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Verslag Voorzittersoverleg 6 september 2018 
 
Afwezig met kennisgeving: bestuursleden Rinus Laban, Ab van Hoeve en Corné van 
Iwaarden. Verenigingen 1804, 1826 en 1864. 
Afwezig zonder kennisgeving: Verenigingen 1807, 1822, 1853, 1857 en 1872 
Aanwezig: Overige 6 bestuursleden en 21 van de 29 verenigingen. 
 
Voorzitter Laban kan om medische redenen niet aanwezig zijn op dit voorzittersoverleg, 2e 
voorzitter Adrie Thijs leidt dan ook dit overleg.  
 
Dit seizoen zijn er een aantal zaken actueel:  
Het zwaarste vliegseizoen sinds lange tijd door de zomerse temperaturen en aanhoudende 
noordenwinden. Door de zwaarte van de vluchten is de deelname met de oude duiven 
minder dan verwacht en bij de jonge duiven zijn er vele verliezen te melden. Ook de 
gezondheid van de jonge duiven speelt hierbij een rol, de beruchte jonge duivenziekte eiste 
zijn tol op vele hokken. Als gevolg van deze sterk teruglopende deelname aan de 
wedvluchten zijn er momenteel 15% minder duiven ingekorfd dan begroot en dat geeft een 
enorme dreun aan de financiële positie van de afdeling. Er was een verlies begroot van 
16.000 euro voor 2018, maar dit zal zeer waarschijnlijk meer dan verdubbelen. 
 
1832 Flipse vindt dat het verhaal wat meer over spelvreugde moet gaan, dit voorkomt in 
ieder geval een verdere afkalving van het ledenaantal. 
 
De huishouding is nog steeds kostendekkend vanuit de contributie, groot probleem is echter 
de dekking van de vervoerskosten. Ondanks een veelvuldige samenwerking met de ons 
omringende afdelingen is het tekort per duif inmiddels aan het oplopen naar 25 a 30 cent, 
afhankelijk van het vluchtonderdeel. 
 
De samenwerking/fusie met B2000 is niet langer een mogelijkheid, maar een vereiste aan 
het worden om ook de komende jaren op een verantwoorde wijze duivensport te kunnen 
beoefenen in Zeeland. 

http://www.zeeland96.nl/
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Een drietal liefhebbers hebben zich reeds aangemeld voor de verkennende commissies op 
het terrein van de organisatie, financiën en vervoer. Gedurende en kort na dit overleg 
komen er nog enkele aanmeldingen bij. 
 
1833 Kapoen geeft aan dat toename van de sectorlossingen niet gewenst is, zelfs 
gezamenlijke lossingen met B2000 zijn niet ideaal op de kortere afstanden. Met name de 
jonge duiven hebben moeite met het breedtefront waardoor concoursen drastisch worden 
beïnvloed en duiven worden verspeeld. 
 
1829 Allemekinders vindt het jammer dat de afdeling erg weinig trainingsvluchten heeft 
gepland. Deelname wordt zo erg lastig aan het jonge duivenseizoen. 
1828 van Acker geeft aan dat er bij de Nishoek toch wel mogelijkheden liggen om op te 
leren voor de liefhebbers uit Kapelle, hij informeert naar de deelname en verloop van de 
vluchten aldaar. 
1850 van iwaarden geeft aan dat ook daar wel duiven worden verspeeld, maar dat er voor 
de korte opleervluchten vanuit Aalst nauwelijks belangstelling was. 
 
1835 Clement geeft aan dat er binnen zijn vereniging wel belangstelling is voor deelname 
aan de diverse commissies voor de fusie met Brabant. 
 
Vanuit enkele secties zijn inmiddels de concepten voor de vluchtschema’s van 2019 naar 
buiten gebracht. Doel is om wat meer eenheid in de vluchten van de diverse afdelingen te 
krijgen. Ook nu weer staan er diverse sectorvluchten gepland, zowel voor oude als jonge 
duiven. 
1833 Kapoen vraagt wie uiteindelijk het vluchtprogramma bepaalt, de secties of de 
afdelingen ? 
1842 Buijsse geeft aan dat iedereen lid is, of zou moeten zijn, van een sectie zodat ze via 
deze weg hun invloed kunnen uitoefenen.  
De invloed van de afdelingen wordt steeds minder door het dalend aantal kiesmannen in de 
NPO-Ledenraad.  
1835 van Boven vraagt wie al deze vluchten straks moet gaan betalen. De penningmeester 
hoopt dat er z.s.m. een nauwe samenwerking komt met Brabant waardoor er efficiënter 
gewerkt kan worden. 
 
1842 Buijsse geeft aan dat er mogelijk externe hulp ingeroepen moet worden als er 
daadwerkelijk gefuseerd gaat worden. Mogelijk dat deze zelfs al in een eerder stadium een 
duidelijk stappenplan kan formuleren waardoor alles wat soepeler loopt. De voorzitter 
hoopt dat er straks binnen de commissies voldoende juridisch kennis aanwezig is om dit zelf 
in goede banen te leiden. 
1850 van Iwaarden informeert of er ook gekeken is naar een andere vorm van 
samenwerking gezien de plannen van het NPO. De voorzitter geeft aan dat er vanuit het NPO 
slechts algemene zaken bekend zijn gemaakt en er nog weinig specifieks bekend is gemaakt 
over de toekomstplannen voor vlieggebieden e.d. 
 
Het team Fraudebestrijding, aangesteld door het  NPO, heeft een aantal aanbevelingen 
gedaan. Na overleg met de diverse afdelingen zal dit in meer of mindere mate worden 
omgezet in regelgeving. Dit kan forse invloed hebben, met name op het aantal inkorfcentra 
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op de diverse vluchtonderdelen. Een aanbeveling die op korte termijn (ca. 6 weken) al 
werkelijkheid wordt is de overschrijvingsapp voor de ringnummers. 
1835 van Boven informeert naar de werking. De voorzitter geeft aan dat beide betrokken 
liefhebbers hun akkoord moeten geven bij een aangevraagde overschrijving. 
 
De ingestuurde D- en W-bestanden gaan zeer waarschijnlijk leidend worden voor de 
wedvluchten, daarmee kan de papierwinkel een stuk minder worden. 
 
1842 Buijsse informeert naar de voortgang over de sectorindeling en de vlieggebieden. Het 
zou logisch zijn om eerst deze zaken duidelijk te hebben voordat er een vluchtschema wordt 
opgesteld. De voorzitter geeft aan dat er nog geen enkele mededeling van het NPO is op dit 
gebied 
Ook m.b.t. het functioneren van het NPO-bureau heeft hij een vraag: Een nieuw lid wil graag 
een promohokje om te kijken of de sport bevalt, maar na een vraag hierover aan het Bureau 
is er verder geen enkele reactie gekomen. Helaas is dit ook de ervaring van andere 
liefhebbers en bestuursleden van diverse afdelingen. Op het gebied van klantgerichtheid is 
er dus duidelijk nog een slag te maken bij het NPO. 
 
1828 van Acker informeert of er nog de mogelijkheid terugkomt voor invliegduiven. De 
voorzitter geeft hem weinig hoop hierop. 
 
1805 Martens informeert naar het nut van het melden op de sectorvluchten. Hij heeft 
geconstateerd dat vereniging slechts enkele duiven melden of de meldtermijn wel erg ruim 
nemen. De voorzitter geeft aan dat dit in eerste instantie een zaak is die ingesteld is door het 
NPO, voor de afdeling geldt er alleen een meldplicht op de marathonvluchten. Het melden 
van de 3 snelste duiven per inkorfcentrum moet voldoende zijn op andere concoursen. 
1816 Hollestelle geeft aan dat de meldplicht een enorme belasting is voor de inkorfcentra, 
het NPO lijkt dit niet te beseffen. 
 
1835 Clement informeert naar het budget van de evenementencommissie voor de diverse 
prijsuitreikingen. De penningmeester geeft aan dat de Zeeuwse Manifestatie iets duurder zal 
uitvallen dan de locatie in ’s Heerenhoek, het budget van de uit te reiken  prijzen zal nu 
worden verdeeld over 4 samenspelen i.p.v. 7 en de Zeeuwse kampioenen. 
 
Binnen het afdelingsbestuur komen er enkele mutaties. Lourens Jan Hengst stelt zich niet 
meer herkiesbaar dit najaar en Ab van Hoeve heeft aangegeven tussentijds af te treden. Op 
de komende afdelingsvergadering zal er door het bestuur een voorstel worden gedaan om 
verder te gaan met 7 bestuursleden i.p.v. de 9 die er nu zijn. 
 
Er zal een appgroep worden opgestart waarop de aangemelde deelnemers de berichten van 
de afdeling kunnen bekijken die nu al via de mail en de website te lezen zijn. Reageren op 
berichten is niet mogelijk, Corné van Iwaarden werkt dit verder uit. 
 
Slechts één samenspel heeft al een datum bekend gemaakt voor hun prijsuitreiking. Het 
Samenspel West houdt haar huldiging in Westkapelle op 9 februari 2019. De andere 
samenspelen wordt verzocht z.s.m. de datum bekend te maken voor hun prijsuitreiking. 
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De datum van de najaarsvergadering van de afdeling is donderdag 8 november 2018. Twee 
dagen later is de NPO-Ledenraad zodat onze kiesman geïnformeerd zijn stem kan 
uitbrengen. 
 
1835 Clement vraagt of er weleens gekeken is naar een grensoverschrijdend concours met 
één van de Vlaamse afdelingen. De voorzitter geeft aan dat ook in Vlaanderen de 
ledenaantallen hard teruglopen, maar voorlopig lijkt daar geen behoefte aan. 
 
1828 van Acker informeert of er nog controles worden uitgevoerd op de vroege duiven. De 
voorzitter beaamt dat dit gebeurt bij alle sectorwinnaars. 
Tevens vindt van Acker dat onze sport steeds meer evolueert naar een elitesport en de 
plannen van de NPO lijken daar ook bewust naartoe te sturen. 
 
1842 Buijsse is benieuwd of er nog reacties zijn gekomen op de nieuwe samenspelindeling 
die afgelopen najaar is vastgesteld. Na wat strubbelingen over de vorming van enkele 
concoursbonden is er verder geen reactie meer binnengekomen. 1829 Allemekinders geeft 
aan dat zijn vereniging Kapelle niet echt gelukkig is met de nieuwe indeling. 
 
1829 Allemekinders ziet in de toename van megahokken een toekomstig probleem, hij is 
benieuwd wat het NPO voor oplossingen gaat bieden aan hun overheersing in bepaalde 
regio’s. De voorzitter geeft aan dat een inkorfbeperking misschien een oplossing is. 
 
1833 Kapoen ziet een gelatenheid over de toekomst van de Zeeuwse duivensport. Hij hoopt 
dat de commissies straks door kunnen pakken en begin volgend jaar al resultaten kunnen 
tonen. 
 
1862 Scheele geeft aan dat met een planning van een vitesse- en midfondvlucht in één 
weekend een keuze moet worden gemaakt in dezelfde ploeg duiven die men speelt. De 
penningmeester geeft aan dat het qua aantallen dit seizoen bijzonder ongunstig uitpakte 
waardoor er extra kosten moesten worden gemaakt. 
 
Er waren verder geen opmerkingen of vragen meer vanuit de bijeenkomst, de voorzitter sluit 
dan ook dit overleg af en bedankt allen voor hun inbreng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verslag: Willy Huige 
 


