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Toelichting bij het Basisdocument “ Een dijk van een duivensport” 

 
Beste liefhebber, 
 
Het Basisdocument een dijk van een duivensport is een vervolg op het Startdocument dat is 
gepresenteerd op 20 december 2018. Dit Startdocument was een visie op de samenwerking 
van de afdeling Zeeland ’96, het N.P.O. en de stichting “De Nishoek” om elkaar te versterken 
in de zoektocht naar een wijze om de duivensport ook voor onze kinderen nog interessant te 
maken.  
 
Voor de afdeling Zeeland was er een noodzaak ontstaan om het roer om te gooien, de 
omliggende afdelingen waren nog niet klaar om Zeeland aan te laten sluiten en gezien de 
financiële ontwikkelingen kwam het einde van de afdeling snel in zicht. De nieuwe 
samenwerking bood kansen om een positieve situatie te creëren voor de Zeeuwse 
duivensport, dus vanuit bestuurlijk oogpunt werd dit buitenkansje met beide handen 
aangegrepen. 
 
Waar het Startdocument nog een visie was, formuleert het Basisdocument een praktische 
richting die wordt gekozen voor het behoud van een levensvatbare duivensport in Zeeland. 
De eerste stappen waren pijnlijk, een aantal kleine verenigingen verloren hun inkorfcentrum 
en dit was voor enkele clubs zelfs reden om de handdoek in de ring te gooien. Gelukkig 
waren er ook een aantal verenigingen die de oplossing zochten in positieve zin en een 
samenwerking met de buren aangingen. In een aantal regio’s ontstonden er gesprekken 
tussen alle verenigingen in dat gebied en dit leverde in meer of mindere mate zelfs al een 
samenwerking op langere termijn op. 
 
Een belangrijke inbreng in het hele proces kwam er ook vanuit de klankbord/werkgroepen. 
De 30 aangemelde liefhebbers van alle leeftijden, speldisciplines en vanuit diverse regio’s 
gingen met een enorm enthousiasme aan de slag en op de eerste 2 bijeenkomsten kwamen 
er al veel ideeën en praktische zaken naar voren, de hoofdlijnen hiervan zijn opgenomen in 
het document. In de komende nieuwsbrieven zal er een verdere uitwerking van die 
hoofdlijnen worden gepubliceerd. Het Basisdocument is dus zeker niet alleen een stuk van 
de afdeling, NPO of de Nishoek, maar zeker ook van en voor alle liefhebbers die de 
(Zeeuwse) duivensport ook de komende 20 jaar een warm hart toedragen. 
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