
Verslag bijeenkomst info vliegprogramma rayon De Driesprong 2019 

 

Op 21 januari 2019 organiseerde rayon De Driesprong een informatiebijeenkomst voor de leden van de drie aangesloten 

verenigingen: Gevleugelde Vrienden Twijzelerheide, De Reisduif Zwaagwesteinde en De Zwaluw Zwaagwesteinde. Voorzitter 

Johannes de Vries opende even na half acht de vergadering. Hij legde de bedoeling uit van de bijeenkomst: 

informatievoorziening aan de mensen die het rayonspel waarderen en het peilen van hun mening over de standpunten van het 

rayonbestuur. In het rayon zijn de voorzitters van de drie verenigingen ook bestuurslid waardoor de vertegenwoordiging goed 

geregeld is en de informatievoorziening ook. Alleen al het feit dat er 55 van de 100 leden aanwezig zijn na een oproep 2 dagen 

voorafgaand aan de bijeenkomst, geeft aan dat de informatievoorziening goed kan lopen. 

 

Foto: impressie bij de inloop 

Het rayonbestuur is van mening dat de NPO en het afdelingsbestuur niet meer weten of niet meer willen weten wat de 

liefhebbers willen. En de democratische spelregels worden hierbij niet meer gehanteerd. Het doet denken aan de tijden dat oud 

voorzitter A.J. de Jong zowel de NPO als onze afdeling op ondemocratische wijze aan Pigeon Village hielp en daarmee de 

landelijke en provinciale duivensport opzadelde met grote kosten. Er worden nu verlanglijstjes opgeteld van secties zonder 

rekening te houden met wat de leden al jarenlang aangeven: minder (dubbel-)vluchten. Het rayonbestuur wil haar leden een 

simpel en behapbaar programma bieden en het idee is dat de rayonverenigingen hetzelfde doen zodat de besturen en 

vrijwilligers niet opgezadeld worden met nog meer werk. Genoeg is genoeg! 

Vanuit die gedachte is een programma opgesteld waarbij er in 23 weken tijd 26 concoursen worden georganiseerd plus 5 

trainingsvluchten. Dat zijn vier vitesse vluchten, vijf midfond vluchten, vier dagfond vluchten, zes jonge duivenvluchten en vier 

natoervluchten en 3 extra vitesse vluchten tegelijk met de eerste drie dagfond vluchten. Deze 3 extra vitesse vluchten tellen niet 

mee voor kampioenschappen, wel worden er uitslagen van gemaakt en worden er hoofdprijzen op vervlogen. 

Dit voorgestelde programma kan alleen vervlogen worden als de afdeling meewerkt aan enkele kleine wijzigingen in het 

vliegprogramma. Die wijzigingen zijn niet in strijd met de statutaire voorschriften voor het nationale vliegprogramma. In het kort 

komen die neer op een herstart van de jonge duiven na drie vluchten en een herstart van de natoer na 2 vluchten. Bij de jonge 

duiven zal er dan in de herstart op de eerste vier vluchten een steilere opbouw zijn om weer aansluiting bij de rest van het jonge 

duivenprogramma te krijgen. Verder worden nog enkele kleine wijzigingen voorgesteld die niet met het rayonprogramma te 

maken hebben maar met lossingsmogelijkheden. 

Van het programma van 45 concoursen laten we er 19 vallen, waarmee er 26 overblijven. Onder die 19 zijn de 7 marathon 

vluchten waarvoor onze verenigingen toch al geen inkorfmogelijkheden meer boden. Van de resterende 12 concoursen zijn er 

11 inkorvingen. Onze vrijwilligers hebben dus voor 12 concoursen en 11 inkorvingen minder werk in deze opzet. 

Duidelijk moet wel zijn dat alle drie verenigingen zelfstandig zijn in hun beslissingen en dat het rayon niet voor de verenigingen 

beslist. Zo kunnen verenigingen besluiten om op vluchten die wel in het rayonprogramma staan, toch niet een 

inkorfmogelijkheid te bieden. In een enkele geval zal dat misschien ook niet eens kunnen omdat bijvoorbeeld op de 3e en 4e 



dagfondvlucht sprake is van een sectorconcours waarvoor een minimumdeelname geldt die misschien niet gehaald wordt. Aan 

de andere kant kunnen verenigingen ook beslissen om in te korven op vluchten die niet in het rayonprogramma staan. En 

vanzelfsprekend kunnen afzonderlijke leden niet meedoen aan vluchten die wel op het programma staan of waarvoor wel 

inkorfmogelijkheid wordt geboden. En kunnen afzonderlijke leden naar een vereniging buiten het rayon gaan om in te korven op 

vluchten die niet op het programma staan of waarvoor bij geen van de drie verenigingen een inkorfmogelijkheid bestaat. Een 

snelle peiling leert dat 4 van de 55 leden sowieso één of meer inkorvingen buiten het rayonprogramma wil doen en dat een nog 

onbekend aantal dat zal doen als de prestaties van dat moment hen daartoe aanleiding geven. Het gros van de aanwezigen geeft 

aan voldoende te hebben aan het rayonprogramma.  

Uiteraard gaat het beknopte programma ten koste van iets. Zo is dit programma onvoldoende om mee te doen aan de nationale 

kampioenschappen. De mensen die daaraan mee willen doen moeten dus enkele vluchten elders inkorven. Verder is de opbouw 

van de jonge duivenvluchten vrij steil, de vijfde vlucht is voor de langste afstanden al 375 km en de week daarvoor zijn we terug 

gegaan naar 120 km. Dat is inherent aan het aansluiten bij het voorliggende programma. Door slechts hele kleine wijzigingen  

(van plm. 70 km) voor te stellen aan de afdeling, hebben we de meeste kans op succes en veranderen we ook zo weinig mogelijk 

voor de clubs die het programma van 45 concoursen wel zien zitten. Uit de zaal wordt nog aangegeven dat we op een aantal 

vluchten de afdeling ook kunnen splitsen. Die mogelijkheid houden we als een plan B aan in het contact met de afdeling. 

Uit de vergadering komen bij de rondvraag nog zaken naar voren als: waarom geen 5e fondvlucht, waarom de supervitesse niet 

tellen voor de kampioenschappen (immers deelname is groter dan op de dagfond), waarom de nationale jonge duivenvlucht 

niet op het programma (hadden we vroeger ook), waarom de jonge duiven niet een week eerder beginnen (hebben we een iets 

minder steile opbouw). Aangegeven wordt dat deze zaken wellicht ook nog aan de orde kunnen komen in de 

ledenvergaderingen van de verenigingen en dat er naar aanleiding van die inbreng nog wel iets gewijzigd kan worden maar dat 

er nu wordt uitgegaan van 1 vlucht per weekend die telt voor de kampioenschappen. 

Voorzitter De Vries gaf aan dat de gekozen oplossing wellicht niet ideaal is, we willen allemaal iets anders of leggen allemaal 

verschillende accenten. Maar om het gehele programma te organiseren ziet het rayonbestuur niet zitten, ook niet voor de 

verenigingen. De Golden Classics kunnen nu op de eerste vijf jonge duivenvluchten worden vervlogen en voor de Swaenvlucht 

kan zo ook een goede deelname verwacht worden en alle leden kunnen elk weekend van 1 april tot half september aan de bak 

met een vlucht. 

Voorzitter De Vries bedankte de aanwezigen voor hun inbreng en hun steun. Het applaus van de zaal was bescheiden maar 

tevredenstemmend. Het concept programma is (na akkoord van de afdeling met de wijzigingsvoorstellen): 

 



 

Voostel vliegprogramma rayon 2019 

update 21-1-2019

Inkorfdatum

Vlucht

datum week Africhting Marathon

Africhting Vitesse Midfond Fond Jong Natoer

29-3-2019 30-3-2019 13 T13 Heino

5-4-2019 6-4-2019 14 T14 Deventer

12-4-2019 13-4-2019 15 V15 Gennep 1

19-4-2019 20-4-2019 16 V16 Deurne 1

26-4-2019 27-4-2019 17 V17 Weert

3-5-2019 4-5-2019 18 V18 Sittard 1

10-5-2019 11-5-2019 19 M19 Quiévrain

17-5-2019 18-5-2019 20 M20 Chimay 1

23 en24-5-2019 25-5-2019 21 V21 Sittard 2 E21 Troyes

31-5-2019 1-6-2019 22 M22 Chimay 2 Limoges

6 en 7-6-2019 8-6-2019 23 V23 Gennep 2 E23 Sens

14-6-2019 15-6-2019 24 M24 Laon 1 St.Vincent

20 en 21-6-2019 22-6-2019 25 V25 Gennep 3 E25 Auxerre (NIC/S) Perigeux

27 en 28-6-2019 29-6-2019 26 T26 Steenwijk M26 Laon 2

4 en 5-7-2019 6-7-2019 27 T27 Heino E27 Lorris (NIC/S) Cahors

12-7-2019 13-7-2019 28 J28 Gennep Dax

19-7-2019 20-7-2019 29 J29 Weert

26-7-2019 27-7-2019 30 J30 Bierges Orange

2-8-2019 3-8-2019 31 J31 Deventer Bergerac

9-8-2019 10-8-2019 32 J32 Chimay

15 en 16-8-2019 17-8-2019 33 T33 Heino J33 Laon (S)

23-8-2019 24-8-2019 34 N34 Gennep

30-8-2019 31-8-2019 35 N35 Deurne

6-9-2019 7-9-2019 36 N36 Weert

13-9-2019 14-9-2019 37 N37 Bierges

aantal 

vluchten 5 4+3 5 4 6 4 7

Programmatoerkampioenschap: Vitesse de eerste 4 vluchten, Midfond de eerste 5 vluchten, Fond de eerste 4 vluchten, Jong de eerste 6 vluchten en Natoer alle 4 vluchten

Geen aftrekvluchten voor de toerkampioenschappen.

V21, V23 en V25 zijn rayonvluchten, worden in eigen vereniging ingemand maar tellen niet voor kampioenschappen. Wel een rayonuitslag en wel hoofdprijzen.

E25, E27 zijn gewone rayonvluchten maar ook sectorvluchten en dus moeten verenigingen hiervoor een NIC aanvragen of elders inmanden 

Generaal kampioenschap: Op de 23 programmavluchten kunnen punten worden verdiend, de beste 20 vluchten tellen, ook bij afgelastingen. Bij 3 of meer afgelastingen toch 1 aftrekvlucht.

De africhtingen T26, T27, T33 moeten met de afdeling nog geregeld worden. Die worden misschien op vrijdag ingemand en door de vervoerder op zaterdag opgehaald.

Aanvragen NIC mogelijk per vlucht, minimaal 7 leden en 100 duiven.

Voor deelname aan nationale kampioenschappen is -als de drie verenigingen dit programma ook aanhouden- inkorven bij andere verenigingen vereist.

Programmaspel (de niet vet gedrukte vluchten zijn programmavluchten)


