
Bijlage: “Ingekomen Verenigingsstukken” 
 

Hoi Arjan, 
  
Hierbij de voorstellen voor de vergadering van 18 november vanuit onze vereniging. 
Wij gaan er van uit dat deze punten aan de orde worden gesteld. 
  
Dank alvast, 
  
Groeten, 
Peter Steenwelle, Reisduif Borne , 0617 
 
Bij deze wil 0617 PV De Reisduif Borne naar aanleiding van een ledenvergadering de 
volgende zaken aan de afdelingsvergadering vergadering voorleggen: 
  
In 2019 hebben er concoursen, waar zowel oude- als jonge duiven ingemand mochten 
worden, plaats gevonden. Dit heeft wat ons betreft geen toegevoegde waarde gehad. 
Wij zien graag dat er in 2020 geen gezamenlijke oud- jong concoursen op het programma 
komen. Dit natuurlijk buiten de reguliere natour vluchten 
  
Het totale aanbod aan vluchten mag in 2020 gereduceerd worden. 
  
De jonge duiven vluchten mogen wat ons betreft later van start gaan. Ons voorstel is 
omstreeks 1 augustus. Voorafgaand aan het jonge duiven seizoen is er de wens om meer 
africhtingsvluchten te hebben. 
  
Een latere start van het wedvluchtseizoen is wenselijk. De korte voorbereidingstijd voor het 
seizoen (klok verzetten) en de roofvogelproblematiek speelt ons in het voorjaar parten. Zeker 
mensen die werken hebben vaak onvoldoende mogelijkheden om de duiven goed op de 
eerste wedvlucht voor te bereiden 
  
Graag zien wij dat er bij het overladen van de duiven ook een laadschema wordt gemaakt. 
Dit conform een laadschema per deur waar we bij de verenigingen ook gebruik van maken. 
Hier dus graag tijdens het overladen rekening mee houden zodat het per vereniging eerlijk 
verdeeld is.  
  
Als NIC Borne vinden we het absoluut niet gewenst dat leden bij ons inkorven en in eigen 
vereniging afslaan. Het brengt veel werk met zich mee, m.a.w. de lasten bij het NIC en de 
lusten voor de betreffende liefhebber en eigen vereniging van die liefhebber. Wij stellen ons 
als NIC niet beschikbaar voor dit kleine groepje. Wij hanteren de principes vele handen 
maken licht werk en gezelligheid kent geen tijd. 



Allereerst willen we de lossingcommissie een compliment maken over een groot aantal goed 
verlopen vluchten met een goede lossing. Echter wij vinden wel dat de Nationale lossingen 
St. Vincent, Cahors en Orange wat ons betreft zwaar onvoldoende zijn geweest. Onnodig 
veel verliezen en slecht verlopen concoursen. Gezien de weersomstandigheden 
(voorspellingen) op de zondagen na de lossingen was het veel verstandiger geweest om de 
duiven na een dag uitstel in vrijheid te stellen. 
  
De communicatie zoals die gedurende het seizoen heeft plaatsgevonden naar aanleiding 
van het verzoek van Enschede moet onzes inziens niet naar de cc besturen. Ondanks dat wij 
snappen dat dit een praktische manier is zal in het vervolg iedere vereniging afzonderlijk 
aangeschreven moeten worden. 
  
Alvast hartelijk dank. 
  
Bestuur PV De Reisduif, Borne 







 

 

Luchtsport  

Opgericht 11 november 1911 

Ruim 107 jaar duivensport zoals deze bedoeld is 

 
               Enschede, 6 oktober 2019 
 
Geacht bestuur, 
 
Namens de leden van Pv de Luchtsport doen wij graag een aantal voorstellen voor de ledenvergadering van 
donderdag 18 november 2019. 
 
 
Wij stellen voor om het gehele vliegprogramma met Noord mee te spelen. 
 

 Dus ook de start van de vitesse, jonge duiven en natour. 

 Er is voor ons dan sprake van een betere opbouw, in het bijzonder voor de jongeduiven. 
 
Wij stellen voor om de vitesse te beperken naar maximaal 7 wedvluchten. 
 

 Onze leden geven al jaren aan dat er teveel wedvluchten moet worden deelgenomen. 

  Wij hebben veel leden die ervoor kiezen actief deel te nemen aan het snelheidkampioenschap.  

 Het vluchtprogramma zoals recent in Het Spoor werd gepubliceerd voldeed aan de meeste wensen van 
onze leden. 

 U sprak onlangs in uw enquête van zgn “specialclubs”. Deze specialclubs mogen wat ons betreft iedere 
wedvlucht organiseren die ze wil. Maar meespelen zou vrijwillig moeten zijn, leden moeten niet 
“verplicht” worden om deel te nemen aan deze wedvluchten om mee te doen aan een 
afdelingskampioenschap.  

 
Wij stellen voor het jonge duiven programma te beperken naar maximaal 7 wedvluchten. 
 

 Wij stellen voor geen oude duiven meer in te korven gelijk met de jonge duiven. 

 Wij stellen voor het jonge duiven programma eind juli te laten starten 

 Wij stellen voor het jonge duiven programma niet meer op te delen in vitesse en midfond. 

 Wij stellen voor de eerste 5 jongeduiven wedvluchten te tellen voor het snelheidskampioenschap. 

 Wij stellen voor de laatste 2 jongeduiven wedvluchten te tellen voor het totaal fond kampioenschap 

 U sprak onlangs in uw enquête van zgn “specialclubs”. Deze specialclubs mogen wat ons betreft iedere 
wedvlucht organiseren die ze wil. Maar meespelen zou vrijwillig moeten zijn, leden moeten niet 
“verplicht” worden om deel te nemen aan deze wedvluchten om mee te doen aan een 
afdelingskampioenschap.  

 
Wij stellen voor, in het kader van Eerlijk Spel de duiven van CC5 in één wagen naar de losplaats te vervoeren.  
 

 Voor wedvluchten met een korte afstand zouden wij graag zien dat met het plaatsen van de manden 
rekening wordt gehouden met de geologische ligging van de CC’s.  

 
 
Graag zijn wij bereidt om uitleg te geven over onze voorstellen en ideeën. 
 
Erik Wilmink 
Secretaris Pv de Luchtsport 
0632 
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Aan bestuur afdeling 9, 
 
Voorstel 1. 
 
De Zwaluw Enschede CC5 stelt voor om het experiment van CC5 te stoppen om de 
eerste vluchten van vitesse, jong en natoer met groep Zuid mee te vliegen. 
De Zwaluw stelt voor dat CC5 deze wedvluchten volledig met groep Noord meedoet. 
Met name voor de jonge duiven blijken de afstanden in het begin veel te groot te zijn. 
Daardoor zijn de verliezen veel groter dan gemiddeld. 
 
Voorstel 2. 
 
De Zwaluw stelt voor om de africhtingsvluchten voor CC5 met wagen nummer 10 
inclusief aanhanger te doen als alternatief voor Zutphen vanuit een oostelijker losplaats. 
Heel CC5 kan dan in die wagen. 
Zutphen is voor CC5 een puur west oost richting en ligt dus dwars op de gebruikelijke 
vlieglijnen. 
Deze africhting eventueel samen met CC4 als CC4 daar behoefte aan heeft. 
De africhting van Duiven is wel oké als er maar in 2 groepen gelost kan worden, 
bijvoorbeeld CC1, CC2 en CC3 samen en CC4 en CC5 samen. 
 
De Zwaluw Enschede, 
J. Lassche, voorzitter 
 



Goedemiddag Arjan, 
 
Wij willen graag het volgende voorstel indienen  wat betreft 
africhting  
oude en jonge duiven in seizoen 2020. 
 
Eerste africhtingsvlucht vanuit   Varsseveld----45 km. 
Tweede africhtingsvlucht vanuit  Groesbeek/Heeteren----85 km. 
Derde africhtingsvlucht vanuit Venlo---110 km. 
Vierde africhtingsvlucht vanuit Boxtel---130 km. 
 
Wij zijn van mening dat deze africhtings vluchten beter 
aanpassen op het  
vliegprogramma 2020,zodat de verliezen minder zullen worden. 
 
Tevens zijn wij voorstander dat er  twee tot drie weken later 
gestart wordt met de vluchten. 
 
Met Vr.Gr. PDV De Grensbode---Glanerbrug. 



Hoi Arjan, 
  
Betreft Voorstel :  
Pv de Luchtreizigers 0642 Glanerbrug 
  
De vlieg lijnen Z.W. zo laten zoals die is in 2019,  
alleen hadden wij graag een betere opbouw willen zien, ivm 
oude en Jonge duiven. 
  
De verliezen waren zo groot in 2019,  conclusie vanuit de 
leden, dat er te weinig voorbereiding is geweest,  
de duiven moesten meteen op grote afstanden, en daar gingen 
er veel aan verloren.. 
  
Voorstel: 
Graag 2 x Africhting voor de Aanvang Oude duiven, alleen 
lossing met CC5, 
en zeker 5x met de Jonge duiven africhten alleen lossen 
met CC5,   
bijvoorbeeld  beginnen met 40, 60, 80, 100, 125Km 
  
Vriendelijke Groet, 
Pieter Visser 



        Clubgebouw  ten Vaarwerkstraat 53
        Telefoon     0535723817
        Bankrelatie  ING Haaksbergen nr. 665212003
        Secretaris   A.J.K. Altena

                       p.a. Lansinkstraat 31
                      7481JN Haaksbergen.

Haaksbergen, 5 oktober 2019
Onderwerp: wedvluchten 2020

Geacht bestuur, 

Wij stellen voor om de eerste wedvluchten in 2020 op een kortere afstand te 
beginnen dan dat dit het geval was in het afgelopen seizoen en dit zowel voor de oude 
als de jonge duiven. Wat ons betreft waren de eerste vluchten van het afgelopen 
seizoen een “station te ver”.
Tevens verzoeken wij u het komend seizoen de zuidlijn voor de lossingsplaatsen aan te
houden. Wij zijn van mening dat lossingen vanaf (te) westelijk gelegen 
lossingsplaatsen onnodige risico's en verliezen opleveren.

Hoogachtend,
namens Onze Sport,

A.J.K. Altena (secr.)



Hallo geachte bestuurders Afdeling 9.                                                                            05-10-2019. 

 

Bij dezen willen wij als vereniging de Zwarte Doffer te Beckum ver nr. 0655 de volgende verzoeken 

indienen. 

Punt 1. 

Als eerste zouden wij als vereniging graag opnieuw ingedeeld worden namelijk van de huidige CC4 

naar de huidige CC5 Haaksbergen en Enschede en omstreken. 

Argumenten hiervoor zijn dat wij nu al 8 splijtleden, 4 uit Haaksbergen en 4 uit Boekelo hebben allen 

liggen officieel in CC5. 

Wat betreft de ligging van onze vereniging is er in de toekomst veel meer te halen wat betreft 

nieuwe leden aan de zuid kant richting Haaksbergen en oostkant richting Boekelo en Enschede. 

De vereniging is al jaren Haaksbergen georiënteerd wat betreft het Nationaal Inkorf Centrum, iets 

waarvan we in de toekomst denken dit gezamenlijk met naast liggende buurtverenigingen te gaan 

beheren. (nu nog in overleg fase) 

Een ander argument voor ons is dat we in de huidige CC4 te veel op de voorhand liggen, met een 

diepte van +/- 30 Km vinden we dit verschil te groot. In de eventuele nieuwe CC5 zou dit maar +/- 18 

Km zijn. Een veel beter aanvaardbaar situatie.  

Door de massa in vooral Rijssen en Almelo zien we dat de duiven via de westkant (CC1. CC3) omhoog 

trekken en van daaruit in de CC4 weer naar beneden komen. Wij liggen met de kortste afstand aan 

de Oostkant en krijgen bijna geen duiven meer mee. Ergens anders in de CC4 zijn er al massa’s 

duiven terwijl bij ons op de kortste afstand de eersten nog moeten vallen. Dit resulteert in een hoop 

gemor en desinteresse in de vereniging. 

 

Punt 2. 

We zouden het prettig vinden dat er wat betreft het ophalen van de duiven voor gekozen wordt een 

Oost West verdeling te maken. Nu worden duiven van Oost bij West in de vrachtauto’s geladen iets 

wat ons betreft niet goed doet aan de eerlijkheid van de sport. 

Beter zou zijn dat de oostkant bij het zuiden ingeladen wordt dus de route Enschede Lichtenvoorde 

Kleef. (Bv.) 

Punt 3. 

Het laden van de vrachtwagens vinden wij als vereniging een puinhoop. Als je achteraan in de rit zit 

worden de manden her en der in de wagen geduwd, iets wat absoluut niet rechtvaardig is. Met een 

goed werkend roulatie systeem moet dit beter kunnen En voor iedereen moet gelden van beneden 

naar boven laden. We zien te vaak dat in vrachtwagens die niet worden overgeladen de bovenste 

plekken al bezet zijn. We vinden dit punt voornamelijk van belang voor de vluchten met geringe 

afstand. 

Punt4. 

Wij als vereniging zijn een groot voorstander om vaker en kortere oefenvluchten voor aanvang van 

oude en jonge duivenvluchten te organiseren. (binnenlands) de stappen wat betreft de jonge duiven 



zijn veel te groot tevens moet de zuid west lijn in acht genomen worden, dit alleen al ter voorkoming 

van kruisvluchten met overige afdelingen. Nu wordt er teveel uitgeweken naar de west kant van het 

land. (vroeger werd er al gezegd je moet haaks op de afdeling lossen dat is het eerlijkste, iets waar 

wij ons helemaal in kunnen vinden) 

Afz. Bestuur van De Zwarte Doffer te Beckum. 

Secr. Martien Morsink 



POSTDUIVENVERENIGING 
 

DE SNELVLUCHT LOSSER 
 
                 Website – www.snelvlucht-losser.nl 

                                                                                     
Secretaris : Rob Wijering 

Meidoornstraat 96 
7581 XG Losser 

Tel – 06-38899975 / robwijering@ziggo.nl 
Bankrekeningnummer: NL11RABO0337307172 

            Anno 1923                                                                                              N.P.O. Nr.0667 
       
Losser 04-10-2019, 
 
Geacht Bestuur, 
 
Naar aanleiding van het afgelopen vliegseizoen, hadden wij als vereniging nog wel een aantal 
voorstellen. 
 
Voorstel 1: Wij horen qua afstand bij de noordelijke indeling, dus willen wij ook de afstanden 
en de eerste wedvluchten (alle disciplines) wie bij noord horen. 
Nu beginnen we in Heusden Zolder, dat is voor ons in Losser gemiddeld 177 km, en dat is 
veel te ver, met veel onnodige verliezen. 
Wij vinden dat onze vereniging, en eigenlijk de CC5 dezelfde stations en afstanden van de 
CC4 zal moeten vervliegen. 
 
Voorstel 2: Onze afstanden voor de africhtingsvluchten zijn in het begin ook te ver, en wij 
zouden graag zien dat deze worden aangepast aan de ligging van onze CC 5. 
 
Voorstel 3: Wij willen ook af van de zuidelijke vluchten, vooral de verliezen bij de jonge 
duiven is niet normaal, en hierdoor dreigen liefhebbers te stoppen, en dat kan niet de 
bedoeling zijn. 
Vooral de stations Venlo en Weert heeft bij ons in de club, en in de CC5, de afgelopen jaren 
vluchten gekend met zeer grote verliezen. 
Wij zien graag een iets meer westelijke lijn, bv. Groesbeek, Uden, Reusel. 
 
Voorstel 4: Ook zouden we willen dat het afdelingsbestuur meer opkomt voor onze eigen 
belangen, en dat dit duidelijk wordt gemaakt op de NPO vergaderingen. 
Er is zeer veel frustratie onder de leden, en dat komt hoofdzakelijk door de manier van 
handelen bij het NPO bestuur. 
 
Voorstel 5: Wij zouden graag een vliegprogramma zien, met 1 vlucht in de week. 
Af en toe een dubbelvlucht is geen probleem. 
Het is voor vrijwilligers bijna niet te doen, en de kosten stijgen aanzienlijk, met het 
programma van afgelopen seizoen. 
 
 
 
 



Voorstel 6: Er was ons belooft dat de duiven op dagfondvluchten zouden worden opgehaald 
bij onze club, maar dat is niet gebeurt. 
Daar sta je dan op de eerste dagfondvlucht met 150 duiven, kun je 6 bakken verslepen naar 
een NIC, terwijl ons dit zelf ook is beloofd. 
Wij willen gewoon dat de afspraken met ons worden nageleefd, en niet dat we in het seizoen 
dit ineens weer veranderd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de leden en bestuur van pv. De Snelvlucht Losser, 
 
Secretaris: Rob Wijering 
 
 



Beste Arjan, 
 
Namens onze vereniging willen we hierbij ook graag gebruikmaken van de mogelijkheid om 
een voorstel namens onze vereniging kenbaar te maken. Wij zouden graag een betere 
opbouw in het programma zien voor de vitessevluchten, de jongeduivenvluchten en de 
natour. Al op de eerste vlucht zitten onze duiven op een afstand van 150 kilometer. Die 
grote afstand heeft dit jaar binnen onze vereniging tot grote verliezen geleid. Zo gingen er 
op de eerste jongeduivenvlucht 150 jonge duiven mee, waarvan er ’s avonds pas 20 de weg 
terug naar huis gevonden hadden. Als gevolg daarvan zijn op de tweede jongeduivenvlucht 
maar 5 jonge duiven meegegaan, daarna is er niet meer ingekorfd op de 
jongeduivenvluchten. Hetzelfde deed zich voor met de jonge duiven die werden 
meegegeven op de natour. Dus graag beginnen met kleinere stappen. Daarnaast pleiten we 
bij de jongeduivenvluchten voor lossing per CC in plaats van een massale lossing. Ook dat 
zou het aantal verliezen moeten reduceren.  
 
Vriendelijke groet, namens het bestuur van PV De Snelle Wieken Markelo. 
 



PV De Zwaluw  (0675) Oldenzaal                                       

 

Geachte Afdelingsbestuur                                                                                         1 oktober 2019 

 

Graag willen we een  voorstel indienen. 

 

1. Betreft vliegprogramma : graag zien we het vliegprogramma (zie bijlage) wat in het spoor der 
kampioenen heeft gestaan, een heel goed programma voor 2020. 
 
Hierbij willen we een paar voorstellen doen wat betreft dit programma. 
 
Midfond moet korter wat afstand betreft. We zaten vorig jaar op de verste afstanden zoals 
de vlucht Nanteuil ongeveer 470 km is bij sommige afdelingen een eendaagse fond vlucht in 
afdeling 7 Team Hooymans op Chateaudun 491 km 
 
Midfond met de CC,s wat bij Noord zijn ingedeeld te vervliegen . Dus andere losplaatsen dan 
zuid i.v.m. kortere afstanden. 
 
Dagfond moet korter wat km betreft. We hadden vorig jaar 2 vluchten boven de 700 km  
Dit is niet in verhouding met andere afdelingen. 
Graag zien we andere losplaatsen dan zuid i.v.m. kortere afstanden. 
En is niet te doen voor onze programma duiven als je deze afstanden korter doet gaan er 
zeker meer duiven mee. 
Voorbeeld: Beste pipaduif dagfond vliegt op de beste 3 prijzen 1667 km, de 27e beste 
dagfond duif uit de CC 4 vliegt op de beste 3 prijzen 2102 km dus in 3 vluchten een verschil 
van 435 km we hebben 6 dagfond dus vliegen de duiven op de dagfond ongeveer 900 km 
verder. 
Ons voorstel daarbij is beginnen met een dagfondvlucht rond de 500 km en de laatste 
dagfondvlucht van ongeveer 620 km 
Dus zien we graag om dit ook met Noord te vervliegen. 
 
Jonge duiven: We stellen voor om rond 1 augustus te beginnen dus later als dit jaar dat de 
liefhebbers meer tijd hebben om de duiven op te leren. 
 We zien graag 2 africhtingen voor aanvang van dit programma ons voorstel is: 
 1e africhting om per CC te lossen op een afstand van ongeveer 60 km voor de CC in een    
aparte kleine wagen 
2e africhting hetzelfde op een afstand van 80 km  
Daarna 3 vluchten van 100, 120 , 140 km . 
 Om alles zo optimaal mogelijk te maken voor de jongen 
 
 
Mvrgr 
 
PV De Zwaluw (0675) 



 

 

 

 



Van: Douwe Kuipers <dghkuipers@gmail.com> 
Onderwerp: Vraag/ingekomen stuk 0679 
Datum: 5 oktober 2019 om 20:05:49 CEST 
Aan: Secretaris Afdeling 9 <secretaris@afdeling9.nl> 
 
Hallo Arjan, 
 
Tijdens de ledenvergadering van de Othmarvliegers kwam de volgende vraag naar 
boven: we moeten veel vluchten aanvoeren, dat is vaak begrijpelijk omdat de kosten 
voor de afdeling anders zullen oplopen. 
De Othmarvliegers vraagt zich af of het mogelijk is de wagen tegen een meerprijs 
(betaald door de vereniging) toch langs te laten komen bij het verenigingsgebouw op de 
vluchten waar we anders zouden moeten aanvoeren. Graag horen we of deze 
mogelijkheid geboden kan worden.  
 
De vervolgvraag is dan natuurlijk, wat zou deze meerprijs zijn? 
 
Namens de Othmarvliegers 0679.  
 
Douwe 
 
 



Dag Arjan,  
 
Wil je onderstaand voorstel meenemen voor de komende afdelingsvergadering.  
 
Niet meer overstaan bij vluchten vanuit eigen land  
Wij willen voorstellen om niet over te staan bij vluchten vanuit Nederland, dus niet meer 
de 1e twee o.i.d. maar alle vluchten. Vanuit ons oogpunt is het geen goede zaak dat er 
met de duiven wordt 'gecrossed' wordt om ze nog los te krijgen (zoals bij de vlucht 
vanuit Gorinchem) en vinden het daarom in het belang van de duif wenselijk om ze 
zaterdags terug te laten brengen naar het lokaal.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Gert-Willem Kempe 
Secretaris (0680) P.V. het Luchtvermaak Rijssen 
 
secretaris@hetluchtvermaak.nl   
 



Goedendag 
 
Hierbij de inbreng / opmerkingen van de clv 0818 voor de vergadering 
 
De hoofdpunten zijn wel minder vluchten en later beginnen met de jongen en niet met 
afd 7 in de sector 
Verder sluiten we ons aan bij de inbreng van ons genoegen. Ulft van onze cc7 
 
Met sportieve groet  
 
CLV ‘s-Heerenberg  
 



Voorstel P.V. De Grensbode 

 

Aangezien het de bedoeling is om nu 2x per jaar een vergadering met de hele afdeling voor alle 
verenigingen te houden, en dit volgens ons met die aantallen geen doen is, stellen wij voor om dat 
meer digitaal te doen. 

Aangezien er grote afstanden bij onze afdeling zijn en niet iedereen door de week tot laat kan 
vergaderen het voorstel om elke vereniging zijn voorstellen in te dienen bij de afdeling, 
afdelingsbestuur maakt een lijst en stuurt deze naar elke vereniging en deze kunnen dan aangeven of 
ze voor of tegen zijn. 

Voordeel is dat elke vereniging , of ze nu wel of niet aanwezig zijn zo hun stem uit kunnen brengen. 

Dit is de meest democratische manier van vergaderen ,bijkomend voordeel is dat het ook 
aanmerkelijk vergaderingskosten besparend is zoals op voorjaarsvergadering werd voorgesteld. 

 

Met vriendelijke groet:r.knipscheer namens P.V. de Grensbode te Dinxperlo(0826) 



Aan bestuur Afdeling 9, 
  
Naar aanleiding van de evaluatie van Marathon seizoen 2019 door bestuur VNCC delen wij jullie het 
volgende mede: 
  
Bestuur VNCC is van mening dat de (Nationale) Lossings Commissie bij het lossen van de duiven van 
de vluchten St. Vincent, Cahors en Orange onverantwoord riskant gehandeld heeft.  
De vluchten waarvan de lossing plaats vond op de vrijdagmiddag hadden een slecht verloop. Mede 
gezien de voorspelde weersomstandigheden hadden de vluchten een veel beter verloop gehad als de 
lossing met een dag uitstel had plaats gevonden.   
  
Als bestuur VNCC zouden wij graag zien dat er voor de lossingen van de Nationale Marathonvluchten 
een aparte commissie benoemd zou worden.  
  
Daarnaast zijn wij ontevreden over de (adviserende) rol van het IWB, kosten en baten tegen elkaar 
afwegend heeft het IWB voor de Marathon vluchten geen toegevoegde waarde. 
  
  
Namens bestuur VNCC 
Hans Seelen 
Secretaris. 
 


