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Mededelingen voor de ledenvergadering van 21 maart 2019
Formulieren 2019
De eerder toegezonden formulieren graag tijdig (vóór 1 maart) en volledig ingevuld naar de
juiste persoon toesturen of mailen. De verenigingsgegevens, entverklaringen (2 !!),
deelnamelijst aan samenspel/afdeling en de klokkenlijsten naar de afdelingssecretaris, de
lijst van de deelnemers die niet op zondag wil concoursen naar Henry Mookhoek.
Bestellingen van wedvluchtbescheiden die na 1 maart worden ontvangen kunnen niet
gegarandeerd worden bij de start van het seizoen. Zijn er in het seizoen nog bescheiden
nodig, dan graag gebruik maken van een nabestellingsformulier (wordt na 1 maart
toegezonden).
Hoklijsten uiterlijk op 21 maart inleveren op de afdelingsvergadering, eerder toesturen mag
natuurlijk ook. Van liefhebbers die in de loop van het seizoen lid worden en/of nog willen
deelnemen aan de wedvluchten in dit seizoen, dient eerst de hoklijst te worden
toegezonden voordat er deelgenomen kan worden aan de vluchten. Dit geldt ook als er
uitsluitend met jonge duiven wordt gevlogen.
De toegezonden formulieren zijn ook te downloaden op de website van de afdeling Zeeland.
Duiven op naam zetten
Duiven waarmee wordt deelgenomen aan de wedvluchten dienen op de hoklijst te staan, te
zijn ingeënt tegen paramyxo maar ook op naam van de liefhebber te staan die de duiven
inkorft. Het op naam zetten van de duiven kan tegenwoordig zonder de eigendomsbewijzen
op te sturen. Via Mijn NPO kan er via de website en nu zelfs via een App simpel een
ringnummer overgezet worden.
Gezamenlijk inkorfcentrum
Een aantal verenigingen hebben in 2019 gekozen voor een gezamenlijk inkorfcentrum om zo
te kunnen voldoen aan de norm van tenminste 10 deelnemers per vlucht. Deze positieve
manier van samenwerken kan worden vergemakkelijkt door in het rekenprogramma Winver
de Samenspelmodule (S) te activeren met een aanvraag bij de Compuclub. De kosten van
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deze module worden vergoed door de afdeling als wordt aangegeven dat dit voortvloeit uit
een noodzakelijke samenwerking.
Concoursbonden
In 2018 zijn er een aantal concoursbonden actief geweest. Als deze vrijwillige
samenwerkingsverbanden ook in 2019 weer actief willen zijn, dient er opnieuw een verzoek
te worden ingediend bij het afdelingsbestuur. Het betreft hier nadrukkelijk een vrijwillige
samenwerking, alle hieraan verbonden kosten komen dus ten laste van de verenigingen die
deelnemen in deze concoursbonden.
Trainingsduiven
Het NPO komt op korte termijn met een aantal voorwaarden waarbij er binnen de GPS2021
pilot in Zeeland een vorm van trainingsduiven mogelijk wordt. Als hier meer over bekend
wordt, verneemt U dit via de nieuwsbrief van het GPS-project.
Vervoerder en ophaalroutes
De marathonvluchten worden ook in 2019 opgehaald door Brabant 2000 en in overleg met
het Platform Transport naar de losplaats vervoerd. B2000 wil de Zeeuwse ophaalroutes
deels integreren in de eigen ophaalroutes nu ook zij overstappen op de grotere RUCO-boxen
op dit vluchtonderdeel. De ophaalroute zou dus iets gewijzigd kunnen worden en daarmee
ook de ophaaltijden bij de inkorfcentra. In de loop van het seizoen volgt hierover meer info.
Zoals inmiddels bekend worden de Zeeuwse duiven op de overige vluchten opgehaald door
de Belgische firma Bauwens i.p.v. transportbedrjjf Geuze. Deze verandering is er niet
gekomen omdat we niet tevreden waren over Geuze. Integendeel, de samenwerking was
prima en er werd altijd meegedacht naar oplossingen wanneer nodig. De firma Bauwens is
een gekende naam in de Belgische duivensport en heeft een groot aantal vestigingen en
wagens tot zijn beschikkingen waardoor het financiële risico voor zowel de afdeling als de
firma Bauwens gespreid kan worden. Net als in Nederland loopt de duivensport ook in België
behoorlijk terug en om zijn capaciteit toch te kunnen benutten op dat gebied kijkt ook
Bauwens over de grens voor een invulling. Zeeland is dus voor hem een prima afdeling om
eens te proeven aan de Nederlandse duiventransportmarkt zonder grote risico’s te lopen. Er
ligt een planning van zijn kant om op korte termijn in Hulst een groot magazijn te bouwen en
daarbij zou ook een gedeelte kunnen worden ingericht voor het verzamelen en overladen
van de (Nederlandse) duiven.
Het ophalen en vervoeren van de Zeeuwse duiven zal dit seizoen nog gewoon gebeuren met
het materieel van de afdeling, alleen de truck die voor de trailers staat zal anders zijn dan
voorgaande seizoenen. Mogelijk dat er zelfs een aantal chauffeurs en convoyeurs
meeverhuizen van Geuze naar Bauwens, maar hier zijn nog geen harde afspraken over
gemaakt.
Nu de duiven niet langer naar Sint Annaland worden vervoerd, maar al een stukje op weg
zijn richting België zal dit invloed hebben op de ophaalroutes en -tijden voor de
verenigingen. Ook het aantal ophaalpunten is een stuk lager dan in 2018 en dus zal er een
nieuw ophaalschema gemaakt moeten worden. Streven is om het nieuwe ophaalschema
rond 1 maart bij de verenigingen te hebben zodat ze hun planning hierop kunnen
afstemmen.
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