
Notulen Najaarsvergadering 2013 de Reisduif te Scherpenisse     6-11-2013 
 

1. Om 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom, we hopen op een 
vruchtbare vergadering ik hoop dat een ieder zorg draagt dat  ook een ieder zijn zegje kan doen.  
Dan vraagt hij een minuut stilte ter nagedachtenis van Leen Hage een van onze oprichters van de Reisduif 
Leen is 90 jaar mogen worden en had tot de laatste dag duiven en heeft afgelopen jaar nog mee gespeeld. 
Hartelijk dank aan onze leden die ervoor zorgen en altijd in de weer zijn voor de duiven ingekorfd te 
krijgen. Op 11 november bestaat onze vereniging 65 jaar een hele periode laten we hopen dat er nog een 
10 jaar bijkomt.  
 

2. De voorjaarsnotulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

3. Terugblik 2013;  
Onze vereniging heeft een ontzettend goed jaar gehad vele kopprijzen vele kampioenen en als klap op de 
vuurpijl  Acht maal op teletekst: 
10de  in de Afdeling Zeeland   14 juni door Combinatie van der Zanden op Sint Vincent 
1ste    in de Afdeling Zeeland   15 juni door David Noom op Orleans 
10de in de Afdeling Zeeland   22 juni door David Noom op Bordeaux 
5de en 6de in de Afdeling Zeeland    1 juli door Combinatie van der Zanden op Tarbes 
4de   in de Afdeling Zeeland   22 juli door Dirkjan Menheere op Ruffec 
6de  in de Afdeling Zeeland     15 september David Noom op Phitiviers 
9de in de Afdeling Zeeland   15 september Kees Moeliker op Phitiviers 
Voor de Kampioenen in de Afdeling Zeeland en Samenspel 6 zie Bijgevoegd blad. 
 

4. Binnen gekomen stukken; 
Vereniging; 
Vraag van Jan-Jaap Bolier over 65 jaar jubileum en of er Jubilarissen zijn. Met het 65 jarig jubileum word 
zoals vorig jaar beslist geen verder Aktie ondernomen en er zij 3 Jubilarissen deze zullen op onze 
duivendag 7 december worden gehuldigd. 
Van het bestuur komt het voostel: 

 om voor alle vluchten een prijs van € 12,50 voor de laatste prijs te schenken. 

 of voor alle vluchten zullen er prijzen van € 6,25 gelden voor de laatste prijs en voor de prijs op de 
helft van de uitslag, te weten dat erbij een uitslag met oneven aantal prijzen de prijs gaat naar de 
eerst opvolgende prijs bevoordeeld er zijn 53 prijzen dan gaan de prijzen naar prijs 53 en 27. Er kan 
maar een prijs per liefhebber per vlucht worden gewonnen, indien het zich voordoet dat de prijzen 
door een liefhebber worden gewonnen gaat de laatste prijs naar deze liefhebber en de andere prijs  
naar de eerst volgende liefhebber dus in het gegeven voorbeeld prijs 28 of hoger.  

Wij hopen door te kiezen voor de laatste of de laatste en middelste prijs iedere liefhebber de gelegenheid 

te bieden deze prijs te winnen.  

Er wordt door de vergadering unaniem gekozen voor 2 prijzen te weten de laatste prijs en prijs op de helft 
van de uitslag deze prijzen vervallen voor de vluchten waar geen punten worden aan toegekend, dus 
geklokte duiven op zondag. 
 
NPO; 
De belangrijkste punten worden door de voorzitter doorgenomen; 
 
Het hoger beroep van Pigeonvillage tegen de NPO: al deze perikelen kosten de NPO 0,5 manjaar per jaar. 



Dopingperikelen: er komt een commissie die onafhankelijk van de NPO dopingcontroles gaat doen. Alle 

mededelingen ten aanzien van berichtgeving uit België zal via de PR-medewerker van de NPO gaan. 

Dinsdag 5 en woensdag 6 november is daar een overleg over met de Belgische duivenbond te Lille. 

Problemen die de luchtvaart ondervindt met duiven op vliegvelden: ook daarover zal met 

vertegenwoordigers van de luchtvaart worden overlegd in Lille op 5 en 6 november. 

Zorgen om voldoende losplaatsen. 

De manifestatie word op 23 en 24 november a.s. in Houten gehouden. 

Het onderzoek van de WOWD naar het drinkgedrag van jonge duiven. Het eindverslag is nog niet klaar. 

“Hulde aan onze WOWD”, aldus de heer Buwalda. 

De neutralisatieregeling. 

De stichting PPN heeft zichzelf opgeheven. De gelden zijn overgegaan naar de NPO en bedoeld voor PR. 

Begroting 2014; De begroting van 2014 wordt vastgesteld. 

FCI-ring; De heer Buwalda geeft inzicht in de stand van zaken betreffende de invoering van een FCI-ring. In 

2009 werd besloten dat de FCI-ring zou worden ingevoerd. In 2014 zal deze er moeten komen, een 

goudkleurige ring met logo en een landaanduiding. Ieder land heeft jaarlijks gelijke kleuren. De precieze 

kosten van deze ring zal omstreeks januari 2014 duidelijk worden, maar deze zal waarschijnlijk duurder zijn 

dan onze huidige ring. De NPO wil zelfstandig overleg met de leverancier op het gebied van de bestelling. 

Nederland is het enige land dat de huidige ring gebruikt, met plaats voor het gebruik van een chipclip. De 

clips moeten tot ca. 2023 kunnen worden gebruikt. 

Verkiezingen; De herbenoeming van de heer J.C. Zoodsma uit Minnertsga in het beroepscollege met 

terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2013 werd geformaliseerd. 

Nationale/sectorale wedvluchten 2014: 

13-06-2014 St.-Vincent 

20-06-2014 Bordeaux/Cahors/Périgueux/Ruffec 

04-07-2014 Tarbes/Albi 

11-07-2014 Cahors/Tarbes/Orange 



25-07-2014 Dax/Cahors 

Het programma voor de eendaagse nationale/sectorale fondvluchten en de nationale/sectorale 

jongeduivenvluchten: 

05-07-2014 Châteauroux 

13-09-2014 Orléans/Sens/Mantes-la-Jolie/Morlincourt 

Nationale Derbyvlucht der Junioren 2014; 

Er is een voorstel binnengekomen om de datum voor de Nationale Derby der Junioren, 2 weken later dan in 

2013, vast te stellen op 13 september 2014. Voor dat punt mochten de kiesmannen voor het eerst deze 

vergadering stemmen. Met 20 stemmen voor en 2 tegen werd de datum vastgesteld op 13 september 2014. 

Beleid entingen paramyxo; 

Er zal volgende week een publicatie plaatsvinden over de eisen waaraan een entlijst moet voldoen. 

Voorstellen Afdelingen 

Melden van duiven Marathonvluchten 2014 

Het voorstel van de afdelingen 1, 2, 3 en 4, met name alle geconstateerde duiven te laten melden via de 

nationale inkorfcentra, evenals het voorstel dat de rekenaar van de marathonvluchten een gelijksoortig 

overzicht beschikbaar stelt op zijn site bij de marathonvluchten, zoals al enkele jaren wordt toegepast bij de 

ZLU, wordt met 14 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. Door het NPO-bestuur zal wel eerst 

worden geïnformeerd naar de kosten van dat alles. 

Neutralisatietijd 

De neutralisatietijd zal opnieuw ter discussie worden gesteld. Bestuur NPO zal op de voorjaarsvergadering met 

een aangepast voorstel komen. 

Voorstel lossingsbeleid marathonvluchten 

Naar aanleiding van het afgelasten van een marathonvlucht heeft het bestuur NPO verwijten gekregen. Het 

bestuur is het hier niet mee eens. Het gaat uiteindelijk om het nakomen van afspraken. Deze afspraken waren 

helder. Een middaglossing is een middaglossing en een ochtendlossing is een ochtendlossing, tenzij er 

uitzonderlijke situaties zich voordoen. Achteraf dient verantwoording te worden afgelegd. En zo heeft het 

bestuur ook gehandeld, waarbij de diervriendelijkheid voorop staat. 



 

Voorstel afdeling 9: door laten gaan van vluchten en afspraken over de lossingen 

De afdeling 9 stelt voor om met ingang van het seizoen 2014 een ochtendlossing altijd een ochtendlossing te 

laten en een middaglossing altijd een middaglossing. Daarvan mag niet meer worden afgeweken. Mocht het 

blijken dat er door deze beslissing niet gelost kan worden, dan wordt de vlucht uitgesteld en zo nodig na de 

maximale termijn van overstaan afgelast. Ook wordt voorgesteld dat vluchten van het nationale programma 

nooit meer op voorhand mogen worden afgelast wegens de verwachte weersomstandigheden. Met 13 

stemmen voor, 8 stemmen tegen en 1 onthouding wordt dat voorstel aangenomen. 

Organisatieontwikkeling 

Het NPO-bestuur wil op basis van adviezen van werkgroepen met een haalbaar plan komen. Het bestuur wil 

de afdelingen bezoeken en mede daarom is de afspraak met de kiesmannen verplaatst naar 28 december 

2013. De voorzitter zegt dat we elkaar wat moeten gunnen en overstijgend moeten kunnen denken. 

Uitgewerkt voorstel hoe het verder gaat wordt voorgelezen. 

Medelingenmap en rondvraag 

In de rondvraag vooral vragen over lossingplaatsen waarbij de zorg over criminaliteit op de lossingplaatsen 

wordt uitgesproken. 

Piet Laban vraagt of er al een besluit is genomen door de NPO met betrekking tot het verminderen van duiven 

in de korven helaas kan ik hierover niets terug vinden, Piet is van mening dat hier al een besluit over genomen 

was en vraagt of we dit kunnen aankaarten op de Afdelingsvergadering, voorzitter zegt dit toe. 

Afdeling Zeeland; 
Afdelingvoorstellen en Verenigingsvoorstellen.  
Alle voorstellen worden voorgelezen; 
Dagfond vluchten  hier moeten wij trachten om dagfond inzetlokalen te handhaven identiek 2013, als toch 
inzetlokaal problematiek van de Afdeling doorgaat zullen we toch in ons lokaal alle vluchten blijven inzetten 
en indien ze niet worden opgehaald zal David Noom de korven naar Sint Annaland brengen.   
Voorstel voor kampioenschap met de jonge duiven hier heeft Piet Laban een probleem met kampioenschap 
voor de jonge duiven zoals dit voorstel door de Afdeling is voorgesteld na enige discussie word voorstel van de 
Afdeling toch als beste gezien. Verder zijn er  geen opmerkingen. 
 
 
 
 
 



Samenspel 6; 
Op verzoek van Zierikzee zijn we bij elkaar gekomen alleen Nieuwerkerk had geen interesse er zijn afspraken 
gemaakt over verdeling inzetlokalen en het stemgedrag van de punten in de najaarsvergadering Afdeling. 
 
Er is weer overleg tussen de verenigingen van Samenspel 6 alleen Nieuwerkerk ziet niets in dit overleg en had 
zich afgemeld,  tevens is er afgesproken dat we 2 maal per jaar gaan vergaderen. Dit is een goed besluit want 
alleen als er een gezamenlijke aanpak van het Samenspel is kan er iets worden voorgesteld.  
Hier zijn geen verdere vragen over gekomen. 
 

5. Pauze. 
 

6. Duivenfestijn 2013 er zal een feestavond op 7 december worden georganiseerd voor eigen leden. Tevens is 
er een bonnen verkoop op internet. Op de vraag van Wim Wols of er volgend jaarwel weer een dagsessie 
word georganiseerd zegt bestuur dat dit wel de bedoeling is. 
 

7. Afvaardiging naar de najaarsvergadering Zeeland zal bestaan uit Jan van der Zanden, David Noom en Rinus 
Laban. 

 
8. Bestuurverkiezing; 

Aftredend en niet herkiesbaar Ari Hage we willen Ari hartelijk danken voor al zijn inzet over de 25 jaar waarin 
hij niet alleen bestuurlid was maar ook 17 jaar secretaris geweest een applaus voor Ari is op zijn plaats Dirk-
Jan Menheere overhandigd Ari een waarderingsgeschenk. 
Op de vraag aan de vergadering of er liefhebbers zijn die zich willen opgeven voor het bestuur volgt geen  
respons uit de vergadering. Er hebben zich bij Jan van der Zanden  twee leden opgegeven voor het bestuur 
Wilma Lohman en Rinus Laban, beiden worden unaniem door de vergadering aangenomen als bestuurlid. 
Omdat de voorzitter niet weet wat de toekomst hem brengt zal Rinus Laban op het moment het niet meer 
gaat het voorzitterschap overnemen ook hier gaat de vergadering mee akkoord. 
 

  
9. Rondvraag; 

 Wilma Lohman vraagt of er vanuit de leden nog aanpassingen zouden moeten plaats vinden op 
onze web-site, Piet Laban komt met de vraag over de uitslagen op marktplaats vroeger als je dan 
onze vereniging aan tikte kreeg je gelijk de uitslag nu onze site waarom is hiervoor gekozen wil hij 
weten, de voorzitter bedankt Wilma in eerste plaats voor het opzetten van deze site gezien we 
meer naamsbekendheid willen creëren lijkt het ons verstandig om dit zo te laten alleen de site 
aanpassen zodat de uitslagen zijn vermeld onder uitslagen lopend jaar en uitslagen van afgelopen 
jaren. Wilma zegt toe dit te veranderen, Wilma wil ook nog wat meer inhoud geven aan onze 
geschiedenis leden met achtergrond informatie kunnen dit doorgeven.   

 Jaap de Graaf vraagt hoe het komt dat er 3 weken tijd zit tussen laatste dagfondvlucht en eerste 
natourvlucht omdat er op de natour door verschillende liefhebbers de oude duiven weer gespeeld 
worden? Volgens het bestuur is dat altijd zo geweest maar het voorstel van de werkgroep spel en 
spelvreugde heeft een vluchtprogramma uitgewerkt waarin hier volgens ons word op ingespeeld 
laten we afwachten of de NPO dit gaat meenemen en anders een voorstel indienen voor 2015.  

 Piet Laban vraagt of erop de wedvluchtdag Bergerac geen duiven inkorven is? Dat klopt de duiven 
worden vrijdagmorgen gelost en de Afdeling heeft dan geen vitesse vlucht voorzien wel een 
midfondvlucht die donderdag word gekorfd. 

 
Niet meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder een goed huisreis.  

 


