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Geacht Regio-A bestuur,

Op vrijdagavond 23 augustus 2019 heeft er in Voorthuizen (0713) een extra ledenvergadering
plaatsgevonden met als onderwerp het huidige jonge duivenseizoen.

Het huidige jonge duivenseizoen is bij zeer velen desastreus verlopen. Ontzettend veel verliezen door
welke oorzaken dan ook! In de media is er al veel over geschreven, uiteenlopende reacties en ideeën
zijn voorbijgekomen.

De leden van de Voordevliegers (0713) vinden dan ook dat er nu echt iets moet gaan veranderen om
zodoende te proberen het jonge duivenseizoen volgend jaar positiever te laten verlopen.
We kweken jonge duiven met de bedoeling er plezier aan te beleven, er mooie successen mee te
kunnen behalen en zodoende tot een mooie en goede aanvulling voor het volgende seizoen te komen.
Nu wordt er noodgedwongen of bewust voor gekozen de jonge duiven op de natoer/taartvluchten te
spelen.

Onze vereniging heeft dan ook de volgende voorstellen die we graag nu al aan het bestuur door willen
geven. We zien dit schrijven dan ook graag terug als ingekomen stuk op de najaarsvergadering van de
Regio.

Voorstellen:
1. Starten met het jonge duivenseizoen 2020 in week 32 (zie schema pagina 3).
2. Opleringen in kleiner verband(in ons geval uitsluitend A2), op kortere afstand en dan vaker
naar dezelfde losplaats.
( nu gaat het in te grote stappen, duiven moeten teveel zoeken en dat zorgt voor “verkeerd
gedrag”).
Dus veel kleine, korte lossingen met duiven die allemaal naar dezelfde regio moeten.
Opleringen op een doordeweekse dag en zaterdag/zondag.
3. De duivenauto na het laatste laadpunt direct doorrijden naar de losplaats. De duiven kunnen
op de losplaats dan voldoende rusten en drinken.
4. Minder jonge duiven in de mand (dan nu het geval is).
5. Vroeg lossen indien mogelijk; vroeger dan thans het geval is (een beetje mist onderweg is geen
obstakel; duiven vliegen daar gewoon overheen).
6. Flexibeler zijn met inkorven / lossingen. Als het er naar uitziet dat op zaterdag door
omstandigheden niet gelost kan worden gewoon een dag eerder inkorven en lossen op vrijdag
of inkorven op zondag en lossen op maandag.
7. We veronderstellen dat de vrachtprijs mogelijk iets omhoog zou gaan maar dat is wat ons
betreft geen probleem.
8. Bij oostenwind en extreme temperaturen (+30 graden) vlucht aflassen of zie punt 6.
9. Vanaf Lessines ong. 200 km (Na 3 klokvluchten A2) Afdelingslossingen.
10. Mogelijkheden om d.m.v. terugvluchten duiven (op)nieuw in te lassen.

Op basis van bovenstaande hebben wij een schema gemaakt zoals dat er uit zou kunnen zien, zie deze
pagina 3.
Mocht u een toelichting willen dan zijn wij uiteraard bereid deze te geven.
Opm.: 0713 heeft bewust dit seizoen gekozen, zie punt 2, niet aan de Regio A lossingen mee te doen.
Mochten er in 2020 geen veranderingen plaatsvinden dan geven wij aan volgend seizoen niet met de
Regio A lossingen mee te doen en ons eigen plan te trekken.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur en leden van De Voordevliegers Voorthuizen
Henk van Essen, secretaris.

Dit schrijven wordt ook/mede in afschrift verstuurd naar:
-

Alle verenigingen van Regio A2;
Het bestuur van Afdeling 7 en
Sectie jonge duiven van de NPO.

Concept-schema volgens ons voorstel:

Schema jonge

duiven

2020

Bezien

Nijkerk,

als "hart van Regio A2".

vanuit

en/of

zaterdag
dinsdag

27-06-2019
30-06-2019

africhting A2
africhting A2

Zaltbommel
Zaltbommel

en/of

zaterdag
dinsdag

04-07-2020
07-07-2020

africhting A2
africhting A2

Zaltbommel
Zaltbommel

en/of

zaterdag
dinsdag

11-07-2020
14-07-2020

africhting A2
africhting A2

Tilburg
Tilburg

en/of

zaterdag
dinsdag

18-07-2020
21-07-2020

africhting A2
africhting A2

Baarle-Nassau
Baarle-Nassau

zaterdag

25-07-2020 1e klokvlucht Regio A2

Minderhout

zaterdag

01-08-2020 2e klokvlucht Regio A2

Duffel

zaterdag

08-08-2020 3e klokvlucht Regio A2

Asse-Zellik

1e Afdelingslossing
2e Afdelingslossing etc.

Lessines

