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Elst (Utr.), zaterdag 11 maart 2017,
Geacht bestuurslid/bestuur,
Hierbij doen wij u toekomen de notulen van de gehouden vergadering op 8 november 2016
om 20:00 uur in het lokaal van PV de Postduif, Verhuizensestraat 8a te Ingen.
NOTULEN:
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom hier in het
koude Ingen (ligt aan het weer) alle clubs zijn nog niet aanwezig en de secretaris zal
het u zo vertellen. Wij als regio bestuur zijn nu natuurlijk wel blij dat u bent gekomen.
We hebben niet z’n grote agenda en ieder kan deze avond zijn zegje doen. De
evaluatie van afgelopen seizoen was niet z’n goed seizoen en deze moeten wij maar
gouw vergeten, ik hoop dat wel allemaal een plezierige vergadering hebben.
2. Appel kiesmannen: (denk aan de geloofsbrief).
Met kennisgeving afwezig: 0729 Ons genoegen Ede.
Met kennisgeving afwezig: 0933 Zwaluw Beneden-Leeuwen.
Zonder kennisgeving afwezig: 0729 Ons Genoegen Ede.
Later alsnog binnen gekomen: 1028 Rhenen en Omstreken.
Totaal aanwezig 371 van de 463 kiesgerechtigden.
3. Notulen: voorjaarsvergadering 21–3–2016 (zie de bijlage).
De voorzitter vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn op de toegestuurde notulen
van 21 maart 2016. Deze zijn er niet en de secretaris word bedankt voor dit verslag.
4. Mededelingen en ingekomen stukken:
Wat ons betreft geen ingekomen stukken die op tijd zijn binnen gekomen als voorstel
van de vereniging 0906. Er was een misverstand tussen de vereniging en de regio
secretaris dat op het juiste mailadres is ontvangen. Wij kunnen deze voorstellen wel
behandelen maar niet in stemming brengen omdat u niet met de achterban hierover
heeft kunnen vergaderen.

Vereniging 0906 voorstel 1: Wij hebben geconstateerd dat er dit jaar meerdere vluchten zijn
geweest dat het aantal liefhebbers dat aan die vlucht meedeed net rond de 50 was of daar
onder. Gezien de tendens dat het aantal leden waarschijnlijk elk jaar af zal nemen. Vinden
wij dat het regio bestuur nu maatregelen zal moeten nemen. En niet moet wachten dat het
aantal liefhebbers na een nog dramatischer aantal zal zakken. Daarom willen wij voorstellen
onze Regio weer terug te brengen van 3 naar 2 kringen. Wij zijn er terdege van bewust dat
er voor enkele jaren terug een besluit door de Regio is genomen om het aantal kringen van
2 na 3 te brengen. Dit om dat men vond dat Heteren niet aan zijn trekken zou komen. Wij zijn
van mening dat nu na het algemeen belang gekeken zal moet worden. En dat een concours
met een zeer laag deelnemers veld hier niet mee aan bijdraagt. Wij stellen voor 2 kringen
Noord en Zuid oftewel onder de Rijn en daar boven. Dit zal ook er toe bijdrage dat het aantal
leden o.a. op de feestavond weer tot een acceptabel aantal kan komen. Tevens zijn er ook
meerdere voorstellen op de afdeling na voren gekomen om voor volgend jaar de
kampioenspunten voortaan uit de regio te halen.
Wil de vereniging uit Druten hieraan nog iets toevoegen? Ja zeker met de jonge
duivenvluchten was het dramatische betreft deelname per kring, dus laten wij nu actie
ondernemen en als dat niet gebeurd zal zeker de afdeling hierin met een voorstel
komen.
0768 H. v/d Weg: Ik begrijp het dat de ontwikkeling in de duivensport om
veranderingen vraagt meer een Noord en Zuid te verdelen heb ik persoonlijk nog al
moeite mee, je krijgt 2 kringen die veel te breed worden en wind gevoelig zijn en dit
moet ook goed worden overwogen welke keuzes hierin worden gemaakt. Gelukkig
heb ik ook gezien dat de kringen in Regio Zuid 3 nog allemaal redelijk van de zelfde
grote zijn, dus mijn inziens is het niet gelijk nodig maar in andere regio’s en
afdelingen zijn de CC veel kleiner en laten wij zeker even wachten waar de afdeling
mee gaat komen met het herindelen van de regio’s maar ik vraag mij eigen af of dat
breed genoeg gedragen word.
0732 R. den Dulk: Wij zitten in Regio Zuid 3 nog boven het minimum per kring en dat
is in Regio Zuid 4 wel anders en zij zijn een klein beetje jaloers op ons. En in de
afdeling zijn afgelopen jaar al weer 6 verenigingen opgeheven of gefuseerd. Het gaat
heel snel en over 5 jaar zitten wij waarschijnlijk op 1500 leden en dat is niet vol te
houden. Ook afgelopen jaar hebben wij veel jonge duiven verloren en dat is nu
nummer 1 om dit beter te krijgen. Dan de vlieggebieden i.p.v. regio’s is voor het
afdelingsbestuur een pré omdat er dan een bestuurslaag tussen uit kan en deze
personen zitten dat per vlieggebied in het afdelingsbestuur of in de commissies
vervoer of lossingen. Wij zijn nog de enigste afdeling met zoveel lagen (afdeling,
regio, kringen). We moeten het betaalbaar houden en zien te overleden.
Kring 1 heeft 145 en kring 2 heeft 148 en kring 3 heeft 170 leden dus de verdeling is netjes.
Vereniging 0906 voorstel 2: Ons volgende voorstel is om het regio bestuur niet zelf meer de
Vitesse vluchten te laten invullen. Maar dit voortaan aan de vergadering over te laten. Zodat
zij ook zeggen schap hier in hebben.
Voorzitter vraagt aan de vereniging wat hebben wij hierin verkeerd gedaan? Ja het
komt van onze leden vergadering en voornamelijk met de jonge duiven en Vitesse
vluchten met 100 Km de eerste klokvlucht! Wij willen als vereniging veel verder
beginnen met de africhtingen, Voorzitter dit klopt want jullie (Druten) wonen
dichterbij Brabant als Ederveen, in de voorgaande vergadering is het ook mandaat
gevraagd en de vergadering is akkoord en er zijn ook geen klachten binnen gekomen.
Maar we kunnen het toch niet vastzetten want de losplaatsen zijn nog niet bekend.

En wij vragen u weer om het mandaat om de Vitesse vluchten te gaan invullen? Wij
kunnen hierin niet mee instemmen maar de rest wel! Jonge duiven is al aangenomen
volgens Henk Barends zie matrix van de afdeling, dit betreft africhtingsvluchten.
Aanmelding nieuwe 2de secretaris: Geachte secretaris, Graag wil ik mij aanmelden voor de
vacature 2e secretaris. Ik ben reeds 12 jaar secretaris van de P.V. Airborne en wil mij
ontwikkelen als bestuurder in de duivensport. Heeft u n.a.v. bovenstaande nog vragen dan
hoor ik dit graag. Met vriendelijke groet, Johan Gerritsen Secretaris P.V. Airborne
Dit word door de vergadering met luidapplaus goed gekeurd en de voorzitter zegt namens
het bestuur u hartelijk welkom want wij komen deze mensen te kort in bestuurdersland.
Vereniging 1023 voorstel: Zie de bijlage. Hierbij het voorstel van pv de postduif uit Ingen en
Omstreken voor de aanstaande Regio vergadering op 8-11-2016. Extra bij gevoegd een Exel
bestand waarin de berekeningen terug te vinden zijn. met o.a. een opzet van wat nu de
Vitesse kampioenen van de regio zijn en hoe het geweest zou zijn als de punten uit de regio
uitslag gehaald zou zijn. dan kun je constateren dat alle liefhebbers van kring 2 zouden stijgen
naar een hogere plaatst in het kampioenschap. Dit is in kleur verwoord.
Betreft; voorstellen voor de najaarsvergadering d.d. 8 November 2016
Geacht bestuur,
De leden van pv de Postduif Ingen en omstreken (1023) willen van de gelegenheid om
voorstellen in te dienen gebruik maken en hebben de volgende voorstel.
Voorstel 1.
Om met ingang van 2017 de punten voor het regio kampioenschap uit de regio uitslag te halen
en niet uit de kring. En deze dan ook voor het afdeling kampioenschap te laten tellen.
Motivatie;
Het punten halen voor het regio kampioenschap is niet meer van deze tijd. En is zeker geen
eerlijk kampioenschap. Laat staan het kampioenschap van de afdeling. Want de punten van de
regio tellen vervolgens ook voor het afdeling kampioenschap.
Neem nu de Vitesse vluchten van regio 3 er zijn totaal 24724 duiven ingekorfd.
Aantal duiven aantal %
Kring 1
7390
Kring 2
7532
Kring 3
9802

30%
30%
40%

prijzen bij eerste 100 duiven
28 pr.
40 pr.
32 pr.

prijspercentage
28%
40%
32%

In kring 2 wordt een dermate hoger prijs percentage vervlogen als dat er duiven ingekorfd
worden dat deze liefhebbers dubbel gestraft worden. Omdat het concurrentie gehalte hoger is,
en het aftrekgetal hoger is, omdat er minder duiven mee zijn in betreffende kring 2. En dit
heeft niet met wind of ligging te maken omdat dit de meest westelijke kring van regio 3 is, en
aan de westelijke rand van de afdeling ligt, en we samen met het oostelijk gelegen regio 4
gelost worden en er gemiddeld in een jaar meer west in de wind zit als oost.
Zo ook de afgelopen Vitesse vluchten in 2016.
Dit zelfde beeld zien we bij de Midfond, Jonge duiven en Natour terug komen.
Er worden nu liefhebbers kampioen (wat overigens ook kampioenen zijn) maar die geen regio
of afdeling kampioen horen te zijn.

Dit speelt niet alleen in regio 3 maar ook in de overige regio’s Oost en West en regio 4.
Onaangewezen kampioenschappen Vitesse Regio 3.
Kampioenschapspunten vanuit de Kring.
Lidnummer Naam liefhebber
Woonplaats Punten Kring
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
22
23

0853-0086
1023-1173
1021-9057
0906-0041
0731-0417
0732-1076
1061-0882
0853-0752
0771-9141
0906-9082
1015-9231
0732-0364
1021-0367
0731-9246
1002-0984
1000-0154
1015-9251
1023-0691
1002-0780
1002-0739

A. Geitenbeek
D.G. de Greef
Comb. V.d. Woestijne
E. Bouwman
H. Pol
Reico Jansen
Anton Hendriksen
J. Gerritsen
K. & J. Oostendorp
W. & F. Ebben
M. van de Pol & Zn.
R. Versteeg
A. Arends
Comb. K. & J. Kraak
C. Terschegget
Wulf van Laar
Gebr. V.d. Dikkenberg
Bert de Haas
C. van der Wel
H. Elden-v.d. Pol

Heelsum
Lienden
Opheusden
Afferden
Ede
Ede
Ede
Renkum
Wageningen
Beneden-lee
Opheusden
Ede
Opheusden
Ede
Elst Utr.
Elst Utr.
Rhenen
Kesteren
Elst Utr.
Elst Utr.

5790,6
5716
5631,3
5582,5
5578
5536,5
5517
5479,1
5441,7
5411,3
5382,7
5379,3
5334,1
5302,8
5300,6
5288,3
5215,3
5087
5083
4531,6

3
2
3
3
1
1
1
3
1
2
3
1
3
1
2
2
2
2
2
2

Onaangewezen kampioenschappen Vitesse Regio 3.
Kampioenschapspunten vanuit de Regio.
Lidnummer Naam liefhebber
Woonplaats Punten Kring
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1023-1173
0853-0086
0906-9082
0771-9141
0732-1076
0731-0417
1021-9057
0906-0041
1002-0984
1015-9251
1061-0882
0853-0752
1000-0154
1023-0691

D.G. de Greef
A. Geitenbeek
W. & F. Ebben
K. & J. Oostendorp
Reico Jansen
H. Pol
Comb. V.d. Woestijne
E. Bouwman
C. Terschegget
Gebr. V.d. Dikkenberg
Anton Hendriksen
J. Gerritsen
Wulf van Laar
Bert de Haas

Lienden
5843,5
Heelsum 5710,89
Beneden-lee 5664,12
Wageningen 5509,81
Ede
5488,58
Ede
5485,06
Opheusden
5464,44
Afferden
5440,15
Elst Utr.
5409,21
Rhenen
5408,9
Ede
5374,74
Renkum
5361,54
Elst Utr.
5352,28
Kesteren
5345,21

2
3
2
1
1
1
3
3
2
2
1
3
2
2

15
16
17
18
19
20

0732-0364
0731-9246
1015-9231
1002-0780
1021-0367
1002-0739

R. Versteeg
Comb. K. & J. Kraak
M. van de Pol & Zn.
C. van der Wel
A. Arends
H. Elden-v.d. Pol

Ede
Ede
Opheusden
Elst Utr.
Opheusden
Elst Utr.

5221,78
5199,32
5176,92
5172,38
5149,04
4660,7

1
1
3
2
3
2

Voorzitter dit voorstel is ook ingediend door de vereniging 1000 maar het is een
afdelingszaak en daar komt het in het voorjaar van 2017 terug op de vergadering. Dirk de
Greef; het is geen gezamenlijk voorstel (bevestigd door de heer A. Brinkman) maar dit speelt
al jaren dat er liefhebbers er boven uitsteken in de bepaalde kringen, als je kijkt naar 2015
was C. Terschegget maar net aan kampioen in de regio en afdeling doordat er andere
liefhebbers in minder sterke kringen betere punten krijgen en hoger worden geplaats in de
regie uitslagen. Dus wij vinden dit geen eerlijk kampioenschap als je op regio niveau vliegt
dan hoor je daar je punten te krijgen enz. Zie de bijgevoegde voorbeelden als het anders
word geteld. Dus je word in Kring 2 dubbel gestraft en dat lijkt ons niet de bedoeling.
Volgens de voorzitter moet er eerst nationaal iets gaan gebeuren omdat daar ook de punten
uit de kring komen. DdG.; We moeten dan maar gewoon afwachten? Vz. Het is een
afdelingsaangelegenheid dus helaas voor nu. WhzB. is geen competitie van het NPO.
0768 H v/d W; we hebben het over 463 leden en bij de eerste 20 is het redelijk verdeeld met
de kampioenschappen! Er is weinig verschil in tussen de verschillen in de kringen en het
heeft ook met de wind te maken. Vroeger was het in de Afdeling Oost Gelderland ook zo
goed verdeeld, wij hebben nog geluk in onze regio maar kijk maar eens naar de andere
regio’s. DdG. er zijn ook voorbeelden van een liefhebber uit Ochten dat hij in kring 3 op de
4de plek zou staan en bij ons staat hij op de 30ste plaats.
0865 Kok geeft de heer De Greef hierin steun dat het wel terecht is dat het word benoemd.
0906 Van Zwam wil ook graag zijn steun hierin geven betreft de liefhebbers Ebben e.d. En
hoe leg je het een vreemd iemand uit hoe dit werkt en op welke plaats je eindigt. In de kring
3de worden en in de regio 10de leg het maar uit.
Henk Barends; je zal maar in Heteren wonen en is namelijk al diverse keren gebeurd dat er al
300 duiven waren gevallen in kring 2 en 1 en dat toen pas in Heteren de eerste was dus je
zou daar maar wonen, het is dus afhankelijk waar je woon. De afdeling gaat proberen de
spelvreugde terug te brengen maar dan moet je mijn inziens dit niet doorvoeren. DdG.
Heteren ligt wel in het midden van 70% van de lossingen dus waarom dan niet vroeger
draaien? Kwaliteiten? En Renkum heeft ze wel? 0768 Dan moet je ook gaan kijken naar het
1:10 vliegen? Volgens HB. Krijgen we dan oorlog in de afdeling ☺, Voorzitter we moeten
geen zorgen hebben over de kampioenen want die komen wel aan hun trekken maar over
de krabbers die moeten wij zien te behouden. Maar als je eigen benadeelt voelt zou ik het
jammer vinden Dirk. DdG. De krabber kijkt volgens mij niet naar de Regio of Afdeling maar
deze kijkt meer op Kring en Samenspel/verenigingsniveau.
Naar een verdere zeer uitgebreide discussie sluit de voorzitter dit hoofdstuk.
5. Behandeling voorstellen verenigingen:
Geen.
Voorstel 2 van uit de voorjaarsvergadering van PV de Zwaluw 0933:
Wij zouden graag zien dat de wedvluchten die door de Regio georganiseerd worden, met 20
tot 30 km per vlucht verder vervlogen gaan worden. Neem nu de 1e klokvlucht jongen

duiven, dit wordt vervlogen op St. Job in ’t Goor, dit is voor een aantal van onze liefhebbers
die woonachtig zijn in Dreumel 83 km.
PREADVIES BESTUUR: Houden zoals het was dit afgelopen jaar 2016.
De vluchten kunnen nog niet worden ingedeeld want deze zijn bij ons nog niet binnen.

6. Behandeling afdelingsagenda: (zie de afdelingssite).
Midfond de eerste 3 vluchten gaan wij regio zuid 3 verder als de regio noord.
1002 Jan van Doorn; vraagt hoe dat verder gaat en kan het niet anders, de voorzitter
legt dit uit en ook dat de Belgen steeds moeilijker doen met lossen van onze duiven
(begrijpelijk want wij Nederlanders hebben het verbruikt). Wij moeten ook elke
lossing aan een plaatselijke liefhebber in België vragen of dat er mag worden gelost.
7. Overige zaken; (vacature 2de secretaris en 2de penningmeester).
2de secretaris is aangenomen hiervoor onze dank.
Penningmeester geeft aan dat er 10.000 minder duiven zijn vervoerd maar ook dat er
wel € 1.100,- minder inkomsten is geweest daar tegenover staat ook minder kosten.
We halen de begroting zeker en deze opcenten zal worden gehandhaafd in de komende
jaar 2017
Graag ook uw wedvlucht bescheiden vandaag te bestellen hij noemt de verenigingen
op en deze leveren ze ook gelijk in, bedankt.
8. Rondvraag;
NIEMAND
9. Sluiting.
De voorzitter bedankt de vergadering voor hun inbreng en wens een ieder wel thuis en
neem zeker nog iets aan de bar.
Met vriendelijk groet,
Bestuur Regio Zuid 3 Afd. 8 GOU.
Secr. K. (Kemp) van Esseveld.

