
Werkgroep evaluatie vliegprogramma

• Opdracht: Evalueer het vliegseizoen 2019

• De werkgroep heeft hier aan toegevoegd: 
inventariseer de wensen/voorkeuren 
vliegprogramma 2020

• Werkgroep samenstelling:
– Afdeling 10 : Gerald Ensing en Klaas Talen

– Afdeling 11 : Theo Boelens en Wim Konter

• Presentatie op de ALV’s : 25-10 afdeling 10, 
15-11 afdeling 11



Respons

• Aangeschreven:  

– Afdeling 10: 53 verenigingen met 1307 leden

– Afdeling 11: 55 verenigingen met 1322 leden

• Reacties

– Afdeling 10: 43 verenigingen met 1171 leden

3 verenigingen alleen m.b.t. 2020

– Afdeling 11: 44 verenigingen met 1141 leden

2 verenigingen alleen m.b.t. 2020

• Percentages zijn berekend o.b.v. het aantal leden



Samenvatting 2019
- 68% voor een nationaal vliegschema, 25% tegen
- oude duiven seizoen van 13-04 tot 03-08 
- te veel vitessevluchten, de opbouw was goed
- 7 midfond vluchten met een goede opbouw
- 6 dagfondvluchten met in hetzelfde weekeinde  

ook een vitesse of midfondvlucht, maximale afstand is
Bourges

- jonge duiven van 20-07 tot 15-09, geen ouden en
jongen tegelijk lossen, geen week rust en geen 
scheiding jong/vitesse. 10 vluchten is te veel. Te vaak
inkorven op de donderdag en graag africhtingsvluchten.

- te veel natourvluchten, de laatste vlucht op 14-9



2020

• Oude duiven programma
– Start 18 april (67%), einde 25 juli (47%)
– Één africhtingsvlucht (48%)
– Oude duivenvlucht naast de jongen, 47% nee, 48% ja, als 

donderdag de ouden worden ingekorfd

• Vitesse
– 7 vluchten (65%)
– Aaneensluitend vervliegen, nee 56%

• Midfond
– 7 vluchten (64%)
– 2 vluchten voor de eerste dagfond (84%)
– Inkorven, mix van donderdag en vrijdag (67%)



2020 vervolg
• Dagfond

– 5 vluchten (51%), 6 vluchten (47%)
– Naast de dagfond ook vitesse/midfond (71%)
– Maximale afstand: 650 km (40%), 700 km (37%)
– Dagfond inkorven bij NIC, allemaal (53%), laatste 3 (33%)

• Jonge duiven
– Eerste klokvlucht: 01-08 (37%), 25-7 (26%), 18-7 (24%)
– Laatste klokvlucht: 19-09 (39%), 12-9 (32%)
– 8 vluchten (53%), 7 vluchten (44%)
– 2 africhtingsvluchten (48%), 1 africhtingsvlucht (36%)
– Africhten op dinsdag (26%) of woensdag (28%)
– Eerste africhting  vanaf 50-70 km (49%), 30-50 km (21%)



2020 vervolg jong
– Hoe de africhting lossen, per 2 rayons (50%), per rayon 

(27 %)
– Instapmogelijkheid 3e vlucht (93%)
– Inkorven op donderdag: 2x (48%), 1x (28%), 3x (22%)
– Geen behoefte aan rustweek (95%)
– Geen opsplitsing jong vitesse / midfond (87%)

• Natoer
– 5 vluchten (57%)
– Laatste vlucht op 19-09 (53%), 26-09 (37%)
– Weken ruimte tussen oude duiven en 1e natoer:
– 4 weken (25%), 3 weken (15%), 2 weken (18%), geen 

mening (35%)


