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Voorstellen voor de eerst komende najaarsvergadering. 
 
Leiderdorp, 28 augustus 2018 
 
 
Geacht bestuur, 
 
De leden van Postduivenvereniging de Bloemerd vragen uw aandacht voor de volgende voorstellen, 
suggesties of vul zelf maar in. 
 
De alombekende duivenliefhebber Martin van Zon schreef onlangs, naar aanleiding van het vervoer 
door afdeling 5, in zijn blog het volgende, waarbij het ons met name om het laatste gaat: 
 
“We moeten eigenlijk eerst nog even terug naar 2007.Toen maakte Willem de Bruyn zijn toekomst 
plannen bekend in het NPO orgaan. Willem vertelde dat het zijn plan was om de vlieglijn te gaan 
verleggen. Hij vond dat er iets gedaan moest worden aan het feit dat er in Dordrecht (kortste afstand 
afd.5 rayon Oost) meestal veel beter werd gepresteerd dan in de regio Gouda (zijn woongebied).Hij 
wilde een aantal top hokken in de regio Gouda op een hoger niveau zien te krijgen. En deze duiven 
dan leren om als één blok naar huis toe te vliegen. Enkele jaren later vertelde Willem vol trots en 
plein public (Habru forum) dat het hem gelukt was de vluchtlijn te verleggen. Daar zit dus een 
filosofie achter! Maar er is meer geregeld! De duiven van Gouda en Reeuwijk zitten strak bij 
elkaar in de auto en vliegen dus ook echt als een blok richting huis. Onze duiven rayon A gaan 
bijna wekelijks achterste voren in de vrachtauto en worden dan bijgestopt. Als we geluk 
hebben komen we in de Goudse auto terecht en anders worden we ergens anders bij gestopt. 
Het moge duidelijk zijn dat hoe dan ook de beste plekken in de auto’s al vergeven zijn. Dus de 
kans dat je helemaal boven in de vrachtauto terecht komt( met het risico gekookt te worden) 
of helemaal onderin( waar je als duif kans op de grond geslagen te worden) is dan ook heel 
groot als je wekelijks bijgestopt wordt. We voelen ons hier in de regio dus wekelijks behoorlijk 
gepiepeld (in de maling genomen). 
Ik vertel dit verhaal eerst omdat anders lezers zo dadelijk zouden kunnen gaan denken dat er 
allemaal krabbers in de regio Krimpen a/d Ijssel wonen (rayon A)”. 

Kennelijk wordt dat dus niet alleen door ons gevoeld. Wij zijn namelijk ook van mening dat 
bovenstaande voor ons van toepassing is. Werden we voorheen opgehaald door de “grote” wagen, 
dan is dat nu al een paar jaar door een , wijlen onze oud leden de gebroeders Kok zouden zeggen,  



kuikenbak. 

Waarbij gelijk wordt opgemerkt dat de chauffeur daarvan een topventje is. Het onderbuikgevoel 
zegt dat er iets niet aan dat vervoer deugt, en waarom is het oude vervoer plotsklaps uit beeld. Wij 
zijn van mening dat we allemaal een zelfde vrachtprijs betalen dus recht hebben op gelijk vervoer 
als alle overige leden van afdeling 5. Wij vragen u hier een discussie over op te starten bij de 
afdeling. 

Dat vragen wij eveneens te doen voor wat betreft de africhtingsvluchten bij aanvang van het 
seizoen. Wat is in hemelsnaam de bedoeling van in eens naar meer dan 100 of 150 km. De afdeling 
bestaat ook uit leden uit Nieuw Venner, Hoofddorp, Leiden etc., dus niet alleen uit Gouda, 
Drechtsteden en noem maar op. Op de wijze waarop nu het seizoen geopend wordt, zeker bij een 
beetje minder weer, staat Leiden e.o. gelijk al op 5 – 0 achterstand. Graag worden wij op een zelfde 
wijze behandeld als Gouda, Drechtsteden enz.  

De sprongen in het begin maken we voor de Zuid Hollandse eilanden, kortste afstand (Herkingen) 
65 km. minder dan Leiden. Is het misschien mogelijk dat zij op de eerste Vitesse vluchten naar 
andere stations gaan zodat zij ook kilometers kunnen maken (ik weet nog wel een ophaal wagentje) 
en b.v. bij 200 km., gemiddelde afstand Leiden, weer samen gaan vliegen. 

Opmerking: misschien zou men wel eens kunnen bedenken dat steeds meer liefhebbers geen jonge 
duivenvluchten meer vliegen maar de navluchten. Ongetwijfeld is daar het gevolg van dat de 
jaarlingen misschien wel wat minder slim aan de start komen. Als zij dan ook nog eens worden 
geconfronteerd met belachelijke afstanden en slecht weer, dan kan iedereen invullen wat de 
consequenties zijn. Een beetje nadenken en anticiperen is hier dus wel op zijn plaats. 

M.a.w. een beetje duifvriendelijke africhtingen c.q. beginvluchten, met kortere afstanden dan nu 
gebeurd.   

Verder wanneer er vrijdag bijna bekend is dat er zaterdag niet gelost kan worden, dus 2 nachten mand, 
er 27 duiven in de mand gedaan kunnen worden. 

Wat betreft de midfondvluchten zouden de afstanden wat ons betreft maximaal 400 km moeten zijn; 
met de jonge duiven later beginnen met een maximum van 10 vluchten. Tevens zou er ( voor de 
jonge duiven ) wat meer rekening moeten worden gehouden met de weersomstandigheden  en daar 
op in spelen, al moet gezegd worden dat daar het afgelopen jaar al mee gestart is. 

Als laatste zijn wij van mening dat de start van het vliegseizoen best een paar weken later mag. Dit 
omdat de normale werkende mens, ja ze zijn er nog, veel te krap tijd heeft om zichzelf en zijn 
duiven op het vliegseizoen voor te bereiden. Uiteraard kunnen we zeker wel langer doorgaan. 

Vriendelijke groeten, 
 
namens Postduivenvereniging de Bloemerd. 
 
Bert de Meij, secretaris  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


