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Bekijk de webversie

Start klankbord/werkgroepen GPS2021 project

Voor u staat de derde nieuwsbrief van de Afdeling
1 Zeeland '96. Veel plezier met het lezen!
Eerste
bijeenkomsten
In de vorige nieuwsbrief is de kick-off beschreven
van de klankbord/werkgroepen Regionalisatie,
Sport en Spel en Innovatie en Creativiteit in het
Zeeuwse GPS-project. Elke groep heeft inmiddels met een tiental deelnemers bij elkaar gezeten
voor een eerste gesprek over hun aandeel in het hele proces. Tot aan de voorjaarsvergadering
betreft het hier zaken die op hun werkgebied de aandacht verdienen in het Basisdocument “Een dijk
van een duivensport”, na de vergadering worden dit de groepen die een aantal zaken verder uit gaan
werken
volgens
de
koers
die
hierin
wordt
aangegeven.
Het
proces
Op de startbijeenkomsten is nogmaals in een notendop aangegeven wat de gedachten zijn achter

1

het Zeeuwse GPS-project en zijn er nog een aantal dingen specifiek benoemd voor de betreffende
groepen. Eventuele vragen die de deelnemers nog hadden zijn zoveel mogelijk beantwoord door de
projectleider en het projectbureau zodat het voor allen duidelijk is hoe het proces gaat lopen.
Het is geen karwei voor de korte adem, gedurende de komende maanden en zelfs jaren zullen een
aantal zaken gerealiseerd gaan worden volgens de lijn van het Basisdocument, niet alleen met inzet
van de groepsleden maar zeker ook door de inkorfcentra en verenigingen in de regio’s.

Inkorfcentra 2019
Samenwerking in 2019
In het proces hebben een aantal verenigingen elkaar gevonden in een
samenwerkingsverband voor een inkorfcentrum in 2019. Na de initiële schrik is het voor alle
verenigingen inmiddels duidelijk dat schaalvergroting in een aantal gevallen zal leiden tot een
sterker inkorfcentrum dat zowel voor de logistiek als in de bemensing een stuk beter zal
fungeren. De verenigingen die hebben gekozen voor een samenwerking zijn 1837 Breskens
en 1840 Hoofdplaat, 1841 IJzendijke en 1843 Schoondijke, 1859 Sluiskil en 1853 Sas van
Gent, 1864 Scherpenisse en 1865 Sint Maartensdijk. Door deze samenwerking komt men
daar alsnog in aanmerking voor een inkorfcentrum als dit al niet was toegekend aan één van
de verenigingen zodat er in 2019 nog 20 inkorfcentra actief zullen zijn. De exacte invulling van
de inkorflocatie voor de diverse vluchtonderdelen is een zaak die in gezamenlijk overleg
tussen de verenigingen en de afdeling ingevuld kan worden, het is natuurlijk niet de bedoeling
om onwerkbare situaties te creëren.

Doorontwikkelen

samenwerking

Een aantal verenigingen is in de regio ook al in overleg geweest over de ontwikkelingen voor
de komende jaren en hebben al een consensus gevonden in een verregaande
doorontwikkeling van de samenwerkingsplannen tot 1 inkorfcentrum in de regio. Komend jaar
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zullen naar aanleiding van deze plannen gesprekken plaats gaan vinden die moeten leiden
tot een realisatie van deze plannen.

Leeftijdsopbouw

leden

Afdeling

Zeeland

in

2019

Dat er een noodzaak is voor verdergaande regionalisatie blijkt uit de onderstaande tabel over
de leeftijdsverdeling van de huidige leden van de afdeling Zeeland.
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Bij het maken van plannen voor een inkorfcentrum dat over 10 jaar nog actief is, laat staan na
een nog langere periode, zullen vooral de leden in de eerste 4 leeftijdscategorieën meespelen.
Het feit dat deze momenteel gemiddeld slechts 43% van het totale ledental
vertegenwoordigen geeft aan dat er bij een ongewijzigde ontwikkeling een halvering dreigt
binnen deze periode.

Koers

NPO

GPS2021

Het NPO heeft ingezet met haar GPS-traject op tenminste een stabilisatie van het aantal leden
in 2021 en daarna mogelijk zelfs een lichte stijging. Met de inzet van de slagkracht van de
grotere inkorfcentra in Zeeland kunnen we zorgen voor een positieve uitstraling van de sport.
Als we hier met de hedendaagse techniek ook een interessant plaatje neer kunnen zetten
voor mensen die momenteel geen binding hebben met de sport, zou dit zomaar realiteit
kunnen worden.

Spelvormen 2019
Hedendaagse

duivensport

De sport is al decennialang onveranderd qua spelvormen, terwijl er veel meer mogelijkheden liggen
in deze tijd. De werkgroep Sport en Spel, in samenspraak met de NPO-werkgroep Eerlijk Spel, maar
zeker straks ook de werkgroep Innovatie zullen aan de basis gaan staan van een aantal
veranderingen in de bestaande kampioenschapsstructuur en de wijze waarop onze vluchtduiven
worden geklasseerd. Voor de liefhebbers die de kortere vluchten nu gebruiken om hun
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marathonduiven voldoende kilometers te laten maken is er in Zeeland nu al de mogelijkheid om hun
duiven buiten de klasseringen op de hogere niveaus te houden. Voorafgaand aan het seizoen kan
een liefhebber via zijn vereniging aangeven dat hij geen behoefte heeft aan klassering in het de
samenspel- of afdelingsuitslag op een vluchtonderdeel. De liefhebber die een deel van zijn duiven
wel wil laten deelnemen in het samenspel of afdeling kan dit aangeven in zijn ECS door hier slechts
het aantal duiven in te vullen op de hogere niveaus die hij voor plaatsing in aanmerking wil laten
komen.

Moderne

duivensport

Op dit moment is er een project vanuit het NPO gaande om in samenwerking met de leveranciers
van de ECS een koppeling te maken met de centrale database van het NPO via de inkorfantenne.
Dit vergt van alle partijen wel een aantal stappen en dat kost nu eenmaal tijd. De planning is
momenteel om gedurende het seizoen 2019 met een proefopstelling te komen om te zien in hoeverre
dit toepasbaar gaat worden op grotere schaal. Indien dit zich op een positieve manier ontwikkeld,
kan er voor het seizoen 2020 gekeken worden voor een bredere toepassing richting de inkorfcentra.
Vanuit de Nationale rekenaar Compuclub zijn er ook ontwikkelingen te melden die wel al toepasbaar
zijn op grotere schaal. Met de toevoeging van een aantal hulpfuncties kunnen er parameters aan de
duiven worden gekoppeld waardoor er meer mogelijkheden komen voor een andere opzet van
competities. Dit vraagt wel een flinke inzet van tijd en kennis in de inkorfcentra, maar biedt op korte
termijn wel al een aantal opties Voor verenigingen die bereid zijn om hierin te investeren stelt
Compuclub deze vernieuwde versie gratis beschikbaar in de Zeeuwse pilot en is zelfs bereid om in
de
provincie
uitleg
te
komen
geven
over
de
mogelijkheden.

Trainingsduiven
Zoals hierboven aangegeven zijn er momenteel al een aantal mogelijkheden beschikbaar om duiven
niet te klasseren op de hogere niveaus, maar voorwaarde zal altijd blijven dat alle ingekorfde duiven
controleerbaar eigendom zijn van de liefhebber en aantoonbaar zijn ingeënt tegen paramyxo. Om
inkorfcentra nu niet teveel te belasten met dubbele inkorvingen op 1 avond en de daarbij behorende
handelingen zullen alle ingekorfde duiven in 2019 dus nog allemaal moeten worden gezet voor de
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wedvlucht, met behulp van de beschikbare software kunnen dan de duiven van de liefhebbers die
verder niet wensen deel te nemen aan het concours op enigerlei moment worden uitgeselecteerd.

GPS-belevingscentrum
“VeerHoek”
Stand van zaken
De exploitatie opzet en het businessplan van het eerste GPS-belevingscentrum in Nederland zitten
in de eindfase. De buurverenigingen zijn deze week uitgenodigd voor een bijeenkomst met zowel
de stuurgroep van het GPS-project in Zeeland als de stuurgroep van het GPS-centrum
“VeerHoek”. Daarmee zijn ze op de hoogte gebracht van de uitvoeringsplannen en de wijze van
invulling van de duivensport voor de komende tientallen jaren. Als ze bereid zijn om mee te gaan in
dit ontwikkelingstraject van de duivensport is er altijd een mogelijkheid tot deelname, op welke
wijze dan ook, zonder financiële risico’s voor de liefhebbers. De keuze ligt in de handen van de
leden van deze verenigingen, de deur van het GPS-centrum staat altijd voor hen open.
Met de architect worden momenteel de laatste aanpassingen besproken na het bezoek aan de
belevingsexpert zodat er een gebouw neergezet gaat worden dat als uithangbord voor de
Nederlandse duivensport gaat fungeren.

Hier uw banner? Dat kan!
Om te adverteren in deze 2-wekelijkse uitgave, informeer
naar de mogelijkheden via afdeling1zeeland96@gmail.com
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