
 
 
Verenigingsvoorstellen en preadviezen bestuur voor de Algemene Leden 
Vergadering van 24 maart 2023 
 

1. Verenigingsvoorstellen 0125 de Vredesduif Sappemeer 0125 

 
Bij deze willen wij een voorstel indienen dat de huidige rayon indeling N3 Z3 zo blijft. Dit met als 
reden dat de spelgebieden te groot worden en er voor veel liefhebbers nog meer spelvreugde wordt 
ontnomen.  
 
Preadvies bestuur: 
Uit het bestuursvoorstel met betrekking tot het hanteren van de rayonindeling N3-Z3, blijkt dat we 
ons kunnen vinden in jullie voorstel.   

……………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Verenigingsvoorstellen 0303 de Luchtbode Assen 

 
Vanuit onze vereniging komt het verzoek om voor de Afdeling in ieder geval een Generaal 
Kampioenschap Kort toe te voegen.  
Bij het huidige Generale Kampioenschap is de Fond erg bepalend. En zeker nu het gelet op de kosten 
de Fond minder aantrekkelijk wordt, hetgeen we de laatste jaren steeds meer gaan merken.  Een 
Generaal Kort en een Generaal Lang Kampioenschap geeft een evenwichtiger beeld naar ons idee 
aangezien de specifieke disciplines per categorie bepalend zijn. Op Verenigingsniveau werkt het 
uitstekend. 
Voorstel: 
Wij verzoeken het Afdelingsbestuur een Generaal Kort toe te voegen aan de 
Afdelingskampioenschappen. Gekoppeld aan een positief besluit is het dan logisch dat er ook een 
Generaal Lang Kampioenschap komt. 
 
Preadvies bestuur: 
We zijn tegen het voorstel om een Generaal Kort toe te voegen. Er is in de duivensport een tendens 
om meer in te spelen op specialisaties dan te focussen op generale kampioenschappen. Dat heeft te 
maken met krimpende hoeveelheid liefhebbers die de sport bedrijven en de tijdsgeest waarin we 
leven. Een generaal kampioenschap heeft een verplichtend karakter en ‘dwingt’ mensen om in te 
korven. Natuurlijk is dat niet slecht voor rendabel vervoer maar het ‘dwingende’ effect heeft ook een 
keerzijde. Liefhebbers die stoppen geven vaak aan dat juist deze druk van elke week inkorven ze 
teveel werd. We kennen nu één generaal kampioenschap welke op voorspraak van het bestuur ook 
al eens is afgeschaft. Er was later toch weer de wens om dit kampioenschap toe te voegen. Het 
Generaal kampioenschap opsplitsen in Kort en Lang is voor ons een ongewenste beweging. Het 
creëert nog een extra kampioenschap met een ‘dwingend karakter’. Verder heeft de titel Generaal in 
zich dat het de ze beste liefhebber is over alle vluchten. Wij vinden het splitsen in generaal Kort en 



Lang dan ook geen recht doen aan de titel Generaal. Verder weten we uit voorgaande jaren dat het 
toch vaak dezelfde liefhebbers zijn die op beide titels hoog scoren. Wij vinden dat de focus meer 
moet komen te liggen op de prestaties per discipline.  
In het bestuursvoorstel m.b.t. kampioenschappen zijn er voor komend jaar per discipline (vitesse, 
midfond, fond, marathon, jonge duiven en natour) vier kampioenschappen per discipline 
opgenomen: Onaangewezen, Aangewezen, Grootmeester en het duifkampioenschap. Bij deze 
kampioenschappen komen de specialisten goed aan bod en vervalt ook de noodzaak voor het 
Generaal Kort.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Verenigingsvoorstellen 0328 Hoogeveen 
 
3a. Voorstel 1: 
Rayon indeling:  
Deel net als op de Dagfond, de Rayons op in 4 vakken Doe dit dan ook met de jonge duiven, net als 
op de Dagfond in 4 rayons.  
Dus het oude rayon 1/2 wordt 1 rayon 3/4 idem, 5/6 idem  7en8 idem. 
 
Preadvies bestuur: 
Het voorstel dat u doet gaat uit van de oude rayonindeling met 8 rayons. De oude rayonindeling 
geldt niet meer. In maart vorig jaar is het voorstel van rayonindeling aangenomen op de ALV. Daarbij 
wordt de rayonindeling van N2-Z2 genoemd als optie als N3-Z3 niet meer voldoet aan het gestelde 
aantal hokken. N3-Z3 voldoet op dit moment aan minimaal 100 hokken per rayon. Ter vergadering 
ligt een bestuursvoorstel voor wat is voor het behoud van N3-Z3. Als men in meerderheid tegen dit 
voorstel is dan volgt N2-Z2 als opvolgend model uit het eerder vastgestelde kader. N2-Z2 komt sterk 
overeen met de indeling die uw vereniging voorstelt. De indeling welke wordt gekozen is voor de 
vluchten met jong en oud dezelfde. In eerdere vergaderingen over dit onderwerp was er een 
duidelijke wens voor één model voor alle vluchten. 
 
3b. Voorstel 2: 
Trainingsvluchten jonge duiven dan te lossen in max 1 rayon, uitgaande van 4 rayons zoals hierboven 
benoemd.  
Dit voorstel willen wij ook graag ter stemming zien. 
 
Preadvies bestuur: 
Op de ALV van november 2022 is gesproken over trainingsvluchten. Daarbij is vastgesteld dat de 
trainingsvluchten in Noord en Zuid worden georganiseerd en gelost. Het afzonderlijk lossen per 
rayon heeft niet aantoonbaar geleidt tot minder verliezen. Op basis van de ervaringen is het effect 
van onze werkwijze positief als we dat vergelijken met kleinere lossingen bij andere afdelingen.  
  
3c. Dan hebben we nog een vraag/ c.q. opmerkingen. 
Graag zouden we zien dat er gezamenlijk iets gedaan wordt vanuit de Npo en de afdeling tegen de 
verliezen van jonge duiven. Niet omdat dat de Npo en de afdeling verantwoordelijk zijn voor de 
verliezen maar een collectief om iets tegen de verliezen van onze jonge duiven te doen samen met 
de leden van de afdeling en nog beter, samen met de Npo. 
 
Reactie bestuur: 
In het vliegprogramma zijn trainingsvluchten opgenomen voor de jonge duivenvluchten en de 
natour. Deze zijn een wezenlijk onderdeel van het vliegprogramma om zo jonge duiven goed te 
kunnen opleren; zie notulen vorige ALV. De trainingsvluchten zijn opgenomen in het Nationaal 
vliegprogramma en geldt dus voor alle afdelingen.   



Op de vorige ALV geeft de voorzitter aan, dat er wordt gezocht naar mensen die succesvol zijn met 
jonge duiven qua verliezen. We gaan deze liefhebbers bevragen op hun methode en hopen hieruit 
een rode draad te halen. De opbrengst gaan we delen met onze leden. Dit wordt vanuit het bestuur 
opgepakt samen met de heer Folkers. We verwachten de eerste resultaten zeer binnenkort met de 
leden te kunnen delen.  

 …………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Verenigingsvoorstellen 0350 de Stormvogels Zandpol 
 
4a. Voorstel 1 
Van de vogelgriep zullen we ook aankomend seizoen nog last hebben , indien dan weer grote delen 
van de afdeling in quarantaine moeten heeft het volgens ons geen zin om voor de 
kampioenschappen te vliegen, of er moet vanuit het bestuur een gedegen voorstel komen waar een 
ieder zich in kan vinden . 
 
Preadvies bestuur: 
We komen als bestuur niet tot een goede oplossing als het gaat om kampioenschappen en 
vogelgriep. Landelijk is er voor gedupeerden een extra aftrekvlucht per serie. We zien daarin niet 
echt een oplossing omdat een vervoersverbod minimaal 30 dagen duurt en vaker langer door 
meerdere uitbraken van vogelgriep in de regio. Het toevoegen van een extra aftrekvlucht 
compenseert dan niet een verbod van 30 dagen deelname aan de wedvluchten. 
Als bestuur leggen we naast de winnaars per vlucht en de kampioenschappen vooral het accent op 
de opleiding van duiven. Zo zijn we van mening dat vluchten georganiseerd moeten blijven worden 
voor diegene die niet onder de maatregelen vallen en nemen we contact op met gedupeerde 
verenigingen om te horen wat we als afdeling kunnen doen in het kader van opleiding van duiven 
wanneer het vervoersverbod wordt opgeheven. 
 
4b. Voorstel 2 
Als er ook in de avond nog hoge temperaturen heersen, zouden we graag zien dat de duiven die met 
de aanhanger gehaald worden onderweg bij een bepaalde vereniging 1x worden voorzien van water 
we hingen er afgelopen seizoen wel eens bakjes aan en zagen dat de duiven grote dorst hadden 
 
Preadvies bestuur: 
We houden ons aan het Vervoer en Vervoersmiddelen reglement van het NPO. Hier staan afspraken 
in die voorzien in omstandigheden zoals wat te doen met zeer hoge temperaturen op de inkorfdag. 
We houden hierbij rekening met zowel het klein vervoer als ook de duiven die opgehaald worden in 
het groot vervoer. 
 
4c. Voorstel 3 
Wij zouden graag een aanpassing zien aan het rekenprogramma zodat op verenigingsniveau alle 
duiven ingezet kunnen worden en geen beperking wordt doorgevoerd, op kring en afdelingsniveau 
hebben wij hier geen bezwaar bij, maar op verenigingsniveau willen wij dit graag zelf kunnen 
beslissen ,volgens ons was dit ook de afspraak maar blijkbaar is dit lastig voor de Compuclub. 
 
Preadvies bestuur: 
Jullie willen graag het verenigingsspel, dus niveau 1, vrij van enige beperking. Alle duiven van een 
liefhebber zouden dan mee kunnen spelen in de vereniging en alle andere niveaus volgens de 
spelregels van de NPO. Dit wijkt af van het voorstel op de Ledenraad van 11 maart; zie stukken 
ledenraad verspreidt door de NPO.  
We willen jullie opmerking wel gaan inbrengen op de Ledenraad. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 



5. Verenigingsvoorstellen 0431 de Streekvliegers Staphorst 
 
Postduivenvereniging de Streekvliegers zet zich al jaren in om de duivensport te promoten onder 
jongeren met als doel de duivensport ook in de toekomst te behouden. 
Wij doen dit al jaren met succes want de Streekvliegers is als je de gemiddelde leeftijd van de leden 
bekijkt veruit de jongste vereniging in Afdeling 10. Als vereniging dragen wij al jarenlang de kosten 
die dit met zich meebrengt. 
Wij zijn van mening dat het niet alleen in het belang van de Streekvliegers is dat er getracht wordt 
om jonge mensen te enthousiasmeren voor de duivensport maar dat het ook voor afdeling 10 van 
belang is. 
Graag zien wij dat de contributie voor jeugdigen wordt afgeschaft. Wanneer de afdeling dit financieel 
niet haalbaar acht dan zien wij graag dat het Jan Bakkerfonds hiervoor aangesproken wordt.  
 
Preadvies bestuur: 
We omarmen de oproep om iets te doen met het budget van het Jan Bakkersfonds. Naar ons idee 
gaat het daarbij om jeugdleden (tot 18 jaar) en niet van jeugdigen (tot 25 jaar).  
Het is onze bedoeling dat de jeugdcommissie breder gaat kijken dan alleen jeugd en ook startende 
oudere liefhebbers meeneemt in hun plannen. Naar ons idee zou die commissie in overleg met het 
bestuur zich over jullie vraag kunnen gaan buigen als onderdeel van meerdere acties voor jeugd en 
starters.  
Op de ALV van november zou het plan van de te ondernemen acties kunnen worden geagendeerd. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Verenigingsvoorstellen 0431 de Luchtpost Ommen 
 
Voorstel 
Op de afdelingsvergadering van 4 maart 2022 hebben wij als afdeling gekozen om voor een nieuwe 
rayonindeling te gaan de N3 / Z3 variant voor alle disciplines, echter wij zijn nu precies 1 jaar verder 
en is deze variant al niet meer houdbaar. ( over toekomstbestendige duivensport gesproken )  
Wij als De Luchtpost Ommen en meerdere verenigingen hebben op deze vergadering aangegeven 
graag de variant N2 / Z2 te zien voor de komende jaren, maar door stemming werd de N3 / Z3 variant 
aangenomen.  
Gezien het alsmaar teruglopende ledenaantal in de duivensport is het verstandig om te gaan voor 
een rayonindeling waar wij jaren mee vooruit kunnen, en deze niet elk jaar terug krijgen op de 
agenda.  
Een nieuwe rayonindeling N2 / Z2, 4 mooie grote evenwichtige rayons waarin alle leden van een 
basis vereniging ook allen in hetzelfde rayon kunnen spelen, en plezier in de duivensport kunnen 
behouden, en niet zoals nu waar leden van een vereniging in verschillende rayons vliegen. 4 rayons 
met veel duiven in concours maken goede concurrentie mogelijk, en geven weer rust en vertrouwen 
naar de toekomst.  
Zeker nu het NPO vasthoud aan de regel 150 hokken of 100 vliegende leden als minimum per rayon 
is dit voor ons de kans om nu te kiezen voor toekomstbestendige duivensport de N2 / Z2 indeling ( 
alle disciplines ) voor de komende jaren.  
 
Preadvies bestuur: 
Ter vergadering ligt een bestuursvoorstel voor wat is voor het behoud van N3-Z3. Deze indeling 
voldoet nog ruimschoots aan het eerder vastgestelde kader van minimaal 100 hokken per rayon. De 
NPO hanteert 150 leden per vlieggebied daar voldoet N3-Z3 niet meer aan. Als men in meerderheid 
tegen het bestuursvoorstel voor het behoud van N3-Z3 is dan volgt N2-Z2 als opvolgend model. Uw 
opmerking dat N2-Z2 een beter evenwicht kent en toekomstbestendiger is klopt. Maar we hebben 
eerder in meerderheid gekozen voor een ondergrens van 100 hokken per rayon en ook het 
uitgangspunt om de rayons zo smal mogelijk te houden zolang het kan.  


