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Jaarverslag secretaris over 2016 

 
 
Inleiding 
 
Het begint erop te lijken dat de weersomstandigheden steeds wisselender en extremer gaan 
worden voor onze duiven. Van een echte zomer konden we in 2016 niet spreken, maar 
daardoor was er ook geen “vast” weer waar onze duiven aan konden wennen. Voordat het 
jonge duivenseizoen goed en wel was begonnen waren er hier ook al veel tegenslagen 
geweest waardoor er wederom minder duiven aan de start kwamen dan verwacht. Gelukkig 
was er in augustus dan wel redelijk weer waardoor er toch nog een goede leerschool aan de 
junioren kon worden gegeven. Voor de oude duiven leek er aanvankelijk geen vuiltje aan de 
lucht, maar de meimaand had enkel onaangename verrassingen in petto waardoor vele 
liefhebbers al vroeg tegen lege broedbakken moesten aankijken. Al met al zeker geen goed 
seizoen voor de gemoedstoestand van de duivenliefhebber, hopelijk gaat dit in 2017 beter. 
 
 
Het bestuur 
 
Inmiddels het 2e volle jaar voor deze groep bestuurders en het lijkt erop dat we aardig op 
elkaar zijn ingespeeld. Uiteraard verschillen we ook weleens van mening, maar dit betekent 
dan ook dat zaken van alle kanten bekeken worden alvorens besluiten te nemen. In 
november hebben we zelfs een bestuursverkiezing moeten houden omdat we meer 
kandidaten hadden dan plaatsen in het bestuur. Hierbij is Corné van Iwaarden gekozen als 9e 
bestuurslid waardoor we weer een compleet team hebben. Het dagelijks bestuur bestaat uit 
Rinus Laban (voorzitter), Joop Kristelijn (penningmeester) en Willy Huige (secretaris). De 
overige bestuurders zijn: Adrie Thijs (2e voorzitter en lossingscoördinator), Jan Jaap Bolier (2e 
penningmeester), Aimé Dusarduijn (2e secretaris), Lourens Jan Hengst, Ab van Hoeve en 
Corné van Iwaarden. 
 
In 2016 waren er slechts 7 bestuursvergaderingen nodig, maar was er veelvuldig overleg via 
de mail en telefoon. 
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Een aantal malen meer dan gebruikelijk was het noodzakelijk voor onze vertegenwoordigers 
om naar Veenendaal dan wel Wijchen af te reizen, dit kwam mede door het aantreden van 
een nieuw NPO-bestuur dat met een fris elan van start ging. Ook waren er een aantal 
bijeenkomsten met zusterafdelingen in wisselende samenstellingen. Hierbij kwamen 
landelijke zaken aan de orde, maar ook waren er besprekingen die specifiek op onze regio 
waren gericht. Gezien de plannen van het NPO zal dit het komend jaar zeker gaan 
intensiveren. 
 
 
De leden 
 
Op de peildatum van 1 februari waren er in Zeeland nog 902 leden (-44) aangesloten bij de 
afdeling waaronder 27 jeugdleden (-3). Deze waren als volgt verdeeld over de samenspelen: 
SS1 110 leden, SS2 143 leden, SS3 91 leden, SS4 124 leden, SS5 112 leden, SS6 122 leden en 
het SS7 173 leden. Voor enkele samenspelen gaat de grens van 90 leden aardig dichtbij 
komen, dus in 2017 zal er worden gekeken naar een nieuwe indeling van de samenspelen 
zodat deze een volwaardig vlieggebied blijven vormen. 
 
In 2016 zijn er helaas weer 2 verenigingen gestopt met hun activiteiten, te weten 1815 PV de 
Rode Doffer in Goes en 1834 PV Zeelandia in Middelburg. Een aantal van hun leden hebben 
zich gelukkig aangemeld bij omliggende clubs. Het aantal actieve verenigingen komt hiermee 
op 30, maar enkele hiervan naderen ook de ondergrens voor het toekennen van een 
zelfstandig inkorfcentrum. Gelukkig hebben enkele van deze clubs al besloten tot een 
samenwerking waardoor er toch nog lokaal spel mogelijk blijft. 
 
 
Het vliegseizoen 
 
Zoals in de inleiding geschetst leek het de eerste weken een prima seizoen te worden, maar 
de meimaand was onze duiven helaas niet goed gezind. Na een slecht verlopen 1e 
midfondvlucht vanuit Sens waren er al behoorlijk wat lege plekken en ook de eerste 
dagfondvlucht vanuit Issoudun enkele weken later kostte helaas flink wat pluimen. Terecht 
werden liefhebbers daarna voorzichtig met hun duiven en dat resulteerde in wederom flink 
lagere aantallen duiven op de resterende oude duivenvluchten. Zeker toen ook nog een 
vlucht vanuit Fontenay niet gelost kon worden op zaterdag om uiteindelijk op zondag in 
Menen los te gaan, ook nog eens een aanslag pleegde op de conditie van de duiven was voor 
een groot deel van de inkorvers de maat bereikt. Zelfs de voorbereiding van de jonge 
duivenvluchten in juni was verre van ideaal met steeds maar weer wisselende 
weersomstandigheden. Velen  kozen ervoor om te wachten tot de natoervluchten om hun 
talenten van 2016 wegwijs te maken. 
 
Toch kwamen weer dezelfde namen bovendrijven in de kampioenschappen van 2016 en 
Danny de Voogd prolongeerde zijn generale titel van de afdeling op magistrale wijze. Met 
tevens de 2 beste duiven van de afdeling mag dit zeker gezegd worden. Uiteraard zijn onze 
kampioenen op passende wijze gehuldigd in ’s Heerenhoek op een gezellige Zeeuwse 
Manifestatie. 
 



 

3 
 

Met 236.018 vervoerde duiven zaten we 8.000 beneden de prognose voor 2016, maar 
doordat ook de kostenkant minder was dan begroot bleef het financiële verlies beperkt tot 
8000 euro t.o.v. de vervoersbegroting 2016. In hoeverre dit invloed heeft op de werkelijke 
financiële positie van de afdeling leest U in het financiële jaarverslag. 
 
 
De organisatie 
 
Met diverse partijen zijn er weer een aantal zaken afgesproken om tot een goed 
functioneren van de organisatie te komen. 
We noemen hier onze vervoerder Geuze Transport, maar ook de vervoersstichtingen van 
Brabant 2000, Oost-Brabant en Zuid-Holland die onze duiven naar de losplaats hebben 
gebracht. Voorts onze rekenaar Compuclub voor de samenspel- en afdelingsuitslagen en de 
diverse kampioenschapsberekeningen. Onze drukker Grafic 2 Innovate voor de 
informatieboekjes, diverse labels en enveloppen. 
Laten we niet vergeten dat ook de pers in de vorm van Frederik Dekker (Spoor der 
Kampioenen), Marcel Buijsse (Sportblad de Duif en PZC) en Peter Snelders (BN de Stem) een 
belangrijke bijdrage leveren voor de Zeeuwse duivensport. 
Verder moeten we natuurlijk de leden van de diverse commissies en andere 
ondersteunende mensen noemen die het mogelijk maken dat we nog steeds op een leuke 
en betaalbare manier onze hobby kunnen uitoefenen. 
Tot slot natuurlijk ook een grote pluim voor de mensen die wekelijks in de diverse clubs een 
onmisbare schakel vormen binnen onze organisatie ! 
 
 
De toekomst 
 
Het NPO heeft grootste plannen aangekondigd en hoewel dit in het verleden wel vaker is 
gebeurd, lijkt het ditmaal een serieuze stap in de richting van een toekomstbestendige 
duivensport. Velen zullen roepen “ moet dat nu zo nodig, het gaat toch lekker zo ?”, maar de 
ontwikkeling van het ledenbestand laat al vele jaren een dalende tendens zien. Op de 
gebaande weg doorgaan betekent onherroepelijk een doodlopende weg inslaan, iets wat we 
onze leden, met name de jongere groep, niet aan moeten doen. Ze moeten ook nog vele 
jaren kunnen genieten van onze mooie hobby, maar dit betekent wel dat we nu maatregelen 
moeten gaan nemen waarbij we elkaar wat moeten gunnen. Uiteindelijk streven we toch 
allemaal naar hetzelfde; plezier met onze duiven van jong tot oud, van vitessespeler tot ZLU-
specialist. Stel U open voor de visie van het NPO en zorg dat er nog vele jaren een 
duivensport blijft bestaan in Zeeland. 
 
 
Middelburg, januari 2017 
 
W.J.Huige 
 


