
Uitwerking van de voorstellen vanuit de Werkgroep Herindeling (13-10-2019) 
  
De afgelopen maanden is er door de werkgroep een tweetal bijeenkomsten geweest waarin wij, 
vertegenwoordigd door een afgevaardigde van alle samenspelen, hebben gekeken naar de 
mogelijkheden om te komen tot een andere indeling van Zuid Holland.  
 
De huidige indeling is in 2015 tot stand gekomen en is destijds gebaseerd op een indeling op basis 
van verenigingen. Dit heeft geleid tot 9 samenspelen waarbij de grenzen van de samenspelen op zijn 
zachtst gezegd nogal grillig zijn.  Door de indeling van de samenspelen in drie losgroepen (3 
samenspelen per losgroep) levert het grillige lijnenspel van de grenzen regelmatig discussies op.   
Conform de afspraak zou er na het seizoen 2018 gekeken naar worden naar de indeling. Dat moment 
is inmiddels aangebroken. Los daarvan is het ook belangrijk om te kijken naar een indeling die 
toekomstbestendig is. Wij zien al jaren een terugloop in leden en ook verenigingen zien zich 
genoodzaakt om te fuseren dan wel gewoon de deuren te sluiten.  Doordat verenigingen sluiten, 
zullen de leden een andere club opzoeken. Dat kan een club zijn in hun huidige samenspel, maar ook 
een club in een ander samenspel. Dit veroorzaakt weer meer splijtleden.  
Deze ontwikkelingen zien wij uiteraard terug in het aantal leden dat in een samenspel “woont”.  Een 
aantal samenspelen is dusdanig klein aan het worden dat een verdeling in kleinere rayons met 
minimaal 90 leden niet meer mogelijk is. Daarnaast zien wij dat het voor de negen samenspelen die 
nu aanwezig zijn, lastig is om aan voldoende bestuurders te komen. In veel samenspelen wordt 
diverse functies, bij gebrek aan bestuurders, door een en dezelfde persoon vervuld. 
 
Als wij dan kijken naar een model dat de komende jaren stand kan houden en waarin er op relatief 
simpele wijze spelverbanden “ingetekend” kunnen worden, komen wij uit op een verdeling die 
gebaseerd is op rechte lijnen. Deze rechte lijnen zullen zowel in de lengte als in de breedte 
gehanteerd moeten gaan worden. Op dit moment is er nog geen sprake  van een verdeling op basis 
van lengte. Dit levert, gelet op de lengte van de afdeling van bijna 80 kilometer, met name op de 
kortere afstanden problemen op met het zoeken naar de juiste losplaatsen.  
 
Op basis van bovenstaande hebben wij een tweetal opties uitgewerkt. 
 
Optie 1 
De reeds bestaande lijnen West, Midden en Oost aanhouden voor de verdeling in de lengte en 
daarnaast een Noord-Zuid lijn neer te leggen die de West, Midden en Oostlijn doorkruist. Op de 
kortere afstanden kunnen Noord en Zuid dan naar verschillende losplaatsen, er zal dan wel sprake 
zijn van een lossing voor heel Noord en heel Zuid, met als reden dat de lengtelijnen verenigingen 
kunnen doorkruisen. Binnen de vlakken die door het hanteren van deze lijnen ontstaan (in principe 6, 
maar doordat er in het noord-westen dan een te klein gebied overblijft worden het er 5  in totaal), 
kunnen er kleinere gebieden ingetekend worden om ook op de kortere afstanden leuke en zo eerlijk 
mogelijke concoursen te creeeren. 
 De Noord/Zuid lijn kunnen wij neerleggen in het geografische midden van de afdeling. Dat wil 
zeggen een lijn die loopt van Den Haag naar Schoonhoven. 
 
Als gekozen wordt voor deze verdeling kan er, met name van belang op de kortere afstanden, naar 
twee losplaatsen gereden worden. Omdat de West, Midden en Oostenlijn die wij al kennen er toe 
leidt dat leden uit één vereniging in twee gebieden kunnen vallen, is het in deze optie alleen mogelijk 
om de duiven van Noord in één groep te lossen en de duiven van Zuid in één groep te lossen. 
 
Bij het vaststellen van de Noord/Zuidlijn zal er gekeken worden  naar de liefhebbers die op of rond de 
Noord/Zuid lijn wonen. Als zij geografisch gezien in Zuid wonen, maar lid zijn bij een vereniging die in 
Noord valt, zullen zijn worden ingedeeld in Noord. Dat geldt natuurlijk ook voor de liefhebbers die in 



het grensgebied wonen en in Noord lid zijn maar ten zuiden van de lijn wonen.  Als peildatum zal 
hiervoor gelden 1 februari 2019.  
De werknamen van de 5 gebieden zijn: 
Noord-West 
Noord-Oost 
Zuid-West 
Zuid-Midden 
Zuid-Oost 
 
In de vijf vlakken die zo ontstaan kunnen weer vlakken getekend worden, om ook op de kortere 
afstanden leuke en zo eerlijk mogelijke concoursen te creeeren.  In deze variant kennen wij dus vijf 
“samenspelen” die onderverdeeld kunnen worden in kleinere gebieden, wij gaan uit van twee 
gebieden van 15 kilometer lang en 10 kilometer breed of meerdere gebieden van 10 kilometer breed 
en 10 kilometer lang. Deze lijnen kunnen vastgesteld worden op basis van coordinaten. 
 
Op deze wijze kunnen er voor iedere speldiscipline gebieden vastgesteld worden die leiden tot een 
zo eerlijk mogelijk spel. 
 
Bijkomend voordeel is dat als er door een terugloop van leden of door het feit dat er gewoon minder 
liefhebbers in een gebied wonen de lijnen “uitgegumd” kunnen worden. Dat maakt dit model 
uitermate toekomstbestendig. 
 
 
Nadere uitwerking van Optie 1 

In de loop van seizoen 2019 is weer duidelijk geworden dat er veel verliezen plaatsvinden op met 

name de africhtingen en eerste vluchten met de jonge duiven. Om deze verliezen een halt toe te 

roepen, is het verdelen van Zuid Holland in vijf vlakken in onze ogen de beste oplossing.  

De duiven kunnen in beginsel gelost worden in een kleinere groep, waarbij ook de lengte van het 

gebied waarin zij moeten zijn beperkt wordt. Dat is anders dan de huidige lengte van de losgroepen 

die wij nu kennen, immers daar is het lengteverschil ruim 75 km.  

Op bijgaande kaart treffen jullie de vakverdeling aan. De zwarte lijnen geven de Noord-Zuid en Oost-

West verdeling weer. Er is nog geen voorbeeld ingetekend voor een verdeling in kleinere gebieden 

om zo een zo eerlijk mogelijk spelgebied te realiseren. 



 

 

Wij hebben uiteraard ook gekeken  naar het aantal hokken in de verschillende gebieden. Gelet op het 

feit dat in sommige gebieden de hokdichtheid zeer groot is en in andere gebieden zeer klein, is het 

niet mogelijk om een gelijke verdeling in het aantal hokken per gebied te maken. 

In de verdeling zoals die nu voorligt ziet de verdeling er ongeveer zo uit: 

• Noord-West 414 hokken (328 hoklijsten in 2019) 

• Noord-Oost 196 hokken (176 hoklijsten in 2019) 

• Zuid-West 487 hokken (441 hoklijsten in 2019) 

• Zuid-Midden 341 hokken (298 hoklijsten in 2019) 

• Zuid-Oost 412 hokken (354 hoklijsten in 2019)  

Er is bewust gerekend met leden waarbij ook een hokcoordinaat bekend is, dit om een zuiverder 

beeld te krijgen. Het aantal leden ligt uiteraard hoger dan de hierboven genoemde aantallen. De 



cijfers zijn gebaseerd op de stand van begin 2019. Om nog meer inzicht te geven hebben wij ook de 

aantallen hoklijsten die in 2019 ontvangen zijn weergegeven. Die aantallen zijn gebaseerd op de 

stand per 30 april 2019. 

Optie 2 
Tweede optie is Zuid Holland verdelen in vijf vlakken Noord West/Zuid West/ ZuidzuidWest/Noord 
Oost/ Zuid Oost waarbij op de kortere afstanden Noord West en Noord Oost naar 1 losplaats gaan en 
Zuid West, Zuid Zuid West en Zuid Oost naar 1 losplaats. Bij een goede keuze van de lijn die Zuid 
Holland in de lengte doorkruist, in onze uitwerking ook in het midden van de afdeling (ongeveer op 
21 kilometer) zal de mogelijkheid aanwezig zijn om te lossen in twee groepen voor de losplaats waar 
NoordWest en NoordOost naar toe gaan en drie groepen voor de losplaats waar ZuidWest, 
ZuidZuidWest en ZuidOost naar toe gaan. Dit zal met name voor de korte afstanden en zeker bij de 
jonge duiven voordelig zijn. 
  
In de vijf vlakken ( 25/30 kilometer lang en 20 kilometer breed) die zo ontstaan kunnen weer vlakken 
getekend worden, om ook op de kortere afstanden leuke en zo eerlijk mogelijke concoursen te 
creeeren.  In deze variant kennen wij dus vijf “samenspelen” die onderverdeeld kunnen worden in 
kleinere gebieden, wij gaan uit van twee gebieden van 15 kilometer lang en 10 kilometer breed of 
meerdere gebieden van 10 kilometer breed en 10 kilometer lang. Deze lijnen kunnen vastgesteld 
worden op basis van coordinaten. 
 
Op deze wijze kunnen er voor iedere speldiscipline gebieden vastgesteld worden die leiden tot een 
zo eerlijk mogelijk spel. 
 
Bijkomend voordeel is dat als er door een terugloop van leden of door het feit dat er gewoon minder 
liefhebbers in een gebied wonen de lijnen “uitgegumd” kunnen worden. Dat maakt dit model 
uitermate toekomstbestendig. 
 
Bij het vaststellen van de Noord/Zuidlijn zal er gekeken worden  naar de liefhebbers die op of rond de 
Noord/Zuid lijn wonen. Als zij geografisch gezien in Zuid wonen, maar lid zijn bij een vereniging die in 
Noord valt, zullen zijn worden ingedeeld in Noord. Dat geldt natuurlijk ook voor de liefhebbers die in 
het grensgebied wonen en in Noord lid zijn maar ten zuiden van de lijn wonen.  Als peildatum zal 
hiervoor gelden 1 februari 2019.  
Hetzelfde geldt uiteraard voor liefhebbers die op of rond de Oost/West grens wonen.  
 
Uiteraard is er in zowel optie 1 als optie 2 de kans dat liefhebbers die lid zijn van dezelfde vereniging 

ingedeeld worden in een ander spelgebied (net als bij de huidige West, Midden en Oostlijnen).  Dat 

is, gelet op de verwachting dat het verspreidingsgebied van de leden die horen bij een vereniging 

alleen maar groter wordt (doordat er minder verenigingen zullen zijn), onoverkomelijk.  

 

Nadere uitwerking van Optie 2 

In de loop van seizoen 2019 is weer duidelijk geworden dat er veel verliezen plaatsvinden op met 

name de africhtingen en eerste vluchten met de jonge duiven. Om deze verliezen een halt toe te 

roepen, is het verdelen van Zuid Holland in vijf vlakken in onze ogen de beste oplossing.  

De duiven kunnen in beginsel gelost worden in een kleinere groep, waarbij ook de lengte van het 

gebied waarin zij moeten zijn beperkt wordt. tot ongeveer 25 km. Dat is anders dan de huidige lengte 

van de losgroepen die wij nu kennen, immers daar is het lengteverschil ruim 75 km.  



Optie 2 hebben wij uiteraard ook nader uitgewerkt. Op bijgaande kaart treffen jullie de vakverdeling 

aan. De zwarte lijnen geven de Noord-Zuid en Oost-West verdeling weer. De rode lijnen geven een 

mogelijke verdeling aan voor wat betreft de onderverdeling in kleinere gebieden om zo een zo eerlijk 

mogelijk spelgebied te realiseren. 

 

Wij hebben uiteraard ook gekeken  naar het aantal hokken in de verschillende gebieden. Gelet op het 

feit dat in sommige gebieden de hokdichtheid zeer groot is en in andere gebieden zeer klein, is het 

niet mogelijk om een gelijke verdeling in het aantal hokken per gebied te maken. 

In de verdeling zoals die nu voorligt ziet de verdeling er ongeveer zo uit: 

• Noordwest 381 hokken  (297 hoklijsten in 2019) 

• Noordoost 224 hokken (205 hoklijsten in 2019) 

• Zuidwest 427 hokken (388 hoklijsten in 2019) 

• Zuidzuidwest 326 hokken (290 hoklijsten in 2019) 

• Zuidoost 522 hokken (402 hoklijsten in 2019) 

Er is bewust gerekend met leden waarbij ook een hokcoordinaat bekend is, dit om een zuiverder 

beeld te krijgen. Het aantal leden ligt uiteraard hoger dan de hierboven genoemde aantallen. De 



cijfers zijn gebaseerd op de stand van begin 2019. De aantallen hoklijsten zijn gebaseerd op de stand 

per 30 april 2019. 

 

Samenvatting: 

Zowel optie 1 als 2 gaat uit van een verdeling in 5 spelgebieden. De verdeling in een vijftal gebieden 

heeft meerdere voordelen: 

• Op kortere afstanden kan er door Noord en Zuid naar twee losplaatsen gereden worden, met 

als doel een vergelijkbare afstand te realiseren, bijvoorbeeld Noord lost in Duffel, Zuid in 

Lennik. 

• Er kan gelost worden in twee, respectievelijk drie groepen per losplaats.  

• De duiven hebben hun thuisbasis in een kleiner gebied, waardoor zij niet meer meetrekken.  

• De vijf gebieden zijn gemakkelijk onder te verdelen in kleinere gebieden, met name voor de 

kortere afstanden belangrijk. Kleinere spelgebieden geeft een zo eerlijk mogelijk concours. 

• Vijf speelgebieden met daarin voldoende leden zijn toekomstbestendig. Ook bij een afname 

van het aantal liefhebbers kunnen wij met deze indeling weer vooruit. 

• Vijf spelgebieden biedt ook verenigingen voldoende ruimte om samen te gaan werken, er is 

niet direct sprake van het overschrijden van samenspelgrenzen. 

• Vijf spelgebieden houdt in vijf besturen, dat zijn er vier minder dan nu, waardoor er hopelijk 

voldoende mensen beschikbaar zijn om al bestuurder op te gaan treden. 

De huidige verdeling in West, Midden en Oost voor de uitslagen zoals deze nu gemaakt worden op de 

midfond, dagfond en midfond jonge duiven kunnen ongewijzigd blijven. Op die vluchten zal er 

immers sprake zijn van een totale lossing.   

Als werkgroep stellen wij dan ook voor om Zuid Holland met ingang van seizoen 2020 in te delen op 

basis van vijf vlieggebieden, conform hetgeen in optie 1 of optie 2 beschreven is. Binnen deze vijf 

vlieggebieden zal een verdere indeling in kleinere (wij gaan uit van twee) spelgebieden plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 


