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Verslag afdelingsvergadering 8 november 2018 
 
Afgemeld: ver.1813 en bestuurslid Ab van Hoeve 
Aanwezig: 27 verenigingen, div.ereleden en NPO-voorzitter Maurice van de Kruk 
 
Opening door voorzitter Rinus Laban 
Voorzitter Rinus Laban heet allen welkom op deze vergadering en met name de voorzitter 
van het NPO, Maurice van de Kruk. De reden van zijn aanwezigheid zal later deze 
vergadering duidelijk worden. 
 
Het vliegseizoen is door de slechte gezondheid van de voorzitter grotendeels aan hem 
voorbij gegaan, maar dat het één van de zwaarste seizoenen voor onze duiven was mag 
duidelijk zijn. Dit geldt met name voor onze jonge duiven die door de aanhoudende hitte en 
noordenwinden veel last hadden om wekelijks hun thuishok te vinden. Dit had uiteraard ook 
zijn weerslag op de deelname aan de wedvluchten, vele liefhebbers hielden hun duifjes tijdig 
thuis om ook voor de komende jaren nog wat duiven over te houden. 
 
Door de gezondheid van de voorzitter was het bijzonder lastig om te functioneren, na ruim 
40 onderzoeken lijkt het er nu sterk op dat klachten voortvloeien uit een besmetting met de 
ziekte van Lyme door een tekenbeet enkele jaren geleden. Naast de fysieke klachten heeft 
dit ook op geestelijk vlak een flinke impact gehad, geen fijne periode dus. 
 
Notulen en besluitenlijst vergadering van 8 maart 2018 
1832 Flipse geeft aan niet tegen een verhoging van de vrachtprijzen te zijn, mits deze 
gedifferentieerd worden ingevoerd. 
 
Verslag voorzittersoverleg 6 september 2018 
1833 Kapoen geeft aan dat zijn vereniging niet samen met B2000 wil lossen buitenom de 
sectorvluchten. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen 
Over de toegestuurde mededelingen zijn verder geen vragen of opmerkingen 
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Voorstel secties nationaal vliegprogramma 2019 
De genoemde vluchten op het programma lijken redelijk te passen op het Zeeuwse 
programma van 2018, dus dit zou voor 2019 ook moeten passen. De genoemde 
sectorvluchten zullen met de Brabantse en Limburgse afdelingen worden afgestemd. 
1833 Kapoen heeft van de secties begrepen dat de genoemde afstanden gelden voor de 
kortste afstanden binnen een afdeling. 
1832 Flipse wil graag een vlucht met 2 nachten mand op de natoer om de jonge duiven te 
leren. De voorzitter geeft aan dat deze wens meegenomen wordt als er losplaatsen ingevuld 
gaan worden als het nationale vliegschema definitief is vastgesteld. 
 
Overleg met andere afdelingen 
In de loop van het seizoen zijn er diverse overleggen in wisselende samenstelling geweest 
met afdelingen 2 (B2000), 3 (Oost-Brabant), 4 (Limburg) en 5 (Zuid-Holland). Met de eerste 3 
veelal in BOZA-verband (sectoroverleg).  
De afdeling 5 wilde dit seizoen vooral de eigen organisatie op orde krijgen en daarnaast de 
relatie met afdeling 6 (Noord-Holland) verder uitwerken, met name op gebied van vervoer. 
Met de afdeling 2 is er van hun kant al vaak aangedrongen op met name een bestuurlijke 
samenwerking naast het overleg over het gezamenlijk vervoer. Hoewel het Zeeuwse 
afdelingsbestuur hiervoor interesse heeft getoond, lijkt de Brabantse bestuurlijke slagkracht 
onvoldoende om hier op korte termijn stappen in te zetten. Zeer recentelijk is er wel een 
verzoek van hun vervoerscommissie ontvangen om meer gegevens over onze ingekorfde 
aantallen duiven door te sturen en onze organisatie van het vervoer, dus daar lijkt wat 
beweging in te komen. 
Een samengaan met B2000 is echter een uitstel van executie als we op de huidige voet door 
blijven gaan met onze organisatie. Het team Fraudebestrijding van het NPO heeft een aantal 
aanbevelingen gedaan die verregaande gevolgen kunnen hebben voor met name de kleinere 
verenigingen. Hopelijk worden we hier op 10 november wat wijzer over op de NPO-
Ledenraad (NB. Helaas is dit punt doorgeschoven naar de NPO-Ledenraad van maart 2019)  
Binnen onze eigen afdeling is er inmiddels een werkgroep actief om de eigen organisatie 
onder de loep te nemen en zijn er na hun eerste bijeenkomst diverse actiepunten opgesteld. 
 
Overleg met NPO-bestuur en stichting de Nishoek 
Zeer recentelijk is er contact geweest met stichting de Nishoek die vergevorderde plannen 
heeft voor de oprichting van een groot duivensportcentrum op een centrale locatie in de 
provincie. Hiervoor hadden ze afgelopen zomer ook al contacten met het NPO-bestuur en de 
afdeling is hier nu ook aangeschoven om te zien wat dit voor alle Zeeuwse liefhebbers kan 
betekenen. Vanuit het NPO-bestuur is aangegeven dat in het kader van GPS2021 een aantal 
pilotprojecten in het komende seizoen kunnen worden uitgerold in het Zeeuwse om te zien 
wat de impact hiervan is op de duivensportbeleving. Het betreft met name aanpassingen op 
het gebied van IT, maar ook op andere gebieden kan er ondersteuning worden geboden. 
De komende weken zal er een verdere uitwerking volgen van de projecten en uiteraard is de 
medewerking van de verenigingen hierbij noodzakelijk. Gedurende de winter zullen er 
regelmatig voortgangsverslagen volgen richting de verenigingen. 
1829 Allemekinders vraagt om aandacht voor de oudere leden in dit proces. De voorzitter 
geeft aan dat dit met name gericht is op de vereenvoudiging van werkzaamheden en 
vermindering van de papierberg die er momenteel vereist is. 
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1829 Allemekinders vraagt welke ECS-systemen hiervoor gebruikt kunnen worden. De 
voorzitter geeft aan dat de leveranciers regelmatig overleg hebben met de ECS-commissie 
van het NPO en ook op de website van het NPO staat hierover informatie. 
 
NPO-voorzitter Maurice van de Kruk bevestigt het voorgaande en geeft aan dat na 
gesprekken met stichting de Nishoek ook voor het NPO een positieve ontwikkeling is 
gevonden door het kunnen uitrollen van diverse projecten in het kader van GPS 2021 in 
Zeeland. Reglementen kunnen hierdoor passend worden gemaakt op de praktijk en 
tegelijkertijd kan de werkdruk op de diverse vrijwilligers worden verminderd waardoor er 
een positieve beleving zal ontstaan. Vereiste is wel dat het traditionele denken wordt 
doorbroken en er met een open vizier wordt ingegaan. 
Zeeland is in zijn ogen een perfecte testlocatie, redelijk overzichtelijk waardoor snel 
reageren, als dit is vereist, gemakkelijk is. 
De tijd van plannen maken is voorbij, het is nu tijd om de praktijk in te gaan richten op de 
nieuwe duivensport. 
1816 Hollestelle vraagt wat de gewone liefhebber gaat merken van de pilot. Dhr. van de 
Kruk  geeft aan dat de specifieke zaken in de komende weken uitgewerkt moeten worden, 
met de input van de afdeling en de verenigingen. Samenwerking is het sleutelwoord en 
binnen de aangegeven kaders van het NPO zal er worden gekeken waar er behoefte aan is 
en of hier op een technische wijze invulling aan gegeven kan worden. 
 
Voorstellen NPO_Ledenraad 10 november 
 
Het hete hangijzer in Zeeland, de invliegduiven, kan hier ook in het voorgaande worden 
meegenomen in de vorm van een pilot op het gebied van trainingsduiven. Ook hier zullen de 
voorwaarden in overleg vastgesteld moeten worden. Vanuit de sectie marathon ligt er ook 
een voorstel op dit gebied, maar het is maar zeer de vraag of dit het zal halen gezien de 
weerstand van enkele afdelingen (NB. Ook dit voorstel is op 10 november doorgeschoven 
naar de NPO-Ledenraad van maart 2019). 
1828 van Acker vraagt of trainingsduiven dan alleen bij de deelnemende verenigingen aan 
de pilot kunnen worden ingekorfd. De voorzitter zegt dat dit afhankelijk is van de vorm van 
de pilot en de bereidheid tot medewerking van de verenigingen. Dhr. van de Kruk vraagt 
naar de onderliggende gedachte om deze vraag te stellen. Door de digitalisering van de 
gegevens komen er meer mogelijkheden beschikbaar, ook die van trainingsduiven. 
Dhr.van Acker vindt het jammer dat de duivensport van een hobby voor Jan met de pet is 
verworden tot een elitesport en hoopt dat er na een jaar of 15 hopelijk een ommekeer komt 
in het dalend ledental. Dhr. van de Kruk is overtuigd dat dit al veel eerder gaat gebeuren. 
 
Het voorstel voor de wijziging van 1 kiesman per 1000 leden naar 1 kiesman per 500 leden 
voor de NPO-Ledenraad zal het naar verwachting niet halen omdat ook hier waarschijnlijk 
geen meerderheid voor zal zijn (NB. Dit voorstel is inderdaad niet aangenomen op 10 
november). 
 
De verhoging van het aantal leden en inkorvers per vereniging is in de ogen van het 
afdelingsbestuur geen goede zaak op korte termijn. Dit zal zorgen voor een versneld verlies 
van leden omdat verenigingen worden gedwongen om samen te werken of fuseren. 
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1833 Kapoen hoopt wel dat dit punt wordt behandeld op 10 november en niet wordt 
doorgeschoven naar maart 2019. Als er nu duidelijkheid is, kan er komende winter 
gesproken worden tussen verenigingen. Als dit pas in maart moet gebeuren staan we vlak 
voor de start van het seizoen. De voorzitter geeft aan dat de huidige werkwijze stilaan 
onbetaalbaar wordt met de huidige middelen. Er zullen dus linksom of rechtsom dingen 
moeten veranderen. Dhr.Kapoen geeft aan dat hij verwacht dat een nieuwe situatie snel zal 
wennen als deze tijdig bekend gemaakt wordt. 
  
Bestuursverkiezing 
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld voor de herkiesbare bestuursleden Willy Huige en 
Jan Jaap Bolier, deze worden dus bij acclamatie herkozen. De vergadering bevestigt dit met 
applaus. 
 
Bestuursvoorstel verkleinen afdelingsbestuur naar 7 personen 
Met het niet-herkiesbaar stellen van Lourens Jan Hengst en het tussentijds aftreden van Ab 
van Hoeve stelt het bestuur voor om de bezetting van het afdelingsbestuur terug te brengen 
tot 7 personen. De vergadering stemt hiermee unaniem in. 
 
Verenigingsvoorstellen 
1807, 1810 en 1816 willen graag af van de huidige samenstelling van de samenspelen in de 
afdeling. Ze ervaren dit als oneerlijk spel en wensen graag een samenspel met de Bevelandse 
verenigingen. De voorzitter geeft aan dat ze dit netjes hebben geformuleerd, maar de 
aangevoerde reden van de beïnvloeding door de Westerschelde gaat in zijn ogen niet op. 
Aan de westkant van de provincie moeten ze ook over de Westerschelde en daar leidt dit 
niet tot een oneerlijk gevoel bij de Walcherse leden. De heersende weersomstandigheden 
hebben veel meer invloed gehad op de prijsverdeling en hij vraagt dan ook om dit eerst 
enkele jaren aan te zien alvorens wederom een wijziging aan te brengen in de 
samenspelindeling. 
1829 Allemekinders geeft aan dat er zijn vereniging ook een negatieve beleving is geweest 
aan de oostkant van de provincie over de nieuwe samenspelindeling. 
1810 Traas geeft aan dat de punten nu in een veel groter speelgebied worden verdiend dan 
in het verleden en dat daarbij Zeeuws Vlaanderen een hele grote invloed heeft op de 
verdeling van de prijzen. De voorzitter geeft aan dat door het dalende ledental er een 
noodzaak was tot een nieuwe indeling van de samenspelen, hij vraagt nogmaals geduld en 
niet na 1 seizoen wederom een herindeling te eisen. 
1805 Martens geeft aan dat de 2 generale kampioenen van de afdeling meevlogen in het 
betreffende samenspel en deze hebben de uitslagen behoorlijk beïnvloed. Als je deze 2 
liefhebbers weghaalt uit de uitslag ziet deze er heel anders uit. 
 
1826 had een verzoek om het gebruik van mandenlijsten op de midfond en de dagfond weg 
te laten. Dhr.van de Kruk geeft aan dat dit onderdeel is van het Wedvluchtreglement van het 
NPO en hier moet aan worden voldaan. Mogelijk dat dit in latere jaren ook op een andere 
manier kan worden gedaan.  
Het herinvoeren van invliegduiven zal mogelijk op een andere wijze kunnen worden 
georganiseerd.  
Tevens een verzoek om bij extreme weersomstandigheden toch een zondagconcours te 
plannen zonder punten. De voorzitter geeft aan dat dit niet specifiek hoeft te worden 
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beschreven, maar dat deze wens zeker zal worden meegewogen als de omstandigheden dit 
vragen. 
 
1829 wil graag enkele midweekse opleervluchten terug op het vluchtschema. De voorzitter 
geeft aan dat er in de regio’s diverse mogelijkheden liggen, o.a. bij de Nishoek. Helaas wordt 
hier door de liefhebbers te weinig gebruik van gemaakt. Voorzichtigheid is goed, maar 
vrijwel alle liefhebbers moeten aan het eind van het seizoen toch nog duiven opruimen 
omdat ze een ruime keuze hebben voor de beschikbare plaatsen. 
 
Rondvraag 
1826 Kint wil aandacht vragen voor het verdwijnen van de Nationale Kampioenschappen 
voor jeugdleden i.c.m. seniorleden. Door het NPO is beloofd om dit te overleggen met de 
jeugdcommissies, maar dit is uiteindelijk simpelweg geschrapt. Hij pleit voor een Nationaal 
kampioenschap voor alle jeugdleden, ongeacht op welke wijze ze met duiven spelen. Tevens 
vraagt hij aandacht voor de nieuwe jeugdcompetitie in Zeeland, de Jeugd+ competitie voor 
jonge liefhebbers van 19 tot 30 jaar. Deze zijn de basis voor de toekomst van de duivensport 
en dienen dan ook op alle mogelijke manieren gestimuleerd te worden. De voorzitter geeft 
aan dat hij vanavond de aandacht heeft van onze NPO-voorzitter en onze kiesman zal dit ook 
onder de aandacht brengen op de komende NPO-Ledenraad. 
 
1832 Flipse wil graag aandacht voor het meldsysteem dat de Nishoek hanteert voor de ZLU-
vluchten. Dit systeem werkt zowel voor de organisatie als de liefhebbers een stuk 
makkelijker dan het meldsysteem dat de NPO nu hanteert. Dhr.van de Kruk heeft hier notie 
van genomen. 
 
1829 Allemekinders vraagt of liefhebbers per vlucht kunnen kiezen voor deelname aan het 
samenspel/afdelingsconcours. De voorzitter geeft aan dat liefhebbers dit per spelonderdeel 
kunnen opgeven voorafgaand aan het seizoen zoals dit al enkele jaren het geval is. 
 
1850 van Iwaarden complimenteert zowel de aanwezige NPO-voorzitter als de 
afdelingsvoorzitter voor hun constructieve opstelling, met name door de 
gezondheidstoestand van de laatste zeker geen vanzelfsprekendheid ! De voorzitter dankt 
hem voor de positieve woorden en houdt de moed erin. 
 
De voorzitter geeft aan dat er voor de komende kampioenhuldiging op 17 november bij Van 
der Valk in Goes een enorme belangstelling is. Het verwachte aantal van 130 bezoekers werd 
als snel overschreden en met veel pijn en moeite voor de organisatie kon dit worden 
opgerekt naar de huidige 170 aanmeldingen.  
 
Hij dankt allen voor hun inbreng en wenst allen een goede thuisreis. 
 
 
 
 
 
Opgemaakt door: Willy Huige 
Secretaris 
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Besluitenlijst ALV 8 november 2018 
 

• De notulen en besluitenlijst van de ALV van 8 maart 2018 worden met een kleine 
aanpassing goedgekeurd. 

• Het verslag van het voorzittersoverleg van 6 september wordt met een kleine 
aanpassing goedgekeurd. 

• Het voorgestelde nationale vluchtprogramma 2019 van de secties voor de komende 
NPO-Ledenraad wordt goedgekeurd. 

• In samenwerking met het NPO zullen een aantal pilots worden opgestart in het 
seizoen 2019. 

• Bestuursleden Willy Huige en Jan Jaap Bolier worden bij acclamatie herkozen. 

• Het bestuursvoorstel om het afdelingsbestuur in te krimpen tot 7 leden wordt 
goedgekeurd. 

• Voorstel van de Zeeuwse jeugdcommissie zal door de kiesman op de NPO-Ledenraad 
aan de orde worden gesteld. 

 
 
 


