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Met goede voornemens en veel ambitie waren we weer aan een nieuw seizoen
begonnen.
Alleen zonder obstakels schijnt het niet te kunnen in duivenland.
De weergoden hebben het ons zeer lastig gemaakt. Te warm, te koud te nat
storm hielden ons van het begin tot einde in hun greep.
Vluchten uitstellen, zelfs tot maandag, verplaatsen, terugrijden, je kan het zo
gek niet bedenken of we hadden wel weer iets.
Jonge duiven vluchten met grote verliezen. En de vinger op de zere plek leggen
is onmogelijk, iedereen heeft daar zijn eigen filosofie over, dat heeft de
enquête uitgewezen. Ook omstandigheden waar niemand iets aan kan
veranderen van weersomstandigheden, roofvogels, ziektes en wat al niet meer.
Daarbij komt ook nog dat het aantal beschikbare losplaatsen, zeer beperkt is.
Aankomend jaar wordt dat nog moeilijker. In België en Frankrijk mogen we in
een straal van 30 km van een vliegveld niet meer lossen wegens een gevaar
voor de luchtvaart. Vele losplaatsen zijn ook te klein om daar met een aantal
wagens te staan, dit is onvermijdelijk bij meerdere afdelingen op één losplaats.
Laten we hopen dat het gaat meevallen.
Bestuur en lossingscommissie doen hun uiterste best.
Het bestuur maakt zich toch grote zorgen voor wat betreft het leden aantal in
de afdeling, hoewel dat een landelijke tendens is. Zoals de peiling van 4
februari aangeeft zijn we weer 5,2 % achteruit gehold. Nu kan het zo zijn dat er
tussen 4 februari en aanvang vliegseizoen nog een aantal zwevende leden zijn.
Deze hebben voor januari opgezegd bij hun oude vereniging, maar zijn nog niet
aangemeld bij de nieuwe vereniging op 4 februari. Daarom wil ik kort voor
aanvang van het vliegseizoen nogmaals een uitdraai van de ledenlijst vragen
van onze afdeling.
Mensen haken ook af om gezondheidsredenen, financiële redenen en door de
gemiddelde hoge leeftijd waardoor er steeds meer mensen overlijden of niet
meer in staat zijn duiven te houden.
De NPO heeft ook allerlei veranderingen voor ons in petto.
Wij hopen van ganser harte dat de wijze heren van het NPO niet vergeten dat
de grootste groep duivenmelkers een respectabele leeftijd heeft en de
vernieuwingen in eigen tempo wil realiseren en niet met zevenmijls laarzen de

veranderingen doorvoert. Want door te snelle invoering, regels en
administratieve rompslomp, lees bureaucratie, zullen velen afhaken.
Dit is ook het paard achter de wagen spannen. Een gulden middenweg is altijd
het beste.
Ook dit jaar werden de kampioenen weer waardig gehuldigd, op de NoordHollandse Kampioenendag. Waarvoor onze dank aan de Commissie NHK.
Hulde voor het vele werk, ook achter de schermen van deze commissie.
Gerard Timmer samen met zijn vrouw Ria, Peter Konijn, Frank Rodenburg en
Ron Hubregtse.
Het plezierige nieuws is dat onze website vernieuwd en gemoderniseerd is.
Peter Konijn is de beheerder en heeft samen met de secretaris volledige
toegang.
Jos Nijman doet de vervoer en vluchtgegevens .
Wij proberen alles up to date te houden en vragen om uw medewerking.
Aangezien Cees de Wildt, onze voorzitter ons gaat verlaten hebben we
gelukkig een aanmelding voor een nieuwe voorzitter, daar zijn we heel blij mee.
We zijn al bezig hem in te werken, tot volle tevredenheid, dus
de verwachtingen zijn hoog gespannen. Jong, fris en onbevangen.
De auto prijs werd dit jaar gewonnen door de heer Ron Kuilman uit Velsen
Noord. Onze welgemeende felicitaties.
Onze dank gaat natuurlijk uit naar alle medewerkers, functionarissen en leden
die ons het afgelopen jaar van dienst zijn geweest, in het bijzonder aan de
scheidende voorzitter die toch vanaf 2008 alles in het werk heeft gesteld om de
afdeling in goede banen te leiden. Ook privé omstandigheden en de leeftijd
speelt mee. Wij wensen hem nog vele jaren in goede gezondheid, samen met
zijn vrouw en familie, veel geluk en sportief plezier toe.
Verder willen we zeker Jan Koek niet vergeten, die op de achtergrond zoveel
hand en spandiensten verricht voor wat betreft de ledenadministratie en als
vraagbaken voor het bestuur.
Dan komen Martijn Kramer, juridisch adviseur, Henk Kooring, Elbert Uithuisje
en Piet Springer, die de concouren en constateringen bewaken.
De lossingscommissie met Arie van Dam, Jos Nijman en Cor Limmen om de
juiste beslissingen te nemen in goed overleg met de convoyeurs ter plekke.

Ongetwijfeld ben ik nog een heleboel personen vergeten. Bij deze alle werkers
en functionarissen bedankt want zonder jullie was het niet gelukt.
Ook mijn mede bestuursleden voor de correcte communicatie en overleg.
Ik wil er geen boekwerk van maken, maar wel wil ik iedereen wijzen op een
beetje begrip voor beslissingen die worden genomen. Een beetje normale
conversatie, per mail, per post of per telefoon zou de beleving van de sport een
stuk aangenamer maken.
Wees een beetje sportief en gun iedereen zijn liefhebberij.
Als we met z’n allen iets flexibeler en begripvoller zouden zijn, zou dat heel
mooi zijn en een stuk aangenamer.
Na dit belerende stukje tekst, rest mij alleen nog iedereen een gezond, sportief
en succesvol 2014 toe te wensen.
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