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Het	werk	van	velen	in	de	Zeeuwse	duivensport
in	de	afgelopen	2	maanden	heeft	geresulteerd
in	 het	 Basisdocument	 “Een	 dijk	 van	 een
duivensport”	 dat	 is	 voorgelegd	 aan	 de
algemene	 ledenvergadering	 van	 de	 afdeling
Zeeland	 op	 21	maart.	 Dit	 document	 beschrijft
de	weg	die	is	bewandeld	in	die	2	maanden	en
geeft	 de	 richting	 aan	 waarin	 de	 komende
periode	 zal	 worden	 gewerkt	 om	 een	 gezonde
organisatie	 te	 behouden	 in	 Zeeland	 voor	 de
duivensport.	 NPO-voorzitter	 Maurice	 van	 de

Kruk	 was	 hierbij	 aanwezig	 en	 kon	 tezamen	 met	 de	 afdelingsvoorzitter	 Rinus	 Laban	 en	 de
voorzitter	 van	 stichting	 “De	 Nishoek”	 Andries	 van	 Iwaarden	 de	 vragen	 van	 de	 aanwezige
verenigingsvertegenwoordigers	 naar	 tevredenheid	 beantwoorden.	 Het	 basisdocument	 werd
dan	ook	unaniem	vastgesteld	en	daarmee	is	het	ontwikkelingstraject	voor	de	komende	2	jaar
officieel	van	start	gegaan.
	

De	uitwerking
Naast	 een	 sluitende	 begroting,	 ook	 voor	 de	 komende	 jaren,	 is	 met	 name	 de	 uitrol	 van	 de
plannen	 in	het	kader	van	het	GPS2021	traject	een	belangrijk	aandachtspunt.	De	omvorming
van	de	structuur	is	daarbij	van	belang	en	met	name	de	afstemming	van	de	inkorfcentra	op	het
dalende	 ledental	 is	 daarbij	 punt	 van	 aandacht.	 De	 insteek	 van	 de	 nieuwe,	 Belgische
vervoerder	is	daarbij	ook	gericht	op	efficiëntie	en	dit	zal	zeker	in	de	beginfase	van	het	seizoen
even	wennen	zijn.

Eerste	systemen	geleverd	bij	DC	“De	Nishoek”
Na	 de	 invoering	 van	 de	 elektronische	 constateersystemen	 eind	 jaren
’80	 is	 er	 weinig	 meer	 veranderd	 aan	 de	 werking	 van	 deze	 klokken.
Behoudens	 enkele	 vijfjaarlijkse	 updates	 is	 het	 gebruik	 onveranderd,
terwijl	de	techniek	in	de	afgelopen	30	jaar	enorme	stappen	heeft	gezet.
Enkele	 leveranciers	hebben	dan	ook	geïnvesteerd	 in	de	hedendaagse
techniek	en	deze	is	vanaf	dit	moment	klaar	voor	een	test	in	de	praktijk.
Op	zaterdag	23	maart	zijn	door	Bricon	alle	leden	van	DC	“de	Nishoek”
voorzien	 van	 nieuwe	 systemen	 om	 deze	 te	 gaan	 uittesten	 tijdens	 het
seizoen.	 In	 de	 vereniging	 zullen	 op	 korte	 termijn	 enkele	 “slimme”
inkorfantennes	geplaatst	die	gedurende	de	 inkorving	de	gegevens	van
de	 aangeboden	 duiven	 realtime	 controleren	 met	 de	 data	 die
beschikbaar	is	in	de	centrale	database	van	het	NPO.	Hierbij	wordt	o.a.

gecontroleerd	 op	 entplicht,	 vermelding	 op	 de	 hoklijst	 en	 de	 correcte	 tenaamstelling	 van	 de
ingekorfde	duiven.	Naast	deze	controles	zijn	er	nog	een	aantal	mogelijkheden	die	uitgetest	gaan
worden,	hierover	in	latere	nieuwsbrieven	meer.
	

Inventarisatie	en	tweede	fabrikant	van	start
Na	 enkele	 weken	 zal	 er	 een	 inventarisatie	 plaatsvinden	 van	 de	 werking	 en	 waar	 mogelijk
aanpassingen	worden	gedaan	voor	een	nog	betere	aansluiting	op	de	praktijk.	Als	daarna	alles
naar	 tevredenheid	verloopt,	 zullen	er	meerdere	verenigingen	voorzien	gaan	worden	van	deze
systemen.	Ook	zal	 er	 binnenkort	 een	 tweede	 fabrikant	 van	ECS	op	dezelfde	wijze	een	begin
maken	met	het	uittesten	van	hun	systeem	in	de	praktijk.
	

Verdere	ontwikkeling
Naar	 gelang	 de	 voortgang	 van	 deze	 systemen	 zullen	 er	 steeds	meer	 Zeeuwse	 verenigingen
voorzien	 gaan	 worden	 van	 deze	 nieuwe	 systemen	 met	 als	 uiteindelijk	 doel	 een	 volledige
aansluiting	van	alle	inkorfcentra	op	de	centrale	database	van	het	NPO.	Dit	is	uiteraard	ook	sterk
afhankelijk	van	de	bereidheid	van	de	vrijwilligers	in	de	clubs,	maar	met	de	juiste	ondersteuning
en	uitleg	moet	dit	een	haalbaar	streven	zijn	voor	2019.

Sectorindeling	en	vlieglijnen
Vanuit	 de	 werkgroep	 zou	 men	 graag	 een	 sectorindeling	 voor	 de	 marathonvluchten	 op
coördinaten	 zien,	 los	 van	 de	 afdelingsgrenzen.	 Voor	 de	 overige	 concoursen	 liever	 geen
sectorvluchten,	maar	 een	mogelijke	 nationale	 lossing	 op	 een	 dagfondconcours	 is	 acceptabel.
Voor	midfondconcoursen	met	 oude	of	 jonge	duiven	 is	met	 de	huidige	 sectorindeling	absoluut
geen	draagvlak	in	Zeeland,	mogelijk	komt	dit	met	een	nieuwe	sectorindeling	weer	in	beeld.
De	huidige	vlieglijnverdeling	middels	de	lijn	Roodeschool-Parijs	wordt	nog	te	vaak	geschonden
en	graag	zag	men	deze	 lijn	ook	doorgetrokken	voorbij	Parijs.	Een	voorkeur	 is	er	zelfs	voor	2
vlieglijnen	 West,	 Midden	 en	 Oost	 zolang	 er	 geen	 nieuwe	 indeling	 van	 de	 vlieggebieden	 is
gemaakt.
	

Trainingsvluchten
Voor	 een	 goede	 opleiding	 van	 met	 name	 de	 jonge	 duiven	 is	 een	 goed	 trainingsprogramma
essentieel.	Er	dient	dan	ook	voldoende	gelegenheid	te	worden	geboden,	zowel	in	het	weekend
als	doordeweeks	aan	de	liefhebber	om	hun	duiven	afdoende	op	te	leren.	Voorkeur	heeft	3	a	4
leermomenten	voor	elke	cyclus,	dus	totaal	een	9	tot	12	leermomenten.	Hierbij	dienen	passende
losplaatsen	voor	de	diverse	regio’s	te	worden	gezocht,	afhankelijk	van	beschikbaarheid.	Indien
er	naar	1	losplaats	wordt	gereden	dan	dient	er	in	een	West-	en	Oostgroep	te	worden	gelost.
	

Samenvoegen	van	liefhebbers
Met	de	beperkingen	van	bebouwing	in	stedelijke	gebieden	wordt	het	starten	met	duiven	steeds
lastiger.	De	werkgroep	zou	graag	een	begeleiding	zien	vanuit	de	afdeling	of	NPO	als	liefhebbers
samen	 willen	 gaan	 vliegen.	 Zo	 kan	 er	 voor	 een	 zo	 breed	 mogelijk	 groep	 mensen	 de
mogelijkheid	 komen	 tot	 het	 beoefenen	 van	 de	 duivensport.	 Ook	 de	 organisatie	 van	 zgn.
duiventuinen	is	hierbij	een	mogelijkheid.
	

Aanpassen	poules
Met	de	 terugloop	van	het	aantal	 liefhebbers	 is	ook	het	 traditionele	poulen	sterk	 teruggelopen.
Een	grotere	geografische	spreiding	van	de	deelnemers	en	de	dekking	voor	grotere	naturaprijzen
is	hier	mede	de	oorzaak	van.	Mogelijk	kan	er	in	een	aangepaste	vorm	toch	weer	een	systeem
worden	opgezet	waardoor	ook	dit	element	weer	een	rol	kan	spelen	in	de	sport.	Het	vervliegen
van	naturaprijzen	 in	afdelingsverband	op	een	specifieke	vlucht	moet	mogelijk	 zijn	met	behulp
van	sponsoren.	Ook	het	invoeren	van	een	zgn.	Pechpoule	heeft	de	voorkeur	van	de	werkgroep.
	

Gokken	door	buitenstaanders
De	werkgroep	zou	graag	een	mogelijkheid	willen	creëren	voor	buitenstaanders	om	te	gokken	op
de	wedvluchten.	Uiteraard	is	wetgeving	hierbij	leidend,	maar	dit	kan	ook	een	stimulerend	effect
hebben	op	de	sport.
	

Kampioenschappen
De	 werkgroep	 wil	 graag	 een	 uniformiteit	 aanbrengen	 in	 de	 kampioenschappen	 voor	 alle
spelniveaus.	Met	name	de	splitsing	 in	de	onaangewezen	en	aangewezen	kampioenschappen
per	vluchtonderdeel	is	hierbij	van	belang.

Facebook Twitter Website

GPS2021	-	Vernieuwingsplan Bekijk	de	webversie

Basisdocument	”Een	dijk	van	eenBasisdocument	”Een	dijk	van	een
duivensport”	unaniem	vastgesteldduivensport”	unaniem	vastgesteld

Uitrol	volgende	generatie	kloksystemen	van	startUitrol	volgende	generatie	kloksystemen	van	start

Pilot	werkgroep	”Eerlijk	Spel”	in	Zeeland
De	werkgroep	Sport	en	Spel	in	het	GPSpilot-project	heeft	aansluiting	gezocht	bij	de	NPO-
werkgroep	“Eerlijk	Spel”	en	op	de	laatste	bijeenkomst	van	deze	werkgroep	zijn	een	aantal
regio’s	afgesproken	voor	het	uittesten	van	een	aantal	zaken	zoals	divisiespel,
aantallenbeperking	e.d.
	

Testgebied	Samenspel	Midden
Met	de	gegevens	van	het	samenspel	Midden	zal	er	een	klassering	worden	gemaakt	volgens	het
voorstel	5	van	de	werkgroep	“Eerlijk	Spel”	waarin	de	kleine	inkorver	tegen	andere	kleine
inkorvers	speelt	en	grote	inkorvers	tegen	andere	grote	inkorvers.	Als	voorbeeld	van	de
berekening:	In	een	concours	van	2000	duiven	ingekorfd	door	200	leden	is	het	gemiddeld	aantal
ingekorfde	duiven	10.	Hierop	wordt	de	factor	1,5	gezet	(=	15	duiven)	en	vervolgens	wordt	een
uitslag	gemaakt	met	de	liefhebbers	die	t/m	15	duiven	hebben	ingekorfd	en	een	andere	uitslag
met	de	liefhebbers	die	16	duiven	of	meer	hebben	ingekorfd.
Uiteraard	blijft	in	2019	de	normale	uitslagberekening	nog	van	kracht	voor	alle	spelniveaus,	maar
dit	zou	in	de	toekomst	een	variant	kunnen	zijn	op	de	huidige	uitslagen	en	kampioenschappen.
	

Door	liefhebbers	voor	liefhebbers
Doel	is	om	te	komen	tot	een	aantal	voorstellen	voor	de	NPO-Ledenraad	met	getallen	gebaseerd
op	de	praktijk	zodat	het	spelplezier	van	de	liefhebbers	wordt	geoptimaliseerd.	Een	prachtig
voorbeeld	van	de	inbreng	van	de	individuele	liefhebber	op	het	spel	in	de	toekomst.
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Hier	uw	banner?	Dat	kan!
Om	te	adverteren	in	deze	2/3-wekelijkse	uitgave,	informeer

naar	de	mogelijkheden	via	afdeling1zeeland96@gmail.com

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	afdeling1zeeland96@gmail.com	toe	aan	uw	adresboek.
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