
Verslag gesprek met afdeling(-svoorzitter) Friesland “96 

Op donderdagmiddag 31-1-2019 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen voorzitter en secretaris van rayon De 

Driesprong en de voorzitter van de afdeling Friesland “96 over het ingediende wijzigingsvoorstel voor het vliegprogramma 

2019 van de afdeling Friesland “96. 

Op de kritiek van De Driesprong dat de ALV van 27-10-2018 in haar hemd is gezet door de voor-stem van Friesland “96 

op het nationaal vliegprogramma werd van de zijde van de afdeling aangegeven dat de mening van de ALV is geuit op de 

eerste bijeenkomst van de NPO-ledenraad over het vliegprogramma. Na deze bijeenkomst volgde er een tweede 

bijeenkomst over alleen het vliegprogramma waarin enkele wijzigingen zijn aangebracht op basis waarvan de afdeling 

binnen haar mandaat uiteindelijk voor het nieuwe programma heeft gestemd. De afvaardiging van De Driesprong gaf aan 

dit volledig anders te zien, het nieuwe nationale programma sluit bijna evenmin aan bij de wensen van de ALV van 27-10-

2018 als in die vergadering besproken nationale programma, er zitten maar een paar kleine wijzigingen in en het lijkt niet 

op het programma van 2018, maar liefst 10 concoursen meer dan in 2018 (45 i.p.v. 35) en 5 inkorvingen meer (40 i.p.v. 

35). De afvaardiging van De Driesprong gaf aan dat ook al was de stem van Friesland “96 niet bepalend voor de uitkomst 

van de stemming, toch het signaal had moeten worden afgegeven dat dit niet is wat de leden van Friesland “96 willen. Ook 

wekte het grote verbazing dat, ondanks de uitspraken van afdeling 10 voorzitter op de Friesland “96 ledenvergadering van 

27-10-2018, afdeling 10 heeft voorgestemd.  

Vervolgens werden de wijzigingsvoorstellen van De Driesprong besproken. De afvaardiging van Friesland “96 gaf aan dat 

het een concept vliegprogramma is en dat de ledenvergadering van 1 maart bepalend is. Het zou daarom ook zomaar 

kunnen zijn dat daar het programma van 2018 toch uit de bus komt als een vereniging dat voorstelt en de vergadering het 

er mee eens is. De afvaardiging van De Driesprong geeft aan dat die voorlopigheid van het programma nergens gemeld 

wordt noch gesuggereerd anders dan dat er boven het stuk staat dat het concept is. Maar De Driesprong geeft aan de 

terugkeer naar het programma van 2018 een gepasseerd station te vinden omdat inmiddels iedereen met de 

voorbereidingen voor het nieuwe seizoen is begonnen met alleen het nationale programma in gedachten. Immers de 

vaststelling door het NPO-bestuur (en goedkeuring van de ledenraad) was al begin december, we zijn al 2 maanden verder 

zonder een door de afdeling gestart overleg met de leden over het “conceptprogramma”. Het wedstrijdseizoen 2019 is in 

feite begin december 2018 al begonnen, essentiële wijzigingen in de spelregels aanbrengen tijdens het spel is not-done 

uiteraard met inachtneming van de mening van de ALV.  

De Driesprong stelt voor dat het voorliggende afdelingsprogramma wordt gevolgd met daarin een herstart in het jonge 

duivenprogramma na 3 vluchten en met weer aansluiting na 6 vluchten en een herstart in de natoer na 2 vluchten met 

een inkorting van de laatste natoervlucht zodat deze aansluit bij het voorschrift van het nationale programma (Rethel sluit 

niet aan).  

Deze wijziging betekent de inkorting van 3 jonge duivenvluchten (J28, J29 en J30) en 4 natoervluchten (N34, N35, N36 en 

N37). De gewijzigde losplaatsen hebben kortere afstanden die variëren van 49 km minder (Weert-Gennep) tot 79 km 

minder (Chimay-Bierges). Alleen de laatste natoervlucht zou 130 km minder afstand krijgen om aan te sluiten bij de 

kilometerindicatie van het nationaal programma (verste afstand 350 km, in het afdelingsprogramma staat Rethel, Rethel-

Ameland is 450 km). Het zijn hele kleine wijzigingen die geen probleem geven voor de mensen die vroeg willen starten en 

waarmee problemen voorkomen worden voor mensen die iets later willen starten. (De voor-elk-wat-wils-filosofie) 

De reden voor deze wijzigingen is dat het gewijzigde programma meer lijkt op het programma van 2018 en er door de 

verenigingen eenvoudiger kan worden gekozen voor het laten vallen van vluchten (concoursen c.q. inkorvingen) om bijna 

helemaal het programma van 2018 te volgen. Voor De Driesprong zit het voordeel vooral in een grotere deelname aan de 

jonge duivenvluchten waardoor de Golden Classics vluchten met een prijzenpot van meer dan € 10.000 hun succes kunnen 

behouden, evenals de liefdadigheidsvlucht voor De Swaen waarbij in 2018 alle deelnemende duiven werden gesponsord. 

Een terugloop van de deelname door de vroege start betekent rechtsreeks verlies van opbrengst voor het goede doel. 

Verder verwacht De Driesprong met de wijziging ook gerichter vluchten te kunnen laten vallen om zo deelname aan een 

generaal kampioenschap nog behapbaar te houden voor 80% van de leden (het in aanmerking komen om te winnen blijft 

uiteraard een voorrecht voor een veel lager percentage). 

De afvaardiging van Friesland “96 gaf aan nog een toelichting te zullen geven op de bestuursvergadering van maandag 4 

februari aanstaande en dat wellicht de vervoerscommissie hierover nog contact opneemt met De Driesprong. Maar dat de 

afdeling haar voorstel voor het vliegprogramma 2019 niet wijzigt en dat verenigingen hun tegenvoorstel kunnen indienen 

voor de komende ledenvergadering. De afvaardiging van Friesland “96 gaf aan de democratie wel hoog in het vaandel te 

hebben ook al had de afvaardiging van De Driesprong aangegeven dat nergens te herkennen. De verenigingen van De 

Driesprong zullen dus hun wijzigingsvoorstel moeten indienen en afwachten of dat steun krijgt van de ledenvergadering.  

 

Secr. Rayon De Driesprong 


