
Verslag ALV Zevenhuizen 

29 oktober 2018 

 

Hierbij het verslag van de ALV van afdeling 5, gehouden op 29 oktober. 

1. Opening door de voorzitter 

Geachte aanwezigen, 

Allen hartelijk welkom op deze ALV waarin wij kort willen terugblikken op afgelopen seizoen.  

Wij kunnen stellen dat het een pittig seizoen geweest is voor de duiven, wat ook terug te zien is in de 

aantallen duiven die  er dit  jaar  vervoerd  zijn. Wij  hadden al  een programma wat  vooraf  als  zwaar 

werd aangemerkt, de weersomstandigheden hebben hier ook geen goed aan gedaan. Zoals beloofd 

gaan wij hier het komende seizoen rekening mee houden in het samen te stellen vliegprogramma. 

Inmiddels is het iedereen wel duidelijk dat wij daar als afdeling inmiddels minder invloed op hebben, 

aangezien  de  in  het  leven  geroepen  secties  met  een  voorstel  zijn  gekomen  met  een  programma 

waarover  gestemd  gaat  worden  in  de  NPO  ALV  van  10  november.  Als  dat  programma  wordt 

aangenomen ben je als afdeling verplicht je daar aan te houden. Echter daar zijn nog wel een aantal 

zaken  niet  geheel  duidelijk,  zoals  de  vraag  of  je  nu  echt  verplicht  bent  een  bepaalde  afstand  te 

vliegen. Want als dat zo is, is dit programma voor een aantal afdelingen niet uitvoerbaar. 

Terugkijkend op het 1e jaar van het nieuwe bestuur kunnen wij stellen dat het relatief “rustig” is  in 

afdeling 5. Rustig tussen aanhalingstekens, want er is altijd wel iets te mopperen, zowel aan de west 

kan als aan de oostkant. Inmiddels is het bestuur redelijk gesetteld en wordt het tijd om een aantal 

vraagstukken  op  te  gaan  pakken.  Zoals  u  heeft  kunnen  zien  zijn  er  een  aantal  voorstellen 

doorgeschoven, vooral die te maken hebben met nieuwe gebiedsindelingen en veranderingen van de 

losmethode. Onze bedoeling is daarbij zeker niet dat er van uitstel, afstel komt. Zoals u heeft kunnen 

lezen willen  we met  een  commissie  aan  de  slag  om  te  gaan  kijken  naar  een  andere  indeling  van 

afdeling 5.  Dat dit een hele kluif zal worden is een ieder wel duidelijk, maar als wij allemaal bereid 

zijn water bij de wijn te doen en over onze eigen muren heen te kijken dan moet het mogelijk zijn om 

tot een andere, lees betere, indeling te komen. Maar later in deze vergadering daar meer over. 

Ook  is  er  inmiddels een  commissie Eerlijk  spel  in het  leven geroepen binnen afdeling 5  (buiten de 

werkgroep Eerlijk spel die door de NPO secties in het leven is geroepen). Deze werkgroep zal morgen 

voor het eerst samenkomen. 1 van de vragen die ze daarbij voor zichzelf moeten beantwoorden is de 

volgende, “Doen we geen dubbel werk?”.  Wij hebben als bestuur het toch goed geacht om er alvast 

mensen mee aan het werk te zetten, want wachten op de NPO levert teveel vertraging op. En gezien 

de eerste signalen die er door de NPO werkgroep naar buiten zijn gebracht  is dat, denken wij, een 

terechte gedachte. 

Daar waar wij net hebben aangegeven dat het in afdeling 5 relatief rustig is, is het Nederland breed 

behoorlijk onrustig. Jullie weten dat er een vergadering is geweest met alle afdelingen, inmiddels is 

de boel opgeschud en is er hier en daar contact met de eerder genoemde secties. Wat ons (maar ook 

de secties) in ieder geval duidelijk is, is dat er over het hele traject bijzonder slecht gecommuniceerd 

is.  Een  delegatie  van  de  afdelingen  (met  onder  andere  Harry  in  de  gelederen)  gaat  daarover 

aanstaande woensdagavond in gesprek met de NPO. Wij zullen u over de uitkomsten van dit gesprek 

op de hoogte houden. 



Om  toch  maar  1  punt  van  slechte  communicatie  te  benoemen,  op  dit  moment  zijn  er  nog  geen 

stukken binnen van de NPO welke op 10 november behandeld moeten worden. Ook dit punt wordt 

woensdag meegenomen, maar dit is uiteraard een onwerkbare situatie.  

Zo hebben wij de komende maanden dus nog voldoende te doen op bestuurlijk gebied, we gaan er 

vanuit dat wij nog steeds het vertrouwen hebben wat er aan het begin van dit jaar ook was.  Wij gaan 

als  bestuur  onze  schouders  er weer  onder  zetten,  in  het  belang  van  de  duivensport  in  Nederland 

waarbij u niet bang hoeft te zijn dat we de belangen van afdeling 5 uit het oog verliezen. 

Tot zover deze opening. 

2. Appél kiesmannen 

De secretaris houdt appél van de kiesmannen en komt tot de volgende namen en aantallen (25 

kiesmannen totaal): 

Samenspel Leiden      4  Samenspel Drechtsteden    2 

Dhr. Plug          Dhr van Sintmaartensdijk 
Dhr. Onderwater        Dhr Muller 
Dhr. Hoogenboom 
Dhr. Lammerts 

Samenspel ZHO      2  Samenspel Gouwe en IJssel    3 

Dhr van de Laar         Dhr van den Heuvel 

Dhr Busscher          Dhr van der Lely 

Samenspel Hoekschewaard eo   3  Dhr Thierry 

Dhr van den Berg.  

Dhr Helmus.          Samenspel MHO      2 

Dhr Heistek.          Dhr van de Burg 

Samenspel ZHE       3  Dhr Zwartjes 

J. Jongejan          Dhr Seinen 

J. Torreman 

Dhr Esser 

Samenspel Westland      3 

Leo v Rijn  

Charles de Zwart 

Oscar Toet 

Samenspel MHW      2 

Peter Sebel 

John de Winter 

 



3. Vaststelling verslag en besluitenlijst van de ALV van 5 maart  

De voorzitter gaat door naar punt 4 en vraagt of er op of aanmerkingen zijn over de notulen van de 

ALV van 5 maart. Die zijn er niet dus die notulen worden voor akkoord getekend. 

4. Inkomende en uitgaande stukken 

Secretaris  heeft  een  lijst  opgesteld  van  inkomende  en  uitgaande  stukken.  Het  betreft  hier  vooral 

mailverkeer. De secretaris legt nog een keer uit dat gedetailleerd weergeven van al deze berichten, 

los van het vele werk, in zijn ogen niet noodzakelijk  is. De mails die binnen komen worden meestal 

niet  door  de  secretaris  beantwoord maar  gaan  naar  degene waarvoor  de mail  bedoelt  is.  Zo  gaat 

degene die verstand van zaken heeft, of verantwoording draagt over een bepaald donderdeel van de 

afdeling,  hierop  antwoorden.  Dit  voorkomt  ruis.  De  secretaris  vraagt  de  vergadering  nogmaals  of 

deze vorm van aanleveren van  inkomende en uitgaande  stukken akkoord. Hij  benadrukt nogmaals 

dat  stukken  waar  alle  samenspelen  kennis  van  moeten  hebben  worden  gedeeld  met  de 

samenspelen.  Er  komt  hierop  geen  commentaar  uit  de  vergadering,  dus  zal  dit  in  het  vervolg  zo 

uitgevoerd worden. 

5. Voorstellen samenspelen. 

Wij  starten  de  voorstellen met  het  voorstel  wat  het  bestuur  gedaan  heeft met  betrekking  tot  de 

voorgestelde lossingen. De voorzitter leest dit voorstel nog een keer voor. 

Voorstel: 

Zoals u heeft kunnen zien zijn er veel voorstellen binnen gekomen aangaande de wijze van lossen en 

de  losgroepen. Al deze voorstellen heeft het bestuur  serieus bekeken om hieruit een onderbouwd 

voorstel te doen. Het voorstel ziet er als volgt uit: 

Oude duiven 

Losgroepen rood/wit/blauw blijven  intact, de  lossingen  in België zijn per  losgroep, vanaf de Franse 

grens gaan we totaal lossen 

Jonge duiven 

Losgroepen  rood/wit/blauw blijven  intact,  de  lossingen  gaan  tot  en met  de  2e  2  nachten mand  in 

groepen  los,  daarna  wordt  er  totaal  gelost.  (dus  er  worden,  even  ongeacht  de  losplaats,  2  jonge 

duivenvluchten met 2 nachten in groepen gelost) Daarbij houden we wel in het oog dat er minimaal 

5 afdelingsvluchten voor de jonge duiven overblijven. 

Om  de  groepslossingen  nog  beter  te  laten  verlopen  zou  het  ideaal  zijn  wanneer  we  van  3 

verschillende  losplekken kunnen  lossen. We weten dat dit  in België niet eenvoudig  is,  toch wil het 

bestuur samen met het vervoer opnieuw op zoek gaan maar meer losmogelijkheden in België. 

Wellicht  zult  u  denken,  nou  dit  is  weinig  spectaculair.  Dat  klopt,  echter  voor  een  grootscheepse 

aanpak van de losproblematiek en indeling van onze afdeling is het op dit moment al te laat om dit 

nog  voor  het  seizoen  2019  goed  geregeld  te  krijgen.  Toch  denkt  het  bestuur  dat  het  goed  is  om 

hiernaar te gaan kijken. We stellen daarom ook voor een werkgroep te formeren die na gaat denken 

of de indeling en loswijze van onze afdeling anders kan. Deze werkgroep zal de opdracht krijgen om 

in het voorjaar van 2019 met een voorstel te komen. Op dat moment is er voldoende tijd om alle ins 

en outs te bekijken en zo mogelijk dit voorstel aan te nemen tijdens de ALV van 2019. 



Elk samenspel mag een kandidaat voordragen voor deze werkgroep, het bestuur beslist uiteindelijk 

wie er in deze werkgroep terecht komt. 

Uiteraard beseffen we dat niet iedereen hier tevreden mee zal zijn echter we denken dat we hiermee 

een  aanvaardbaar  alternatief  hebben  geboden.  Uiteindelijk  is  ons  doel  het  spelplezier  voor  alle 

liefhebbers van afdeling 5 in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. 

Nadat de voorzitter dit gedaan heeft wil samenspel ZHE een vraag stellen. Zij geven aan dat de leden 

voor wat de oude duiven betreft akkoord zijn maar wat betreft de jonge duiven niet. De voorzitter 

geeft aan dat die keuze er niet  is. Of we nemen het voorstel aan  , of we  lossen komend  jaar weer 

zoals in 2018. Er ontstaat een levendige discussie waarbij een aantal samenspel voorzitters aangeven 

dat ze in principe voor het nieuwe voorstel zijn, echter dat de leden hier niet met een meerderheid 

voor  gekozen  hebben.  Daarnaast  wordt  deze  discussie  bemoeilijkt  omdat  het  definitieve 

vluchtprogramma nog niet bekend is. Uiteindelijk wordt er voorgesteld om het bestuur het mandaat 

te geven om na het definitief bekend worden van het vliegprogramma de keuze te maken voor die 

nieuwe losmethode. Hierover wordt gestemd, 8 samenspelen zijn hiervoor, alleen samenspel ZHE is 

tegen. 

Het mandaat voor de beslissing over de wijze van lossen ligt na deze stemming dus bij het bestuur. 

Overige voorstellen samenspelen. 

Met  het  aannemen  van  het mandaat  betreffende  de  lossingen  in  2019  komen  veel  voorstellen  te 

vervallen.  Ook  de  voorstellen  die  gaan  over  nieuwe  gebiedsindelingen  vervallen  voor  dit moment 

aangezien er een commissie komt die naar herindeling van afdeling 5 gaat kijken. 

Een aantal zaken worden nog wel benoemd/behandeld 

‐ Voorstellen  met  betrekking  tot  invliegduiven.  Voorzitter  benoemt  dat  ook  de  sectie 

marathon  hier  naar  alle waarschijnlijk  een  voorstel  over  gaat  indienen. We  spreken  in  de 

vergadering af dat we in principe voor invliegduiven zijn, echter dat er nog wel goed naar de 

registratie gaan kijken. We willen met elkaar daarvoor een goede oplossing vinden! 

‐ Weerprotocol. Er is een weerprotocol gemaakt in 2012, die gaan we onder het stof vandaan 

halen en nog een keer tegen het licht houden. Zo nodig wordt deze aangepast, zodat we in 

2019 met duidelijke richtlijnen kunnen gaan werken. 

‐ Op de vraag of wij in 2019 wellicht toch in eigen vereniging kunnen afslaan terwijl wij elders 

inkorven  zijn wij mede  afhankelijk  van  de NPO. Die  is  bezig met  aanpassing  van  de  regels 

hieromtrent  maar  daarnaast  moeten  er  ook  software  matig  zaken  aangepast  worden.  De 

NPO gaat er nog  steeds  vanuit dat dit  voor het  seizoen 2019 geregeld  is.  Let wel!  Los  van 

deze aanpassingen zullen we ons wel moeten houden aan het minimaal aantal inkorvers per 

vereniging. Er wordt  in de vergadering gemeld dat hier nog regelmatig de hand mee wordt 

gelicht! 

‐ Over de doordeweekse africhting zijn meerdere voorstellen die vragen of we verder kunnen 

gaan dan Meer. Hier zal rekening mee worden gehouden in 2019. 

‐ Naar  aanleiding  van  de  opmerking  dat  er  een  aantal  voorstellen  naar  de  CC  commissie 

worden  doorgeschoven,  vraagt  de  heer  van  de  Berg  (  samenspel  Hoeksche Waard)  of  de 

vergadering nog iets over deze voorstellen te zegge heeft. De aanwezige CC leden geven aan 

dat  hij  hier  een  punt  heeft,  de  voorstellen  van  de  CC  zullen  via  de  secretaris  aan  de 

samenspelen worden gemaild. Mocht een samenspel  input hebben voor de CC dan kan dit 

via de secretaris daar aangeleverd worden. 



‐ De heer  Jongejan heeft  nog  een  vraag over  de  afstanden en dan met  name de wedvlucht 

Gien.  Deze  kon  voor  de  kortste  afstand  niet  voor  alle  spelletjes  geteld  worden,  de  heer 

Jongejan stelt dat hij dan voor niemand kan tellen. De afstand  is voor de liefhebbers op de 

kortste  afstanden  te  kort  om  mee  te  tellen  voor  de  Olympiade.  Het  bestuur  en  de 

concourscommissie zullen bij de keuze van de losplaats daar waar mogelijk rekening houden 

met de diverse spelmogelijkheden.  

‐ Met  betrekking  tot  de  opmerking  van MHO  over  het  feit  dat  er  nog  steeds  leden  op  de 

verkeerde  uitslagen  staan  wordt  door  de  voorzitter  gereageerd  dat  dit  primair  de 

verantwoordelijkheid  is van de verenigingen. Die moeten ervoor  zorgen dat alle  leden met 

de  juiste  coördinaten  erin  staan,  gekoppeld  aan  het  juiste  lidnummers.  We  zullen  hier 

voorafgaand aan het seizoen nog voldoende aandacht aan besteden! 

‐ De  opmerking  over  betere  en  gelijkere  conditie  in  de  auto`s  wordt  besproken.  Er  wordt 

aangegeven dat alle auto`s dezelfde type ventilatoren hebben die dezelfde hoeveelheid lucht 

verversen. Daarnaast voldoen ze ruimschoots aan de eisen die er gesteld worden ( dit wordt 

gemeld omdat er twijfel is of de afdeling 5 auto`s wel aan de nieuwe “normeringen” voldoen) 

 

6. Van het bestuur 

Hier  komt  de  voorzitter  nog  kort  terug  op  de  ingestelde  commissie  eerlijker  Spel  (met  vanuit  het 

bestuur Maurice Noordam  in de gelederen). Uiteraard ontspint er zich direct een discussie over het 

wel of niet beperken van het aantal duiven. De algemene indruk die er is ontstaat is dat de meeste 

liefhebbers best kunnen leven met 100‐200 duiven, echter dat 400 (en op termijn nog meer) teveel 

van het goede is.  

Ook wordt de vraag gesteld of er weleens iemand heeft gesproken met de grote inkorvers. Dit wordt 

onder  andere  beaamd  door  de  heer  van  de  Heuvel  van  Gouwe  IJssel  die  in  het  verleden  hier 

gesprekken over heeft gevoerd. Ook is er zeer recent een gesprek geweest tussen de heren de Zwart, 

Blaak en Verkerk om deze  lastige materie nog eens aan te kaarten. Uit dit gesprek  is eens te meer 

gebleken dat voornoemde speler zelf heus de problemen wel ziet die dit met zich mee brengt. Zijn 

intentie  is  dan  ook  om  zijn  jongen  in  2019  te  gaan  spelen  op  de  JD  vluchten,  waardoor  de 

verhoudingen op de natour al heel anders komen te  liggen. Dit neemt nog steeds niet weg dat wij 

dan nog moeten bekijken wat er vast gelegd kan worden in het kader van eerlijker spel. We willen 

nogmaals  benadrukken  dat  dit  verhaal  niet  om  1  liefhebber  draait, maar  om  eerlijker  spel  in  het 

geheel. 

Ook benoemt de voorzitter nogmaals dat er een commissie komt die gaat onderzoeken hoe en of de 

afdeling anders  ingedeeld kan worden  in 2020. Deze commissie  zal onder  leiding  staan van Arthur 

van  Marrewijk.  Alle  samenspelen  kunnen  hiervoor  kandidaten  aandragen,  het  bestuur  bepaalt 

uiteindelijk wie er in deze commissie plaats gaat nemen.  

7. Vliegprogramma 2019 

Helaas  ,  zoals  al  een  aantal  keren  aangegeven  deze  avond,  zijn  er  nog  geen  stukken  van  de  NPO 

binnen. Dus ook het officiële vliegprogramma is er nog niet. We weten dus niet of datgene wat we 

kunnen  vinden  publicaties  in  “op  de  hoogte”  en  via  oa  de  PIPA  website  ook  het  daadwerkelijke 

programma is. Het is in iedere geval al verbazingwekkend dat we op deze manier moeten vernemen 

wat een eventueel programma is en niet via het officiële kanaal, de NPO. We zullen hier later dit jaar 

dus een nieuwe vergadering voor moeten plannen 



8. Wordt samen met punt 9 van de agenda gepakt 

9. Rondvraag 

Er zijn 3 deelnemers die zich opgeven voor de rondvraag 

 

 

Dhr van de Berg samenspel Hoeksche Waard: 

Hoe zit het nu met de dieselprijzen, de verhoging van dit voorjaar staat niet in verhouding tot de prijs 

die we betalen aan de tank? 

De voorzitter  legt uit dat wij  in het voorjaar gekozen hebben voor de “makkelijke” oplossing, dus 1 

verhoging  voor  alle  vrachtprijzen.  Komend  jaar  gaan  wij  een  andere  rekenmethode  gebruiken 

waardoor de verdeling van de lasten eerlijker wordt.  

Op  de website  staan  veel  berichten, maar  het  is  niet  altijd  duidelijk  wanneer  er  nieuwe  berichten 

geplaatst zijn. Kan dat anders? 

De secretaris antwoord dat er normaal gesproken een datum bij moet staan, maar dat wordt nog wel 

eens vergeten. Wij gaan met de webmaster overleggen of hier een mouw aan te passen is. 

Kunnen wij de vergadering voortaan weer op dinsdag? 

Voorzitter geeft aan dat er 2 leden van het bestuur bijna altijd verhinderd zijn op dinsdag , dus dat 

gaat helaas niet. 

Samenspel Hoeksche Waard heeft bij de laatste BBQ voor de afdeling de taarten weer gesponsord. 

Het verzoek is of komend jaar een ander samenspel deze honneurs wil waarnemen. Zo niet dan doet 

de Hoeksche Waard het weer 

Voorzitter bedankt het samenspel nogmaals voor de heerlijke taarten en we wachten rustig af wie er 

volgend jaar zich met wat lekkers meldt. 

Dhr van de Burg, samenspel MHO 

Wij proberen in Rotterdam de dagfond centraler op te halen, helaas lukt dit nog niet helemaal. Vraag 

aan het vervoer om hiervoor een vaste route in het schema op te nemen, zodat dit volgend jaar wel 

gebeurt 

Voorzitter geeft aan dat daaraan gewerkt zal worden 

Dhr Busscher, samenspel ZHO 

Hoe zit het met de duif van P van de Merwe? 

Voorzitter geeft aan dat deze zaak nu onder behandeling is bij het ISR, Peter van de Merwe is in 

beroep gegaan tegen de beslissing van de afdeling. De afdeling heeft inmiddels een verweerschrift 

ingediend bij het ISR, in afwachting daarvan kan en wil de voorzitter er verder niets over zeggen. 

Hierna bedankt de voorzitter de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

 

De secretaris 


