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Voor de ondersteuningscommissie was de winter van 2017/2018 een druk jaar. De vijfjaarlijkse keuring van
de mechanische klokken stond weer op het programma, dus op een aantal centrale locaties werden nog
een kleine 200 klokken gekeurd door de leden van de commissie. Bij de vorige keuring in 2013 waren dit er
nog ruim 700, dus het bezit van de mechanische klok is fors afgenomen. In hoeverre de klokken nog
daadwerkelijk gebruikt worden is zeer de vraag. Nu er ook op de ZLU-concoursen geen noodzaak voor een
mechanische klok meer is zal er over 5 jaar zeer waarschijnlijk geen aanbod meer zijn voor een
klokkenkeuring.
Naast de klokkenkeuring worden wekelijks de foutenlijstjes bekeken op afwijkingen in de ingezonden D- en
W-bestanden van de wedvluchten naar de Compuclub. Waar nodig wordt gereageerd naar verenigingen
om een verklaring van de ontstane fouten. Vaak betreft het hier toegestane correcties op de ingekorfde
duiven die bij het insturen na de wedvlucht vergeten wordt om ook daar de correctie in aan te brengen.
Door de toenemende automatisering zijn er geen controles in de inkorfcentra uitgevoerd, daar was op
grond van de ingezonden bestanden geen reden toe. De rol van de ingeleverde enveloppen is nog steeds
belangrijk bij het controleren na het indienen van een reclame op de uitslag. Ook de geleidebrief die voor
iedere wedvlucht wordt meegegeven aan de chauffeur van de ophaaldienst heeft dit seizoen weer een
aantal keren voor opheldering gezorgd als er een afwijking wordt gevonden tussen de ingezonden
bestanden en het aantal boxen in de wagen.
Het correct en tijdig insturen van de D- en W-bestanden is essentieel voor een vlotte verwerking van de
duiven en de wedvluchtgegevens en steeds meer afdelingen gaan overschakelen op deze vorm van
gegevensverwerking. Met de toenemende automatisering zal er steeds minder papierwerk komen, dus
hopelijk wordt daarmee de last een beetje minder voor de al die vrijwilligers die wekelijks zorgen dat alles
geregeld wordt in de club zodat we allemaal onbezorgd met de duiven kunnen spelen.
Met de opstart van het GPS2021 project in Zeeland zal de ondersteuningscommissie opgaan in de
werkgroepen en niet langer als aparte commissie verder gaan. Hierbij wil ik alle commissieleden die hun
tijd en energie hebben gegeven aan deze commissie van harte bedanken voor hun inzet in de afgelopen
jaren en hopelijk gaan we er samen nog iets moois van maken voor de toekomst.
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