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Aan bestuur afdeling Zeeland”96

Fair Play
Op het voorzittersoverleg van donderdag 6 september J.L. werd er gevraagd of er op en/of aanmerkingen
binnen waren gekomen op de huidige indelingen van de samenspelen. Volgens voorzitter waren deze niet
bij het bestuur binnen gekomen.

Op deze vergadering is er vanuit onze vereniging niet gereageerd, mede omdat het seizoen nog niet
teneinde was konden we nog geen eind balans op maken.
Echter nu na een uitgebreide evaluatie is er een duidelijk beeld ontstaan, zoals al in overzicht van
najaarsvergadering 2017 door Louis Traas naar voren gebracht. Komt het er ook nu op neer dat we op
Zuid-Beveland regelmatig kansloos zijn om ons vroeg te klasseren in de uitslag. Ook dit seizoen waren er
weer genoeg wedvluchten waarbij de eerste 80 prijzen op Zeeuws-Vlaanderen vallen. Hoe de
weersomstandigheden ook zijn, andersom komt dit niet voor, nooit!

Omdat de punten uit de samenspelen op de vitesse-onderdelen tellen voor kampioenschappen, is het ook
op dit vlak moeilijker geworden om mee te doen. Let wel, dit seizoen zijn er 17 concoursen geweest waarin
de punten uit het samenspel telden, tegenover 22 concoursen waarvan de afdelingspunten telden.
Kortom de huidige indeling van samenspelen heeft ook grote invloed op de kampioenschappen van
Afdeling Zeeland”96.
Onomstotelijk feit blijft dat de duiven die naar Zuid-Beveland (of verder) moeten, beïnvloed worden door
het vliegen over de Westerschelde, net zoals duidelijk is dat dit niet geldt voor duiven uit ZeeuwsVlaanderen. Deze natuurlijke grens die een deel van de deelnemende duiven in het samenspel wel
beïnvloed en een deel niet, mag dus nooit opgenomen worden in een samenspel. Nu is dit wel het geval.
Ook niet onbelangrijk, en opgenomen in het huishoudelijk regelement Afdeling Zeeland”96
Artikel 35 lid 22. De Afdeling wordt verdeeld in een door de afdelingsledenvergadering vast te stellen aantal rayons.
Een rayon dient een geografische eenheid te vormen.

Ongetwijfeld zal het argument ter tafel komen dat de besluitvorming democratisch heeft plaatsgevonden. Een kleine
meerderheid bepaalde voor een grote minderheid en zeer zeker niet onbelangrijk de verenigingen uit voormalig SSP
1, 6 en 7 konden wel stemmen maar niet kiezen daar het voor hun indeling geen verandering bracht.

Echter is het ook een taak van het afdelingsbestuur om te zorgen voor een eerlijke en plezier gevende duivensport.
Door dit besluit is dit ernstig onder druk komen te staan op Zuid-Beveland. Er zijn spelers die er over denken om op
grond van de huidige indeling van Samenspelen te stoppen met de duivensport een aantal is al daadwerkelijk
gestopt, anderen overwegen om met het competitieve programmaspel te stoppen en ook zijn er die overwegen
over te stappen naar het ZLU spel.
Het plezier is weg, simpelweg omdat het niet als eerlijk, FAIR PLAY en kansrijk wordt ervaren. Dat kan en mag niet de
bedoeling zijn van een genomen besluit. We vragen bestuur dus om de huidige indeling van de samenspel te herzien.
Onze vereniging zou graag zien dat we een Samenspel krijgen met de indeling die gelijk is aan de CC Zuid-Beveland.
De leden ervaren deze indeling als veel eerlijker, waarbij met name de kansen op een goede uitslag eerlijker zijn.
We waarderen het dan ook enorm dat het bestuur van de Afdeling Zeeland”96 de CC Zuid-Beveland heeft
toegestaan, inclusief het publiceren van de uitslagen op de site van Compuclub. Echter de punten van de CC ZuidBeveland tellen nergens voor mee, het blijft dus een tweederangs spelvorm.
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