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Aan: bestuur samenspel ZHE 
Betreft: Voorstellen P.V. de Zwaluw voor vliegseizoen 2019. 
  
 Inleiding. 
De afgelopen jaren heb ik als voorzitter de “trek”van de duiven over G-O 
bijgehouden. Met name het effect van rayon lossingen tov wanneer de duiven 
gezamenlijk los gaan.  
Het effect van de rayon lossingen is dusdanig groot de oostkant van G-O in zijn 
geheel niet of nauwelijks meedoet. Alhoewel er uitzonderingen zijn. Overigens 
het gros komt nauwelijks op de lijst voor.  
Het kan niet zo zijn dat de duiven aan de oostkant binnen 2 jaar zo slecht zijn 
geworden dat ze niet bij de eerste kunnen vliegen. Hier bedoelen we, op de 
vitesse vluchten met de rayon lossingen. 
Daarnaast ijlt dit effect van “langs de kust” vliegen nog enkele weken na. Pas na 
de 1ste dagfond vlucht en de daarop de volgende midfond vlucht, wordt dit 
verschil te niet gedaan. Dan zijn de kansen nagenoeg gelijk geworden. Want dan 
lost de afdeling al enige weken alles in 1 keer en vallen de duiven over geheel het 
samenspel SZHE. 
Wat behoort nu tot de mogelijkheden om dit effect te verminderen en zo tot 
eerlijker spel te komen.! 
 
Nu zullen veel liefhebbers aan de westkant zeggen waar maak je, je druk om. Er 
zijn wijze mannen geweest die hebben besloten dat een gedeelte van G-O qua 
coördinaten bij rayon midden van de afdeling 5 behoort. Alleen gaan zij er aan 
voorbij dat geografisch o.a. Ooltgensplaat bij samenspel SZHE is ingedeeld. ( zo 
zijn er nog 3 verenigingen) Hoe kunnen we dan van eerlijk spel spreken. 
 
Voorstel 1. 
De rayon lossingen af te schaffen. Alles in 1 keer los van af vlucht 1. 
Aangetoond in 2015 en ook in 2016. Op korte vluchten, er komt gelijkmatige 
verdeling van de prijzen. Zowel oost als west maken kans. 
In 2018 is noodgedwongen heel de afdeling op een vitesse vlucht vanuit Peronne 
in een keer gelost. Het effect was dat de prijzen gelijkmatig binnen het 
samenspel SZHE waren verdeelt. Pre advies bestuur negatief 
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Voorstel 2. 
Deelnamen Ooltgensplaat in rayon wit 
Indien het 1ste voorstel onvoldoende steun krijgt, dan het volgende: 
De vluchten tot en met Peronne met rayon wit te vervliegen. 
Onze leden zijn zich bewust dat zij dan alleen in de vereniging voor een 
kampioenschap kunnen spelen en niet met SZHE meedoen. Het betreft hier dan 
het z.g. Belgische kampioenschap. Pre advies bestuur negatief 
 
Voorstel 3 
Herindeling rayons binnen afdeling 5, van 3 naar 2 rayons.  
In 2018 zijn dusdanig veel vluchten geweest met oost in de wind. Hierdoor was  
de invloed van de westelijk gelegen liefhebbers op G-O en VP alsmede de 
liefhebbers van de voormalige kuststrook, dat binnen rayon Rood speelt er 
sprake is van een enorme onbalans t.o.v. oostelijk gelegen liefhebbers. 
Graag willen we een herindeling cq aanpassing van de rayons binnen de afdeling 5. 
Is het mogelijk om van 3 rayons naar 2 rayons te gaan. Dit om de verenigingen 
welke nu in rayon midden spelen en daar qua coördinaat horen maar tegen wil en 
dank ingedeeld zijn bij SZHE en dus in rayon Rood moeten spelen ipv in rayon 
Wit. Pre advies bestuur neutraal 
 
Voorstel 4 
Vliegprogramma per jaar vaststellen en aannemen. 
Omdat de duivensport sterk in ontwikkeling is en er vele malen in het najaar 
gevraagd wordt om aanpassing van het vliegprogramma  aan te passen aan de 
nieuwe wensen en inzichten, blijkt dit niet te kunnen omdat het voor 3 jaar is 
aangenomen. Aantoonbaar haken liefhebbers nu af omdat aanpassingen te lang 
duren. 
Om te komen tot een flexibelere organisatie te komen zal de regel van “3jaar 
vast “staan van het vliegprogramma opgeheven moeten worden. Advies positief 
 
Voorstel 5 
Indien een vereniging aan de voorwaarden van reglement NPO voldoet, zij de 
mogelijkheid krijgen om de verzegelde manden aan te leveren op de door de 
afdeling aangewezen locatie. Pre advies bestuur neutraal 
In 2017 heeft het huidige bestuur van afdeling 5 op een ondemocratische wijze 
besloten , dat de duiven niet meer aangeleverd mochten worden. Alleen in de 
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door de afdeling 5 aangewezen verenigingen. Hetgeen geheel is tegen artikel 4 
van het vervoersreglement van de NPO.  
Het argument dat de concoursveiligheid in gevaar zou zijn, is onze ogen een 
doekje voor het bloeden. Gelukkig geeft het reglement van de NPO diverse 
mogelijkheden om de concoursveiligheid te borgen zonder de duivensport van ons 
kapot te maken.  
Wij zijn van mening dat het besluit van 2017 ongedaan gemaakt moet worden.  
 
 
Daar het seizoen op zijn einde loopt en er komen week al gesprekken 
betreffende het vliegprogramma 2019 plaatsvinden, is enige haast geboden om 
de beeldvormende fase met spoed te doorlopen.  
Voorstellen dienen voor 1 september bij de afdeling te zijn ingediend. 
 
  
Met vriendelijke groet. 
 
Leo Zwackhalen, voorzitter P.V. de Zwaluw. 
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