alleen op eigen lidnummer of eventueel combinatienummer kunnen meespelen.  
 
Per vlucht wordt er een Noord-Zuid en indien mogelijk een Afdelingsuitslag gemaakt. In verband met de in 
sommige gevallen geringe deelname zullen er geen vereniging en CC uitslagen worden gemaakt. De uitslagen 
worden berekend met een prijsverhouding 1 op 3 en starten met 1000 punten aflopend naar 0. Voor het 
onaangewezen kampioenschap geldt de 1 op 10 puntentelling met NPO-afronding. 
 
 
Als eerste zullen wij ons eigen voorstel voor de kampioenschappen in stemming brengen. Aansluiten zal er 
worden gestemd of wij de onderstaande twee voorstellen nog in dat voorstel willen veranderen. 
 
Voorstel P.V. (0693) Luchtbode Enter: 
 
P.V. Luchtbode Enter stelt voor om op de sectorale jonge duivenvluchten voortaan de punten uit de CC-
uitslag te halen i.p.v. de Noord-Zuid uitslagen. 
 
Preadvies bestuur: Tegen, als bestuur zijn wij van mening dat iedereen moet kunnen meedoen aan de 
Nationale kampioenschappen. Tijdens de sectorale jonge duivenvluchten zal het voor de één gunstiger zijn 
om de punten te halen uit de CC uitslagen en voor de andere weer uit de Noord-Zuid uitslag. Dat wij de 
punten altijd uit de Noord-Zuid uitslag halen heeft te maken met de deelname. Er zijn CC’s waar de deelname 
minimaal is en daardoor de CC uitslag nadelig uitvalt. Ook deze leden moeten in aanmerking kunnen blijven 
komen voor de (Nationale) kampioenschappen. 
 
Voorstel P.V. (0801) Aalten: 
P.V. Aalten stelt voor om voor het duifkampioenschap (m.u.v. de marathon, blijft 3) alle vluchten te laten 
meetellen. 
 
Preadvies bestuur: Tegen, we zijn van mening dat wij het Nationale beleid hierin moeten volgen. Er zijn 
streepvluchten ingevoerd zodat leden niet verplicht zijn om alle vluchten te korven. Wanneer je voor het 
duifkampioenschap alle vluchten toch gaat tellen dan is een vlucht overslaan niet meer mogelijk. 
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Bijlage agendapunt 11: “Benoeming afgevaardigden NPO-ledenraad” 
 
Het bestuur stelt voor om Gert Visser, John Bosman en Douwe Kuipers te benoemen als afgevaardigde voor 
de NPO-ledenraad. Daarnaast stellen we voor om Henk ten Hoopen te benoemen als reserve afgevaardigde. 
 


