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Jaarverslag secretaris 2017 
 
 
Het jaar 2017 gaat zeker niet de boeken in als het meest opzienbarende jaar in de Zeeuwse 
duivensport. Op landelijke niveau smeedt het N.P.O. vele toekomstplannen, maar tot op 
heden ervaren vele Zeeuwen dit slechts als beperkend voor hun sportbeleving. Toch moeten 
we onze ogen niet sluiten voor de toekomst, ook in Zeeland loopt het aantal liefhebbers 
hard terug. De sport vergrijst en de aanwas vanuit de jeugd en zijinstromers is erg laag. We 
hebben een serieus imagoprobleem en dat is zeker iets wat in de plannen van het NPO als 
speerpunt is benoemd. In hoeverre de toetreding van de duivensport als immaterieel 
erfgoed hier een bijdrage aan levert is zeer de vraag, maar het helpt in ieder geval dat we in 
ook in de verre toekomst nog herinnerd zullen worden. 
 
 
Vliegseizoen 
De aprilmaand gaf sterk wisselende weersomstandigheden waardoor de eerste paar weken 
vaak geduld moest worden getoond voordat de duiven gelost konden worden. Enkele 
midfondvluchten werden uitgesteld naar zondag (M22 Fontenay, J32 Fontenay), de duiven 
van M26 Pithiviers kwamen zelfs terug naar Roije om op zondag te worden gelost. Op de 
meerdaagse fondvlucht Agen kon er niet op vrijdag worden gelost en reed het konvooi naar 
Bergerac om daar op zaterdag gelost te worden. Op deze marathonvluchten deden de 
Zeeuwen wel van zich spreken, Cees en Cor de Ridder uit Arnemuiden pakte na de nationale 
overwinning op Sint Vincent ook nog eens de sectoroverwinning op Dax (2e nationaal) terwijl 
Piet Pladdet uit Hoek op de afsluitende Bergerac ook een sectoroverwinning pakte en de 2e 
nationaal. 
De aanloop naar het jonge duivenprogramma verliep moeizaam door de sterk wisselende 
weersomstandigheden, maar de vluchten kenden geen grote verliezen. De natoer kende wel 
een pittig verloop met zomerse omstandigheden en enkele verlate lossingen. 
 
Bij de kampioenen zijn het veelal dezelfde namen die jaarlijks terugkeren. De generaal 
kampioen Gijs Baan is dan ook zeker geen nieuweling aan de Zeeuwse top. In een felle 
eindsprint met de gebroeders Scheele en Herman Calon is hij weer terug op de hoogste 
trede. Op de vitesse waren de Zierikzeese liefhebbers dominant met J.den Hengst (hok) en 
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C.Groenleer (duif). De midfondkampioenen zijn W.Segboer(hok)  en C.Schroevers (duif), op 
de dagfond zijn dit P.Borremans (hok) en Joh.van Belzen en zoon (duif). Op de marathon 
waren de toppers G.Baan (hok) en H.Calon (duif) en bij het onderdeel vitesse jong waren dit 
H.de Poorter (hok) en A.Mieras (duif). Tot slot waren op het onderdeel midfond jong de 
winnaars A.Thijs en zoon (hok) en de gebroeders Scheele (duif) en op de natoer pakte 
C.Moeliker zowel het hok- als het duifkampioenschap. 
 
Er zijn door de Zeeuwse liefhebbers 231.305 duiven ingekorfd in 2017 op de 
afdelingsvluchten. Dit was enkele honderden duiven meer dan vorig seizoen, mede daardoor 
kon het vervoer met een positief saldo worden afgesloten. De rol die onze zusterafdelingen 
hierin spelen is erg belangrijk, dit zorgt ervoor dat we de vrachtprijzen onder controle 
kunnen houden. Voor verdere informatie, zie het financiële jaarverslag. 
 
 
Ledental 
Met wederom een daling van 50 leden (851 leden op 1 februari 2017) zijn we hard op weg 
naar een kritische ondergrens voor het voortbestaan van een onafhankelijke afdeling. De 
vereniging 1861 De Eendracht uit Terneuzen heeft haar activiteiten per 1-1-2018 beëindigt. 
Enkele samenspelen hebben de ondergrens van 90 leden inmiddels bereikt waardoor er een 
noodzaak was om een nieuwe indeling te maken voor 2018. Zoals verwacht ontstond hier 
veel discussie over, maar uiteindelijk is er eind december gekozen voor een indeling in 4 
samenspelen (West, Midden, Oost en Noord). 
 
Met de herverkiezing van Rinus Laban als voorzitter, Corné van Iwaarden en Aimé 
Dusarduijn als commissarissen is de samenstelling van het bestuur onveranderd gebleven. Er 
is slechts 7 malen vergaderd door het bestuur, wel is er regelmatig mailcontact over lopende 
zaken. Naast de bestuursvergaderingen zijn er bijeenkomsten geweest met afvaardigingen 
van zusterafdelingen en organisaties zoals de SNZH. Ook hebben onze kiesmannen de NPO-
Ledenraden van 15 mei en 4 november bezocht. Zoals te zien was op de livestreams van 
deze vergaderingen was Zeeland kritisch op het NPO-bestuur, veelal gesteund door onze 
zusterafdelingen uit de BOZA. In 2018 zal er nog een gesprek plaatsvinden over de twijfel die 
o.a. de afdeling Zeeland heeft over de rechtsgeldigheid van de genomen besluiten in de 
Ledenraad van 15 mei. 
 
 
De organisatie 
Ook in 2017 hebben we weer met diverse organisaties afspraken gemaakt voor de invulling 
van de duivensport in Zeeland. Vooral m.b.t. de wedvluchten was onze vervoerder Geuze in 
Sint Annaland de spil waar alles om draaide. Ook door onze zusterafdelingen Brabant 2000, 
Oost-Brabant en Zuid-Holland zijn er Zeeuwse duiven vervoerd naar de losplaats. Brabant 
2000 heeft ook de marathonvluchten opgehaald in Zeeland, iets wat we in aangepaste vorm 
ook in 2018 zeker voort willen zetten. Onze rekenaar Compuclub heeft dit seizoen ook weer 
onze wensen verwerkt voor de wedvluchten en kampioenschappen. 
Verder zijn we iedereen erkentelijk die een bijdrage heeft geleverd aan onze sport op alle 
niveaus, hoe groot of klein dit ook mag zijn. 
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De toekomst 
Ondanks de kritische houding van de afdeling Zeeland t.o.v. het NPO-bestuur delen we nog 
steeds hun mening dat er een omslag nodig is om ook in de toekomst een acceptabele 
duivensport te behouden. We blijven dan ook zoeken naar allerlei vormen van 
samenwerking op welk gebied dan ook om onze leden interessante en betaalbare 
mogelijkheden te bieden om te genieten van de aankomsten van hun favorieten op de 
vluchten. 
 
 
Middelburg, januari 2018 
 
W.J.Huige 
   


