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Jaarverslag secretaris 2019 
 
Algemeen 
 
Een druk jaar voor onze afdeling met de verdere uitwerking van de 
samenwerkingsovereenkomst van de afdeling met het NPO en de stichting de Nishoek. 
Voorafgaand aan het vliegseizoen een vol programma met vele bijeenkomsten van de 
diverse groepen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het Basisdocument 
“Een dijk van een duivensport”. Hierin wordt de weg aangegeven naar een houdbare 
duivensport in de 21e eeuw aan de hand van de GPS2021 project, opgestart door het NPO. 
 
Vele bestuurders en gewone leden hebben hierin hun tijd en energie gestoken, de diverse 
stappen zijn weergegeven in de 10 nieuwsbrieven die in 2019 zijn verschenen in de pilot. 
Ook in 2020 en 2021 zal hier nog flink wat energie gestopt gaan worden, niet alleen op 
afdelingsniveau maar ook op verenigingsniveau worden er stappen gezet. Verenigingen 
combineerden hun inkorvingen waar mogelijk en dit gaf een positief effect op de hoogte van 
de vrachtprijzen en daarmee dus ook op de kostenontwikkeling binnen de hele afdeling. 
Voor de afdeling is hierdoor financieel weer wat meer lucht gekomen waardoor er weer 
ruimte komt voor het stimuleren van de sport onder de Zeeuwse liefhebbers. 
 
Vluchtseizoen 2019 
 
Het woord dat over het seizoen 2019 het meest wordt genoemd is “wisselend”. Alle soorten 
weer en omstandigheden zijn gepasseerd tijdens de wedvluchten, iets wat het extra zwaar 
maakte voor onze duiven. Het was dan ook erg lastig om constante uitslagen te maken, iets 
wat echter wel zorgde voor een brede verdeling van de prijzen onder de deelnemers. Toch 
kwamen aan het eind van de rit weer de gebruikelijke namen bovendrijven, kwaliteit en 
inzet zijn op de lange termijn altijd doorslaggevend voor goede resultaten. 
 
De jonge duiven hadden het door het wisselende weer extra moeilijk om op gang te komen 
en ook nu weer gingen er (te)veel jongen verloren voordat er ook maar één 
wedstrijdkilometer was gevlogen. Dit blijft een probleem waarvoor op alle niveaus gezocht 
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moet worden voor een oplossing. Een goede gezondheid van de duif is zeker van belang 
tijdens de eerste leervluchtjes, dit blijkt vaak tijdens de natoervluchten als de jongen wat 
meer tijd hebben gehad om in conditie te komen en ervaring op te doen gedurende de 
zomermaanden. 
 
Voor alle kampioenen toch weer de felicitaties voor hun prestaties, in de komende weken 
zullen ze weer gehuldigd worden in de regio’s voor zover dit al niet is gebeurt. De 
voorbereidingen voor het seizoen 2020 zijn alweer in volle gang, bij velen zitten de duiven al 
gekoppeld en liggen bij een aantal liefhebbers zelfs al de duiven van de lichting 2020 in de 
broedpannen. We hopen allemaal dat hier weer een toppertje tussen ligt, hoop doet leven 
nietwaar ? 
 
Jaar in cijfers 
 
In 2019 zijn er totaal 195.300 duiven ingekorfd op 43 wedvluchten en 7 trainingsvluchten. 
T.o.v. 2018, waarin er 207.300 duiven werden ingekorfd op 39 wedvluchten en 5 
trainingsvluchten, is dit een daling van 6%. Omgeslagen per inkorving zelfs een daling van 
17% in 2019 t.o.v. 2018. Het aantal liefhebbers in 2019 is gedaald naar 760 (744 senior/16 
jeugdl.), dit waren er in 2018 nog 812 (796 senior/16 jeugdl.) en dat is dus ook een daling 
van 6%. In Zeeland zitten we daarmee precies op de landelijke trend van het ledenverloop. 
 
In 2019 zijn de verenigingen 1807 ’s Heerenhoek, 1813 Nieuwerkerk, 1833 Kortgene, 1857 
Biervliet en later nog 1847 Krabbendijke gestopt met hun activiteiten. Eind 2019 telde 
Zeeland dus nog 24 verenigingen. Het gemiddeld aantal leden steeg wel van 28 naar 32 
omdat het gros van de leden van de gestopte verenigingen overstapte naar een andere 
vereniging in de buurt.  
Per 1 januari 2020 hebben echter ook 1822 Clinge, 1840 Hoofdplaat, 1841 IJzendijke, 1865 
Sint Maartensdijk en 1872 Sint Philipsland aangegeven te stoppen als duivenvereniging. De 
verenigingen 1840, 1841 en 1865 hebben in 2019 al gezamenlijk ingekorfd met een 
zustervereniging en hebben deze samenwerking nu omgezet naar één vereniging. Effectief 
zijn er komend seizoen nog 19 verenigingen actief in de Zeeuwse duivensport. 
 
Gedurende 2019 zijn er 2 ledenvergaderingen geweest en 6 bestuursvergaderingen. In het 
najaar zijn er in de regio’s totaal 6 bijeenkomsten geweest met een afvaardiging van het 
afdelingsbestuur en de diverse verenigingen. In het kader van de GPS-pilot zijn er vrijwel 
wekelijks bijeenkomsten geweest van de diverse groepen. Persoonlijk telde ik 36 maal mijn 
aanwezigheid, gelukkig veelal in Zeeland. 
 
In 2020 
 
Voor 2020 is er een aangepast traject ingesteld voor de GPS-pilot, een regiegroep bestaande 
uit 5 leden vanuit de werkgroepen en de projectleider gaan verder met de planning om 
daarmee een maximale aansluiting te krijgen op de wensen van de Zeeuwse liefhebbers. 
Deze zullen de werkgroepen voorzien van opdrachten die binnen een bepaald periode 
uitgewerkt moeten worden zodat deze voorgelegd kunnen worden op de 
afdelingsvergaderingen. Dit uiteraard binnen de, door de afdelingsvergadering reeds eerder 
vastgestelde kaders van de diverse documenten. 
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De landelijke organisatie staat momenteel ook onder druk, met name het gebrek aan 
slagkracht is een doorn in het oog van vele afdelingen. Of het wegstemmen van het NPO-
bestuur hiervoor een oplossing is valt te betwijfelen, het is met name de ondersteuning door 
de afdelingen van de landelijke organisatie die ontbreekt waardoor zaken niet of slechts 
gedeeltelijk van de grond komen. We gaan in de komende maanden zien hoe zich dit verder 
ontwikkeld, maar in Zeeland is het zaak om te blijven streven naar een plaats voor de 
duivensport in de komende 10-15 jaar en daar moeten we ons allemaal maximaal voor 
inzetten. We moeten proberen uit te stralen dat we nog veel plezier beleven aan onze mooie 
hobby en op een positieve manier de zaken benaderen die op onze weg komen. 
Samenwerking is hierbij van cruciaal belang en daardoor kan het zijn dat het eigenbelang 
wat in het gedrang komt op de korte termijn. Als we later terugkijken op deze periode 
kunnen we in ieder geval zeggen dat we er alles aan hebben gedaan, wat het resultaat ook 
moge zijn. 
 
 
Willy Huige 
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