
Voorstellen vanuit Samenspel Westland  

Hierbij zenden wij de voorstellen voor de najaarsvergadering  van 2018. 

Voorstel1: Vluchtprogramma Westland 2019 

Dit vluchtprogramma is minder zwaar en beter opgebouwd dan het programma van 
2018 . 

   30‐8‐2018 

Voorstel 
vliegprogramma 
Westland 2019         

               P

NMR  Inkorven  Lossing 
Wedvlucht‐Wit‐
Blauw  Wedvlucht Rood  p

                

1  vr   29‐3  Zat  30‐3  Essen Nispen  Essen Nispen   

2  vr     6‐4  Zat   7‐4  Asse  Asse/Oudenaarde*   

3  vr   13‐4  Zat 14‐4  Asse  Asse/Oudenaarde*   

4  vr   20‐4  Zat 27‐4  Quivrain  Arras   

5  vr 27‐4  Zat 28‐4  Peronne  Peronne   

6  vr     3‐5  Zat   4‐5  Peronne  Peronne   

7  do  9‐5  Zat 11‐5  Nanteuil  Nanteuil   

8  do 16‐5  Zat 18‐5  Nanteuil  Nanteuil   

9  do  23‐5  Zat 25‐5  Salbris (534 km)  Salbris (534 km)   

10  vr  24‐5  Zat 25‐5  Peronne  Peronne   

11  do  30‐5  Zat 1‐06  Nanteuil  Nanteuil   

12  do  6‐6  Zat 8‐6  Blois (536 km)  Blois (536 km)   

13  vr 7‐6  Zat 8‐6  Peronne  Peronne   

14  do   13‐6  Zat 15‐6  Pontoise  Pontoise   

15  do 20‐6  Zat   22‐6  Chateauroux(618 km)  Chateauroux(618 km)   

16  vr   21‐6  Zat 22‐6  Essen Nispen  Essen Nispen   

17  Do 27‐6  Zat 29‐6  Nanteuil  Nanteuil   

18  Vr 28‐6  Zat 29‐6  Essen Nispen  Essen Nispen   

19  Do 4‐7  Zat 6‐7  Vierzon (556 km)  Vierzon (556 km)   

20  Vr 5‐7  Zat 6‐7  Asse  Asse/Oudenaarde*   

21  Do 11‐7  Zat 13‐7  Pontoise  Pontoise   

22  Vr 12‐7  Zat 13‐7  Quivrain  Menen   

23  Do 18‐7  Zat 20‐7  Bourges (560 km)  Bourges (560 km)   

24  Vr 19‐7  Zat 20‐7  Quivrain  Menen   

25  Do 25‐7  Zat 27‐7  Nanteuil  Nanteuil   

26  Vr 26‐7  Zat 27‐7  Peronne  Peronne   

27  Do 1‐8  Zat 3‐8  Salbris (534 km)  Salbris (534 km)   

28  Vr 2‐8  Zat 3‐8  Roye  Roye   



29  Do 8‐8  Zat 10‐8  Nanteuil  Nanteuil   

30  Vr 9‐8  Zat 10 ‐8  Essen Nispen  Essen Nispen   

31  Do 15‐8  Zat 17‐8  Pontoise  Pontoise   

32  Vr 16‐8  Zat 17‐8  Asse  Asse/Oudenaarde*   

33  Do 22‐8  Zat 24‐8  Nanteuil  Nanteuil   

34  Vr 23‐8  Zat 24‐8  Asse  Asse/Oudenaarde*   

35  Do 29‐8  Zat 31‐8  Fontenay  Fontenay   

36  Vr 29‐8  Zat 31‐8  Quivrain  Arras   

37  Vr 6‐9  Zat 7‐9  Peronne  Peronne   

38  Vr 13‐9  Zat 14‐9  Peronne  Peronne   

Asse/Oudenaarde*  Afhankelijk van wind richting 

 

Preadvies samenspelbestuur: voor.  

Bestuur afdeling 5: doorgegeven aan de concourscommissie 

Voorstel 2: 

1:Lossingen: Voor rayon Rood alle vluchten behalve eendaagse fond en 
sectorvlucht(en) jonge duiven per rayon lossen.  

Motivatie; windrichting, windsnelheden en losplaatsen ten opzichte van het 
vlieggebied zijn dusdanig bepalend voor de trek van de duiven, dat het lossen van 
alleen rayon Rood een eerlijker competitiebeeld geeft. 

Als rayon midden (wit) en oost (blauw) hier geen voorstander van zijn kunnen zij zelf 
een concours van 2 rayons maken en rood  niet in de uitslag opnemen. Voor deze 
rayons blijft dan het spel zoals het nu was, waarbij rood geen deel meer uitmaakt van 
de uitslag. 

Preadvies samenspelbestuur: voor  

Bestuur afdeling 5 “tegen”: het bestuur werkt aan een alternatief wat zsm kenbaar 
wordt gemaakt.  

Voorstel 3: 

2: Splijtleden opnemen in uitslag van samenspel waarin vereniging vliegt. 

Om het lossen in samenspelen mogelijk te maken zal er een oplossing moeten 
komen mbt de splijtleden. De liefhebbers die in rayon Rood als splijtlid worden 
aangemerkt wonen in het gebied van samenspel Westland ,maar korven in 
samenspel Leiden in. Er kan geen aparte lossing per samenspel plaatsvinden. 
Wanneer leden toch in Westland willen blijven spelen en daar op de uitslag willen 
komen, dienen zij lid te worden in een club binnen dat samenspel. Met deze 
aanpassing kunnen duiven per samenspel  gelost worden. 



Preadvies samenspelbestuur: voor:  

Bestuur afdeling 5: leden kunnen het beste gewoon lid worden in het samenspel 
waarin ze willen vliegen. Tegen art 13 NPO regelement, spelen in samenspel waar je thuis 
hoort 

Voorstel 4: 

De mogelijkheid om bij sector en nationale vluchten (muv overnachtvluchten) waarbij 
in een andere vereniging werd ingekorfd toch in de eigen vereniging te kunnen 
uitslaan mits aan de reglementen wordt voldaan 

Preadvies samenspelbestuur: voor  

Bestuur afdeling 5: Primair is dit verboden! De NPO werkt ism compuclub aan een 
oplossing hiervoor, bedoeling is dat dit in 2019 operatief wordt. Het bestuur houdt 
hierover contact met de NPO 

Voorstel 5: 

Het NPO-vluchtprogramma 2019  afkeuren. 

Het vluchtprogramma 2019 dat de NPO heeft opgesteld is een slecht vlucht- 
programma en voldoet niet aan de wensen van de meerderheid van de  
duivenliefhebbers in onze regio. Als afdeling moeten we tegen dit programma zijn.  

Preadvies samenspelbestuur: voor  

Bestuur afdeling 5: Wij zien de gevaren en kennen de bezwaren, deze nemen wij ook 
mee naar het overleg met de andere afdelingen op 29 september 

Voorstel 6 

Het afschaffen van sectorvluchten bij de jonge duiven en de midfond vluchten. 

De massale lossing heeft bij midfond- en jonge duivenvluchten geen enkele 
toegevoegde waarde. Door het grote gebied van de afdeling 5 en de invloed van de 
wind is hier veelal geen sprake van een eerlijk concours. 

Preadvies samenspelbestuur: voor  

Bestuur afdeling 5: Wij zien de gevaren en kennen de bezwaren, deze nemen wij ook 
mee naar het overleg met de andere afdelingen op 29 september 

Voorstel 6: 

Houd in vluchtprogramma rekening met opening van het  jachtseizoen in Frankrijk op 
1 september. 



Daar diverse duivenliefhebbers onlangs duiven van de vlucht hebben thuis gekregen 
met lood/ kogels in het lijf vragen we de afdeling dit onder de aandacht te brengen bij 
de NPO. Daarnaast in september geen lange vluchten in het programma opnemen  
(maximaal Peronne) omdat daarbij de kans groter is dat de duiven worden geraakt 
omdat ze langer boven Frankrijk vliegen. 

Preadvies samenspelbestuur: voor  

Bestuur afdeling 5 is bekend met deze “geruchten”, maar vermoedelijk begint het 
jachtseizoen in “ons” gebied de 3e week van september. Het is wel een punt van 
aandacht 

Dit waren de voorstellen vanuit Samenspel Westland. Indien er vragen of 
onduidelijkheden zijn over de voorstellen kunt u contact opnemen met een 
bestuurslid van het samenspel. Het verzoek van vereniging 1540 hebben we niet als 
voorstel behandeld tijdens het samenspeloverleg. Dit verzoek is al naar het 
afdelingsbestuur gezonden zou er op terugkomen met een reactie. 

Bestuur afdeling 5: dit is primair een zaak tussen de 2 samenspel besturen. Dit is ook 
geantwoord nav het schrijven van het samenspel 

Met vriendelijke groet, Bestuur Samenspel Wesland. 


