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Wijziging M26 SInt Just Cimentiere 
De losplaats in Sint Just is momenteel niet te gebruiken i.v.m. werkzaamheden. In overleg 
met de afdeling Brabant 2000 die hetzelfde station had gepland, is ervoor gekozen om 
Fontenay sur Eure als alternatief te kiezen voor M26. 
 
 
Verlenging termijnen Nationale Kampioenschappen Midfond en Dagfond 
Er is bericht ontvangen van het NPO dat door het vele uitstellen en aflassen van vluchten dit 
seizoen de termijnen voor de Nationale Kampioenschappen op de onderdelen midfond en 
dagfond zijn verlengd. Voor de dagfond loopt de termijn nu tot en met week 31. Dit 
betekent voor Zeeland dat de vlucht E31 Ruffec nu ook hiervoor mee kan tellen zodat ook 
voor de Zeeuwse liefhebbers weer 5 dagfondvluchten beschikbaar zijn. 
Voor de midfond loopt de termijn nu tot en met week 30. In die week staat voor Zeeland de 
eerste jonge duivenvlucht met donderdaginkorving gepland, maar geen oude duivenvlucht. 
Er wordt nu een extra mogelijkheid gegeven om ook oude duiven in te korven voor een 
prijsvlucht (M30) zodat er ook daar weer 6 vluchten beschikbaar zijn voor de Zeeuwse leden. 
Voor de Zeeuwse midfondkampioenschappen komt deze vlucht in de plaats voor de vlucht 
M22 Fontenay (gelost op zondag in Menen). Van welk station er uiteindelijk zal worden 
gevlogen dat weekend hangt af van de beschikbaarheid van Sint Just Cimentiere op dat 
moment. 
 
 
Omgaan met voorschriften Nationale/sectorale Concoursen 
We hebben inmiddels 2 inkorvingen hiervan gehad en er worden nogal eens slordigheden 
gevonden bij het overmanden/overladen. Dit zorgt voor extra werk op de verzamelplaats en 
zelfs op de losplaats. We roepen de Nationale Inkorfcentra dan ook op om zorgvuldig om te 
gaan met de procedures, uiteindelijk is dit ook in het belang van de deelnemers. 
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Het is de marathonspelers ongetwijfeld opgevallen dat de melding van dhr. Steketee op 
Bordeaux afgelopen weekend na enige tijd weer is verdwenen van de meldlijst. De duif was 
niet tijdig gemeld en dit betekent voor het sectorale concours een uitsluiting van deze duif. 
Het afdelingsbestuur heeft een afweging gemaakt voor het afdelingsconcours tussen het 
belang van het melden en de prestatie van de duif. Er is de keuze gemaakt om de duif te 
plaatsen op het tijdstip van melden. 
 
 
Data diverse bijeenkomsten 
Op donderdag 18 augustus is er weer een voorzittersoverleg van de afdeling. In ieder geval 
staan het vluchtprogramma voor 2017 en de samenwerking met de omliggende afdelingen 
op de agenda. Als verenigingen nog onderwerpen hebben die ze hier willen bespreken, laat 
dit dan weten aan het secretariaat vóór 18 juli. De agenda voor dit overleg volgt dan in week 
30. De najaarsvergadering van de afdeling zal plaatsvinden op donderdag 17 november. 
 
 
Diversen 
Er doen verhalen de ronde dat het convoyagevoer van slechte kwaliteit zou zijn. We willen 
benadrukken dat we beslist geen enkel risico nemen wat de gezondheid van onze duiven 
betreft. Als er klachten zijn over zaken, vernemen we dat graag. We zullen dan onderzoeken 
of en wat we daaraan kunnen doen. 
 
Voorts roepen we op om de mensen die wekelijks in de weer zijn voor de Zeeuwse 
duivenliefhebbers op alle tijden van de dag, wat respect te tonen. Ze handelen naar beste 
weten, maar niemand is perfect. Als afdelingsbestuur proberen we voor alle leden wekelijks 
een mooie vlucht te bieden, maar dat betekent ook dat er vanuit duivenwelzijn of simpelweg 
praktisch oogpunt soms keuzes gemaakt moeten worden waar een deel van de liefhebbers 
moeite mee heeft. Het uiten van ongenoegen is dan voorstelbaar, maar probeer dat wel op 
een fatsoenlijke manier te doen. 


