Voorstellen samen spelen per 26-10-2021
Collectieve voorstellen verenigingen Rayon A, Gouwe & IJssel.
Aan het bestuur van Gouwe & IJssel.
Aan het bestuur Afdeling 5 Zuid-Holland, via het bestuur Gouwe & IJssel .
17 oktober 2021
Voorstellen voor vluchtseizoen 2022 van 5 verenigingen 1607, 1615, 1616, 1741 en 1746 Rayon A
Gouwe & IJssel.
1. Om het welzijn van de duiven in te container te bevorderen is het voorstel alle bovenste
boxrijen te blokkeren, zodat de rijen ten gunste zijn voor ventilatie.
Als de uitvoering meerkosten met zich meebrengt dan begrijpen wij dat!
Het voorstel is alle bovenste rijen blokkeren voor boxen.
Pre advies samenspel: Voor
Bestuur afdeling: Tegen, auto’s en ventilatie zijn er op ingericht om ook de bovenste rij te kunnen
laden. Indien er voldoende capaciteit is, kan wel het streven zijn om de bovenste rij leeg te laten.
Bij inwerking treden hitte protocol blijft bovenste rij uiteraard leeg. Volgend jaar willen wij een
systeem invoeren waarin verenigingen bijvoorbeeld op woensdagavond aangeven hoeveel boxen
zij denken te hebben op dag van inkorving. Dat maakt planning voor vervoer efficienter. Verdere
uitwerking komt in voorjaar 2022
2. Gezien de duiven handmatig en niet gelijktijdig gelost worden en daardoor zeker op Vitesse
afstanden geen gelijktijdige lossing plaatsvindt, zouden alle deuren van alle containers
automatisch en gelijktijdig open moeten gaan. Inmiddels is slechts 1 container hiermee
uitgevoerd, de overige nog niet. Het eerdere voorstel ter toepassing ervan en na het positief
advies van het samenspel heeft het afdelingsbestuur nooit meer hierop gereageerd.
Zie ook de nieuwsbrief Op (de) Hoogte 20 augustus 2021, waarin door de NPO voorzitter de
afdelingen verzoekt de wagens zodanig aan te passen dat automatisch lossen van de duiven
mogelijk is.
Het voorstel is, voor zover nog niet eerder is aangenomen, alle overige containers alsnog te
voorzien van automatische deuren.
Pre advies samenspel: voor
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Bestuur afdeling: Tegen, aanpassing van alle containers vergt een grote financiele inspanning (naar
schatting ruim eur 10.000 per auto), daarnaast moet er onderzocht worden of het zinvol is om
gelet op de leeftijd van het wagenpark een dergelijke investering te doen. Als dat het geval is, zal
onderzocht moeten worden welk systeem dan het beste zou passen. Kortom voordat een dergelijk
besluit genomen kan worden moet er een gedegen onderzoek en financiele onderbouwing komen.
Gelet op de minimale bestuurssamenstelling op dit moment kan dit niet gerealiseerd worden.
3. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat er verenigingen voordeliger zijn geladen in de
container dan andere verenigingen, bij het lossen met handmatige deuren, is het voorstel de
duiven van alle verenigingen gerouleerd op te halen zoals dat in 2019 heeft plaatsgevonden.
Pre advies samenspel: voor
Bestuur afdeling: Is punt voor vervoer, zal worden doorgespeeld
4. Gezien de uitgestrektheid (ca. 20 km )van het Samenspel Gouwe & IJssel, zou het wenselijk
zijn, ten gunste van het “eerlijk spel” of de juiste vliegroute van alle oude en zeer zeker jonge
duiven meer gemengd te lossen, waarbij het voorstel is alle vluchten in België totaal te
lossen, indien dit voorstel bij de Westkant (Rood) problemen geeft dan in ieder geval Midden
(Wit) met Oost (Blauw) tegelijk te lossen. Met uitzondering van de trainings- of
Opleer vluchten.
Pre advies samenspel: voor
Bestuur afdeling: Voor, verder uitwerking volgt in voorstel bestuur
5. Het bevreemd ons jaarlijks weer hoe Rayon A met Rayon B en ZHO gemengd wordt
opgehaald over 2 ophaalroutes. De duiven zouden aannemelijk ongunstig beïnvloed worden
tijdens de lossing en de vlucht en door deze menging teveel meegetrokken worden met de
vele duiven van Rayon B en ZHO tijdens de Vitesseafstanden.
Het voorstel is Rayon A in dezelfde container op te halen gedurende de periode van Rood,
Wit en Blauw lossingen.
Pre advies samenspel: voor
Bestuur afdeling: Ophaalroutes worden door vervoer samengesteld, verzoek wordt doorgespeeld
6. Zoals het er nu voor staat komt Brive wederom terug op het vliegprogramma. Men wil deze
vlucht tellen voor zowel het dagfond- als het overnacht kampioenschap.
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Het voorstel is om Brive NIET te tellen voor enig kampioenschap. Het afgelopen jaar hebben
we gezien dat de afstand te kort is om dagfond duiven en overnachtduiven tegen elkaar te
laten strijden. Dit geeft een scheef beeld in de uitslag en kan bovendien het kampioenschap
enorm beïnvloeden.
Pre advies samenspel: voor
Bestuur afdeling: Nationaal Vliegschema moet nog worden vastgesteld, daarna kan
vliegprogramma Afdeling worden ingevuld. Vraag of Brive wel of niet moet meetellen (als deze op
het programma staat) schuift door naar voorjaarsvergadering 2022
7. We zien dat er steeds minder vluchten gaan tellen voor de kampioenschappen. Het
overgrote deel van de liefhebbers doet ieder weekend mee, waarom dan nog gebruik maken
van een aftrekvlucht.
Het voorstel is om niet meer gebruik te maken van een aftrekvlucht en op alle disciplines alle
vluchten te tellen.
Pre advies samenspel: voor
Bestuur afdeling: Tegen, aftrekvlucht biedt mogelijkheid om een week over te slaan of om
slechtste resultaat (bijvoorbeeld door pech met klok), te laten vervallen. Punt kan door naar
voorjaarsvergadering 2022 tegelijk met vaststellen vliegprogramma en kampioenschappen
8. Op dit moment tellen voor de kampioenschappen de eerste 30 duiven op de inkorflijst uitgaande
van het systeem 1 op 10. Je hoeft dus nooit meer dan drie duiven van de bovenste dertig te pakken
voor de punten. De grote inkorvers weten na enkele vluchten wat de beste duiven zijn en kunnen
daardoor een keuze maken. De kleine liefhebber met max 30 duiven heeft geen keuze.
Het voorstel is om terug te gaan naar het oude systeem van 1 op 10 waarbij alle ingekorfde duiven
tellen. Vb. 100 duiven mee is 10 duiven pakken voor de punten.
Pre advies samenspel: voor
Bestuur afdeling: Tegen, systeem met 30 duiven voldoet al jaren prima. Alle duiven tellen zal niets
veranderen aan de lijst met kampioenen. Punt kan door naar voorjaarsvergadering 2022 tegelijk
met vaststellen vliegprogramma en kampioenschappen
Met vriendelijke groeten, Ondertekening verenigingen:
1607, 1615, 1616, 1741 en 1746.
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Geacht bestuur,
Per deze wijze willen wij u het volgende onder de aandacht brengen;
Al enige jaren zijn wij van P.V de Gevleugelde Vrienden de mening toegedaan dat wij benadeeld
worden in het vervoer van onze duiven. Ondanks vele beloftes die niet of nauwelijks nagekomen
worden en wij gebezigd worden met ronduit een rijkelijk arsenaal aan smoesjes. U zult begrijpen dat
het wat ons betreft de maat vol is en zeker nu het ons (nog meer) leden dreigt te gaan kosten.
Wat wij van u vragen, de PV Gevl.Vrienden:
1•

Niet meer “omgekeerd ”te laden.

Pre advies samenspel: voor
Bestuur afdeling; Vervoer zorgt voor de meest efficiënte ophaalroutes. Daarbij kan het gebeuren
dat een vereniging wordt overgeladen. Dat is bij veel meer verenigingen in de afdeling het geval.
Dit is al vele jaren op een grote uitzondering na het geval.
2•

Niet meer in een totaal ander regio (over) geladen en gelost worden.

Pre advies samenspel: voor
Bestuur afdeling: Vervoer bepaalt meest efficiënte ophaalroutes. Als duiven overgeladen moeten
worden, komen deze altijd bij het samenspel waar men in speelt.
Botweg laat dit nu maar eens aan bv. Bodegraven en Gouda welgevallen, en als dit niet kan of
betergezegd niet geaccepteerd word ons dan normaal en naast Bodegraven en Gouda geladen en
gelost worden.
3•
En ja ook de zg. grote trailer kan dicht bij ons voor de deur komen, al wordt beweerd dat dit
niet zou kunnen.
Wij begrijpen dat niet elke vereniging “normaal” geladen worden kan, echter na zovele jaren zijn wij
sterk de mening toegedaan dat nu eens een andere vereniging aan de beurt is. En gezien de
(on)logica in de ophaalroutes is dit goed mogelijk.
Het is ons inziens een niet al te grote moeite om dit te bewerkstelligen en standvastig door te voeren
en niet zoals in het recente verleden na een enkele keer in het oude en voor ons oneerlijke en
nadelige regime te vervallen.
Dit alles voor zover mogelijk om een voor ons “eerlijker spel” te bevorderen. Het geen naar wij
mogen verwachten ook bij u hoog in het vaandel zal staan.
Uiteraard zijn wij welwillend e.e.a. mondeling toe te lichten en mee te werken en denken aan een
gezonde en constructieve vooruitgang in deze.
Hoogachtend;
Namens het bestuur van de Gevleugelde Vrienden Moordrecht (1749)
4

Gouda 9-10-2021
Van: P.V. Gouwestroom te Gouda
Aan: Bestuur Samenspel Gouwe en IJssel.
Geacht Samenspel bestuur,
Graag willen wij de volgende voorstellen op de agenda zetten voor de ALV van 18 november
2021.zodat deze, bij aanname, doorgestuurd kunnen worden nar de ALV van Afdeling 5 Zuid-Holland.
Voorstel 1:
Enkele jaren geleden is het voorstel om alle wedvluchten vanuit Frankrijk in een keer te lossen
aangenomen. Om onduidelijke reden wordt daar toch steeds weer vanaf geweken. Op de navluchten
vanuit Niergnies dit jaar is gebleken dat een gezamenlijke lossing geen enkel probleem is.
P.V. Gouwestroom stelt voor om op ALLE wedvluchten de duiven tegelijk te lossen m.u.v. de eerste
twee jonge duiven vluchten en de eerste twee navluchten die dan in de Rayons rood,wit en blauw
gelost moeten worden en op dit en voorgaande besluiten geen uitzonderingen meer toe te staan.
Op de doordeweekse africhtingen is immers voldoende gelegenheid de jonge duiven per samenspel /
regio af te richten.
Pre advies samenspel: voor
Bestuur afdeling: Verdere uitwerking volgt in voorstel bestuur
Voorstel 2:
P.V. Gouwestroom stelt voor, op alle wedvluchten waarbij de duiven gelijk gelost worden ook een
uitslag van het totale concours te maken en zo een einde te maken aan het versnipperen van de
uitslagen. Afgelopen seizoen moest de totale uitslag van diverse wedvluchten (Grandprix) vanuit de
NPO komen en maakte de eigen afdeling niet eens een uitslag van haar eigen concoursen . Vreemd
genoeg werd wel een totale uitslag gemaakt van de laatste navlucht N36 vanuit Niergnies.
Pre advies samenspel: voor
Bestuur afdeling: Voor 2022 kan er naast een uitslag van Rayon West, Midden en Oost ook een
totaaluitslag gemaakt worden vanaf de vluchten met een midfond afstand.
Namens P.V. Gouwestroom te Gouda,
C.J.A. Epping
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Geacht bestuur,

Namens de leden van PV De Snelvlucht (1714) doen wij de navolgende voorstellen tbv de komende
NPO-ledenraad en afdelingsvergadering.

Voorstel 1,2,3 en 4 zijn bedoeld om in te dienen tbv de NPO-ledenraad.

Voorstel 1:
Ten aanzien van het nationale vliegprogramma is het nodig om 2 essentiële wijzigingen bij de NPO
door te laten voeren om alle midfondspelers gelijke kansen te bieden. Het afgelopen jaar waren de
liefhebbers binnen afdeling 5 al op voorhand kansloos, omdat niet alle midfondvluchten in dezelfde
weken als het nationale vliegprogramma gepland stonden. Dit is eenvoudig op te lossen door M27 te
verschuiven naar M19 en M29 te verschuiven naar M30. (zie bijlage)
Dit heeft voor alle leden in Nederland de volgende voordelen:
1. In week 27 en 29 voorkomt men fouten tijdens het inkorven, laden en overladen. Er zijn in
het verleden al meer duiven op de verkeerde losplaats gelost die op dezelfde avond werden
ingezet!
2. Door een midfondvlucht te plannen in week 19 is de opbouw van het programma veel beter
voor fond en marathon. 3x Vitesse, 2x Mifond en dan dagfond (2 weken voor de 1e
marathon)
3. Door een midfondvlucht te plannen in week 30 hoeven de vitesse/midfondduiven alleen in
week 31 thuis te zitten dat een versnelde rui voorkomt.
Pre advies samenspel: voor
Bestuur afdeling: zie concept programma dat is ingestuurd naar NPO
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Voorstel 2:
Indien voorstel 1 in de NPO-ledenraad niet wordt doorgevoerd dan aandringen op vrije invulling door
de afdelingen van 7 midfondvluchten in week 19 tm 30. Dan wordt er nog niemand buiten gesloten.
Pre advies: voor
Bestuur afdeling: Zie concept vliegprogramma
Voorstel 3:
Voor de jonge duiven stellen wij voor om in week 27 aan te vangen met de officiële concoursen. Wij
zijn van mening dat jonge duiven een goede leerschool moeten doormaken en daar horen minimaal!
10 vluchten bij alsmede een aantal vluchten van voldoende afstand. Omdat er in week 27
aangevangen wordt, kan er in week 33 een vlucht van minimaal 350km vervlogen worden. In week
34 dan dezelfde vlucht als in week 36 (de maximale afstand voor jonge duiven). Dit zal bijdragen tot
beter afgerichte jonge duiven, die niet zo snel als jaarling verspeeld zullen worden. Bovendien
kunnen ook de liefhebbers die niet lang verduisteren en niet belichten in week 34 hun jongen al een
vlucht van minimaal 400km laten vliegen.
Pre advies samenspel: voor
Bestuur afdeling: Zie concept vliegprogramma dat naar NPO is ingestuurd. Indien samenspel meer
wedvluchten wil, is men vrij om een trainingsvlucht als wedvlucht aan te wijzen.
Voorstel 4:
Wij ondersteunen het voorstel van Marathon Noord om Nationaal Dax op te nemen in het nationale
vliegprogramma. Hun volledige voorstel is terug te vinden in de nieuwsbrief NPO van 1 oktober jl.
Pre advies: voor
Bestuur afdeling: Zal aan de orde komen bij bespreken concept Nationaal vliegschema met NPO
Voorstel 5:
In week 27-29-31 weer oude duiven toestaan op de jonge duivenvluchten. Een grote groep
liefhebbers neemt niet deel aan de dagfond en hebben dan wel spelplezier met hun duiven die niet
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onnodig thuis zitten. Ook kunnen marathon-spelers dan hun thuisblijvende duiven in eigen afdeling
inkorven.
Pre advies: voor
Bestuur afdeling: Zie concept vliegprogramma
Voorstel 6:
Wij gaan ervan uit dat de uitslagen die gemaakt zijn van N37/Niergnies in de rayons
west/midden/oost en totaal een voorbode zijn voor 2022. Wij stellen dan ook voor om van alle totale
lossingen dergelijke uitslagen te vervaardigen. Dit gebeurt ook in de overige 10 afdelingen waarbij de
leden zich bijv. op intertekst (NPOrgaan) terug kunnen zien op een door hen vervaardigde
teletekstafbeelding. Aanvullend kan er beslist worden of deze moeten meetellen voor een
sprintkampioenschap oid binnen de afdeling
Pre advies: voor
Bestuur afdeling: Voor 2022 kan er naast een uitslag van Rayon West, Midden en Oost ook een
totaaluitslag gemaakt worden vanaf de vluchten met een midfond afstand.
Voorstel 7:
Gezien het feit dat groepslossingen vanuit België de verliezen niet verminderen, stellen wij voor om
in 2022 vanaf de eerste klokvlucht geheel afdeling 5 in zijn geheel te lossen. (africhtingen: id week
per samenspel-ih weekend rood/wit/blauw)
Dit geeft de volgende voordelen:
1. Bij korte opklaringen is er maar 1 gunstig moment nodig. N35 en N36 hebben door de totale
lossing zeker niet meer verliezen opgeleverd.
2. Bij een totale lossing ervaren de duiven geen stress door duiven die in voorgaande groepen
gelost zijn. We herkennen allemaal het kabaal in de mand als ze andere duiven los
horen/zien gaan.
3. De spreiding van de duiven wordt beter
4. Als (jonge) duiven van Lennik 50km doorvliegen dan kunnen zij nog eenvoudig hun hok
terugvinden binnen de afdeling. Ze hebben niet al honderden kilometers achter zich.
5. Totale lossingen zijn toekomstgericht. Er gaan steeds meer verenigingen fuseren. Dus
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liefhebbers kunnen lid worden waar ze willen zonder daarbij splijtlid te worden. Daarnaast is
het ook eenvoudig om evt. in de toekomst een indeling obv coördinaat te maken.
Pre advies: voor
Bestuur afdeling: Verdere uitwerking volgt in voorstel bestuur
Met vriendelijke groet,
Ben van Rijn
Secretaris P.V. De Snelvlucht
Aan Bestuur Samespel Zuid Hollandse Eilanden
Middelharnis, 08 oktober 2021
Onderwerp: Voorstel vliegprogramma 2022
Geachte Bestuur.
Hierbij stellen wij voor om op 9-7-2022 Dax te vervliegen als nationale vlucht.
En verzoeken u dit voorstel mee te nemen naar de komende ledenvergadering van Afdeling 5.
Reden voor dit voorstel is dat wij graag het drieluik St.Vincent, Dax en Bergerac willen vervliegen
zoals we gewend zijn. St. Vincent en Dax zijn voor onze afdeling de enige marathon vluchten met een
afstand van 1000km, en die willen daarom graag behouden.
Namens het bestuur,
Jan Polder,
Secretaris.
Pre-advies bestuur SZHE : Positief!
Bestuur afdeling: Zal aan de orde komen bij bespreken concept Nationaal vliegschema met NPO
Ooltgensplaat 24 augustus 2021
Aan: secretaris Samenspel Zuid Hollandse Eilanden t.a.v. J. Torreman
Betreft: voorstellen seizoen 2022
Geacht bestuur,
Hierbij ontvangt u twee voorstellen van PV de Zwaluw. We gaan ervan uit dat deze tijdig
worden gedeeld met de overige verenigingen.
1. Het afschaffen van rayon lossingen (rood, wit en blauw) Motivatie:
De afgelopen jaren zijn door omstandigheden de Belgische lossingen toch in een keer
gelost. Alle keren werden de prijzen gelijkmatig over het samenspel verdeeld.
Pre advies bestuur SZHE : oude duiven Positief
Pre advies bestuur SZHE : jonge duiven NEGATIEF
Bestuur afdeling: Verdere uitwerking volgt in voorstel bestuur
2. Herindeling afdeling 5 Zuid-Holland doorzetten.
Motivatie:
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Drie jaar geleden is er veel werk gestoken in het onderzoek om Zuid-Holland opnieuw in
te delen. Het voorstel is aan het afdelingsbestuur gepresenteerd. Tot op heden is er,
mede door de pandemie heel weinig mee gebeurd.
Zaken worden door allerlei redenen vooruit geschoven. maak uw beslissing bekend. Het
houdt mensen gemotiveerd om iets voor de afdeling te doen.
Pre advies bestuur SZHE Positief
Bestuur afdeling: Een herindeling kan alleen tot stand komen als de meerderheid van de
samenspelen bereid is daar aan mee te werken. Meer (of alleen maar) totale lossingen maken het
gemakkelijker om een herindeling bijvoorbeeld op basis van coördinaten mogelijk te maken. Dat
maakt het een stuk makkelijker. Voor 2022 zal er nog geen andere indeling zijn.
Denk ook eens aan het volgende.
Inzet van mensen welke de duivensport aantrekkelijker willen maken.
Heeft u wel eens stilgestaan bij het feit dat er mensen de gehele winter op pad zijn
geweest om dit voorstel bespreekbaar te maken.
Denkt het afdelingsbestuur nu nog mensen te krijgen welke hun kostbare tijd ter
beschikking stellen voor voorstellen die in de kast komen te staan.
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Kortom; zorg dat voorstellen op de juiste wijze worden afgehandeld ondanks de
pandemie. Namens PV de Zwaluw
A. Kreeft secretaris

Beste Afdelingssecretaris van Afdeling 5,

Hierbij de voorstellen vanuit Samenspel Westland mbt ALV Afdeling 5 op 24 november 2021.
Voorstel 1:
Geen lossingen van programmavluchten op vrijdag indien dit niet vooraf aan de leden is
gecommuniceerd.
Preadvies bestuur: voor
Bestuur afdeling: Voor
Voorstel 2:
Lossingen (in België) van de groepen Rood, Wit en Blauw dienen met minimaal 15 minuten
tijdsverschil te worden gelost. Indien dit problematisch is dient in België gebruik te worden gemaakt
van verschillende losplaatsen zodat dit wel kan.
Preadvies bestuur: voor
Bestuur afdeling: zie voorstel bestuur inzake lossen in 2022
Voorstel 3:
Afdeling 6 dient altijd voor Afdeling 5 gelost te worden ivm langere afstand. Betere afstemming met
Afdeling 6 realiseren.
Preadvies bestuur: voor
Bestuur afdeling: Is aan de Lossingscommissie. In principe gaat Afd 6 eerst, maar er kunnen
omstandigheden zijn waarin dat niet mogelijk is.
Voorstel 4:
Voor aanvang jonge duivenseizoen moeten er minimaal 3 africhtingen zijn doorgegaan alvorens te
starten met jonge duivenprogramma.
Preadvies bestuur: voor
Bestuur afdeling: Er zullen voldoende opleer mogelijkheden op het programma komen.
Liefhebbers moeten dan wel op tijd mee gaan doen met de africhtingen.
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We hebben in een eerder gestuurde mail mbt voorstellen NPO ook enkele aandachtspunten
benoemd. We hopen dat het Afdelingsbestuur die ter harte neemt.
De reactie op het voorstel tot het verlagen van het minimum aantal leden per samenspel betreuren
we. Als dit niet wordt aangekaart vanuit een Afdeling zal er niet in de statuten worden gewijzigd.
Met vriendelijke groet,

Bestuur Samenspel Westland
Mail van Samenspel Westland van 30-09-2021
Geacht Afdelingsbestuur Afdeling 5

Met het oog op het indienen van voorstellen richting NPO voor de ledenraad eind november willen
we enkele voorstellen onder de aandacht brengen. Deze kunnen namens de afdeling naar de NPO
worden gemaild voor 1 oktober 2021.

-Het minimum ledenaantal per samenspel verlagen van 90 naar 75 leden.
Hierdoor hebben samenspelen de mogelijkheid om langer zelfstandig te blijven en worden ze niet
genoodzaakt om zich op te heffen. Indien een samenspel verdwijnt zal dit zeker leden kosten.
-Met het oog op het nationaal kampioenschap dienen de V(itesse) vluchten voor elk lid van de
Afdeling als V vlucht te tellen ongeacht de afstand van het lid met de kortste afstand. Dit geldt
natuurlijk ook voor alle andere vluchtcodes zoals midfond en dagfond. (Een afwijking van 10%
aanhouden voorkomt al veel discussies.)
Daarbij dienen de vluchten van elke discipline binnen een bepaald/vastgesteld tijdvak vervlogen te
worden zodat liefhebbers gelijke kansen krijgen, dit ter bevordering van eerlijk spel.
Daarnaast voor bestuur Afdeling 5 ook nog enkele aandachtspunten:
-mogelijkheid tot aanleveren van manden/ duiven bij verenigingen is het samenspel
-betere/ snellere communicatie naar leden (bv lossing op vrijdag en totaal lossen). Zeg wat je doet en
doe wat je zegt!
-lossingen Afdeling 6 , de duiven zouden altijd gelost moeten worden ruim voor de duiven van
Afdeling 5
-Tijdsbestek tussen lossingen Rood - Wit en Blauw minimaal 15 minuten (of afwijkende losplaatsen).
-Misbruik social media / asociaal gedrag jegens chauffeurs: Sancties tegen liefhebber die zich
misdraagt.
-Geen verbreding van Samenspel Westland dmv herindeling.
Er zullen vanuit het samenspel nog voorstellen worden ingezonden voor de gestelde datum tbv ALV..
Wellicht worden genoemde punten al opgepakt. Zo niet, geef het aan. Dan worden ze alsnog in een
in te dienen voorstel verwerkt en ingediend.
Met vriendelijke groet,
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Bestuur Samenspel Westland
Antwoord van bestuur afdeling:

Geacht bestuur samenspel Westland,
Dank voor de mail. Een aantal zaken zoals een marge van 5% ten opzichte van de minimale afstand en het
voorstel om alleen vluchten mee te laten tellen voor een nationaal kampioenschap als die vlucht (code) ook in
heel Nederland vervlogen kan worden zijn al meegenomen in de voorstellen richting de NPO ledenraad.
Het minimaal aantal leden voor een samenspel is in onze afdeling 100 en het minimum aantal verenigingen in
een samenspel is 5. Die grenzen kunnen zeker niet omlaag. Dit zijn namelijk aantallen die, als je kijkt naar het
aantal liefhebbers dat ook daadwerkelijk inkorft, eigenlijk al te laag zijn. Om een voorbeeld te geven in het
samenspel Westland zijn er op de 1ste jonge duivenvlucht 119 liefhebbers die meedoen op de 5de vlucht zijn dit
er nog 94. Het Westland is qua ledenaantallen een van de grotere samenspelen. Kun je nagaan hoeveel
liefhebbers er in de samenspelen meedoen die nu bijvoorbeeld nog 200 leden hebben.
Met betrekking tot de aandachtspunten die verder genoemd worden, die worden meegenomen in de evaluatie
van het seizoen.
Ten aanzien van het kopje misbruik van social media dan wel het mondeling lastig vallen van personen die zich
inzetten voor Afdeling 5 , daar moet zeker wat aan gedaan worden. Gedacht wordt aan het instellen van een
tucht/geschillencommissie die zich met dit soort zaken bezig kan houden. Uiteraard moet er dan binnen de
afdeling dan wel een sanctie beleid afgesproken worden.
Wij zien de voorstellen vanuit het samenspel voorzien van een pre advies van het samenspelbestuur graag
verschijnen.
Met vriendelijke groet
Bestuur Afdeling 5
Arthur van Marrewijk

Samenspel Midden Holland Oost
Aan:
Bestuur afdeling 5
Betreft: voorstellen.
Geacht bestuur,
Bij deze voorstellen die naar voren zijn gekomen tijdens de vergadering
van M.H.O.:
1. De oude duiven vanaf de eerste vlucht in één keer allen tegelijk los.
Bestuur afdeling: zie voorstel bestuur hierover

2. De jonge duiven na twee vluchten gezamenlijk los, dus de eerste twee
vluchten per rayon.
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Bestuur afdeling: zie voorstel bestuur hierover

3. Bij aparte lossingen de volgorde van lossingen per rayons wisselen.
Bestuur afdeling: is aan de lossingscommissie

4. Geen midfond en dagfond vluchten in één weekend.
Bestuur afdeling: zie concept vliegprogramma

5. Geen Brive gezamenlijke lossing voor Dagfond en Marathon, maar
vervangende losplaats voor de dagfond vlucht tot maximaal 650 km.
6. Bestuur afdeling: Nationaal Vliegschema moet nog worden vastgesteld, daarna kan
vliegprogramma Afdeling worden ingevuld. Vraag of Brive wel of niet moet meetellen (als
deze op het programma staat) schuift door naar voorjaarsvergadering 2022

7. Geen aftrekvlucht bij de overnachtfond.
Bestuur afdeling: Punt kan door naar voorjaarsvergadering 2022 tegelijk met vaststellen
vliegprogramma en kampioenschappen

8. Hoe is de ervaring van het gebruik van de vrachtwagen met
automatische deuren. Wordt dit uitgebreid naar alle wagens?
9. Bestuur afdeling: Aanpassing van alle containers vergt een grote financiële inspanning
(naar schatting ruim eur 10.000 per auto), daarnaast moet er onderzocht worden of het
zinvol is om gelet op de leeftijd van het wagenpark een dergelijke investering te doen. Als
dat het geval is, zal onderzocht moeten worden welk systeem dan het beste zou passen.
Kortom voordat een dergelijk besluit genomen kan worden moet er een gedegen
onderzoek en financiële onderbouwing komen. Gelet op de minimale
bestuurssamenstelling op dit moment kan dit niet gerealiseerd worden.

Namens samenspel M.H.O. ,
N. Breedijk

17-10-2021 Sassenheim
Hierbij de voorstellen voor de AVL van afdeling 5 van samenspel Leiden e.o.
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1

Graag alle opleggers uitvoeren met automatische deuren.

2

Bestuur afdeling: Tegen, aanpassing van alle containers vergt een grote financiele
inspanning (naar schatting ruim eur 10.000 per auto), daarnaast moet er onderzocht
worden of het zinvol is om gelet op de leeftijd van het wagenpark een dergelijke
investering te doen. Als dat het geval is, zal onderzocht moeten worden welk systeem dan
het beste zou passen. Kortom voordat een dergelijk besluit genomen kan worden moet er
een gedegen onderzoek en financiële onderbouwing komen. Gelet op de minimale
bestuurssamenstelling op dit moment kan dit niet gerealiseerd worden.

3

Vliegprogramma 2022: Wij willen meer westelijk gelost worden. (ROOD)

Bestuur afdeling: is afhankelijk van beschikbaarheid losplaatsen.
4

Meer flexibiliteit bij de africhtingen van de jonge duiven. Nu zijn er op dinsdag nauwelijks
africhtingen doorgegaan, terwijl er woensdag prachtig vliegweer was. Als er problemen zijn met
het lossen op woensdag of andere dagen dan dienen deze opgelost te worden.

Bestuur afdeling: In overleg met NPO en vervoer kan africhting mogelijk dag verplaatst
worden. Indien nodig en mogelijk zal daar gebruik van gemaakt worden.
4

De Marathonspelers willen ook de middaglossingen van het afgelopen jaar evalueren, met andere
woorden met een zuidwestenwind geen duiven meer lossen om 15.00 uur zodat deze de nacht in
worden gejaagd.
De oplossing is, mocht dit weer voorkomen de duiven dan zo vroeg mogelijk te
lossen zodat een ieder een kans heeft om de duiven thuis te krijgen. Mocht men dan van mening
zijn dat het een overnachtvlucht moet zijn, is dat zeker op Bergerac niet het geval, omdat de duiven
binnen 12 uur thuis waren.

Bestuur afdeling Afspraken over de tijden waarop gelost mag/kan worden, worden op
landelijk niveau gemaakt.
Namens samenspel leiden e.o.
Martin Witteman secretaris

Verenigingsvoorstellen Samenspel ZHO
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Voorstellen van PV Stormvogels te Hardinxveld-Giessendam voor Afdeling.
Voorstel 1: Voor het eerlijke spel en om de grote verliezen tegen te gaan een andere indeling voor afdeling 5.
Bijv. door het opheffen van Kring Zuid Holland Oost, de verenigingen onder de Lek samenvoegen met oa
Drechtsteden. Pre advies bestuur: tegen

Bestuur afdeling: Een herindeling kan alleen tot stand komen als de meerderheid van de
samenspelen bereid is daar aan mee te werken. Meer (of alleen maar) totale lossingen maken het
gemakkelijker om een herindeling bijvoorbeeld op basis van coördinaten mogelijk te maken. Dat
maakt het een stuk makkelijker. Voor 2022 zal er nog geen andere indeling zijn.
e

Voorstel2: De Nationale vlucht voor de jonge duiven vervliegen in het 3/4 weekend van augustus en niet later.
Pre advies: zie concept vliegprogramma

Bestuur afdeling zie concept vliegprogramma
Voorstel 3: Waarom geen afdelingsuitslag vanaf midfond/dagfond? Pre advies: voor
Bestuur afdeling: is geen voorstel maar een vraag, maar voor 2022 kan er naast een uitslag van Rayon

West, Midden en Oost ook een totaaluitslag gemaakt worden vanaf de vluchten met een midfond
afstand
Voorstel 4: Waarom geen afdelings sprint kampioenschap? pre advies tegen.
Bestuur afdeling: is geen voorstel maar een vraag.
Voorstel 5: Los van Gouwe IJssel lossen zowel met oud als jong de eerste 3 vluchten dit ivm de grote verliezen.
Pre advies: afhankelijk van vervoer en lossingsvergunning.
Bestuur afdeling: zie uitwerking voorstel bestuur inzake lossen in 2022
Waarom wordt Leiden wel apart gelost? Geen idee
Voorstel 6: De wagen met automatische deuren laten rouleren pre advies: voor
Bestuur afdeling: op vluchten waar sprake is van lossing in Rood, wit en blauw zou dat kunnen.
Voorstel 7: De 3 rayons in 1 x los als het echt nodig is. Nu is dit gebeurd terwijl het helemaal niet nodig was en
tegen de afspraken in. Pre advies: conform de afspraken lossen
Bestuur afdeling: zie uitwerking voorstel bestuur inzake lossen in 2022

Samenspel Zuid Holland Oost’
Paul Satink secretaris.

voorstellen vanuit samenspel Drechtsteden ALV 24 november 2021
16

3 voorstellen vanuit 1718 (DC&VB).
1. Met de jonge duiven Orleans vervliegen. Zo nodig zonder afdeling 6. De afstanden van
afdeling 6 groter zijn dan bijvoorbeeld afdeling 7 uit een andere sector wat een forse
beperking voor ons is. N.B. Drechtsteden: voor, ieder weldenkende liefhebber wil graag
Orleans met z’n jonge duiven vliegen
Bestuur afdeling: Maximale losplaats ligt vast in NPO reglementen. Feitelijk is Ablis
verst mogelijke afstand, Fontenay sur Eure wordt gedoogd.
2. De afdeling zelf een vliegprogramma laten vaststellen. De NPO heeft voor de jonge
duiven maar een beperkt aantal vluchten in het programma opgenomen. Bij het uitvallen
van vluchten vanwege weersomstandigheden, wat al meerdere jaren het geval is, blijft er
niet veel over. N.B. Drechtsteden: voor, afdeling 5 moet gewoon de al jaren goede
voorbereiding van onze jongen aanhouden door eind juni te starten.
Bestuur afdeling: er zullen voldoende africhtingsmogelijkheden op het programma komen
om jonge duiven goed op te leren.
3.

Vitesse 2 weer mogelijk maken. Vanwege niet gelijktijdig met de jonge duiven mogen
lossen deze apart lossen. Het betreft normaal gesproken maar 2/3 vluchten. Geeft de
mogelijkheid een kortere tussenvlucht te vliegen om duiven in te lassen en niet verplicht
dagfond vliegen. Dit voorstel is afhankelijk van de wijzigingen in het programma. N.B.
Drechtsteden: voor, dit jaar is overduidelijk gebleken dat de oude duiven die naar de
eendaagse fond en natour moesten te lang stil zaten.
Bestuur afdeling: zie concept vliegrogramma

4.

Voorstel vanuit 1738 Vanaf de eerste vlucht met de oude duiven een totale lossing
aanhouden. Dit geeft een veel betere spreiding in de uitslag. Met de jonge duiven en
natour maximaal 2 rayon lossingen aanhouden. N.B. Drechtsteden: voor, dat er een
betere spreiding komt door een totale lossing is een feit, en op de laatste 3 vluchten op
de afgelopen natour is gebleken dat de (onervaren) jonge duiven de totale lossingen
prima aankonden.
Bestuur afdeling: zie uitwerking voorstel bestuur inzake lossen in 2022

5.

Voorstel vanuit samenspel Drechtsteden:
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Starten begin April en dan het hele seizoen tot en met de laatste vlucht in September de
ene week 100 km en de andere week 200 km, kun je het hele jaar instromen. Vanaf
begin Mei twee keer 300 km en dan achtereenvolgens 500 km 300 km 500 km 300 km
ook tot het vliegseizoen is afgelopen.
Wanneer je een 100 km week hebt vlieg je ook 300 km, en als er 200 km op het
programma staat doe je 500 km.
Het marathon programma is van een heel andere orde en hoef je niet te integreren, die
redden zichzelf wel.
Jonge duiven mag je vanaf begin Juni op de vrijdag (vitesse) vluchten inkorven en vanaf
eind Juli ook op de donderdag (midfond) vluchten.
In deze periode 500 km vervangen voor Fontenay bijvoorbeeld.
Al deze vluchten aparte uitslagen maken voor oude, jaarlingen en jonge duiven naar
Belgisch voorbeeld.
N.B. Wij als samenspel Drechtsteden zijn al jaren aan het promoten dat er iedere vrijdag
een gelegenheid moet komen om een vlucht met vitesse afstand in te kunnen komen.
80% van de liefhebbers zal dit omarmen, vitesse spelers kunnen heel het jaar daardoor
uit de voeten, overnachtfond liefhebbers hebben het gehele seizoen de mogelijkheid om
hun duiven ‘dichtbij’ aan de gang te houden, terwijl midfond en eendaagse spelers
‘gewoon’ hun ding kunnen doen doordat de donderdag inkorvingen hierin voorzien. Dus
bovenstaand idee voorziet iedereen in zijn of haar behoeften
Bestuur afdeling: zie concept vliegprogramma daar staan voldoende vluchten op met
mogelijkheid om elke week op vitesse of midfond vlucht in te korven.

Ingekomen stuk vanuit de lossingscommissie
“Geachte bestuurders en beste liefhebbers,
Als LC van afdeling 5 hebben we na dit seizoen ons werk weer geëvalueerd. En dat is niet zo
eenvoudig als het lijkt. Ten eerste hebben we dit jaar natuurlijk te maken gehad met bijzonder lastige
weersomstandigheden, wat het nemen van het juiste besluit regelmatig heeft bemoeilijkt. Het meeste
commentaar wordt dan achteraf gegeven, als blijkt dat zondag een veel mooiere dag was dan
zaterdag (terwijl de voorspelling op vrijdagavond nog het tegenovergestelde liet zien) Maar de koe in
de kont kijken kunnen we allemaal en met dat soort kritiek komen we niet verder.

Bij het lossen proberen we een aantal zaken in het oog te houden en dat is in volgorde van
belangrijkheid:
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-

Het juiste losmoment kiezen in het belang van de duif
Kruislossingen voorkomen
Overstaan naar zondag alleen wanneer op zaterdag lossen echt niet in het belang van de duif
is

We proberen hiermee te bereiken dat de concoursen eerlijk en vlot verlopen en dat de verliezen, met
name bij de jonge duiven, tot het minimum beperkt blijven. Daarnaast proberen we voor vrijwilligers
en liefhebbers de sport behapbaar te houden in een tijd waarin we al veel van elkaar vragen. Met
betrekking tot de verliezen jonge duiven denken wij dat we mogen stellen dat onze afdeling, landelijk
gezien, bij de “beste uit de klas” behoorde. Dat neemt niet weg dat we ook afgelopen jaar weer de
nodige ervaringen hebben opgedaan die we mee nemen naar komend seizoen.
Naast het veranderende weer zijn er nog een aantal zaken veranderd de laatste jaren die het lossen
van onze duiven steeds meer bemoeilijkt. Daarbij valt te denken aan het feit dat er steeds meer
afdelingen bij elkaar in de buurt komen te staan ivm een gebrek aan goede losplaatsen. Tevens
worden de Belgische collega liefhebbers steeds lastiger bij het toestaan van een ruim “los-window”.
Dat betekent dat er bijvoorbeeld tussen 9.30 en 11.30 uur niet gelost mag worden ivm thuiskomende
Belgische duiven. (wat op zich te begrijpen is) Als de omstandigheden voor 9.30 zo zijn dat er maar
een uurtje gelost kan worden dan begrijpt u, dat wanneer afdeling 1,2,5,6 en 7 los moeten (en dicht
bij elkaar staan) dit erg lastig wordt. Zeker wanneer wij ook nog eens in 3 groepen moeten lossen. We
weten dat de discussie wel/niet vanaf Duffel totaal lossen als jaren gaande is, maar dat we in de
afdeling ons aan de eerder gemaakte afspraken hebben gehouden. Een van de argumenten tegen
totaal lossen is aanname dat dit tot meer verlies van duiven zal leiden. Met betrekking tot de jongen
duiven kunnen we ons daarin vinden, met betrekking tot de oude duiven zijn wij van mening dat dit
reuze meevalt. Uiteraard hebben we gezocht naar feiten om dit te onderbouwen. Zo hebben we aan
Compuclub gevraagd een aantal totaal lossingen op korte afstand als afdeling uitslag te verwerken
en we hebben gekeken naar het percentage thuis bij afslaan. Omdat we dit seizoen door
omstandigheden 4 vluchten zo gelost hebben ( Duffel M19, Quiévrain N33, Niergnies N34 en 35)
hadden we goed vergelijkingsmateriaal. Hieruit is gebleken dat er een mooie spreiding van de duiven
zit bij deze lossingen (uiteraard beïnvloed door de wind) maar vooral bleek dat het percentage thuis
bij afslaan niet wezenlijk afweek van vluchten waarbij in groepen gelost is. Wat we tenslotte ook in
onze overweging hebben meegenomen is het feit dat door de korte tijden tussen de lossingen van de
groepen de duiven in onze optiek alsnog door elkaar komen te zitten. Hiermee wordt het nut van
groepslossingen voor een deel teniet gedaan. Dit zou alleen maar werken wanneer er een half uur
tussen de lossingen zou zitten, maar die tijd is er gewoon niet.
Tot slot weten we dat ook het NPO bestuur bezig is met het beter in banen leiden van alle lossingen.
Daarbij wordt goed gekeken waar alle afdelingen staan (en dat juichen we als LC van harte toe)
Echter het NPO laat ook doorschemeren dat ze het aantal lossingen per afdeling (zeker met oude
duiven) het liefst tot 1 beperkt willen zien. “
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Samenvatting van bestuur afdeling inzake alle punten die zijn ingebracht:
Omdat de voorstellen en zaken die via de samenspelen zijn ingebracht elkaar vaak overlappen,
hebben wij een samenvatting gemaakt.
Voorstellen deel 1
Een groot deel van de zaken die zijn ingebracht hebben betrekking op aftrekvluchten,
kampioenschappen, bepaalde vluchten op programma. Al deze punten worden doorgeschoven naar
het voorjaar 2022. Dan is het vliegprogramma bekend en kunnen afspraken gemaakt worden over
kampioenschappen, puntentelling, aftrekvluchten enzovoorts.
Voorstellen deel 3
Een ander deel van de ingebrachte voorstellen heeft betrekking op het concept vliegprogramma. De
meeste wensen waren al verwerkt in het concept vliegprogramma dat bestuur afdeling naar NPO
heeft verzonden als amendement op het door de NPO gepubliceerde concept programma.
Voorstellen deel 2
Ook automatische deuren op alle auto’s zijn aantal keer langsgekomen. aanpassing van alle
containers vergt een grote financiele inspanning (naar schatting ruim eur 10.000 per auto), daarnaast
moet er onderzocht worden of het zinvol is om gelet op de leeftijd van het wagenpark een dergelijke
investering te doen. Als dat het geval is, zal onderzocht moeten worden welk systeem dan het beste
zou passen. Kortom voordat een dergelijk besluit genomen kan worden moet er een gedegen
onderzoek en financiele onderbouwing komen. Gelet op de minimale bestuurssamenstelling op dit
moment kan dit niet gerealiseerd worden. Voor 2022 derhalve geen verdere uitbreiding op vlak van
automatische deuren.
Voorstellen deel 3
Op het gebied van herindeling zijn ook een aantal verzoeken binnengekomen. Een herindeling kan
alleen tot stand komen als de meerderheid van de samenspelen bereid is daar aan mee te werken.
Meer (of alleen maar) totale lossingen maken het gemakkelijker om een herindeling bijvoorbeeld op
basis van coordinaten mogelijk te maken. Dat maakt het een stuk makkelijker. Voor 2022 zal er nog
geen andere indeling zijn.
Voorstellen deel 4
Er is een aantal maal een voorstel binnengekomen om voor de vluchten vanaf een midfondafstand
naast de aparte uitslagen voor rayon West, Midden en Oost ook een totaaluitslag te maken. Dat zal
in 2022 gerealiseerd worden.
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Voorstellen deel 5
Met betrekking tot het lossen van de duiven zijn er uit een viertal samenspelen verzoeken
binnengekomen om eerder totaal te gaan lossen. Ook vanuit de lossingscommissie is een schrijven
binnengekomen (zie tekst bij de ingekomen stukken waarin zeer goed omschreven wordt waarom
het noodzakelijk is om zo snel mogelijk totaal te lossen.
Als bestuur hebben wij de voorstellen die zijn binnengekomen gecombineerd en verwerkt in voorstel
A en voorstel B. Het voorstel dat de meeste stemmen krijgt, zal in 2022 worden uitgevoerd
Voorstel A met betrekking tot lossen in 2022
Oude duiven
Africhting (voor aanvang vluchtseizoen) in drie groepen (blauw/wit/rood). Daarna vanaf de eerste
vlucht totaal los (start nationaal vliegprogramma)
Jonge duiven
Africhtingen in drie groepen (blauw/wit/rood), door de week wellicht nog extra groepen mogelijk.
Eerste twee wedvluchten in drie groepen (blauw/wit/rood. Vanaf derde vlucht totaal los
Natour
Africhtingen in drie groepen (blauw/wit/rood), door de week wellicht nog extra groepen mogelijk.
Vanaf eerste vlucht totaal los.

Voorstel B met betrekking tot lossen in 2022
Oude duiven
Africhting (voor aanvang vluchtseizoen) in drie groepen (blauw/wit/rood) Daarna vanaf de eerste
vlucht totaal los (start nationaal vliegprogramma)
Jonge duiven
Africhtingen in drie groepen (blauw/wit/rood), door de week wellicht nog extra groepen. Eerste drie
wedvluchten in drie groepen (blauw/wit/rood).
Vanaf vierde vlucht totaal los. Mocht er van de eerste drie wedvluchten een vlucht door
weersomstandigheden tussen uitvallen, dan wordt vanaf de eerste losplaats in Frankrijk totaal gelost.
Natour
Africhtingen in drie groepen (blauw/wit/rood), door de week wellicht nog extra groepen mogelijk.
Eerste wedvlucht in drie groepen (blauw/wit/rood). Vanaf tweede vlucht totaal los.
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De voorstellen in deel 1 worden doorgeschoven naar het voorjaar2022. Met betrekking tot de
voorstellen in deel 2 en 3 is een toelichting gegeven en zal geen verdere stemming plaatsvinden. Het
voorstel in deel 4 zal worden uitgevoerd in 2022.
De voorstellen zoals beschreven in deel 5 zullen op de vergadering ter stemming worden gebracht.
Bestuur Afdeling 5
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