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Voor u staat de vierde nieuwsbrief van de 
Afdeling 1 Zeeland '96. Dit keer niet bijzonder 
lang, maar wel met info die ertoe doet. Veel 
plezier met het lezen! 
 
Basisdocument in de brievenbus 
Het Basisdocument ligt inmiddels bij alle 
betrokkenen en de Zeeuwse verenigingen in de 
brievenbus. Vele mensen hebben hier hun 
bijdrage aan geleverd en dat is ook de 

belangrijkste reden dat dit in slechts 2 maanden is gerealiseerd. Was het Startdocument nog een 
echt bestuurlijk product waar met name over een visie werd gesproken, het Basisdocument is al 
een stuk gerichter en geeft al veel meer handvatten om ook voor de komende jaren de moderne 
duivensport in te gaan vullen. 
Extra exemplaren van het Basisdocument zijn te verkrijgen op de afdelingsvergadering van 21 
maart en daarna zal er ook een digitale versie verschijnen. 
 
De werkgroepen 
Naast de plannen van de N.P.O. en de stichting ”De Nishoek” zijn ook de hoofdlijnen weergegeven 
van de ideeën die er leven in de werkgroepen. In slechts 2 bijeenkomsten hebben de 30 
deelnemers al een hele reeks aan gedachten over de moderne duivensport neergelegd en 
voorlopig is er dus nog voldoende werk aan de winkel om dit allemaal uit te gaan werken tot een 
realiteit. Het enthousiasme was dus zeker aanwezig de afgelopen maanden, hopelijk zijn de 
verenigingen op 21 maart tijdens de afdelingsvergadering net zo enthousiast en geven ze de 
groepsleden de kans om hieraan verder te werken. 

   

De Visies van de werkgroepen 
 
Werkgroep Regionalisatie 
Na een inventarisatie van de aanwezige leden en aantallen ingekorfde duiven is er ook 
gekeken naar de leeftijdsopbouw van de leden in de regio’s. Het is zaak om verenigingen 
niet te snel op te heffen om voldoende dekking te hebben in de dorpen en steden. Inzetten 
op samenwerking en elkaar ondersteunen is de belangrijkste pijler onder een 
levensvatbare duivensport in de regio. 
De komende periode zal worden gebruikt om per regio te kijken hoe de ontwikkeling daar 
op een zo natuurlijk mogelijke wijze kan worden begeleid, eventueel met steun van de 
afdeling en het N.P.O. 
De criteria voor een levensvatbaar inkorfcentrum zijn al in hoofdlijnen weergegeven in het 
Basisdocument, met de randvoorwaarden vanuit het N.P.O. voor bv. een GPS-
belevingscentrum zullen deze nader worden gedefinieerd. 
 



Werkgroep Sport en Spel 
In deze werkgroep gaat het met name om het analyseren van bestaande spelvormen en 
kampioenschappen en van daaruit te komen met een eigentijdse invulling.  
Een samenwerking met de N.P.O. werkgroep “Eerlijk Spel” is daar een prima 
aanknopingspunt voor, maar zeker ook een eigen inbreng vanuit het Zeeuwse is gewenst. 
Van belang is de beleving van de liefhebbers, de redenen waarom ze de duivensport 
beoefenen. 
Trainingsduiven is altijd een belangrijk aandachtspunt geweest in het Zeeuwse, de roep 
vanuit de liefhebbers is altijd heel erg duidelijk geweest. De groepleden vinden het 
belangrijk dat er een vorm van trainingsduiven mogelijk is, uiteraard wel met inachtneming 
van de vereiste controles. De mogelijkheid moet niet al te veel extra werk opleveren voor 
de inkorfcentra, het liefst met een softwarematig wijze van aanduiden. Voor de vrijwilligers 
geeft dit nauwelijks extra belasting, voor de deelnemers hoeft er dan ook geen verschil te 
zijn in vrachtprijs voor een vluchtduif of een trainingsduif. Het gezamenlijk inkorven en 
lossen van zowel wedstrijdduiven als trainingsduiven geeft ook geen extra belasting voor 
het vervoer, maar de mogelijkheid voor trainingsduiven moet wel beperkt blijven tot de 
vitesse- en midfondconcoursen. Ook is het ongewenst dat jonge duiven worden ingekorfd 
op concoursen voor oude duiven, andersom is het door met name marathonliefhebbers 
wel gewenst. Voor inkorvingen van vluchten waar geen uitslag van wordt opgemaakt moet 
een eenvoudige controle op enting en eigendom voldoende zijn. Concluderend: de 
werkgroep ziet de mogelijkheid voor trainingsduiven als een bindend element binnen de 
inkorfcentra en verenigingen en voorkomt een uitholling van de 
afdelingsvervoersstructuur. 
In een volgende nieuwsbrief meer punten vanuit de Werkgroep Sport en Spel. 
 
Werkgroep Innovatie en Creativiteit 
Vanuit deze groep is er een duidelijke roep voor meer inzet van technologie in de 
duivensport. Met het inrichten van een centrale database met alle duif- en 
liefhebbersgegevens kunnen er allerlei competities opgezet worden. Door deze database te 
koppelen met de systemen van de liefhebbers en met de antennes in de inkorfcentra kan 
er een sluitend controlesysteem worden opgezet. Het gebruik van mechanische klokken en 
gummiringen is niet meer van deze tijd. 
Door het gebruik van GPS tracking ringen kan een wedvlucht zichtbaar gemaakt worden 
voor iedereen op een willekeurige locatie. Hiermee zou ook een koppeling met een 
sporttotalisator gelegd kunnen worden. 
Maak de duivensport zichtbaarder door het filmen van lossingen en aankomsten, gebruik 
daarvoor de beschikbare sociale media. Breng ook de dagelijkse gang van zaken op het 
duivenhok, met name de kweek van de jongen in beeld, mogelijk ter ondersteuning van 
een informatie- en begeleidingspakket voor jongeren en beginnende leden. 
Organiseer allerlei activiteiten die interessant zijn voor direct betrokkenen rondom de 
duivenliefhebber, de Ladies League is daarvan een voorbeeld. Probeer buurtgenoten en 
leden van andere sportverenigingen bij de sport te betrekken, dit vergroot de kennis over 
onze hobby. Ook deelname aan hobbybeurzen en buurtfeesten met een informatie over de 
duivensport draagt bij aan een beter imago van de sport. 
Sluit aan bij bestaande en nog te ontwikkelen onderzoeken van de WOWD om de duif, het 
vervoer en het verloop van de vluchten op een positieve manier te ontwikkelen. 
  

 

  

 


