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Het (vlucht)seizoen 2016… 

De voorbereidingen voor het seizoen 2016 zijn in februari gestart. Voor de 

verdeling van de prijzen bij de jeugdkampioenschappen hebben we gekozen 

voor een andere invulling, zodat we meer jeugdleden in het zonnetje kunnen 

zetten. Per hokkampioenschap wordt gekeken naar het aantal deelnemers, 

hiervan wordt de helft van het aantal deelnemers gehuldigd. De verdere 

invulling van de kampioenschappen en bijbehorende puntentelling is hetzelfde 

gebleven. 

 

Verdere verloop van het seizoen: 

Het seizoen 2016 kent voor de jeugdcommissie een rustig verloop. 

Er waren weinig reclames op de uitslagen.  

Gedurende het seizoen kwamen we als commissie vier keer bij elkaar om 

lopende zaken door te nemen en onze jeugddag te organiseren. 

 

Een punt van aandacht voor ons is en blijft, het teruglopend aantal jeugdleden. 

Dit seizoen hadden we op papier nog zo’n 25 jeugdleden, waarvan er 

gedurende het seizoen nog eens drie gestopt zijn. Het is lastig om de jeugd voor 

de sport te behouden. Directe oplossingen hebben we helaas niet.  

Wel is het belangrijk om zuinig te zijn op onze jeugdleden en ze te helpen waar 

we dat kunnen. 

 

Zeeuwse Jeugddag: 

Zaterdag 14 januari 2017 was er de Zeeuwse Jeugddag. Deze keer in het 

gebouw van P.V. de Combinatie in Middelburg, waar we hartelijk werden 

ontvangen. Tijdens het ochtendprogramma werden de duiven gekeurd, was er 

een quiz, een aantal rondjes bingo met mooie prijzen en tijd voor gezelligheid 

met elkaar. ’s Middags kwam Peter van de Merwe om al onze vragen te 

beantwoorden. Het was een gezellige en leerzame middag. 

 

We hebben de dag afgesloten met de prijsuitreiking van de verschillende 

kampioenschappen en het verloten van de bonnen. Vele seniorkampioenen 

hebben voor deze dag weer een bon geschonken, nogmaals onze hartelijke 

dank hiervoor. Voor alle jeugdleden die geen prijs hadden gewonnen bij de 

hok- en duifkampioenschappen en aanwezig waren op de jeugddag, was een 

mooie prijs beschikbaar gesteld, met grote dank aan onze sponsors. 

 

De jeugdkampioenen zijn bekend gemaakt via de website en het 

kampioenschapsboekje.  
 

Tot slot…  

Willen we zeker weer een beroep doen op onze jeugdleden; laat komend 

seizoen zeker weer van je horen en laten we er samen iets moois van maken! 

 

Namens de jeugdcommissie, 

 

Karin van Gils-Wielemaker 
 


