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We staan weer aan het begin van een nieuw jaar. Wat zal 2022 ons brengen? Op veel plekken 

zijn de eerste jongen weer geboren en het is wachten tot op nieuwjaarsdag de eerste duifjes 

geringd kunnen worden. Het begin van nieuw leven geeft ons verwachtingen voor dit nieuwe 

jaar en we denken allemaal aan topprestaties van onze nieuwe kroost. Velen van ons zullen 

aan het einde van het jaar constateren dat niet alle verwachtingen zijn uitgekomen maar ons 

verheugen op wat komen gaat is onderdeel van deze tijd. 

 

Ook in het nieuwe jaar worden we waarschijnlijk geconfronteerd met de maatregelen van 

Corona. Daar zullen we ons op moeten voorbereiden. Verder zullen we er met zijn allen voor 

moeten zorgen dat onze mooie duivensport toekomstbestendig wordt. Te lang hebben we stil 

gestaan en te veel is de modernisering aan onze sport voorbijgegaan. Onze leden hebben 

zich vaak gespecialiseerd in bepaalde onderdelen van onze sport, we hebben veel minder 

leden en de gemiddelde leeftijd van onze sport stijgt ieder jaar. Ondanks deze effecten is de 

manier waarop we onze sport ingericht hebben ongewijzigd gebleven. Wijzigingen zijn 

noodzakelijk. Gelukkig ziet ook onze landelijke organisatie dit en brengt het NPO-bestuur de 

noodzakelijke discussies op gang. Uiteraard moeten we hierbij ook denken aan de belangen 

van alle leden uit onze regio. Ook wij hebben te maken met minder en oudere leden wat leidt 

tot druk op de samenspelen, waarvan een aantal de kritische ondergrens benadert. Grotere 

samenspelen hebben te maken met een grotere invloed van ligging en wind op de concoursen 

vooral op de vitesse vluchten. Daarnaast hebben we door een stijging van de leeftijd van ons 

ledenbestand minder en minder mensen die de werkzaamheden op vrijwillige basis willen en 

kunnen verrichten, zowel in onze verenigingen als in de afdeling. Ook op deze punten moet er 

iets veranderen en we zijn verheugd met de goede samenwerking met Johan Bauwens, zoals 

we die op dit moment ervaren. 

 

Kortom, veel veranderingen die ons staan te wachten in de organisatie zowel landelijk als 

regionaal. We moeten wel veranderen, willen we onze sport naar een nieuwe toekomst 

brengen. Dat kan alleen met uw aller hulp en aan het begin van een nieuw seizoen spreek ik 

de hoop uit dat we met zijn allen gaan bijdragen aan een toekomstbestendige sport en elkaar 

en zeker onze vrijwilligers met het respect wat zij verdienen tegemoet gaan treden. Dan zal 

onze sport tot in lengte van dagen blijven bestaan. Vrijwilligers, hartelijk dank voor de inzet die 

jullie ook in 2022 gaan leveren en ik doe een beroep op alle leden om zich als vrijwilliger in te 

zetten voor uw vereniging of afdeling. Dit kan al als lid van een commissie. Misschien schuilt 

in een van u of één van uw gezinsleden wel een goede convoyeur voor onze afdeling. Wij 

nodigen u van harte uit. 

 

Wij wensen u allen een vruchtbaar kweekseizoen toe en een seizoen dat alles mag brengen 

wat u ervan verwacht. Zorg voor plezier in de sport en geniet van elkaars prestaties. Voor u 

en uw gezinnen een voorspoedig, gelukkig en bovenal gezond 2022 gewenst. 
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