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Jaarverslag 2021 secretaris.
Inleiding:
Het jaar 2021 zal ons evenals 2020 bijblijven als een bijzonder jaar voor onze duivensport, terwijl ik dit
schrijf zitten we weer in een loc down door een nieuwe variant van het virus. Niet alleen omdat we met
corona te maken hadden, maar ook met extreem weer. Over de vluchten later meer. Helaas kregen wij en
met name een deel van vlieggebied NO midden in het jonge duivenseizoen te maken met vogelgriep.
Gelukkig bleef het gebied beperkt, maar voor de getroffen liefhebbers bleef het een hard gelag.
Feitelijk hebben wij als afdeling, uitgezonderd de boven gememoreerde liefhebbers uit NO nagenoeg het
hele vliegprogramma kunnen afwerken, met zelfs twee lossingen op vrijdag, die ook de gemoederen
bezig hielden. Dit alles gebeurde in 2021 met de nieuwe kringindeling. Uiteraard had dit tot gevolg dat
sommige leden of verenigingen minder op de voorgrond traden, maar daarentegen kwamen anderen beter
uit de verf. Dit is inherent aan een verandering. Eerlijk spel staat ook hoog op de agenda van de NPO.
Hier zijn door A. Coolen en G. v. Eikenhorst in het “Spoor der kampioenen” en door Th. Hutten in “Op
de hoogte” de nodige artikelen aan gewijd. Wat echter altijd blijft is dat wat voor de één als eerlijk voelt
door een ander als oneerlijk wordt bestempeld.
Het nationaal vliegprogramma is op de najaarsvergaderingen in hoofdzaak vastgesteld en daaraan
gekoppeld ons afdelings-vliegprogramma. De NPO heeft aangegeven dat er in principe recht onder de
afdelingen gelost moet worden, waardoor er voor ons westelijk gelegen losplaatsen in het geding komen.
Ons vliegprogramma ligt sinds begin december bij de NPO ter goedkeuring.

Bestuur:
Het bestuur heeft afgelopen jaar, naast de contacten via telefoon en mail 11 x met elkaar vergaderd, w.o.
diverse keren online, omdat we niet bij elkaar mochten komen.
Daarnaast is er in voor- en najaar vergaderd met de vervoerscommissie en LC, waarbij ook gedurende het
seizoen contact is en een delegatie van het bestuur de vergadering van de VC bijgewoond. Ook is er
uiteraard overleg met de besturen van afdeling 7 en 9. Wat m.n. betreft een aantal sectorale vluchten niet
is verlopen zoals vooraf afgesproken. Dit zal voor komend jaar een punt van bespreking moeten zijn .
Want o.i. is afspraak is afspraak. Ook is er dit jaar 5 x informeel en digitaal vergaderd met afdelingen en
NPO. Onderwerpen waren o.a. eerlijk spel en vlieggebieden, aanpak verruwing duivensport, Statuten en
HR, reglement vervoer en lossingen en wedvluchtreglement, pensioendossier en niet de minste het
nationaal vliegprogramma, losplaatsen en vlieglijnen.
Daarnaast dienden de bestuursleden eind maart weer alle verenigingen te bezoeken m.b.t. de
inkorfbeperking t.g.v. Covid 19. Op de voorjaarsvergadering 2022 zal opnieuw de herziening Statuten en
HR geagendeerd worden. Niet omdat wij dit zo nodig vinden, maar omdat door de wet WBTR e.e.a.
wordt voorgeschreven.
Ledenvergadering.
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In 2021 kon de voorjaarsvergadering op 8 maart net als de najaarsvergadering van 2020 niet zoals
gebruikelijk in een zaal georganiseerd worden, maar moesten we onze toevlucht nemen tot weer online
stemmen over de voorstellen en via een livestream de uitslag vernemen.
En toen stond de najaarsvergadering van 22 november op de planning. Helaas door de hernieuwde loc
down konden wij niet lijfelijk vergaderen en moest op het laatste moment een oplossing gevonden
worden. Doordat alle voorstellen van bestuur, verenigingen en NPO vooraf integraal gepubliceerd worden
kan vooraf een standpunt bepaald worden en konden verenigingen schriftelijk hun stem uitbrengen. Met
dank aan de mensen van de automatiseringscommissie, Frank Jacobs en Peter Visser kwamen in de vorm
van een enquête alle relevante punten waarover gestemd kon worden bij alle leden in beeld. Ook kon men
vooraf per mail vragen stellen. Op 22 november werd via een livestream de agenda met de diverse
stempunten doorgenomen maar ook visueel ter kennis gebracht. Sommigen missen de discussie, maar
hier wil ik opmerken dat discussiëren alleen zinvol is wanneer het toekomstig beleid betreft, waarover
nog een gezamenlijk standpunt moet worden bepaald. Een mooi voorbeeld hiervan is de herindeling
vlieggebieden en daarmee samenhangend de eventuele herindeling en beperking van het aantal afdelingen
in ons land die de NPO voor ogen staat in de toekomst. Wanneer de contouren hiervoor iets duidelijker
zijn, zou dat een mooi onderwerp zijn voor een open discussie met elkaar.
Aantallen leden.
Ook dit jaar zijn ons helaas weer de nodige liefhebbers ontvallen door overlijden en leven we mee met de
nabestaanden. De aantallen van de leden die gestopt zijn met de duivensport in 2021 zijn nog niet binnen
van de NPO. De formele telling van de NPO op 1 februari 2021 was 68 verenigingen met in totaal 1854
leden waarvan 61 jeugdleden. (feitelijk zijn bij de afdeling 67 verenigingen in beeld) Helaas blijft het
aantal leden gestaag afnemen, waar we helaas ook al weten dat we 2022 ingaan met zeker 1 vereniging
minder (0857) en er ook een vereniging is die, gezien het huidige ledenaantal, in 2022 niet meer mag
fungeren als zelfstandig inkorfcentrum. Ook zijn er verenigingen die op of dichtbij het bestaansminimum
zitten. Voor die verenigingen: ga het gesprek aan met andere verenigingen, zet oud zeer aan de kant en
zoek naar werkbare oplossingen.
Kampioenschappen een TT winnaars
Als bestuur waren wij er van overtuigd dat wij op 18 december onze kampioenen op een feestelijke
bijeenkomst in Zetten zouden kunnen huldigen, maar helaas!
Onderstaand ziet u de kampioenen van 2021, die dus nog niet op een feestelijke bijeenkomst gehuldigd
konden worden. Hopelijk biedt voorjaar 2022 ons alsnog die mogelijkheid.
De jeugd kampioenen 2021 waren:
Vitesse: onaangewezen en aangewezen Maaike Petrie
Midfond: onaangewezen en aangewezen Revi Schuiling
Jonge duiven: onaangewezen en aangewezen Gerjan Remmerts
Natour: onaangewezen Mark v.d. Pol aangewezen Revi Schuiling
De generaal kampioenen zijn geworden:
Onaangewezen: plaats 3 Revi Schuiling, plaats 2 Mark v.d. Pol en op plaats 1 Gerjan Remmerts
Aangewezen: plaats 3 Gerjan Remmerts, plaats 2 Revi Schuiling en op plaats 1 Mark v.d. Pol
Bij de senioren konden we de volgende kampioenen noteren.
Vitesse: onaangewezen Comb. Huisman en aangewezen Comb. Elskamp
Midfond: onaangewezen Nijmeijer & Wezenberg en aangewezen Nissen & Vermaas
Jonge duiven vitesse: onaangewezen Bennie v. Dijk en aangewezen Hans Terwel
Jonge duiven midfond: onaangewezen Comb. Huisman en aangewezen H. Scheffel
Natour: onaangewezen en aangewezen H en EJ Eijerkamp
Eendaagse fond: onaangewezen GJ. Beens en aangewezen Henrie v.d. Berg
Marathon: onaangewezen G.J. v. Vilsteren en aangewezen W.G.H. Peer
De generaal kampioen snelheid onaangewezen werd H. Scheffel met op de 2e plaats Comb. Huisman en
op plaats 3 E. Timmerman.
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Generaal snelheid aangewezen werd Nissen & Vermaas. met op plaats 2 Lotte Eijerkamp en op plaats 3
T&H van het Ende.
De duifkampioenschappen werden een prooi voor:
Comb. Huisman

Duifkampioen Vitesse

9-1270312

H. van Hal

Duifkampioen Midfond

8-1641012

Eef van Aalten

Duifkampioen Dagfond

9-1445944

Hans Terwel

Duifkampioen Jong Vitesse

1-1624072

H. Scheffel

Duifkampioen Jong Midfond

1-1726915

H. en E.J. Eijerkamp

Duifkanmpioen Natour

0-1248646

Gert Krab

Duifkampioen Marathon

9-1476922

Lotte Eijerkamp

Asduif Snelheid

0-1085818

Onze winnaars van een “teletekst” vlucht werden door het een afgevaardigde van het bestuur met een
bloemetje gefeliciteerd en vonden daarna een foto op de afdelingssite in de fotogalerij. Wat in 2021 zeker
opvallend was dat de meeste overwinnaars te vinden waren in vlieggebied NW.
Vluchten
In het jaar 2021 kon nagenoeg het hele vliegprogramma afgewerkt worden 1 jonge duivenvlucht kwam te
vervallen. Extreem weer gooide wel hier en daar roet in het eten, waardoor zelf 2 vluchten op vrijdag
gelost moesten worden. Op de najaarsvergadering is betreffende het lossen op vrijdag een protocol
aangenomen, waarbij opgemerkt moet worden dat zowel de afdeling als de NPO als uitgangspunt heeft
dat dit geen gemeengoed mag worden en alleen als uiterste noodgreep toegepast moet worden.
Ook de nachtelijke aankomsten op de marathon vluchten heeft de gemoederen danig beroert. Maar hoe de
vluchten ook verlopen er blijven altijd voor en tegenstanders. Gelukkig is gebleken dat door het in de
nacht doorvliegen niet extreem veel duiven zijn gewond of verloren gegaan.
Helaas werden we dit jaar weer geconfronteerd met veel verliezen bij de jonge duiven. Wellicht biedt het
later beginnen met de vluchten in 2022 een oplossing, maar dat moeten we afwachten. Een goede
voorbereiding en gezondheid van de duiven blijft m.i. een must om verliezen zoveel mogelijk te
beperken.
Ladies League. Dit jaar heeft de afdeling mede op verzoek van de NPO een ladies Leaguecompetitie
geïntroduceerd. Veel inkorvers zullen de speciale voetringen en de bijbehorende roze chipringen herkend
hebben. Een team van een 5-tal dames heeft naast de kampioenschappen per vlieggebied en drietal
attractievluchten georganiseerd waarvoor ze zelf sponsoren hebben aangezocht. De dames waarvan de
uitslag op Facebook is gepubliceerd, zullen ook op de afdelingsfeestavond in het zonnetje worden gezet.
Helaas heeft het enige moeite gekost om daadwerkelijk een naam van een dame op de uitslag te krijgen
i.p.v. de reguliere naam van de mannelijke liefhebber. Binnen onze afdeling is dit uiteindelijk redelijk
gelukt in tegenstelling tot de nationale ladies competitie.
NPO
Het huidige NPO bestuur toont veel daadkracht. Zoals onder de kop “bestuur” al gememoreerd wordt op
veel terreinen nagedacht of zelfs al ingevoerd hoe verder met de duivensport in de toekomst. Naast de
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eerder genoemde onderwerpen wordt er een sanctiebeleid ingevoerd t.a.v. illegale lossingen en verruwing
in de duivensport, waar voorheen de NPO geen sancties kon opleggen van boete tot schorsingen, wordt
dit nu wel mogelijk via het ISR. Het beschikbaar krijgen en houden van losplaatsen in België en Frankrijk
is een lastig dossier waar nog veel werk verzet moet worden, zeker in relatie tot het beleid om dusdanige
losplaatsen voor de afzonderlijke afdelingen te kiezen zodat kruislossingen worden voorkomen.
Het invoeren van een nieuw systeem, waar de hoklijsten digitaal gekoppeld en opgeslagen worden aan de
paramixo entingslijsten zit in de afrondende fase. Wanneer het systeem werk kunnen er geen duiven meer
ingekorfd worden die niet op naam van de liefhebber staan of niet ingeënt zijn.
Uiteraard zijn er ook beleidsterreinen waar het laatste woord nog niet over gesproken is. Te denken valt
hierbij aan de herindeling van sectororen en/of afdelingen. Hier zullen de afdelingsbesturen en de leden
nog zeker over te spreken komen.

Vrijwilligers
Zoals bij bijna alle sportverenigingen kan onze duivensport en dus ook onze afdeling niet bestaan zonder
inzet van veel vrijwilligers, bestuurders, maar ook veel leden die het feitelijke werk verzetten in
vereniging of afdeling tijdens het inkorven, transport en lossingen, eigenlijk teveel taken om op te
noemen. Helaas hebben wij als bestuur afdeling gedurende het vliegseizoen afscheid moeten nemen van
twee van die vrijwilligers die zich al jaren hebben ingezet t.w. dhrn. E. Pleiter (convoyeur) en D. Peters
(lossingscommissie), Beide heren worden bedankt voor hun inzet en bijdrage, maar helaas moeten soms
de wegen scheiden. Wel konden wij in 2020, 3 nieuwe convoyeurs verwelkomen en zal er naar
verwachting ook in 2022 nog een nieuwe toetreden.
Alle vrijwilligers dank voor hun inzet.
Marinus ten Dolle
Secretaris afdeling 8 GOU
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