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Openingswoord en Mededelingen Algemene Ledenvergadering 

Brabant 2000 op 2 november 2022 te St. Willebrord 

 

Openingswoord 

Sportvrienden namens het bestuur van de afdeling Brabant 2000 heet ik u 

allen van harte welkom  op deze algemene ledenvergadering.  

Een speciaal woord van welkom aan de gouden spelddragers van afdeling 

Brabant 2000.  

 

Alvorens de vergadering te openen is het een goede gewoonte een 

ogenblik stil te staan bij de ons ontvallen leden in de afgelopen periode. In 

het bijzonder willen wij hierbij gedenken Dhr Dennis Segers die ons in 

het voorjaar van 2022 plotseling is ontvallen. Dennis vervulde meer dan 

50 jaar het penningmeesterschap van eerst de afdeling Midden-Brabant en 

later Brabant 2000.  

Ik vraag u dan ook een ogenblik stilte in acht te willen nemen voor de ons 

ontvallen leden. 

 

Terugblik seizoen 2022 

Gelukkig werden we dit jaar in onze hobby niet geconfronteerd met 

beperkingen t.g.v. het coronavirus dus kon er weer ouderwets genoten 

worden van de duivensport. Wel was de invloed van het nationaal 

vliegschema nadrukkelijk merkbaar . Dit omdat we hetzelfde aantal 

vluchten hadden maar in een korter tijdsbestek. Dit leverde in het 

hoogseizoen voor de werkers in de verenigingen maar vooral voor onze 

vervoerders de nodige problemen op. In een aantal gevallen werden we 

geconfronteerd met vier vluchten in een week. Dat leidde in een aantal 

gevallen tot capaciteitsproblemen  daar onze chauffeurs en 

loodsmedewerkers geen robots zijn. Over het verdere verloop van het  

seizoen 2022 kunnen we over het algemeen tevreden zijn. Slechts één 

afgelasting van het officieel wedvluchtprogramma t.g.v. extreme hitte 

mag een unicum worden genoemd. Ook het verloop van het jonge 

duivenseizoen mag als succesvol worden bestempeld. Natuurlijk zijn er 

altijd wel weekenden dat het vluchtverloop wat stroever verloopt maar 

over het algemeen waren de verliezen t.o.v. voorgaande jaren minder 

ondanks een redelijk tot zwaar programma aan het einde.  

We willen hierbij dan ook onze dank uitspreken aan de mensen van de 

lossingscommissie die hun uiterste best hebben gedaan om onze duiven 

op de juiste wijze en op de goede momenten het luchtruim in te sturen. 
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Wat wel een smet op het afgelopen seizoen wierp waren de extreem 

gestegen prijzen voor energie en brandstoffen . In alle sectoren schoten de 

prijzen omhoog en ook wij werden hiervan niet gevrijwaard. Daarom 

moesten ook tijdens het seizoen de vrachtprijzen worden aangepast, iets 

wat bij mijn weten in de geschiedenis nog nooit was gebeurd. Tengevolge 

van de beperking van uitvoer van granen uit Oekraine stegen de kosten 

voor granen en aanverwante producten soms wel tot 25% hetgeen menig 

duivenliefhebber een beperking opleverde voor de deelname aan de 

vluchten. 

Ondanks deze minder leuke berichtgeving zijn er toch een aantal leden 

van onze afdeling in geslaagd een 1e prijs op een afdelingsconcours dan 

wel een kampioenschap te bemachtigen. 

Zelfs zijn een aantal leden van onze afdeling er in geslaagd een nationaal 

kampioenschap in de wacht te slepen. Vanaf deze plaats wil ik dan ook 

namens het bestuur de kampioenen en 1e prijswinnaars van harte 

feliciteren met hun prestatie. Onze kampioenen en 1e prijswinnaars zullen 

a.s. zaterdag worden gehuldigd. Eenieder die over een e-mailaccount 

beschikt heeft inmiddels het kampioenenboek 2022 in kunnen zien en de 

bezoekers van de feestavond krijgen daarnaast nog een papieren 

exemplaar van het kampioenenboek uitgereikt. Het bestuur heeft om het 

kostenaspect te beperken de kampioenen die meerdere kampioenschappen 

per categorie hebben behaald op 1 trofee vermeld.  

 

 Bestuur 

Door het plotselinge overlijden van onze penningmeester Dhr Segers en 

onze 2e penningmeester Carola Hanegraaf door ziekte voor langere tijd is 

uitgeschakeld werd het bestuur tijdens het seizoen geconfronteerd met een 

lacune in het penningmeesterschap. Gelukkig werden de heren Gerard de 

Rooij en Ben Bressers bereid gevonden als interim bestuursleden c.q. 

penningmeester deze taak op zich te nemen. Hiervoor zijn wij beide heren 

bijzonder dankbaar voor hun bereidwilligheid en inzet. Zoals u al heeft 

kunnen lezen in de uitnodiging van deze vergadering zullen beide heren 

vanavond met uw toestemming officieel in hun ambt worden bevestigd. 

 

Compuclub 

Ook het afgelopen seizoen is de samenwerking met Compuclub wederom 

fantastisch verlopen. De uitslagen en de kampioenschappen waren altijd 

op tijd klaar en beschikbaar. Hiervoor een woord van dank aan de heer 

van Leeuwen van Compuclub en niet in de laatste plaats aan onze 

concoursleidster mevr. Ineke Godschalk. Wel wordt er van de zijde van 

onze concoursleidster  nog nadrukkelijk op gewezen dat indien er op de 

vluchtdag door omstandigheden van welke aard dan ook niet kan worden 
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afgeslagen dit te melden. Dit maakt onnodig lang wachten op 

vluchtgegevens onnodig en ontlast daarmee onze medewerkers. 

 

Vliegprogramma 2023 

Het landelijk vliegschema zal tijdens de Algemene ledenvergadering van 

de NPO op 26 november aan de orde worden gesteld. Zoals u allen weet 

is dit verleden jaar voor de duur van drie jaren aangenomen en 

vastgesteld. Ondanks dat werd het afgelopen jaar door velen onder ons als 

te belastend ervaren. Zoals al eerder door mij gememoreerd leidde dat tot 

een te hoge werkdruk. Ook door de sterk gestegen kosten voor het vervoer 

en daardoor de sterk gestegen vrachtkosten voor onze duiven konden vele 

leden onder ons slechts met een beperkt aantal duiven of soms helemaal 

niet aan de vluchten deelnemen. Immers een euro kan niet tweemaal 

worden uitgegeven. Het is of eten en de huur betalen of met de duiven 

vliegen. Omdat velen onder ons genieten van een AOW en aangevuld 

voor sommigen met een niet al te groot pensioen zal het niet moeilijk zijn 

wat het eerste aan de beurt komt. In het nationaal schema zien we dat de 

vluchten met de oude duiven en met name de vitesse en de 

midfondvluchten het programma met de jonge duiven overschrijden. Dit 

leidt bij velen onder  ons tot  het maken van keuzes of met de oude duiven 

spelen of met de jonge duiven. Natuurlijk overlappen de dagfond en de 

marathonvluchten wel het jonge duivenseizoen maar daar wordt door 

velen onder ons niet of slechts in geringe mate aan deelgenomen. Zoals u 

bij de ingediende voorstellen door diverse verenigingen al hebt kunnen 

lezen wordt het nationaal vliegschema in haar huidige vorm dan ook in 

deze tijd als belemmerend en te intensief ervaren. Het bestuur van Brabant 

2000 heeft dan ook hierover een voorstel ingediend bij het NPO bestuur 

om de indeling van het nationaal schema te herzien.  

Om te trachten voor aanvang van het seizoen de jonge duiven goed 

voorbereid aan de start te krijgen beraad het bestuur zich over de 

uitbreiding van het aantal opleervluchten met in beginsel korte afstanden. 

Zoals u al heeft kunnen zien in het u aangeboden concept 

vliegprogramma, onder voorbehoud van de genomen besluiten op de ALV 

NPO, stelt het bestuur voor om de zogenaamde zondagse Quievrain 

opleervluchten met de oude duiven te laten vervallen. Dit omdat dat in 

veel gevallen exact dezelfde vluchten zijn als die op de vrijdagavonden 

worden ingekorfd en de deelname hieraan door leden uit onze afdeling 

minimaal is. Mogelijkerwijs kan de inzet daarvan worden benut voor 

extra opleervluchten van onze jonge duiven, Dit zal dan maximaal in twee 

inkorfcentra per rayon kunnen plaatsvinden en deze extra opleervluchten 

voor jonge duiven zullen op de zondagen worden gelost.  
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Samenwerking tussen afdelingen 

Ook in 2022 is er tussen onze afdeling en de afdelingen Oost-Brabant, 

Zeeland en de afdeling Limburg v.w.b. het vervoer van onze duiven naar 

de verder gelegen losplaatsen goed samengewerkt hetgeen de totale 

kosten voor vervoer enigszins hebben gedrukt. Met de afdeling Zeeland 

en ook de afdeling Zuid Holland zijn onlangs gesprekken gevoerd  met de 

intentie om de vluchtprogramma’s zoveel mogelijk op elkaar af te 

stemmen. Hierdoor kan het vervoer naar de losplaatsen in een aantal 

gevallen op elkaar worden afgestemd waardoor ook weer de kosten van 

het vervoer zoveel als mogelijk is kunnen worden beperkt. 

De fusiebesprekingen tussen de afdelingen zijn thans opgeschort in 

afwachting van het plan van het NPO bestuur om mogelijk te komen tot 

een andere indeling van vlieggebieden.  

 

Toekennen inkorfcentra 2023 

Evenals het inmiddels het geval is met het toekennen van inkorfcentra 

voor de marathonvluchten zal het bestuur aanvangende het seizoen 2023 

de inkorfcentra voor het ophalen van de dagfondvluchten 

noodzakelijkerwijs moeten gaan inkrimpen en zal er in een aantal malen 

moeten worden ingekorfd in de grotere Ruco manden. Dit omdat ook het 

aanbod voor deze spelsoort na een aantal vluchten drastisch afneemt en 

daardoor een uitgebreide ophaalroute financieel niet meer verantwoord is.  

Gedacht wordt hierbij aan ook maximaal drie inkorfcentra per rayon. 

Welke dat zullen zijn ligt mede aan het feit van beschikbaarheid en het 

meedenken hierin van uw zijde. 

 

Als laatste wil ik mijn medebestuursleden, loodsmedewerkers en  

commissieleden en niet te vergeten de chauffeurs en bijrijders heel  

hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens het afgelopen seizoen en spreek  

de hoop en verwachting uit dat ik nog heel lang een beroep op hen kan en 

mag doen. Ik vraag u dan ook een hartelijk applaus voor de inzet van  

deze mensen. 

Ik dank U voor uw aandacht en wens u een prettige en constructieve 

vergadering toe. 


