
Daar ben ik overvraagd Geert. 

Was ik meen ik niet bij betrokken. 

Heb in de mail aan Ron aangegeven wat er besloten is in de Ledenraad. (agenda + notulen) 

De essentie van jullie voorstel op de najaar ledenraad 2020 was om oude duiven toe te staan op J 

vluchten. 

Dat is afgewezen door de Ledenraad. 

Als jullie nog steeds oude duiven willen toestaan op de J vluchten dan zou ik het opnieuw voorstellen 

als amendement. 

Mvrgr Gerard 

 

 

Gekopieerd uit mailwisseling in april 2021: 

[quote] 

Van: gerard van de aast 

Verzonden: zondag 11 april 2021 15:58 

Aan: Geert Schuurmans 

Onderwerp: RE: Vraagje naar aanleiding van ALV Oost Brabant 

 

Dag Geert, 

Sorry voor het late antwoord. 

Het NPO bestuur heeft het verzoek besproken en geeft er geen toestemming voor. 

De Ledenraad heeft besloten dat op jonge duiven vluchten geen oude duiven mogen worden 

ingekorfd. 

Hoewel jullie voorstel uitgaat van gescheiden concoursen is het niet in de geest van het door de 

Ledenraad genomen besluit. 

Mvrgr Gerard 

[end quote] 

 

Van: Geert Schuurmans  

Verzonden: donderdag 2 september 2021 22:34 

Aan: gerard van de aast   

Onderwerp: Re: Jonge duiven (J-vlucht) mogen niet gelost worden met oud, ook niet later.... 

 

Gerard 

 

En dan de hamvraag: waarom mochten wij van het NPO bestuur geen oude en jonge duiven apart 

inmanden, in een transport zetten en apart lossen? Dat snap ik niet als jullie nu zeggen natour en 

jong gezamenlijk mag. 

 

Geert 

 

Van: Gerard van de Aast  

Datum: donderdag 2 september 2021 om 22:30 

Aan: "Afd.3 Oost Brabant"  

Onderwerp: RE: Jonge duiven (J-vlucht) mogen niet gelost worden met oud, ook niet later.... 

 

Dag Ron, 

Ik heb het nog even nagekeken wat er precies is voorgesteld en aangenomen. 

5. Oude duiven toestaan op jonge duiven vluchten Stempunt 9c.5  

Afdeling 3 stelt voor om oude duiven toe te staan op jonge duiven vluchten. De uitslagen van de oude 

duiven op deze vluchten tellen voor geen enkele competitie. 



De uitslag van de stemming: 9 stemmen, 12 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 

Daarmee is het voorstel van afdeling Oost-Brabant verworpen. 

 

Jij maakt daarvan: Allereerst jonge duiven op J vluchten tegelijk lossen met oude duiven is niet 

toegestaan door de Ledenraad. Punt. 

Dat is een andere interpretatie en lijkt me niet correct. 

 

Om het verschil van inzicht uit de wereld te helpen stel ik voor dat jullie een amendement 

duidelijkheid te vragen. 

Mvrgr Gerard 

 

Van: Afd.3 Oost Brabant  

Verzonden: donderdag 2 september 2021 21:55 

Aan: Gerard van de Aast 

Onderwerp: RE: Jonge duiven (J-vlucht) mogen niet gelost worden met oud, ook niet later.... 

 

Dag Gerard, 

 

Bedankt voor je snelle reactie, hoewel het geen antwoord op de wezenlijke vraag is. 

 

Allereerst jonge duiven op J vluchten tegelijk lossen met oude duiven is niet toegestaan door de 

Ledenraad. Punt. 

Of ze nu apart inkorven of niet, maakt in dit geval niet uit. Het gaat over het feit dat door de 

combinatie van J vluchten met de natour er een niet toegestane combinatie vroege jonge toer 

tegelijk los met oude duiven ontstaat. 

Twee concoursen tegelijk lossen, X-vlucht bij J-vlucht was de meerderheid tegen. Dus een N- bij J- 

vlucht lossen gaat 200% in tegen de besluitvorming van de Ledenraad! 

 

De duiven worden apart ingekorfd? We denken van niet. 

In het EC-systeem zijn ze weliswaar apart, maar de duiven zitten waarschijnlijk wel gezamenlijk in de 

(rest-)manden. Dus moeten ze samen los. 

Wederom, dit strookt niet met het Ledenraad besluit. 

Dit strookt zeker niet met het verbod wat afdeling Oost-Brabant kreeg om oud (X) niet te mogen 

lossen met jong (J), zelfs niet met een half uur tussenpauze tussen jong en oud! 

De NPO, middels lossingsvergunningen, staat dit (N tezamen met J) nu wel toe. 

Dit strookt dus niet met het besluit van de NPO Ledenraad en maakt het verbod wat wij kregen om 

oude duiven apart in te manden, gezamenlijk te vervoeren en apart te lossen op de J vluchten voor 

ons compleet onverklaarbaar!! 

 

Het lijkt er op dat na het slechte jonge duiven verloop de afspraken en besluiten van de Ledenraad 

ook door het NPO bestuur met voeten worden getreden. 

Jullie als NPO bestuur moeten boven de afdelingen staan en wederom blijkt dat sommige afdelingen 

wel erg veel mogen; je zou bijna zeggen dat het NPO bestuur tegenover deze afdelingen niet wenst 

op te treden. 

Nogmaals, door nu toe te staan dat er oude duiven (N) met de J-vluchten, tegelijk, worden gelost ga 

je 180 graden in tegen het verbod wat er aan Oost-Brabant is medegedeeld om oud (X) bij jong (J) te 

lossen. 

Jullie als NPO bestuur voeren dan in onze ogen niet uit wat er door de NPO Ledenraad is 

aangenomen en is beslist. 

Als jullie wel uitvoeren wat door de NPO Ledenraad is beslist, worden aankomend weekend de 

duiven van de N- (en L-) vluchten op een andere plaats gelost als de J-vluchten. 

 



Reminder: Er is ook aangenomen dat besluiten van de NPO Ledenraad bindend zijn. Jullie treden ook 

dat besluit met handen en voeten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens bestuur Oost-Brabant 

Ron Hanegraaf 

Secretaris 

 

 

Van: gerard van de aast   

Verzonden: donderdag 2 september 2021 14:16 

Aan: Afd.3 Oost Brabant 

Onderwerp: RE: Jonge duiven (J-vlucht) mogen niet gelost worden met oud, ook niet later.... 

 

Dag Ron, 

De vraag oud al dan niet bij jong is te breed en geeft verwarring. 

Op de Natour is het uiteraard toegestaan; daar is geen enkele discussie over. 

Komend weekend zijn er afdelingen die de J en de N vlucht gezamenlijk vervoeren en lossen terwijl 

het toch twee aparte concoursen zijn.  

Ze worden apart ingekorfd.  

Daarmee wordt de regel dat er geen oude duiven zijn toegestaan op de J vluchten gehandhaafd.  

Geen oude duiven op de J vluchten zit ook in het concept vliegprogramma 2022 zoals we dat vrijdag 

publiceren. 

Als bij jullie de wens leeft om oude duiven te spelen op de J vluchten dan stel ik voor dat jullie een 

amendement van die strekking indienen bij de behandeling van het vliegprogramma 2022 op de 

Ledenraad. 

Mvrgr Gerard 

 

Van: Afd.3 Oost Brabant  

Verzonden: donderdag 2 september 2021 12:56 

Aan: NPO bestuur  

Onderwerp: Jonge duiven (J-vlucht) mogen niet gelost worden met oud, ook niet later.... 

 

Geacht NPO-bestuur, 

 

Er is dit jaar nogal wat discussie geweest over oud bij jong nadat de ledenraad het besluit had 

genomen om geen oude duiven toe te staan op jonge duivenvluchten en u ons aangegeven heeft dat 

oud en jong niet alleen niet samen gelost mogen worden maar ook niet gezamenlijk vervoerd en met 

tussenpozen gelost worden. 

We mochten van u de oude duiven zelfs niet lossen 30 minuten na de oude duiven vanaf dezelfde 

lossingsplaats op de jonge duivendatum. 

Veel is daarna gebeurd en veel afdelingen hebben daarna met enige regelmaat oude duiven gelost 

gelijk met de jonge duiven. 

Hierover hebben onze leden ons regelmatig aangesproken en ons verweten dat we dit niet 

toegestaan hebben. 

Hierover hebben we u eerder geïnformeerd. 

We begrijpen dat flexibiliteit nodig is en om die reden willen wij voorstellen om meer vrijheid te 

krijgen bij de invulling van een nationaal vliegprogramma. 

Wij vragen dat aan u en doen dat alleen als het mag van uw bestuur, andere afdelingen doen 

gewoon en er is kennelijk geen consequentie aan dit gedrag. O.a. afdeling vijf deed dit echter toch, 



en heeft van u een e-mail/brief ontvangen, dat dit tegen de gemaakte afspraken was maar verder 

met geen consequentie. 

 

Aankomend weekend zijn er een zevental afdelingen die een N- (en L-) vlucht hebben, tezamen met 

de J-vlucht vanaf dezelfde losplaats. 

Niet bekend is hoe ze gaan lossen. Het zou kunnen zijn dat ze apart gaan lossen, maar dit was 

volgens u niet in lijn met het genomen besluit op de ledenvergadering wat iedereen moest volgen. 

Dit is dus tegen de gemaakte afspraken in en strookt niet met de beslissingen die zijn genomen op de 

Ledenraad. 

 

Het is financieel aantrekkelijk om dit zo te doen, maar geld zou ondergeschikt moeten zijn aan het 

door de Ledenraad aangenomen vliegprogramma. 

Het is niet correct, in vergelijking met het door u aan ons opgelegde verbod, dat dit nu wel wordt 

toegestaan door hier lossingsvergunningen voor te verlenen. 

 

De regelgeving om bij de J-vluchten geen oude duiven (eventueel later) te lossen is aangenomen en 

wij gaan er dan ook vanuit dat u deze regelgeving handhaaft. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens bestuur Oost-Brabant 

Ron Hanegraaf 

Secretaris 

 


