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1.

Opening en mededelingen (Voorzitter Dhr. W. Jongh)
− Openingswoord
Sportvrienden namens het bestuur van de afdeling Brabant 2000 heet ik u allen van
harte welkom op deze algemene ledenvergadering. Een speciaal woord van welkom
aan de Gouden Spelddragers van de afdeling Brabant 2000.
Alvorens de vergadering te openen is het een goede gewoonte een ogenblik stil te
staan bij de ons ontvallen leden in de afgelopen periode.
In het bijzonder willen wij onze oud voorzitter Jan Kokke gedenken die op 72 jarige
leeftijd ons op 17 oktober j.l. plotseling is ontvallen. Jan was van 1995 tot 1999
voorzitter van de toenmalige afdeling West-Brabant en vanaf de fusie van 1999 tot
2002 voorzitter van de afdeling Brabant 2000.
Ik vraag u dan ook een ogenblik stilte in acht te willen nemen voor de ons ontvallen
leden.
− Terugblik seizoen 2016
Evenals vorig jaar een seizoen wat gekenmerkt werd door uitersten. Het seizoen 2016
startte aanvankelijk met relatief koud voorjaarsweer en de zomer wilde ook maar
moeizaam op gang komen. Ondanks deze gegevens zijn op een na alle geplande
vluchten door kunnen gaan. Die ene keer dat dat niet lukte zijn onze duiven nog in
Strepy Thieu gelost zodat de verenigingsconcoursen, zo men dat wilde, toch door
konden gaan. Derhalve konden dus, in tegenstelling tot de voorgaande drie jaren,
ook alle dagfondvluchten doorgaan met daarbij nog een extra concours vanuit Ruffec
hetwelk werd georganiseerd door de Fondclub Zuid Nederland. Om toch alle
concoursen, zoveel als mogelijk was, toch door te laten gaan was er dit jaar sprake
van een unieke landelijke gebeurtenis namelijk om het lossen van de duiven in het
weekend van zaterdag 11 juni te verplaatsen naar vrijdag 10 juni. Een beslissing die
niet bij iedereen in goede aarde viel maar de overgrote meerderheid van onze
liefhebbers was zeer tevreden met deze beslissing die ook zeer goed uitpakte.
Natuurlijk zal een dergelijk besluit in de toekomst niet lichtvaardig nog eens worden
genomen want immers ook onze nog werkende leden dienen van hun sport te
kunnen genieten. Om de vluchtdag van zaterdag naar vrijdag te verplaatsen is er een
bijzonder zware inspanning geleverd door onze chauffeurs, convoyeurs en loods
medewerkers waar we hun dan ook erkentelijk voor zijn.
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Evenals voorgaande jaren werd de start van het jonge duivenseizoen ontsierd door
verliezen. Dit heeft een relatief groot aantal liefhebbers doen besluiten hun jonge
duiven niet op de reguliere jonge duivenconcoursen te spelen maar op de
navluchten. Of dit een juist besluit was weten wij niet maar de cijfers geven in ieder
geval wel aan dat de verliezen van jonge duiven tijdens de periode van de navluchten
aanzienlijk minder waren.
Gelet op dit gegeven is de vliegprogrammacommissie van onze afdeling met het
voorstel gekomen om de vluchten met de jonge duiven pas te gaan starten eind juli
2017 en daarbij de maanden juni en juli te gebruiken, op die momenten dat het weer
het toelaat, om onze jonge duiven veelvuldig van korte afstanden op te kunnen
leren. Ook veel andere afdelingen in ons land overwegen het jonge duiven seizoen
naar achteren te gaan schuiven om zodoende hopelijk de verliezen met de jonge
duiven enigszins te kunnen beperken. Beste mensen, juist die verliezen dragen ertoe
bij dat een groot aantal liefhebbers hun duivenjas aan de wilgen gaan hangen of dit
reeds hebben gedaan. Want als je uittreders om de reden van stoppen vraagt is
veelal het antwoord dat zij naast de verliezen van duiven door roofvogels ook veel
jongen kwijtraken en daardoor de moed verliezen om de duivensport te blijven
beoefenen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook andere factoren die een rol spelen zoals
de relatief hoge leeftijd van onze liefhebbers waaraan we niets kunnen veranderen.
Wat we wel in de hand hebben is het verbeteren van het imago van onze mooie
sport. Draag onze duivensport positief uit zowel in woorden als op de sociale media.
Ondanks al deze wat minder prettige zaken zijn er toch een aantal leden van onze
afdeling er in geslaagd een afdelingsconcours te winnen en/of tot de kampioenen te
behoren. Van deze plaats wil ik ook namens het bestuur de kampioenen en
1e prijswinnaars van de Brabant 2000 concoursen van harte feliciteren.
Voorts kende onze afdeling ook de meeste winnaars van de Nationale concoursen, te
weten:
F. Zwiers
Comb. de Pijper
F. Zwiers
Heijblom – van Strien
D. Snoeren
P. Marijnissen

Breda
Hoeven
Breda
Raamsdonk
Roosendaal
Fijnaart

St. Vincent
Bordeaux
Dax
Chateauroux
Agen
Gien

13330 duiven
9691 duiven
4616 duiven
11922 duiven
7125 duiven
11848 duiven

Een score waar onze Afdeling terecht trots op is.
Totaal zijn er dit jaar 594.723 duiven verzonden en dat is t.o.v. seizoen 2015 4004
duiven meer.
Zoals het u allen bekend is mag iedere liefhebber in ons vervoerscentrum komen
kijken hoe de duiventransporten worden klaar gemaakt voor de reis naar de
losplaats. Echter zijn we het afgelopen seizoen geconfronteerd met liefhebbers die in
beschonken toestand naar ons vervoerscentrum kwamen en een aanval openden op
de loods medewerkers die zich daar zeer onprettig bij voelden.
Wij willen u er op wijzen dat dit gedrag niet meer getolereerd zal worden.
Iedereen is welkom maar wel met gezond en nuchter verstand.
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–

Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit 9 leden die daarbij allen een taak hebben binnen
een commissie. Ons bestuurslid Arion Besters heeft tijdens het afgelopen seizoen te
kennen gegeven zich niet meer te kunnen inzetten voor bestuurswerkzaamheden en
heeft zijn functie derhalve neergelegd. Wij zijn Arion Besters dankbaar voor zijn
werkzaamheden en wensen hem, ondanks zijn drukke baan, nog veel succes in de
duivensport toe.
Het bestuur is echter van mening, dat mede gelet op het sterk dalend ledenaantal,
het niet direct noodzakelijk is dat de bestuursmutatie van Arion Besters wordt
ingevuld.

–

Tucht en Geschillenzaken / Dopingcontroles
Tijdens het afgelopen vliegseizoen werd het bestuur van onze afdeling niet
geconfronteerd met een Tucht- en Geschillenzaak.
Vier leden van onze afdeling zijn het afgelopen seizoen gecontroleerd op het gebruik
van oneigenlijke stoffen voor wedstrijdduiven. Gelukkig waren alle uitslagen negatief.

–

Inkorflicenties
Het bestuur spreekt zijn zorg uit over het aantal inkorvende leden per vereniging. Dit
is in veel gevallen onder het reglementaire aantal van 5 en 7 (voor de nationale
vluchten) deelnemers aan de wedvlucht. Dit is niet goed met name voor de
concoursveiligheid. De verenigingen die dit betreft hebben hierover inmiddels een
schrijven ontvangen. Samenwerking met naburige verenigingen wordt dan ook
noodzaak. Vragen om lagere aantallen inkorvers dan reglementair is toegestaan
zullen niet worden gehonoreerd daar dit in strijd is met NPO regelgeving en bestuur
Brabant 2000 niet gemandateerd is hiervan af te wijken.

–

Compuclub
Ook het afgelopen seizoen is de samenwerking met Compuclub wederom fantastisch
verlopen. De uitslagen en de kampioenschappen waren altijd op tijd klaar en
beschikbaar. Hiervoor een woord van dank aan de heer van Leeuwen van Compuclub
en niet in de laatste plaats aan onze concoursleidster mevr. Ineke Godschalk.

–

Vliegprogramma 2017
Zoals te doen gebruikelijk wordt het vliegprogramma voor het komende jaar op de
najaarsvergadering Brabant 2000 vastgesteld. Een concept werd hiertoe door onze
secretaris aan u toegezonden.
Tijdens de bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle 11 afdelingen van de NPO
op zaterdag 15 oktober j.l. werden unaniem een aantal uitgangspunten aangenomen.
Zoals de datum van de nationale eendagsfondvlucht vanuit Chateauroux op zaterdag
22 juli 2017 en de data voor drie nationale marathonvluchten vanuit St Vincent, Dax
en Bergerac. Daarnaast zullen een tweetal marathonvluchten op afdelingsniveau
worden georganiseerd. Gelet op het gegeven dat het overgrote deel van de
aanwezigen te kennen gaf het officiële jonge duiven seizoen pas te gaan starten eind
juli/begin augustus werd unaniem besloten geen nationaal derby concours voor
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jonge duiven meer te organiseren. Een latere startdatum van het jonge
duivenprogramma werd noodzakelijk geacht om de massale verliezen met jonge
duiven in de maanden juni en juli trachten te verminderen. Immers tijdens de
periode van de navluchten werden aantoonbaar aanzienlijk minder jonge duiven
verspeeld. Daarom is voorgesteld het jonge duivenseizoen voor Brabant 2000 eind
juli 2017 van start te laten gaan tegelijk met de natourvluchten. Natuurlijk zullen
liefhebbers die specifiek het jonge duivenspel beoefenen hierin teleur gesteld zijn
maar de verliezen zorgen er mede voor dat elk jaar vele liefhebbers hun duivenjas
aan de wilgen hangen om reden dat ze geen aanvulling meer hebben voor de
komende jaren. In principe kunnen we dus vanavond het voorgestelde
vliegprogramma, met weliswaar enkele kleine wijzigingen, aannemen.
Definitief zal het echter pas zijn na de eerstkomende NPO Algemene Leden
Vergadering die verzet is van 6 november naar 12 december 2016. Ik wil wederom
uw begrip vragen voor wat door de vliegprogrammacommissie is voorgesteld. Zij
vormen een afvaardiging van alle leden uit het gehele werkgebied en komen
gezamelijk tot een voorstel. Dat dit niet altijd naar tevredenheid is of zal zijn van u
allen is een bekend gegeven. Het is een utopie om te denken dat we het iedereen
naar de zin kunnen maken. We hebben immers te maken met een lang en breed
werkgebied waarbij ten allen tijde de wind een hoofdrol zal spelen. Bij het maken van
het voorstel van de vliegprogrammacommissie is zoveel mogelijk rekening gehouden
met de wensen van de liefhebbers uit ons gehele werkgebied.
–

Manifestatie en Jeugddag
Op zaterdag 29 oktober zullen alle kampioenen en eerste prijswinnaars op passende
wijze gehuldigd worden in zalencentrum ‘t Pleintje te St.Willebrord.
Ook onze jeugdkampioenen zullen die middag worden gehuldigd.
Het bestuur wil de schenkers van bonnen en/of giften t.b.v. de onkostenbestrijding
voor de manifestatie bijzonder hartelijk danken voor hun bijdrage en sportieve
reactie. De bonnen kunnen nog tot a.s. vrijdagavond 22 uur worden ingezet bij
Toppigeons.

− Slotwoord
Beste mensen, in een maatschappij die zich steeds meer onderscheid door
individualisering, hetgeen ook onder onze duivenliefhebbers opgang doet, roep ik u
op te doen wat goed is voor ons allen, in plaats van het eigen belang laten
prevaleren. Door de gestage teruggang van het aantal leden hebben we elkaar steeds
vaker nodig om de sport te kunnen bedrijven en betaalbaar te houden. Laten we
daarom ons gezamelijk inspannen om de duivensport ook voor de toekomst te
behouden en aantrekkelijk te maken voor onze mede duivenliefhebbers.
Als laatste wil ik mijn medebestuursleden, loodsmedewerkers en commissieleden en
niet te vergeten de chauffeurs en bijrijders heel hartelijk bedanken voor hun inzet
tijdens het afgelopen seizoen en spreek de hoop en verwachting uit dat ik nog heel
lang een beroep op hen kan en mag doen. Ik vraag u dan ook een hartelijk applaus
voor de inzet van deze mensen. Ik dank U voor uw aandacht en wens u een prettige
en constructieve vergadering toe.
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2.

Appèl verenigingen
− Afgemeld
o 1940
De Welkomstvrienden
o 1948
De Grensduif
o 1955
De Luchtklievers
o 1975
De Vliegsport
o 1984
Vlug en Eerlijk

Ossendrecht
Putte
Roosendaal
Steenbergen
Hoogerheide

− Afwezig zonder kennisgeving
o 1915
Mariapolder
o 1924
De Nieuwe Wijk

Hank
Heijningen

− Stemmen
o 1.477 stemmen aanwezig (91% aanwezig van totaal 1.627 stemmen/leden –
47 verenigingen aanwezig van totaal 54 verenigingen)
3.

Verslag ALV 2 maart 2016
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Geen vragen, op- of aanmerkingen over het verslag. Voorzitter W. Jongh dankt
de notulist P. van Kastel.

4.

Informatie en terugkoppeling NPO (Voorzitter Dhr. W. Jongh)
– Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o De reguliere algemene vergadering van de NPO is verplaatst van zaterdag
5 november naar maandag 12 december. Momenteel hebben we hier nog geen
vergaderstukken van ontvangen en is er nu weinig te melden.
o Voorzitter W. Jongh deelt mede dat er op 1 november een vergadering is met de
stuurgroep en Prof. Mevr. Olfers waarin de resultaten van de gehouden NPO enquête
bekend gemaakt zullen worden.
o Als de NPO vergaderstukken bekend zijn en er zouden “schokkende” voorstellen in
voorkomen dan zal hiervan de mening van de verenigingen worden gevraagd per
email.
− Besluit ALV
o De ALV geeft een mandaat aan het bestuur (afgevaardigden) Brabant 2000
om een besluit te nemen betreffende de voorstellen tijdens de ALV NPO.
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5.

Voorstellen basisverenigingen
− Voorstel 1968 P.V. de Luchtbode - Zegge
Pv. De Luchtbode uit Zegge wil het volgende voorstel weer aan U en de overige
verenigingen voorleggen:
Gezien het feit dat er veel jonge duiven verloren gaan met de eerste vluchten zouden
wij willen voorstellen om de Belgische vluchten op de zondag plaats te laten
vervliegen. Dit zouden wij ook graag zien voor de natour. Ook zouden wij de
opleervluchten van woensdag naar dinsdag willen verplaatsen zodat de duiven zo
vroeg mogelijk gelost kunnen worden. Dit voorstel zal ons inziens de christelijke
gemeenschap die er nog bij Br2000 aanwezig is niet in de weg staan, want het
bestuur kan nog altijd in gesprek met deze mensen. Toen wij van zondagvliegen naar
zaterdagvliegen gegaan zijn is er met de mensen die zondags speelden ook geen
overleg geweest, alleen een voorstel voor of tegen. De tegen stemmers hadden hier
geen keus maar aannemen of bekijk het maar.
Motivatie hiervoor omdat Br.2000 gezien de ligging ten alle tijden laat kan lossen en
omdat er altijd gewacht wordt tot andere rayons die op verdere afstand vliegen, net
voor of achter ons staan en er gewacht wordt tot deze rayons gelost hebben.
Dit voorkomt ook dat er kruislossingen voorkomen zoals dit jaar meerdere keren is
gebeurd of dat er duiven van andere rayons gelost worden als onze duiven
overkomen. Wij willen ook graag dat over dit voorstel gestemd wordt en niet zoals
vorig jaar weggewimpeld wordt waarbij maar de helft van de vragen werd
beantwoord. Wij denken dat er is meer naar de liefhebbers geluisterd moet worden.
Pré advies Bestuur Brabant 2000:
Bestuur Brabant 2000 kan niet met uw voorstel meegaan. Binnen de afdeling Brabant
2000 hebben we principiële leden die niet op zondag spelen en bestuur Brabant 2000
wil en mag deze leden hun spel niet ontnemen. Op 18 november 2015 heeft er al een
gesprek plaatsgevonden met deze principiële leden. Ook met het spelen van jonge
duiven op zondag is het probleem van de verliezen niet opgelost. De afdeling Oost
Brabant speelt in beginsel ook op zondag en ook daar zijn de verliezen aanzienlijk
evenals bij de Belgen die ook op zondag spelen. Op zondag spelen lost het tijdstip van
lossen niet op want de Belgen hebben op de losplaatsen voorrang om te lossen. (o.a.
in Quievrain en Morlincourt) omdat dit lossingsterreinen zijn van de Belgische Bond.
V.w.b het opleren is bestuur Brabant 2000 er voorstander van om dit op de
woensdagen te houden. Op woensdag zijn er weinig afdelingen die opleren, de
meeste afdelingen doen dit op dinsdag waardoor we op de dinsdagen weer langer
zullen moeten wachten om te kunnen lossen. Ook kunnen er nu 6 opleervluchten
gecombineerd worden opgehaald met marathonvluchten om de kosten in de hand te
houden. Indien het opleren naar de dinsdag wordt verplaatst zal dit consequenties
hebben voor de vrachtprijzen. Het grootste probleem op dit moment is dat er te
weinig losplaatsen zijn in België waardoor we met zijn allen bij elkaar moeten staan.
− Besluit ALV
o Conform pré advies.
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− Voorstel 2013 K.P.V. – Kaatsheuvel
Voorstel alternatief vliegprogramma jonge duiven 2017:
De laatste jaren hebben we in toenemende mate te maken met grote verliezen op de
jonge duivenvluchten. Dat geeft vaak frustratie bij de liefhebbers en ook het dierenwelzijn komt in het gedrang. Met als resultaat dat veel liefhebbers niet meer
meedoen, de natour spelen of helemaal stoppen. Omdat kleine aanpassingen in het
verleden niet hebben geleid tot het gewenste resultaat heeft de K.P.V. nagedacht
over mogelijke oplossingen. Uitgangspunten bij het opstellen van ons alternatief
vliegprogramma zijn 2 waarnemingen in de laatste jaren. De eerste constatering is
dat het weer steeds grilliger en extremer wordt waardoor de geplande vluchten niet
altijd door kunnen gaan. Met name het vooraf vastgestelde opleerprogramma valt
vaak letterlijk in het water. Hierdoor worden de sprongen te groot en kan men niet
meer instappen. De tweede waarneming is dat later in het seizoen en dan met name
op de natour de verliezen stukken minder zijn. Op basis van deze feiten willen wij een
jonge duivenprogramma voorstellen met ruime opleer mogelijkheden vanaf medio
juni tot eind juli. In deze 6 weken zowel in het weekend als op woensdag een vlucht
organiseren. Mocht het dan een paar keer niet doorgaan dan blijven er nog
voldoende kansen over om in te stappen. Vervolgens de wedvluchten starten eind
juli / begin augustus. Daarna de afstanden geleidelijk opbouwen en medio september
Orleans als afsluitende vlucht organiseren. Tevens willen wij voorstellen om de
natour op te laten gaan in het jonge duivenprogramma maar wel met 2 uitslagen;
jonge duiven en oude duiven apart. Bijkomend voordeel is dat dan ook oude duiven
gelijktijdig worden gelost met de dan nog onervaren jonge duiven. Wij verwachten zo
een veel grotere deelname ten opzichte van de voorgaande jaren omdat er geen
natour meer is. Alle jonge duiven zitten immers in hetzelfde concours. Ook voor de
gezinssituatie heeft dit nog een pluspunt omdat de vitesse/midfond spelers een paar
weken geen wedvlucht hebben. Deze periode kan men eventueel op vakantie of kan
men -zo nodig- de accu opladen om daarna weer fanatiek met de duiven te gaan
spelen. Zo blijven door -modderen is geen optie, er moet echt iets gebeuren. Om
onze gedachtegang inzichtelijk te maken hebben we dat in een vliegprogramma
verwerkt. Hopelijk komen we samen tot een oplossing van dit schrijnende probleem.
Alvast bedankt voor jullie aandacht.
Datum
wo 16 juni
t/m
wo 28 juli
za 31 juli
wo 04 aug
za 07 aug
wo 11 aug
za 14 aug
wo 18 aug
za 21 aug
Wo 25 aug
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Opleervlucht
St. Job / Duffel
oplopend naar
Asse Zellik

jonge en oude duiven
totaal 13 opleervluchten (kansen)
Feluy

Duffel / Asse Zellik
Quievrain
Duffel / Asse Zellik
Peronne
Duffel / Asse Zellik
Morlincourt
Duffel / Asse Zellik
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za 28 aug
Creil
wo 01 sep
Duffel / Asse Zellik
za 04 sep
Souppes sur Loing
za 11 sep
Creil
za 18 sep
Orleans
Opleervluchten opgesplitst voor rayon 1 & 2 en rayon 3 & 4
Opleervluchten in augustus voor hele late jongen (soort ‘taartvluchten’)
Pré advies Bestuur Brabant 2000:
In het concept vliegprogramma is er een latere start van het jonge duivenseizoen
geprogrammeerd. Het aantal africhtingsvluchten is uitgebreid waardoor er veel meer
africhtingsmogelijkheden zijn in aanloop naar het jonge duiven seizoen.
− Besluit ALV
o Conform pré advies.
− Voorstel 1907 P.V. de Reisduif – Bergen op Zoom
Voorstel 1:
Door de grote verliezen met de jonge duiven zien wij als vereniging graag dat de
groepslossingen aangepast gaan worden voor de jonge duiven vluchten en de natoer
vluchten ( als deze nog bestaan in 2017). Er zou per rayon gelost moeten worden op
de eerste 2 Belgische wedvluchten en dan de derde Belgische en de eerste
Franse vlucht 1&2 en 3&4 te samen vanaf de 5e vlucht op zowel jonge duiven als
natoer de eerste totale afdelingslossing.
Pré advies Bestuur Brabant 2000:
De groepslossingen liggen vast t/m seizoen 2017.
− Besluit ALV
o Conform pré advies.
Voorstel 2:
Voorafgaand aan de jonge duiven vluchten veel meer opleervluchten plannen zowel
doordeweeks als op zondag (absoluut niet op zaterdag ivm de vele andere
concoursen)
Pré advies Bestuur Brabant 2000:
In het concept vliegprogramma is er een latere start van het jonge duivenseizoen
geprogrammeerd. Het aantal africhtingsvluchten is uitgebreid waardoor er veel meer
africhtingsmogelijkheden zijn in aanloop naar het jonge duiven seizoen.
Deze africhtingsvluchten zullen plaatsvinden op zaterdag. Op zondag wordt er in
België gespeeld met duiven waardoor er veel Belgische duiven gelost worden en er
mogelijkheden bestaan dat wij moeten wachten met lossen omdat de duiven van de
Belgische liefhebbers gaan thuiskomen.
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− Besluit ALV
o Conform pré advies.
Voorstel 3:
In het najaar de opleervluchten langer laten plaatsvinden, liefst tot het einde van het
seizoen. Dit wordt vooral door de fondliefhebbers gewenst.
Pré advies Bestuur Brabant 2000:
Het aantal africhtingsvluchten is uitgebreid ook tot later in het seizoen.
− Besluit ALV
o Conform pré advies.
− 1939 Oosterhoutse Bond van Postduivenhouders – Oosterhout
− Voorstel 1:
In Brabant 2000 de kampioenschappen voortaan te verdelen in een onaangewezen
kampioenschap per categorie en een aangewezen kampioenschap per categorie i.p.v.
1 kampioenschap on- en aangewezen bij elkaar opgeteld per categorie.
Pré advies Bestuur Brabant 2000:
Bestuur Brabant 2000 kan zich hierin vinden en wil dan 10 aangewezen en 10
onaangewezen hokkampioenen huldigen.
− 2007 Dhr. Paenen (P.V. de Gevleugelde Luchtstormers te Goirle)
o Wil graag weten welk puntenstelsel wordt aangehouden.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Geeft aan dat de huidige 20/30 regeling van kracht blijft.
− 1977 Dhr. Vervuren (P.V. Terheijden te Terheijden)
o Het aantal duiven blijft gelijk maar welke punten worden er berekend.
− Secretaris Dhr. van Kastel (Bestuur Brabant 2000)
o De huidige 20/30 regeling (20 oude en 30 jonge duiven tellen mee) blijft van
kracht alleen wordt het aangewezen en onaangewezen apart gepubliceerd.
Voor het aangewezen kampioenschap tellen 2 v/d bovenste 3 van de
poulebrief. Voor het onaangewezen kampioenschap blijft het NPO verfijnd
kampioenschap van kracht. Bij 18 duiven mee blijven er 1,8 duiven meetellen.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Er zullen per discipline wel een aantal leden twee keer bij de kampioenen
staan.
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− 1926 Dhr. Hendrikx (P.V. de Luchtgids te Halsteren)
o Worden bij dubbele kampioenschappen de trofeeën samengevoegd want een
uitsplitsing brengt ook extra kosten met zich mee.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o We zullen kijken hoe we dit gaan doen maar de extra kosten zullen wel beperkt
blijven.
− Besluit ALV
o Conform pré advies.
Voorstel 2:
kampioenschapspunten voor dagfond kampioenschap niet meer uit Rayon uitslagen
halen, maar uit afdelingsuitslag (zoals altijd geweest is).
Reden:
Verschil per Rayon aan aantal ingekorfde duiven is veel te groot
Rayons met kleine aantal duiven zijn altijd in het nadeel (minder prijzen te verdelen)
Windvoordeel is te verwaarlozen op deze vluchten (zie kopduiven op de vluchten
2016) Leg beide totaal uitslagen uit de rayons en de afdeling maar naast elkaar van
dit jaar.
Zie prijsverdeling in onderstaand schema, waarin ook aantal deelnemers staan.
Hieruit blijkt dat ong. 543 liefhebbers voor het kampioenschap spelen (dagfond) en
waarover door 1144 stemmen beslist werd op de vergadering, die voor het voorstel
Bestuur Brabant 2000 gestemd hebben. Iets om over na te denken.
Aantal duiven per vlucht per rayon
Vlucht
Rayon 1
Issoudun
1183
Bourges
926
La Souterraine
786
Chateauroux
818
Limoges
651
Totaal duiven
5064
Totaal aantal pr.
:4=1266
Aantal deelnemers per rayon
Vlucht
Issoudun
Bourges
La Souterraine
Chateauroux
Limoges
aantal deel.
Gem. per vlucht
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Rayon1
151
139
127
119
95
631
126

Rayon 2
2833
1452
1229
1155
773
7442
:4=1860

Rayon 3
1276
983
728
769
530
4286
:4=1071

Rayon 4
1793
1103
953
1086
686
5621
:4=1405

Rayon 2
246
198
176
177
125
922
184

Rayon 3
136
123
107
106
78
550
110

Rayon 4
152
140
119
121
80
612
122
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4 rayons 2715 deelnemers alle vluchten
2715 : 5 = 543 gemiddeld deelnemers per vlucht (is aantal werkelijk
kampioenschapsspelers).
Pré advies Bestuur Brabant 2000:
Bestuur Brabant 2000 laat dit over aan de ALV.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Het aantal duiven wordt op de eendaagse fond en marathon concoursen
steeds minder en roept de rayons nogmaals op om met elkaar in overleg te
gaan om weer een mooier concours te krijgen op rayon niveau.
− 1928 Dhr. van Eekelen (P.V. de Vredesduif te Lepelstraat)
o Dit kan toch geen voorstel zijn dat de rayons moeten samengaan.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Geeft aan dat dit geen voorstel is maar een suggestie om weer te proberen
grotere rayonconcoursen te krijgen op de eendaagse fond en
marathonvluchten.
Vraagt d.m.v. handopsteken de mening van de algemene vergadering.
o De meerderheid is tegen dit voorstel bij handopsteken.
− 1939 Dhr. de Rooij (O.B.v.P. te Oosterhout)
o Merkt op dat we al één concours hebben nl. het afdelingsconcours.
Rayon 3 komt tekort omdat er 80/90 leden begin dit jaar zijn overgegaan naar
rayon 2.
− 1994 Dhr. van Hassel (P.V. de Postduif te Wernhout)
o Het waren maar 50 leden i.p.v. 80/90
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Roept nogmaals de rayons op om in overleg met elkaar te gaan. Bestuur
Brabant 2000 heeft vorig jaar een poging gedaan maar toen wilde men niet.
− 1939 Dhr. de Rooij (O.B.v.P. te Oosterhout)
o Wil graag een stemming per vereniging.
− Resultaat stemming voorstel
o 362 stemmen voor, 1115 stemmen tegen.
− Besluit ALV
o Punten eendaagse fond concoursen uit rayonuitslagen.
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− Voorstellen 1913 P.V. Steeds Sneller – Dinteloord
Voorstel 1:
Steeds Sneller is om voor het komende vliegseizoen 2017 het vliegprogramma aan te
passen, door westelijk gelegen vluchten op het vliegprogramma te vervangen door
middenlijn vluchten .Het gevaar voor kruislossingen en verliezen van duiven zal
hierdoor aanzienlijk verminderen
Pré advies Bestuur Brabant 2000:
Een aantal jaren geleden zijn de vlieglijnen op een NPO vergadering vastgesteld
helaas houden alle afdelingen zich daar niet aan. Brabant 2000 speelt de meeste
vluchten al vanaf de middenlijn maar door dat het aantal geschikte losplaatsen zeer
minimaal is (vooral in België) zullen we noodgedwongen weleens van de middenlijn
moeten afwijken.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Op 15 oktober jl. is er in een informeel overleg geweest van de 11 afdelingen.
Hierin is afgesproken dat we twee vlieggebieden maken. Er wordt een lijn
getrokken van Roodeschool naar Parijs.
De afdelingen 1,5 en 6 blijven westelijk van de lijn.
De afdelingen 2,,7 en 11 (op de vitesse) blijven ongeveer op deze getrokken
lijn.
De afdelingen 3,4,8,9,10 en 11 (overige disciplines) op de oostkant van deze
lijn. Dit geldt voor de vluchten t/m Parijs.
Indien een afdeling van zijn vlieggebied gaat afwijken i.v.m.
weersomstandigheden zal deze afdeling als laatste los gaan.
− Besluit ALV
o Conform pre advies.
Voorstel 2
Steeds Sneller uit Dinteloord vind het niet gepast dat er door Compuclub uitslagen
van vitesse en midfond worden uitgerekend op afdeling en rayon niveau, terwijl er
geen kampioenschap van wordt gespeeld.
De media zoals het Spoor der Kampioenen maakt hierdoor publiciteit naar de rayon
uitslag terwijl ze dit voor de vitesse en midfond naar samenspelen als CC ’s zouden
moeten doen.
Onterechte liefhebbers worden hierdoor in het zonnetje gezet. Schenk aandacht
naar het spel waarvoor gekozen is . Voor dag fond en overnacht is gekozen
voor rayon en afdelingsuitslagen wat zeer terecht is
Voor WHZB / TBOTB wordende punten van de vitesse en midfond uit de rayons
gehaald .Dit is naar onze mening onterecht ,haal de punten uit het samenspel
waarvoor gekozen is en dat is in dit geval de CC’s .De afdeling behoord dit juist door
te geven. We spelen geen kampioenschap voor vitesse door punten te berekenen uit
de rayon uitslag, en dus hoort dit ook niet voor WHZB /TBOTB. Volgens info vanuit
WHZB en TBOTB geeft de afdeling aan vanuit welk samenspel dit word berekend.
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Pré advies Bestuur Brabant 2000:
WHZB/TBOT is een particulier initiatief en daar geeft bestuur Brabant 2000 geen
gegevens aan door. Bestuur Brabant 2000 heeft er geen problemen mee dat er voor
bepaalde categorieën een spelniveau van een hoger niveau wordt gebruikt als onze
leden daardoor een beter resultaat kunnen behalen.
− 1913 Dhr. van den Enden (Steeds Sneller te Dinteloord)
o Heeft in zijn vereniging een liefhebber die goed presteert in het samenspel
maar daar wordt geen aandacht aan besteed in het Spoor der Kampioenen
maar wel liefhebbers die uit een niet bestaande rayon uitslag presteren.
In het Spoor der Kampioenen staan van andere afdelingen wel goed spelende
liefhebbers in een samenspel.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Het Spoor der Kampioenen publiceert reportages van rayons echter zijn er
afdelingen waar men geen rayons heeft en daar komen dus reportages van
liefhebbers die goed presteren in een samenspel. Het Spoor der Kampioenen
is een particulier blad en hebben de afdelingen en NPO geen invloed op de
inhoud. Zo staat er ook NPO nieuws in wat niet vanuit de NPO wordt
aangeleverd. Overigens worden de punten van Hok Huijsmans uit de CC
uitslagen gehaald i.p.v. uit de afdelingsuitslag omdat de afdelingsuitslag geen
erkende uitslag is.
− Besluit ALV
o Conform pre advies.
− Voorstellen 1944 P.V. het Zuiden – Oud Gastel
Hierbij willen wij ernstig bezwaar maken tegen het concept vliegprogramma 2017
van de NPO. Onze bezwaren zijn met name:
Voorstel:
1. Er zijn te veel midfondvluchten: acht midfondvluchten is wat ons betreft het
maximum.
2. Er wordt te laat begonnen met de jonge duiven en er wordt te lang mee
doorgegaan. Begin augustus is het vaak extreem warm. Door het verminderen
van het aantal midfondvluchten zou je eerder kunnen beginnen met de jonge
duiven. Het vervliegen van de Derby der junioren op 23 september dwingt de
leden om de jonge duiven te gaan verduisteren, bijlichten en mogelijk zelfs
het toedienen van (verboden) ruiremmers. Bovendien bestaat een grotere
kans dat het weer een lossing niet toelaat.
3. Doordat de natour vervalt kan men de weduwduivinnen niet meer in
concours spelen, doch uitsluitend als trainingsduiven meegeven. De natour
moet dus blijven. Het argument dat de belangstelling hiervoor afneemt geldt
ook voor de marathonvluchten, maar die worden toch ook niet afgeschaft.
Concreet willen wij voorstellen om grotendeels het vluchtprogramma van
2016 aan te houden.
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Pré advies Bestuur Brabant 2000:
De vliegprogrammacommissie Brabant 2000 heeft een eigen concept
vliegprogramma 2017 gemaakt. Het voorgestelde concept vliegprogramma van de
NPO heeft bij de overige afdelingen eveneens weinig draagvlak.
− Besluit ALV
o Conform pre advies.
− Voorstellen 1918 P.V. de Eendracht – Etten Leur
1. 2e en 3e vitessevlucht op 15-4 en 22-4 omdraaien, eerst 2x Quievrain en dan pas
Peronne.
2. Jonge duivenprogramma vanaf 1 juli 3 te beginnen met Oudenaarde/Asse Zellik en
de volgende vluchten in juli vanuit Quievrain te organiseren zodat ze ook kunnen
tellen voor kampioenschappen in de vereniging. Vanaf augustus op Franse vluchten
Natoer niet paralel laten lopen met jonge duivenvluchten.
3. Geen opleervluchten voor jonge duiven op zaterdag in juni, dit is voor onervaren
jonge duiven vragen om moeilijkheden, op woensdag zijn er ook al opleervluchten.
4. Vlucht Creil op de natour is niet goed verlopen. Mogelijke oorzaak eerdere lossing
van een kwartier vanuit onze duivenlossing. Verzoek om lossing pas na een half uur
te laten plaatsvinden zodat de eerder geloste duiven zijn weggetrokken.
o Deze voorstellen zijn na verzending vergaderstukken ontvangen door
bestuur Brabant 2000 en zijn dus niet voorzien van pré advies. Voorstellen
zullen bij de behandeling van het concept vliegprogramma worden
behandeld.
− Voorstellen 1953 P.V. de Grensbode – Nispen
1. De vlucht Melun een iets verdere vlucht maken bv Sens of Souppes dit ook ter
voorbereiding van de marathon vluchten.
2. Jonge duivenprogramma vanaf 1 juli te beginnen met Oudenaarde/Asse Zellik en
de volgende vluchten in juli afwisselend vanuit Quievrain te organiseren zodat ze
ook kunnen tellen voor kampioenschappen in de vereniging.
Dit waren enkele opmerkingen die we tijdens de vergadering van 7 oktober hebben
geformuleerd.
o Deze voorstellen zijn na verzending vergaderstukken ontvangen door
bestuur Brabant 2000 en zijn dus niet voorzien van pré advies. Voorstellen
zullen bij de behandeling van het concept vliegprogramma worden
behandeld.
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− 2002 Dhr. van der Linden (P.V. Dongen te Dongen)
o Heeft bij afdeling 7 in de vergaderstukken gelezen dat er een vlucht wordt
georganiseerd met afdeling Brabant 2000 met gezamenlijke lossing.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Heeft dit ook gelezen.
Zo willen ze ook een vlucht samen spelen met de afdelingen 5, 8 en 11.
Er zal waar mogelijk is wel samen vervoerd worden maar zeker niet samen
lossen.
Schriftelijke Rondvraag 1944 P.V. het Zuiden – Oud Gastel
Graag willen wij weten wat er is misgegaan bij enkele vluchten die slecht zijn
verlopen: Sens (13 augustus), Gien (3 september) en Creil (17 september).
Antwoord Brabant 2000:
Bestuur Brabant 2000 is van mening dat de wedvluchten Sens en Gien met een
concoursduur van ca. 1 uur op wedvluchten met een gemiddelde afstand van
respectievelijk 400 en 450 Km. normaal zijn verlopen.
Op de wedvlucht Creil van 17 september jl. is de concoursduur te lang. Mogelijk als
gevolg dat de lucht onderweg is dichtgetrokken terwijl de radarbeelden vooraf lieten
zien dat de lucht open zou blijven. Het weer wordt steeds grilliger en
onvoorspelbaarder.
− Besluit ALV
o Conform antwoord.
Pauze
6.

Bestuursvoorstellen
− Voorstel 1: Contributie 2017
Bestuur Brabant 2000 stelt voor de contributie 2017 te handhaven op € 20,− Besluit ALV
o De contributie 2017 wordt vastgesteld op € 20,− Voorstel 2: Vliegprogramma 2016
Bestuur Brabant 2000 stelt het bijgevoegde concept africhtings – en vliegprogramma
2017 voor.
Er kunnen nog enkele verschuivingen plaatsvinden omdat de datums voor de
nationale concoursen nog niet officieel zijn vastgesteld. Naar verwachting komt hier
15 oktober meer duidelijkheid over.
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In de kolom midfond staat enkele keren donderdag vermeldt, deze lossingsstations
zullen 12 oktober worden ingevuld op een vergadering van de zuidelijke afdelingen.
Dit zullen midfondvluchten worden met afstanden van ca. 400 Km.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o De midfondvluchten waar donderdag vermeld staat zal nog nader ingevuld
worden als we weten wat geschikte en bruikbare losplaatsen zijn. De
afstanden zullen tussen de 350 en 450 Km. zijn.
− 1990 Dhr. van de Luijtgaarden (Ons Genoegen te Zevenbergen)
o Is het mogelijk om de eendaagse fond vluchten vroeger te lossen bv. 6.00 uur
of eerder net zoals de Polen hier in Nederland lossen.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Er wordt zo vroeg als mogelijk is gelost. Om 6.00 uur zal niet mogelijk zijn
omdat het in Frankrijk later licht is als hier in Nederland.
− 1928 Dhr. van Eekelen (P.V. de Vredesduif te Lepelstraat)
o Het is meer een opleerprogramma dan een wedvluchtprogramma bij de jonge
duiven. Al vele jaren raken we jonge duiven kwijt het ene jaar wat meer dan
het andere jaar.
− 2007 Dhr. Paenen (P.V. de Gevleugelde Luchtstormers te Goirle)
o Afgelopen zondag op de verenigingsvergadering het jonge duivenprogramma
gepeild en de meerderheid vond dat we eens wat anders moesten proberen.
Misschien om het aantal vluchten uit te breiden de twee keer Asse Zellik van
15-7 en 22-7 als concours spelen.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Als verenigingen deze twee keer Asse Zellik als concours willen spelen kunnen
ze dat zelf invullen. Als afdeling beginnen we op 29-7 voor de Brabant 2000
kampioenschappen.
− 2002 Dhr. van der Linden (P.V. Dongen te Dongen)
o Is het mogelijk om op de eerste 4 natour vluchten alleen oude duiven toe te
staan zodat alle jonge duiven op het jonge duiven concours deelnemen.
− 2021 Dhr. Jansen (P.V. Tilburg te Tilburg)
o Kan dit op de voorjaarsvergadering behandeld worden zodat de verenigingen
dit met de leden kunnen overleggen.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Dit houden we aan tot de voorjaarsvergadering en verzoekt P.V. Dongen een
voorstel in te dienen voor de voorjaarsvergadering zodat dit officieel kan
worden behandelt.
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− 2002 Dhr. van der Linden (P.V. Dongen te Dongen)
o P.V. Dongen zal een voorstel indienen.
− Besluit ALV
o Concept vliegprogramma 2017 conform voorstel aangenomen.
7.

Vaststellen data Algemene Ledenvergaderingen 2017
- Voorstel voorjaar: woensdag 1 maart 2017.
- Voorstel najaar: woensdag 25 oktober 2017.
− Besluit ALV
o Data vastgesteld

8.

Rondvraag
− 1947 Dhr. Gulickx (P.v. de Postduif te Oudenbosch)
o Als liefhebbers van een vereniging stampij komen maken in het
vervoerscentrum wordt daarvan de voorzitter van de vereniging van op de
hoogte gebracht en welke maatregelen wil Bestuur Brabant 2000 nemen?
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o De voorzitter van betreffende vereniging zal in kennis worden gesteld en
Bestuur Brabant 2000 zal de kwestie voorleggen aan het Tucht en
Geschillencollege NPO.
− 1928 Dhr. van Eekelen (P.V. de Vredesduif te Lepelstraat)
o Het wordt steeds moeilijker om de duiven die we over hebben naar een poelier
te brengen. Wordt er door de NPO naar een oplossing gezocht?
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Dit heeft bij Bestuur NPO de hoogste prioriteit. Als de duiven schoon van
geneesmiddelen zijn mogen ze bij een poelier worden afgeleverd. Ook zijn er
centrale hokken die een afnemer hebben.
− 2002 Dhr. van der Linden (P.V. Dongen te Dongen)
o leest in verslagen dat er maar 5 afdelingen overleggen met het NPO bestuur.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Dit zijn geen vijf afdelingen die overleggen met het NPO bestuur maar
5 mensen die namens de 11 afdelingen overleggen met het NPO bestuur.
Namens het zuiden zit Dhr. Stevens van afdeling Limburg in de groep van 5.
− 2002 Dhr. van der Linden (P.V. Dongen te Dongen)
o Vindt het een goede zaak dat er iemand namens het zuiden bij betrokken is
want de duivensport wordt in het zuiden wellicht anders beleefd als in het
noorden.
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9.

Sluiting
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Wenst iedereen een goed winterseizoen toe en dankt iedereen voor zijn/haar
komst en sluit de vergadering om 21.55 uur.
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