
 
 
Voorstellen verenigingen voor  algemene vergadering Brabant 2000.  
 
PV 1913 Steeds Sneller Dinteloord 
 
1) PV Steeds Sneller heeft de afgelopen 2 jaar de vraag gesteld richting het bestuur van  
Brabant 2000 om een mandenlijst per vrachtwagen te creëren. De verenigingen kunnen dan  
controleren of ze bij hun CC. geladen zijn en zodoende de frustraties bij hun leden weg te  
kunnen nemen. Brabant 2000 is hier afwijzend over. PV Steeds Sneller heeft ten aanzien van  
dit onderwerp  informatie vergaard met als uitgangspunt het eerlijke spel en het recht wat  
men als liefhebber en vereniging heeft m.b.t. wedstrijden en concoursen. PV Steeds Sneller  
hoopt dat het bestuur van Brabant 2000 in het kader van eerlijk spel dit onderwerp serieus  
behandeld en voor het volgende seizoen die informatie waar liefhebbers om vragen aan kan  
bieden. 
Preadvies bestuur: Het bestuur is tegen dit voorstel. De extra werkzaamheden voor de 
vervoerscommissie zorgen voor vertraging bij het  gereedmaken van het convooi voor het 
vertrek naar de losplaats en derhalve ook extra kosten. Uitgangspunt voor het vervoer 
blijft dat de duiven voor de CC Mark en Vlietstreek aan dezelfde kant van de wagen 
geladen worden. 
 
OBvP bestuur neemt preadvies bestuur over. 
 
2) PV Steeds Sneller heeft een voorstel om de route voor het ophalen van de duiven anders  
in te delen. Nu is het zo dat er een vaste route is voor het ophalen van de duiven en steeds   
dezelfde vereniging als laatste opgehaald wordt. PV Steeds Sneller vindt dat de route per  
week gewijzigd moet worden en dat men niet altijd bij dezelfde vereniging start. Men kan  
ook de andere week in Dinteloord starten, waardoor niet altijd dezelfde mensen laat in het  
lokaal aanwezig hoeven zijn. Tevens wordt het laden van de manden per week gewijzigd  
waardoor de positie in de wagen per week verschilt en dus ten goede komt aan het eerlijke  
spel. 
Preadvies bestuur: Het bestuur is tegen dit voorstel. Naast extra werkzaamheden voor de 
vervoerscommissie heeft dit ook gevolgen voor alle andere verenigingen. Inkorftijden zijn 
vaak afgestemd op de ophaaltijden en de grote verenigingen . Over het laden van de 
manden in de wagen zijn reeds eerder opmerkingen gemaakt en afgehandeld door onze 
vervoerscommissie. 
 
OBvP bestuur neemt preadvies bestuur over. 
 
 
3) PV Steeds Sneller heeft een voorstel om het lossen per rayon uit te breiden naar minimale 
afstand van 300 km. We zijn er van overtuigd dat de duiven hierdoor minder snel  
achterblijven, doordat ze een mindere spreiding hebben dan wanneer er in 2 rayons of  
gehele afdeling gelost wordt. Ook het jaar 2021 gaf weer vele verliezen onder de duiven en  
de liefhebber kan de achterblijvers in het oosten van Nederland op gaan halen. Vanaf 300  
km in 2 rayons en vanaf 400 km afdelingslossing in 1 groep. 



Preadvies bestuur: Het bestuur is tegen dit voorstel. Er zijn voldoende mogelijkheden om 
bij de trainingsvluchten en de eerste wedvluchten de duiven per rayon te lossen. Dit nog 
verder uitbreiden tot ver in Frankrijk staat haaks op de afspraken welke in het verleden 
zijn gemaakt.  
 
OBvP bestuur neemt preadvies bestuur over. 
 
4) PV Steeds Sneller heeft een voorstel om de statuten te wijzigen en wel voor het volgende.  
Nu hebben de verenigingen met veel leden meer stemrecht, PV Steeds Sneller vindt dit niet  
juist. Per vereniging maar 1 stem ongeacht het aantal leden. Kleine verenigingen worden  
met hun ene stem steeds onbelangrijker en kunnen geen voet meer aan de grond krijgen.    
PV Steeds Sneller vindt dat elke vereniging groot of klein met hun leden samen een oordeel  
of conclusie kunnen vormen en deze met 1 stem kenbaar kunnen maken in de vergadering  
van Brabant 2000.  
Preadvies bestuur: Het bestuur is tegen dit voorstel en is zeker geen voorstander van 
afwijkende statuten ten opzichte van  de NPO 
 
OBvP bestuur neemt preadvies bestuur over. 
 
 
PV 1918 De Eendracht Etten Leur 
 
Voorstel 1  

 Omdat er in 2021 2 vluchten met veel nachtelijke aankomsten hebben plaatsgevonden het 
voorstel  om in 2022 2 vluchten met een ochtendlossing te laten plaatsvinden en 3 met een 
middaglossing. 

 De vluchten met een ochtendlossing kunnen dan b.v. plaatsvinden vanuit Agen, Bordeaux of 
Bergerac en de 3 middaglossingen uit St.Vincent, Dax, Tarbes of Mont de Marsan.  

 De ochtendlossingen zijn dan ook toegankelijk voor de eendaagse fond liefhebbers wat de 
deelname dan wel zal bevorderen. 

 Ook de middaglossingen zodanig lossen dat nachtelijke aankomsten nagenoeg uitgesloten 
zijn. Dus bij een sterke zuiden of zuidwestelijke wind vroeger lossen dan 13.00 of 14.00 uur 
maar b.v. om 10.00 uur. 

 Dit alles voorkomt dat liefhebbers met schepnet ’s-Nachts door de vol verlichte tuin dwalen 
om de duiven te vangen en er wel heel vreemd tegen onze hobby wordt aangekeken. Het zijn 
dan eerder vissers dan duivenliefhebbers. 

 In de pers is dan wel gemeld dat deze nachtelijke vluchten zonder al te veel verliezen en 
gewonde duiven zijn verlopen, maar de praktijk is anders. Vooral op Bordeaux zijn veel 
duiven gewond dan wel niet meer thuisgekomen. 

Preadvies bestuur: Het bestuur kan niet instemmen met dit voorstel. Het gaat in tegen de 
afspraken die in de Ledenraad zijn gemaakt m.b.t. het nationale vliegschema. T.a.v. het 
lossingstijdstip zijn meerdere voorstellen ingediend. Massale nachtelijke aankomsten dienen 
vermeden te worden mede in verband met het welzijn van de duiven. 

OBvP bestuur neemt preadvies bestuur over. 
 



 

 

Voorstel 2 

 Bestuur PV De Eendracht stelt opnieuw voor dat bij sectorale vluchten de liefhebbers in dit 
digitale tijdperk zelf hun duiven  kunnen melden bij compuclub. Bij de ZLU is dat nu al 
gebruikelijk dat liefhebbers zelf via de computer kunnen melden of dat doen via het 
nationaal inkorfcentrum. Door het aantal inkorfcentra te centraliseren worden er meer 
duiven ingekorfd in de NIC. Daardoor moeten er ook meer duiven telefonisch gemeld 
worden wat een zware belasting is voor de centrumleider( mede als hij zelf ook nog duiven 
mee heeft op de wedvlucht). 
 

Preadvies bestuur: Navraag bij de NPO heeft geleerd dat enkel voor de marathonvluchten een 
meldplicht bestaat en niet voor alle sectorale vluchten. In dit digitale tijdperk is het ook mogelijk 
om via het ECS rechtstreeks te melden bij compuclub. Daarnaast is alleen melding op 
verenigingsniveau mogelijk. We nemen nogmaals contact op met compuclub omtrent de 
mogelijkheden tot aanmelding door individuele leden. 
 
OBvP bestuur neemt preadvies bestuur over. 
 
 
 
PV 1932 Grensbode Nispen 
 
Voorstel 1.  
De NPO er op te wijzen de lossingen op de marathon middaglossing zo te organiseren dat er 
geen herhaling komt van wat ons in dit seizoen is overkomen bij Bordeaux en Bergerac dat 
onze duiven massaal in de nacht hun hok bereiken. Wij stellen dan ook voor dat wanneer de 
weersomstandigheden hier toe aanleiding geven en nachtelijke aankomsten te verwachten 
zijn de duiven op de geplande losdag niet te lossen.  Blijkt de dag daaropvolgend dat dit 
risico nog steeds aanwezig is dan over te gaan naar ochtendlossing. Dit betreft dan de 
zaterdag en niet de vrijdag.  
 Dit om te voorkomen dat onze duiven de nacht in getrokken worden met alle risico’s van 
dien. 
 Naar onze mening zijn er in de nacht veel duiven aangekomen maar ook veel 
verongelukt en het niet getuigd van een diervriendelijkheid.  
 
Preadvies bestuur: Het bestuur kan instemmen met dit voorstel. Massale nachtelijke 
aankomsten dienen  vermeden te worden mede in verband met het welzijn van de duiven. 
 
OBvP bestuur neemt preadvies bestuur over. 
 
Voorstel 2. 
Stuk eerlijk spel. 
Een oplossing te vinden om bij de jonge duiven ook oude duiven mee te kunnen geven.  
Ook graag de mogelijkheid om de jonge duiven apart naast de oude duiven te spelen en dit 
in de natour te combineren met het aparte jonge duiven spel. Uiteraard met de verplichting 
om deze duiven ook te registreren. 



 
Preadvies bestuur: zie onze reactie op   voorstel 4 van PV 1935  M.B.v.P 
 
 
PV 1935 Madese Bond van Postduivenhouders 
 
Voorstel 01. 
 
Het komt voor dat de duiven niet gelost kunnen worden op de voorgestelde losplaats. 
Gebruikelijk is dan om met de duiven huiswaarts te keren en de duiven te lossen op een korte 
afstand van het hok. Wij ( Made, rayon 3 ) verzoeken onze duiven in dit geval niet meer te 
lossen in Zandvliet. Gebleken is en dit in het bijzonder bij de onervaren jonge duiven dat 
lossing vanuit deze richting de duiven voor problemen stelt om hun hok te bereiken. De eerste 
vluchten zijn over het algemeen toch groep lossingen en daardoor bestaat de mogelijkheid 
om dit op een andere wijze te organiseren. 
Preadvies bestuur: Het bestuur kan instemmen met dit voorstel en stelt voor om in 
voorkomende gevallen rayon 1& 2 te lossen in Zandvliet en rayon 3& 4 in Meer. 
 
OBvP bestuur neemt preadvies bestuur over. 
 
 
Voorstel 02.  
 
De NPO er op te wijzen de lossingen op de marathon middaglossing zo te organiseren dat er 
geen herhaling komt van wat ons in dit seizoen is overkomen dat onze duiven massaal in de 
nacht hun hok bereiken. Wij stellen dan ook voor dat wanneer de weersomstandigheden hier 
toe aanleiding geven en nachtelijke aankomsten  te verwachten zijn de duiven op de geplande 
losdag niet te lossen.  Blijkt de dag daaropvolgend dat dit risico nog steeds aanwezig is dan 
over te gaan naar ochtendlossing. Dit betreft dan de zaterdag en niet de vrijdag.  Dit om te 
voorkomen dat onze duiven de nacht in getrokken worden met alle risico’s van dien. Naar 
onze mening zijn er in de nacht veel duiven aangekomen maar ook veel verongelukt. 
Preadvies bestuur: Het bestuur kan instemmen met dit voorstel. Massale nachtelijke 
aankomsten dienen vermeden te worden mede in het belang van het welzijn van de duiven. 
 
OBvP bestuur neemt preadvies bestuur over. 
 
 
Voorstel 03.  
 
Wij stellen voor om volgend seizoen minder af te wijken van het vooraf opgesteld en goed 
gekeurde vliegprogramma. 

- Geen lossingen op de vrijdag. Hierdoor worden onze werkende leden benadeeld. Voor 
een lossing op de vrijdag kan alleen heel hoge uitzondering een reden zijn. We vliegen 
op de zaterdag. 

- De op de AV gemaakte afspraak is dat de Franse vluchten plaats vinden met 1  lossing, 
hier is dit jaar van af geweken. ( Niergnies 07-08-21 ) 



- De wijziging van Pontoise naar Melun op 04-09-2021 was niet nodig. We gaan toch niet 
naar een situatie dat er gewijzigd wordt als er oosten wind wordt aan gegeven. 

- Alleen vluchten afgelasten als code rood wordt aangegeven door de NPO. Het komt 
voor dat de weersverwachting niet is zoals we gehoopt hadden voor het komend 
weekend. Het is ook bekend dat we op de vlucht dag niet altijd kunnen lossen op het 
voorgestelde tijdstip en in het uiterste geval zelfs uit moeten stellen naar de volgende 
dag. Daarbij gebeurd het helaas ook  dat we de tweede dag terug moeten keren met 
de duiven naar een dichterbij gelegen losplaats. Dit is inherent aan de duivensport. 
Geen code rood altijd met de duiven richting losplaats.  
 

Het is niet onze bedoeling om met dit voorstel de flexibiliteit of mogelijkheid tot aanpassing 
van bestuur Brabant 2000 te beknotten maar wij zijn wel van mening dat hier  te snel en te 
vaak gebruik van  wordt gemaakt.  
Preadvies bestuur: M.b.t lossingen op vrijdag en  groepslossingen zijn meerdere 
voorstellen ingediend. Het bestuur dient wel de flexibiliteit en de mogelijkheid tot 
aanpassing van het vliegprogramma te hebben ( geen lossingsmogelijkheid  in Belgie en 
Frankrijk i.v.m. de vogelpest en/of  EU regelgeving) en de ruimte om met de 
lossingscommissie en vliegprogrammacommissie wijzigingen af te stemmen. 
 
 
 
Voorstel 04. 
 
Tot aanvang natoer vluchten de liefhebbers de gelegenheid te geven hun oude duiven op te 
leren door deze ook op de jonge duivenvluchten mee te kunnen geven. Uiteraard met de 
verplichting om deze duiven ook te registreren. 
Preadvies bestuur: Het bestuur kan instemmen met dit voorstel. 
 
Bestuur OBvP vraagt zich af waarom oude duiven met de Jongen duiven , het oude 
duivenspel is nog bezig t/m W29 en de training voor de natour begint al direct na de laatste 
wedvlucht in W30 daar kunnen de oude duiven toch op worden meegegeven?, Oude duiven 
meegeven op de jongen duiven vluchten was in 2021 niet toegestaan is dat in 2022 wel 
toegestaan?  
 
 
 
 
 
PV 1939 Oosterhoutse Bond van Postduivenhouders 
 
 
Voorstel 1-2 
In januari hebben wij voorstel m.b.t. puntentelling dagfond ingediend. Helaas waren we op 
dat moment te laat. Wij maken graag van de mogelijkheid gebruik dit nogmaals als voorstel 
in te dienen. (puntentelling dagfond uit afdelingsuitslag) 



Als dit voorstel niet wordt aangenomen willen we voorstellen dat afdeling 2 in oost en west 
wordt verdeeld om de punten voor de berekening van het afdelingskampioenschap uit te 
halen. 
Er word al jaren gesproken om afd 2 opnieuw in te delen en doordat we met steeds minder 
liefhebbers zijn zien wij de noodzaak om de indeling te veranderen en dit niet weer vooruit 
te schuiven naar 2023 of later. Volgens ons zijn we zover gekomen dat er ook werkelijk iets 
moet veranderen om dagfond concoursen met nog redelijke aantallen duiven en deelnemers 
te behouden. Er zou naar ons idee prima een uitslag gemaakt kunnen worden voor rayon 1 
& 2 / rayon 3 & 4 die wordt gebruikt voor de puntentelling maar vooral van het voortbestaan 
van aansprekende dagfond concoursen. 
Preadvies bestuur: Het teruglopend aantal duiven voor de dagfond is ook onderkend door 
WHZB. Omdat een onderverdeling van de afdeling in meer dan 3 rayons niet meer  was 
toegestaan is dit jaar al een uitslag gemaakt voor rayon1&2 en rayon 3&4. 
Thans komen de punten voor de dagfond kampioenschappen bij Br 2000  uit de 
rayonuitslagen. Het is aan de ALV om aan te geven of dit gewijzigd moet worden in 
puntentelling uit de afdelingsuitslag of apart uit rayon 1&2 en 3&4 of zo moet blijven. 
 
Bestuur OBvP wacht stemming af maar hoopt dat de punten uit de afdelingsuitslag 
worden gehaald.  
Uitslagen van Rayon 1&2 en 3&4 hebben we niet gezien, maar als de puntentelling niet uit 
de afdeling kan komen dan liever uit deze gezamenlijke rayon uitslagen. Dit is ook voor de 
NPO kampioenschappen toegestaan  
  
Voorstel 3 
Met ingang van 2021 zijn de afdelingen van sector 1 ook apart gaan lossen als sector 1 
verdeeld in een A en een B deel, hierdoor zijn er zelfs lossingen van verschillende 
lossingsplaatsen geweest. Op de dagfond en NPO jongen duiven vluchten is van een 
sectorvlucht niets meer over, U meld ons tijdens de vergadering van afd 2 dat de 
samenwerking tussen de 4 afdelingen van sector 1 goed is en dat we veel samen vervoeren, 
maar als we naar verschillende losplaatsen rijden kan er niet worden samengewerkt en niet 
samen worden gelost vanuit dezelfde losplaats, dit zorgt voor kleine concoursen van 
groepjes duiven terwijl de liefhebbers die aan deze vluchten meedoen laten weten voor een 
gezamenlijke lossing te zijn op deze vluchten en wij begrijpen niet waarom deze vluchten 
met een afstand van + 500Km op de dagfond en + 400 Km voor de jongen duiven niet 
gezamenlijk worden vervoerd en gelost zodat er ook werkelijk een Sector 1 vlucht is en een 
uitslag word gemaakt van sector 1 A / 1 B. 
Hierdoor grotere lossingen op de dagfond en jonge duivenvluchten. Mooiere concoursen 
met mooie spreiding van de duiven. We willen dan ook voorstellen dat het afdelingsbestuur 
met de overige 3 afdelingen afspraken maakt om gezamenlijk te vervoeren maar 
belangrijker gezamenlijk te lossen op hetzelfde tijdstip zeker voor de dagfondvluchten en de 
laatste 2 jongen duivenvluchten. 
Preadvies bestuur: Voorafgaand aan het seizoen vindt overleg plaats met de overige 
zuidelijke afdelingen omtrent het vervoer m.n. marathon en dagfond.  Ook wordt 
gesproken over de losplaatsen  en de lossingen. Afdeling 1 zat/zit in een moeilijk parket en 
vindt een lossing in 1a verband eigenlijk al te breed en prefereert een vlieggebied met 
afdeling 5. Afdeling 4 is met name voor de jonge duiven geen voorstander van 
sectorlossingen. Voor de 6e dagfondvlucht ( die speciaal was afgesproken om gezamenlijk 



te vervoeren  en te  lossen  was helaas niet voldoende  belangstelling in Br 2000) Kortom 
als bestuur doen we wat we kunnen en zijn in gesprek met zowel het bestuur van afdeling 
1 als met afdeling 3 en 4 over mogelijke verdere samenwerking. We sorteren hier al op 
voor door de aanschaf van extra Ruco manden voor mogelijk vervoer op de dagfond. 
Deze Ruco manden zijn immers ook  in gebruik bij afdeling 1-2-3-4- en 5.( Oomens manden 
alleen beperkt bij afdeling 4) 
 
Bestuur OBvP vind de samenwerking met afd 1-3-4 belangrijk voor het vervoer en de 
sectorvluchten, bij de oude duiven zeker deze vluchten in ieder geval met afd 3 te lossen 
als afd 1 met afd 5 wil gaan samenvliegen prima en afdeling 4 heeft in het verleden alleen 
naar eigen belang gekeken, samenwerking met afd 3 is volgens ons het best te 
organiseren, zeker nu er meer grote manden zijn aangeschaft dus lijkt het ons het beste 
om samenwerking met afd 3 als prioriteit te stellen, maar liefst de hele sector 1 gelijk 
lossen op alle dagfond vluchten bij de oude duiven en de laatste 2 jongen duivenvluchten, 
De uitslag is toch al niet gezamenlijk maar gesplitst in 1A en 1 B voor sector 1. Op deze 
afstanden is een gezamenlijke lossing het beste als er ook word samengewerkt qua 
vervoer geen fout mogelijk bij gelijke lossing.  
  
Voorstel 4 
Vliegprogramma datums volgen. 
We begrijpen dat er liefhebbers zijn die altijd elke week een concours willen en vinden dat er 
flexibel moet worden omgegaan door de organisatie door de lossing met een dag te 
vervroegen toch een wedstrijd te kunnen houden, en de hele week al kijken naar welke dag 
het beste is om met de duiven te kunnen vliegen, maar we hebben nog liefhebbers die aan 
het arbeidsproces deelnemen en in het weekend een hobby hebben, het weer laat zich niet 
bepalen door ons als liefhebbers en vaak zijn de voorspellingen niet juist en is het weer beter 
dan verwacht en kunnen de duiven op zaterdag toch worden gelost, indien dit niet kan is er 
de zondag nog om het concours te laten doorgaan, op de dagfond zou het zelfs nog op 
maandag mogelijk zijn, maar als het weer te slecht is kom op zondag richting huis en probeer 
nog te lossen zodat er een concours mogelijk is, en zo niet rijd met de duiven naar huis, op 
vrijdag lossen vinden we niet wenselijk Ik heb nog nooit gehoord dat een voetbalwedstrijd 
die op zaterdag gepland staat op vrijdag word gespeeld omdat het weer wel eens te slecht 
kan zijn op zaterdag, deze word op zaterdag afgelast en uitgesteld. Als er wel een aanpassing 
plaats vind moet dit toch zeker op woensdag middag bekend zijn bij de liefhebbers en niet 
pas als we aan de inkorftafel staan met onze duiven of zelfs onze duiven thuis hebben 
gehouden omdat het weer niet word vertrouwd, maar beter vinden we het om de wedvlucht 
datums aan te houden en niet te vervroegen.  

Preadvies bestuur: Als lossing op vrijdag niet wenselijk is kan het zeker niet op maandag 
i.v.m. de werkende liefhebber.  Het bestuur is zeker geen voorstander van “last minute “ 
beslissingen of crashsituaties maar kan pas tot publikatie overgaan als de vergunningen 
etc. geregeld zijn. Afgelopen jaar moesten we  onze chauffeurs zelfs tijdens het rijden 
informeren omtrent gewijzigde losplaats en lossingsdag . Kortom we doen wat we kunnen, 
maar als we niet de mogelijkheid hebben om in het vervolg aan te passen of te wijzigen 
dan zullen we tot algehele afgelasting moeten overgaan. 



Bestuur OBvP heeft het alleen over eventuele dagfondvluchten die uitgesteld worden nog 
op maandag te kunnen spelen zoals gebruikelijk was, voor de overige vluchten graag de 
zaterdag en zondag gebruiken. 

PV 2013 KPV Kaatsheuvel 

Voorstel 1 
De KPV wil graag dat de lossingen van de marathonvluchten bij extreme hitte (boven 30 graden 
Celsius) en ook bij weersomstandigheden waarbij het aannemelijk is dat duiven bij een middaglossing 
in de neutralisatietijd arriveren, plaatsvinden in de morgen. Graag zo vroeg mogelijk, maar in ieder 
geval vóór 10.00 uur. De beslissing daaromtrent wordt genomen door de lossingscommissie. Het 
verloop op de vlucht Bergerac van afgelopen seizoen is voor het gros van de marathonliefhebbers, die 
ons bestuur daarover heeft gesproken, een grote teleurstelling gebleken.  

Preadvies bestuur: Beslissing omtrent het lossen bij marathonvluchten wordt genomen door  de 
nationale lossingscoordinator en niet door onze lossingscommissie. Het bestuur is mede in het 
belang van het welzijn van de duiven zeker geen voorstander van massale aankomsten in de 
neutralisatietijd en zal dit ook meenemen naar de Ledenraad van de NPO 

 

Bestuur OBvP er is een hitteprotocol vastgesteld als men zich hieraan houd is het prima.  En 
verder: OBvP bestuur neemt preadvies bestuur over. 
 

Voorstel 2 

Het concept vliegprogramma voor de marathon van onze NPO kent drie vluchten per sector die 
door de afdelingen mogen worden vastgesteld. Wij zien graag dat in ieder geval de vlucht vanuit 
Dax of een vlucht met vergelijkbare afstand wordt gekozen. Nog liever willen wij twee vluchten 
met een Dax-afstand naast de nationale St. Vincent. 

Preadvies bestuur: Na vaststelling van het concept vliegschema in de NPO Ledenraad  kan 
de invulling plaats vinden door onze vliegprogrammacommissie. In het overleg met de 
overige zuidelijke afdelingen zullen we tot overeenstemming moeten komen. Het bestuur 
stemt in met dit voorstel. 

OBvP bestuur neemt preadvies bestuur over. 

voorstel 3  

De KPV wil graag dat lossingen op vrijdag of maandag slechts bij hoge uitzondering plaatsvinden. 
Denk hierbij aan de werkende (vaak de jongere) liefhebbers, die veelal ook nog het werk in de 
verenigingen moeten verrichten. De voorkeur van de KPV gaat - indien om welke reden ook 
verplaatst moet worden - sterk uit naar zondag, boven de vrijdag of maandag. 

Preadvies bestuur: Als lossing op vrijdag niet wenselijk is kan het zeker niet op maandag 
i.v.m. de werkende liefhebber. Wij verwijzen naar het bestuursvoorstel omtrent deze 
problematiek en leggen de vraag omtrent al dan niet verplaatsen naar de vrijdag voor aan 
de ALV. 

Bestuur OBvP heeft ook een gelijk voorstel ingediend 



Voorstel 4 

De KPV vindt dat communicatie tussen de afdeling en de verenigingen beter en met name 
sneller/eerder moet, zodat de leden op tijd door de verenigingen kunnen worden geïnformeerd. 

Preadvies bestuur: Het punt betere/snellere communicatie is ook besproken in het overleg 
tussen bestuur/ vliegprogrammacommissie en lossingscommissie en wordt opgepakt. 

voorstel 5 

De KPV vraagt de afdeling ervoor te willen zorgen dat op de vluchten van het jonge 
duivenprogramma ook oude duiven mogen worden ingekorfd als invliegduif. 

Preadvies bestuur: zie onze reactie op het voorstel van PV 1935 M.B.v.P. 

 
                                                                                                     

Schriftelijke rondvraag  ALV 27 oktober 2021 

 

PV 1939 O.B.v.P 

Pontoise 
De vlucht op 21-8-2021 vanuit Pontoise jonge duiven is bijzonder slecht verlopen. We hebben diverse 
duiven gemeld gekregen die op een schip zijn geland, Ik weet niet of de ZO wind hier de hoofdrol in 
heeft gespeeld of het lossingstijdstip i.v.m. de mist die de duiven al snel na de lossing zijn ingevlogen, 
maar waarom heeft het bestuur van afd 2 besloten om het advies van het IWB te negeren en ook 
waarom het advies van de LC van onze afdeling niet is opgevolgd, het bestuur heeft het advies van 
het IWB en LC afd 2 genegeerd met alle gevolgen 

Belangrijk vinden wij hoe gaan we hier in de toekomst mee om het IWB en onze LC zijn de hele week 
bezig om een zo goed mogelijk beeld te vormen van het weer op de vlucht dag, en ze hebben te 
maken gehad met moeilijke omstandigheden afgelopen seizoen, maar altijd hebben ze de intensie 
om het beste te doen in het belang van de duiven, volgens ons heeft het bestuur de LC niet serieus 
genomen er was al veel aangepast in 2021 maar het belang van de duiven en uiteindelijk de 
duivensport moet bovenaan staan. Nu is het resultaat te zien aan de aantallen deelnemende duiven 
op de laatste vluchten voor jongen duiven, dit is slecht voor de sport en slecht voor de inkomsten 
voor de afdeling maar slechter nog voor de duiven die niet op de boot hebben kunnen landen maar 
in het zeewater terecht zijn gekomen graag reactie van het bestuur hoe het heeft kunnen gebeuren 
en hoe te voorkomen in de toekomst, deze vraag is opbouwend bedoeld om zoiets in de toekomst te 
voorkomen, 

 Reactie bestuur: Inmiddels heeft er een overleg plaatsgevonden tussen het bestuur en 
vertegenwoordigers van de  lossingscommissie en vliegprogrammacommisie om dit soort situaties 
in de toekomst te voorkomen. Besloten is een kerngroep te formeren met vertegenwoordiging 
vanuit de LC en VC en het bestuur welke mandaat heeft om tot wijziging van het programma  over 
te gaan. Deze kerngroep zorgt ook voor een snelle en goede communicatie naar de verenigingen en 
via de website. 



 
 
Wagenpark. 
Bestuur NPO geeft In op de hoogte aan dat alle duivenwagens voorzien zouden moeten worden van 
een automatisch lossingssysteem. Hoe gaan we dit in afd 2 doen? 

 Reactie bestuur: Het bestuur heeft de vervoerscommissie, gezien de grote extra kosten voor 
onderhoud dit jaar, gevraagd met een toekomstvisie voor het vervoer te komen. Gezien de 
financiële positie van Br 2000 is een investering voor deze aanpassing van meer dan € 40.000,- en 
de staat van het wagenpark op voorhand niet verantwoord. Bovendien is het gezien de ervaringen 
bij andere afdelingen nog de vraag welk soort systeem/ aanpassing  het meest geschikt is. 

 
 


