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Verslag van het Voorzittersoverleg op 18 augustus 2016 
 
 
Aanwezig: 21 van de 32 verenigingen 
Afwezig: 1807 ,1815,1833, 1834,1843,1847,1864,1822(z.k.),1857(z.k.),1829(z.k.),1865(z.k.) 
Lourens Jan Hengst (vakantie) en Willy Huige (ziek) 
 
 
1.Opening. 
 
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom op dit jaarlijkse voorzittersoverleg.  
Bestuursleden Hengst en Huige hebben zich afgemeld. Voorzitter Laban kampt met fysieke 
problemen en hoopt na een operatie weer optimaler te kunnen functioneren. We wensen 
hem van onze zijde in dat proces sterkte toe. 
Er is nog geen concept-vluchtprogramma voor 2017 omdat er nog diverse afstemmingen 
met andere afdelingen moeten plaastvinden en het Nationale Vliegschema nog niet bekend 
is. 
 
2.Appel van de aanwezige verenigingen 
 
11 van de 32 verenigingen laten verstek gaan, waarvan 4 zonder kennisgeving.  
 
3.Verloop vliegseizoen 2016. 
 
De eerste maanden van het seizoen waren al niet hoopgevend en dan kregen we daar nog 
een slecht verlopen vlucht vanuit Sens bij.  Dan een afgelaste Argenton, een vlucht die van 
de zaterdag naar de vrijdag is verplaatst(met zeer goed gevolg) beide als gevolg van slechte 
weersverwachtingen en ook nog een vlucht vanuit Sens voor jonge duiven die diverse 
verliezen heeft opgeleverd. Daarnaast nog 2 vluchten waavan de afstand werd ingekort 
(Pontoise en Niergies) en een moeizame lossing in Menen op zondag. Om positief te 
besluiten verlopen de navluchten voorspoedig.  De voorzitter memoreert dat als we 
teruggaan in de historie hij zich zo’n slecht seizoen  niet kan herinneren. Een exacte oorzaak 
kunnen we daar niet voor aanwijzen.  
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4.Wensen en opmerkingen voor het vluchtprogramma van 2017. 
 
1872 Waarom werden in La Souterraine de duiven van Zeeland gelost en niet die van 
afdeling 3 ? Ook de vrijdaglossing was een beetje aan de vroege kant.  
Volgens Paridaans (convoyeur afd.3) vertrokken de Brabantse duiven zeer matig , maar een 
half een later vetrokken de Zeeuwse duiven zeer voorspoedig. De prijskamp heeft ook een 
normaal verloop gekend en binnen een uur waren de prijzen overal verdiend. 
In de vrijdaglossing is een kleine rekenfout gemaakt, de duiven vlogen sneller naar huis dan 
verwacht. 
 
1872 Gaarne kortere stappen in de aanloop van de vluchten. 
De samenwerking met vooral Brabant qua lossingen moet nog worden doorgesproken en 
Brabant start later dan Zeeland. Later komen we hier op terug. 
 
Rayon 3 bij monde van 1826: Wil Sens niet meer op het programma. Er is momenteel nog 
geen concept, dus eerst een concept en dan reageren.  
 
1842 Geen voorstander van de oostenlijn(?). Vonden Ruffec te laat in het seizoen en wil 
liever Bergerac weer terug. Ze prefereren Peronne boven Niergies.   
Over de oostelijker gelegen losplaaten verschillen de meningen en ook het bestuur is daar 
niet eensgezind over. We willen de lijnen aanhouden van de vlieggebieden. 
Ruffec is in de voorjaarsvergadering lang een item van gesprek geweest en daar is het besluit 
gevallen op de voorjaarsvergadering om het ook mee te laten tellen voor de 
kampioenschappen.  
Niergies is een uitstekend station om te lossen, er wordt gekeken naar de omstandigheden. 
 
1805 Rayon 2 wil afzien van groepslossing met rayon 3 en  geven de voorkeur aan een 
andere lossingsplaats dan Sens(westelijker). 
Nogmaals wijst de voorzitter erop dat 2016 niet representatief is voor reguliere verlopen. 
 
1828 Geven aan om het opleerprogramma drastisch in te korten, gezien de diverse 
mogelijkheden om op te leren. Ook een voorkeur voor de westenlijn. 
Dit wordt meegenomen. 
 
De voorzitter geeft aan dat de aantallen duiven op de marathonvluchten sterk afneemt (600 
tot 1000 duiven) en vraagt zich namens het bestuur af hoe hiermee verder te gaan. Samen 
met Zuid-Holland of Brabant?  Wellicht te veel vluchten. Ook hier doet het slechte weer in 
2016 afbreuk aan de aantallen.    
 
 
5. NPO-zaken en samenwerking met andere afdelingen 
 
De NPO doet zijn best en we moeten ze het recht van de twijfel geven.  
De samenwerkingen die voor ons mogelijk zijn liggen bij Zuid-Holland en Brabant.  Dagfond 
en marathon worden afgestemd , maar is nog niet geconcretiseerd.  Ook zij wachten op het 
NPO. We moeten ons richten op de toekomst, wij zijn de kleinste afdeling en de ledentallen 
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worden bij elke afdeling jaarlijks kleiner. Er zullen moeilijke besluiten moeten worden 
genomen in de komende jaren. 
Brabant 2000 heeft  de samenwerking met Zuid-Holland op een laag pitje gezet, hetgeen 
Zeeland niet belet om samenwerking te zoeken bij beiden. 
Begin September komt er informatie over de vluchten van het NPO en zullen de gesprekken 
weer hervat worden.   
Er heeft een overleg plaatsgevonden met het NPO-bestuur en de lossingscoördinatoren.  
Aan de orde kwamen de beschikbaarheid van losplaatsen en de maximaal te rijden 
afstanden voor de vrachtwagens, rekening houdend met het rijtijdenbesluit. 
De Meteogroep uit Wageningen kwam ter sprake. Bij de vlucht Issoudun was er sprake van 
een bijna nooit voorkomend oclussie-front en dat was niet voorspelbaar. De WOWD doet 
een scala aan onderzoeken naar weersituaties maar daar wordt nu nog weinig mee gedaan. 
Ook aan minder duiven in de boxen wordt gedacht, klimaatverandering etc. De WOWD gaat 
verder met onderzoeken. 
De gedachten gaan uit naar het opzetten van een vluchtverloop database om zodoende in 
de toekomst flexibeler om te kunnen gaan met weersituaties 
Het bestuur stelt zich de vraag in hoeverre we in de loop van het seizoen over kunnen en 
mogen gaan naar programma-wijziging qua vliegprogramma en beseft dat de dekkingsgraad 
nooit 100% zal zijn.  De NPO-gedachte is kiezen voor oostelijker gelegen stations bij ZO-wind. 
1828 Is de lossingsinformatie bindend van het IWB? 
Strikt genomen niet, maar we willen hierin niet afwijken. De reglementering hiervoor is nog 
niet aangepast.  
1872 Is de invloed van de politiek merkbaar bij NPO-adviezen ?   
Zo wordt het niet ervaren in Nederland, maar in België is de politiek er wel bij betrokken 
geweest. Hr. Ebben van het Platform Verantwoord Dierenwelzijn adviseert om voorzichtig te 
zijn met het naar buiten  brengen van negatieve berichten over onze sport. 
 
6. Flexibiliteit met losplaatsen en losdata 
 
Er is een chronisch tekort aan losplaatsen.  
Overleg met de Belgische duivenbond levert weing respons op. België is zelf al zeer verdeeld 
en kent in deze 3 ministeries die invloed uitoefenen, waar wij er gelukkig maar 1 kennen 
(ministerie van defensie). Het is moeilijk om losplaatsen te vinden voor grotere konvooien. 
De vergunningsvoorwaarden in België liggen moeilijk. De Franse westkust is zeer dun 
bezaaid met lossingsplaatsen en het NPO houdt vast aan de lijn Rodeschool/Parijs en 
hierdoor valt Meaux voor Zeeland buiten de beschikbaarheid. 
St Quinten is vervallen 
Geprobeerd wordt om met Frankrijk van de grens tot Parijs betere losplaatsen te krijgen. 
1842 de afstanden van 300 tot 340 voor Zeeland ontbreken momenteel. 
Is het niet beter om bv 4 maal Pont St Maxence en 4 maal Fontenay te spelen.  
1828 Roye is een goede losplaats. Meerdere malen Roye spelen 
1826 Was een vlucht voor oude duiven op Pontoise noodzakelijk? 
De vlucht is goed verlopen maar ook over dit besluit waren de meningen binnen het bestuur 
verdeeld. 
We nemen dit mee naar de ledenvergadering.   
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7. Wat verder ter tafel komt 
 
In dit geval kwam er niets ter tafel. 
 
 
8. Rondvraag 
 
1826 De datumprijs in het rayon gaat bij te weinig duiven naar de afdeling, kan dit niet naar 
de laatste prijs?   
Wordt meegenomen.  
1847 De vrachtauto blijft draaien bij het ophalen van de duiven en de uitlaatgassen daarbij 
zijn zeer hinderlijk. 
Wordt meegenomen. 
1872 Kunnen de duiven bij slecht weer niet onder een afdak worden geplaatst in St 
Annaland en niet meer onder een zeer felle lamp? 
Dit ligt aan de belading en binnen plaatsen is dan een probleem. De lamp is niet nodig als het 
nog licht is.  
Hoever kan het ledenbestand nog zakken om toch nog als zelfstandige afdeling te kunnen 
functioneren ? 
Op de zelfstandigheid kunnen we geen concreet antwoord op geven, maar het is wel 
verontrustend. 
Aanwezig is altijd Hr. Geuze en wanneer nodig een afdelingsbestuurder.    
 
De voorzitter loopt nog enkele punten na en wel: 

- BOZA  wachten tot NPO-besluit 
- Afstemming met andere afdelingen(Brabant en Zuid-Holland) 
- Nadenken en maatregelen nemen over ons verder voortbestaan 

 
9. Sluiting 
 
Om 21.25 wenst de voorzitter wenst allen een wel thuis. 
 
 
Notulist 
Aimé Dusarduijn 
2e Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 


