
Geacht afdelingsbestuur, 
 
 
Met groot ongenoegen hebben de drie verenigingsbesturen van Rayon De Driesprong kennis genomen van uw 
besluit om op de NPO-ledenraad akkoord te geven aan het door de ledenvergadering van 27 oktober 2018 
afgekeurde nationale vliegprogramma.  
We zijn teleurgesteld in uw presentatie van het programma als zijnde een goed en aan de Friese eisen aangepast 
onderhandelingsresultaat. Ook zijn we teleurgesteld in de presentatie van het programma als een voldongen feit: er 
is geen ledenraadpleging gepland. Daarbij is er niet veel begrip voor de zes weken van stilte, wel hebben we begrip 
voor de persoonlijke omstandigheden van bestuursleden die aan de orde waren. 
De democratische structuur van onze afdeling is weg nu u meegaat in de redenering dat de afdelingen praktisch 
gezien geen stem meer hebben in hun vliegprogramma en maar hebben uit te voeren wat er in Papendal wordt 
besloten. De afdeling Friesland “96 gaat zo mee in het gecreëerde beeld dat het een uitvoeringsorgaan of 
servicecentrum van de NPO is en niet meer het sociaal geheel van haar leden, niet meer van ons Frieslanders “96. In 
dezelfde optiek beginnen de verenigingen te lijken op servicecentra voor hun leden in plaats van sociale verbinding 
van hun leden: u vraagt en het bestuur en de vrijwilligers draaien. Als de afdelingen 10 en 11 hun stem hadden 
gebruikt dan hadden ze tegen dit programma gestemd omdat (de overgrote meerderheid van) hun leden er tegen 
zijn, zoveel is ons althans duidelijk geworden op de alv van 27 oktober 2018. Het tegenovergestelde is gebeurd.  
 
De problemen die dit programma met zich mee brengt, zijn niet alleen vervoerstechnische problemen, ook al is het 
programma wel in die beperkte zin besproken in de ledenraad. 
Het betekent een grotere belasting van bestuurders op afdelingsniveau, op rayonniveau en op clubniveau. En het 
betekent een veel grotere belasting van de mensen die klok systemen uitlezen, inlezen, verzamelstaten maken, 
bestanden opsturen, reclames verwerken, uitslagen maken. 
In ons rayon voorzien wij onder meer problemen bij de organisatie van de Golden Classics vluchten en bij de 
jaarlijkse liefdadigheidsvlucht. Dit doordat mensen nu een keus maken voor een vroeg of een laat jonge 
duivenprogramma. Succesformules moeten nu worden herontworpen, deelnames zullen teruglopen door de 
splitsing en de liefdadigheidsinstellingen moeten genoegen nemen met minder. Of het rayonbestuur moet meer tijd 
gaan besteden aan het organiseren. Enfin, dat even als een miniem voorbeeld van zorgen op rayonniveau.  
Wij voorzien (vooral) ook meerwerk voor de afdeling maar u als afdelingsbestuurders hebt daar voor gekozen dus 
moeten we ons daar misschien geen zorgen over maken. We doen dat overigens wel want u bent ook een schakel in 
de ketting die breekt als de zwakste schakel breekt.  
Voor de vele kleine verenigingen zal de versnippering het voortbestaan alleen maar moeilijker maken en op het 
moment dat dat hen duidelijk wordt, is het te laat om er nog iets aan te doen. 
 
Het zittende afdelingsbestuur heeft in de loop van de afgelopen paar jaren voldoende credits opgebouwd om deze 
foute beslissing te maken. Wij hebben over deze beslissing ons ongenoegen geuit en laten het daarbij. 
We leggen ons bij uw besluit neer dus. 
Naast uw credits, is daarbij ook van belang dat u stelt dat er voor elk wat wils is. Blijkbaar gunt u ons dat. En dat we 
niet overal aan mee hoeven doen. Wij maken van die mogelijkheid gebruik.  
In die zin hebben wij een paar hele kleine praktische aanpassingen van het programma die niet strijdig zijn met de 
statutaire uitgangspunten van het nationaal vliegprogramma.  
Deze wijzigingen zijn: 
 
Wijzigingen zonder noemenswaardige gevolgen voor afstanden: 

Heusden-Zolder was in 2018 gewijzigd naar Sittard, als we er nog steeds niet mogen lossen dan kunt u in het 
programma beter Sittard opnemen (of Tongeren en dan afd 10 vragen naar Sittard te gaan om kruislossingen te 
voorkomen). 
Charleville en Rethel liggen in de Franse Ardennen. Daar is de kans op uitgestelde lossingen veel groter dan in 
het iets (plm 35 km) westelijker gelegen Laon. Laon is een hele grote en mooie losplaats, alleen op 14-9 staat 
afdeling Oost-Brabant met de natoerduiven ook in Laon, verder zijn er geen overlappingen. 

 
Wijzigingen met gevolgen voor afstanden (plm 70 km per vlucht minder of meer) maar niet in strijd met de statutair 
benoemde uitgangspunten voor het nationaal programma:  

1) Op 22 juni V25-Deurne en J25-Zutphen/Den Bosch vervangen door Gennep, dat is 1 inkorving en lossing 
minder; 

2) op 13 juli Gennep ipv Heusden-Zolder; 



3) op 20 juli Weert ipv Bierges; 
4) op 27 juli J30 Bierges ipv Chimay, deze vlucht vervalt dan (en is aftrekvlucht) voor de -statutair niet 

bestaande discipline (!)- Jong Midfond waarvoor de NPO een kampioenschap heeft ingericht; 
5) op 27 juli M30 Laon ipv Chimay, inkorven op donderdag, dat is 1 inkorving en lossing meer; 
6) Op 24 augustus Gennep ipv Weert; 
7) Op 31 augustus Deurne ipv Heusden-Zolder; 
8) Op 7 september Weert ipv Bierges; 
9) Op 14-9 Bierges ipv N37 Rethel (Laon) en op vrijdag inkorven, J37 kan Rethel (Laon) blijven met op 

donderdag inkorven. Dat betekent ook 1x extra inkorven en lossen maar alleen afd 10 en 11 hebben hier 
dezelfde losplaats voor natoer en jong. Alle andere afdelingen hebben een veel kortere natoervlucht. Qua 
losplaatsen en vervoerscapaciteit is het geen probleem. De duiven voor de 2 concoursen moeten toch ook 
op separate vluchtnummers ingemand worden en kunnen in Winver niet gesplitst worden. 

In week 30 zou Chimay voor de midfond gehandhaafd kunnen worden maar dan op donderdag inmanden. 
Samen vervoeren is op Chimay niet aan de orde bij inkorving op vrijdag, bij inkorving op donderdag door afdeling 
10 kan samen vervoeren wel een optie zijn. De kortere afstand voor J30 zou geen probleem hoeven zijn bij 
gebrek aan afstandscriteria voor jong-midfond en ook omdat jong-midfond geen Olympiade discipline is en geen 
statutair bepaalde discipline. De vlucht zou met een beetje goede wil gewoon kunnen tellen voor jong-midfond 
in het NPO-kampioenschap. 
Heel globaal komen deze wijzigingen er op neer dat we na 3 jonge duivenvluchten weer op Gennep beginnen 
met een iets steilere programma opbouw en dat we na 2 natoervluchten weer op Gennep beginnen met een 
bijna gelijke opbouw.  

 
Het zijn kleine wijzigingen in afstand waardoor wij in staat zijn onze leden, in hoofdzaak programmaspelers, een 
seizoen-dekkend programma te bieden zonder dubbelvluchten voor de kampioenschappen. Wij hebben begrepen 
dat onze verenigingen afzonderlijk kunnen kiezen voor deelname aan (dubbel-)vluchten en dat de leden van onze 
verenigingen kunnen kiezen om elders in te korven. Dat schijnt toch de “voor-elk-wat-wils filosofie” te zijn.  
 
Het lijkt ons verstandig dat u online een lijst gaat bijhouden waarin staat welke verenigingen aan welke inkorvingen 
en concoursen gaan deelnemen. En welke verenigingen bereid zijn om leden van andere verenigingen ter inkorving 
toe te laten en welke kloksystemen zij toelaten. Er is nog wat werk aan de winkel. 
Tegenover dat extra werk staat dat onze verenigingen zich zullen afmelden voor inkorvingen op vermoedelijk 19 van 
de 45 concoursen (inclusief de 7 marathonvluchten) en op vermoedelijk 3 van de 6 trainingsvluchten waarbij wij net 
als in het afgelopen jaar nog nader in overleg zullen treden over extra opleervluchten in klein verband. Wij kunnen 
nog niet overzien hoeveel leden van onze verenigingen zich zullen aanmelden bij andere clubs voor inkorvingen 
maar we verwachten geen grote aantallen.  Wij verwachten zo onze leden te kunnen bieden wat ze al jaren vragen: 
een breed maar behapbaar programma.  
 
We zien uw reactie met belangstelling tegemoet en zullen hierover binnenkort contact met u opnemen. 
Bij gebrek aan vergadering hebben wij deze brief gepubliceerd zodat alle Friesland “96 verenigingen ingelicht zijn. 
Wij zijn van mening dat het ook hun programma is. Wij denken dat veel verenigingen zich kunnen vinden in onze 
wijzigingsvoorstellen of daartegen geen bezwaar hebben. Enkelen zullen misschien moeite hebben met de iets 
gewijzigde afstanden. Wij hebben hoop en vertrouwen dat u dit hele kleine stukje beoogde democratie inhoud wilt 
geven door ook andere verenigingen gelegenheid te geven hierop te reageren, al of niet in een vergadering. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Secretaris Rayon De Driesprong 
P.Broersma 
Namens  
Gevleugelde Vrienden Twijzelerheide 
De Reisduif Zwaagwesteinde 
De Zwaluw Zwaagwesteinde 
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