
 

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 5, NIEUWE VLIEGGEBIEDEN / SAMENSPEL  

INDELING VANAF 2023: 

Inleiding 
Volgens een eerder besluit van de NPO ledenraad dienen m.i.v. seizoen 2023 op 
vitesse- en midfondafstanden alle vlieggebieden / samenspelen minimaal 150 leden 
te bevatten.  
N.a.v. ons eerdere concept voorstel en de reacties hierop vanuit verschillende 
verenigingen komen wij tot het volgende voorstel voor onze afdeling Zeeland ‘96. 
 
BESTUURSVOORSTEL: 
Samenspel West: 
1804 Arnemuiden, 1832 Westkapelle, 1835 Middelburg, 1837 Breskens, 1842 
Oostburg en 1843 Schoondijke. 
 
Samenspel Midden: 
1805 Axel, 1810 Lewedorp, 1816 Goes, 1829 Kapelle, 1853 Sas van Gent, 1859 
Sluiskil, 1862 Zaamslag en 1870 Zierikzee. 
 
Samenspel Oost: 
1826 Hulst, 1828 Heikant, 1850 Kruiningen, 1863 Oud Vossemeer en 1864 
Scherpenisse. 
 
SPLIJTLEDEN 
De “oude” splijtleden ontstaan n.a.v. de vorige herindeling komen door de nieuwe 
vlieggebieden / samenspelen te vervallen. Er ontstaat nu wel een nieuwe situatie. 
  
COÖRDINAAT BEPALEND VOOR VLIEGGEBIED/SAMENSPEL 
Het hokcoördinaat is bepalend in welk vlieggebied een lid speelt. 
West is t/m longitude 03.42.00,0. Midden vanaf longitude 03.42.00.01 t/m 
03.59.00,0  en Oost longitude vanaf 03.59.00,1  
 
COÖRDINAAT LEDEN IN ANDER VLIEGGEBIED / SAMENSPEL DAN 
VESTIGINGSPLAATS VERENIGING 
Iedereen is vrij om binnen het werkgebied van de afdeling Zeeland96 een vereniging 
te kiezen die het beste bij hem of haar past.  
Je hokcoördinaat is bepalend in welk samenspel/vlieggebied je deelneemt aan 
wedvluchten. 
 
GROEPSLOSSINGEN WEDVLUCHTEN 
De eventuele groepslossingen zullen per samenspel/vlieggebied plaatsvinden.  
Leden die qua coördinaat in een ander samenspel/vlieggebied vallen dan de 
vereniging waar men lid is hebben drie mogelijkheden: 
-Geen gebruik maken van de mogelijkheid duiven in te korven. 
-Alleen invliegduiven, zonder deelname aan het concours, inkorven. 



-Gebruik maken van de mogelijkheid om in te korven bij een vereniging uit het 
samenspel waar men qua coördinaat onder valt. 
 
Wanneer er bij een groepslossing toch wedvlucht duiven ingekorfd zijn  bij een 
vereniging die in een ander samenspel valt dan waar het eigen hokcoördinaat is 
gelegen, zullen deze wedvlucht duiven niet in de uitslag opgenomen worden. 
 
 
NIEUWE LEDEN/OVERGAAN NAAR ANDERE VERENIGING 
Het verdient te allen tijde aanbeveling dat nieuwe leden of leden die van vereniging 
veranderen, lid worden bij een vereniging die in het zelfde samenspel/vlieggebied 
valt, als waar hun hokcoördinaat gevestigd is. 
Het blijft echter een vrije keuze. 
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