
Samenvatting regiobijeenkomsten najaar 2019 

Vliegseizoen 

1. Vliegseizoen verliep een stuk moeizamer dan 2018, mede door de steeds 

wisselende weersomstandigheden. Enkele vluchten moesten worden afgelast 

of verzet waardoor we concoursen hebben vervlogen op vrijdag, zaterdag, 

zondag en maandag ! T.o.v. andere afdelingen zijn we als afdeling Zeeland 

hier redelijk ongeschonden doorgerold, maar met name de soms grote 

verliezen bij de jonge duiven blijven zorgwekkend. 

2. Door de overschakeling naar een nieuwe Belgische vervoerder met vele 

decennia ervaring op het gebied van duivenvervoer, was er toch duidelijk een 

gewenningsperiode nodig met het Nederlandse vervoerssysteem. Op enkele 

vluchten was de verzorging niet conform de normen zoals we die gewend zijn 

om te hanteren en daar is in de loop van 2019 in bijgestuurd door het 

afd.bestuur. Met resultaat gezien de forse daling en uiteindelijk volledig 

verdwijnen van de klachten. 

3. Het ophaalschema was een beetje aftasten voor de nieuwe vervoerder en ook 

hier is op basis van enkele klachten naar een oplossing gezocht door een 

aantal malen een extra wagen in te zetten. Mogelijk door de tijdsdruk in het 

eerste deel van het seizoen en het ontbreken van lokale kennis werd er soms 

geconstateerd dat er fors doorgereden werd met de wagens, iets wat niet ten 

goede komt aan de opgehaalde duiven. Ook de soms moeizame 

communicatie met de buitenlandse chauffeurs van de ophaaldienst was 

incidenteel een probleem. Het bestuur neemt deze zaken mee als er voor 

2020 weer gesproken gaat worden met de vervoerder over een mogelijke 

verlenging van het contract. 

4. Mede door het overschakelen van duifprijzen naar boxprijzen was er een flinke 

daling van het aantal restboxen. Slechts tweemaal was er een noodzaak om 

enkele restboxen leeg te maken om het aantal passend te maken voor 

doorvervoer. Er is waar mogelijk samengewerkt met de ons omringende 

afdelingen, hiervoor is in het vroege voorjaar al grotendeels een afstemming 

geweest in bijzijn van onze vervoerder. 

5. Financieel is alles vrijwel volgens begroting verlopen. De inzet van de extra 

wagen van de ophaaldienst en het vervallen van enkele vluchten zorgde voor 

een relatief klein negatief effect. Voor de gemiddelde inkorver bleven de 

vrachtkosten over een heel seizoen vrijwel gelijk, wel bleek dat grotere 

inkorfcentra een duidelijk financieel voordeel hadden t.o.v. de gemiddelden 

Wel was het soms lastig om liefhebbers die vanuit een andere vereniging 

kwamen inkorven de juiste vrachtprijs door te berekenen. Met de opgedane 

ervaring in 2019 zou dit in de toekomst wat makkelijker moeten zijn. 

6. Er was veel ergernis over de trage en foutieve wijze waarop de 

kampioenschappen werden berekend. Dit had ook bij het afdelingsbestuur 

veel aandacht, maar door gebrek aan mankracht bij de rekenaar was hier op 

korte termijn weinig verbetering in te krijgen. 

7. Overige bespreekpunten m.b.t. het seizoen: Geen voorkeur voor gelijktijdig 

inkorven midfond en dagfond. Voorgestelde nieuwe sectorindeling door de 

afdeling sluit aan op de wensen van de Zeeuwse liefhebbers. Controle op 



begeleiding van de duiven door convoyeurs van de afdeling (oproep gedaan in 

vergaderstukken 11 dec.). Verzoek vanuit Beveland voor samenspel met 

Noord. In de regio’s Noord, Midden ZVL en Oost ZVL was hiervoor echter 

geen draagvlak. Graag enkele (midweekse) kortere leervluchten voorafgaand 

aan jonge duivenseizoen (wordt meegenomen naar de vervoerder) 

 

ECS Pilot in Zeeland 

1. Veel onduidelijkheid en daardoor veel speculatie. Negatieve reacties op 

sociale media kregen meer aandacht dan de 10 nieuwsbrieven die in het 

kader van de pilot zijn verschenen. Diverse GPS-partners zijn daardoor 

kopschuw geworden, daardoor minder mogelijkheden om zaken te testen. 

2. Enige ECS-leverancier die zich heeft aangemeld via NPO is Bricon. Overige 

leveranciers in gesprek met NPO, als één of meerdere groen licht krijgen dan 

is er ruimte in Zeeland om mogelijkheden te testen. Niet de bedoeling om heel 

Zeeland van Bricon te voorzien in de pilot ! 

3. Financiële kant van het plaatje ook veel onduidelijkheid. Geen handvatten van 

het NPO ontvangen, daarom kijken of er in de pilot zelf iets kan worden 

uitgewerkt in de komende jaren. 

4. Originele organisatiestructuur biedt te weinig ruimte voor inbreng deelnemers 

aan de werkgroepen. Door de projectgroep is een voorstel gedaan aan de 

stuurgroep om deze ruimte te maken door de projectgroep met enkele 

afgevaardigden vanuit de werkgroepen een programma op te laten stellen om 

de werkgroepen aan te sturen. Dit wordt verder uitgewerkt in een 

resolutie/uitvoeringsbesluit op de afdelingsvergadering van 11 december. Ook 

voor de komende Ledenraad zal er een dergelijk verzoek neergelegd worden 

bij het NPO-bestuur. 

5. Nieuwbouw Nishoek (= Veerhoek) is inmiddels op vergunningsniveau. Door 

de afdeling Zeeland en het IFC Zeeland (ZLU) wordt dit ondersteunt door een 

gebruikersverklaring ter garantie van een deel van de duiveninkomsten. 

Mogelijk kan dit worden voortgezet in een samenwerkingsverband op 

stichtingsniveau zodat ook alle inkomsten gebundeld kunnen worden. 

6. Voor de financiering is een keuze gemaakt die afhankelijk is van 

gemeentegarantie. Dit proces kost meer tijd, maar sluit wel beter aan bij het 

maatschappelijke karakter dat de stichting met de nieuwbouw voor ogen heeft. 

In de tussentijd wordt er wel gekeken naar andere financieringsvormen mocht 

de gemeente om politieke redenen afzien van steun. Binnen de huidige 

exploitatie moet dit geen probleem zijn en naar de toekomst zeker niet. 

7. Samenwerking tussen verenigingen blijft belangrijk om de kosten te 

beheersen voor de inkorfcentra. In de ene regio gaat dit beter dan in de 

andere, maar uiteindelijk komt dit ten goede aan alle Zeeuwse liefhebbers via 

lagere vrachtkosten. Goedlopende verenigingen hoeven niet te vrezen voor 

hun inkorfcentrum, wel dienen de reglementen en afspraken gerespecteerd te 

worden. Samenwerking is altijd een keuze, afdeling beslist niet over 

bestaansrecht verenigingen. 



 

Overige zaken 

1. Ingestelde fondsen zijn beschikbaar voor verenigingen die investeringen doen 

in het kader van het GPS-traject. Aanvragen met motivatie kunnen worden 

ingediend bij het afdelingsbestuur. 

2. Behoefte aan digitaal stemmen bij sectievergaderingen. Dit vergroot de 

betrokkenheid van de leden en is geen noodzaak voor urenlange reizen naar 

Papendal. 

3. Uitleg van Bricon op de Nationale Dagen en op 10 december op een 

informatiebijeenkomst bij de Nishoek. 

4. Interesse in deelname aan SNZH spel, in ieder geval op Nationale concoursen 

5. Verdeling papieren uitslagen door Compuclub was zeer slecht. In 2020 alleen 

nog digitale uitslagen beschikbaar, deze kunnen voor indien nodig uitgeprint 

worden in PDF. 

6. Eenvoudiger systeem registreren invliegduiven. Met inachtneming van 

wettelijke en reglementaire afspraken laten onderzoeken door werkgroep 

Sport en Spel voor een (digitale) oplossing. 
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