
JAARVERSLAG SECRETARIS OVER  2010 

 

Vol goede moed begonnen we aan het seizoen 2010. 

Helaas werd het een onrustig jaar. 

  

Met “DE VLUCHT NAAR DE TOEKOMST”begon het allemaal. De meningen hierover 

waren nogal verdeeld. Te snel, te rigoureus en te veel ineens. Men kon de consequenties niet 

in het totaal pakket overzien. De uitkomst is dat er commissies ingesteld worden en 

aanbevelingen doen. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, alleen de wijze waarop en het 

tempo moeten goed overdacht worden. Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd. 

 

Daarna het EC systeem, waarvan de meesten de prijs in het verkeerde keelgat schoot. 

Vele protesten hebben helaas niets uitgehaald, sterker nog, sommige systemen konden dit niet 

aan. Ook de klokkenkeuring moest uitgesteld worden. De E.C. systemen worden nu door de 

fabrikant/importeur gekeurd, voor de mechanische is afgesproken dat dit door de rayons 

verzorgd gaat worden.   

Daarna kwam nog de mededeling dat de NPO, op de nationale vluchten, voor een andere 

rekenaar heeft gekozen. Al met al geen rustig verloop van dit afgelopen jaar. 

 

Het bestuur moest roeien met de riemen die ze had, een constante onderbezetting, waardoor 

alles niet verliep zoal we ons dat hadden voorgesteld. Hopelijk gaat het aankomend jaar beter 

met de nieuwe aanwas. De taken kunnen dan verdeeld worden en misschien krijgen we dan 

een beetje lucht. 

 

Ook het aantal leden, was dit afgelopen seizoen nog vrij stabiel, is nu toch hard terug gelopen. 

Dit baart ons zorgen. 

Het eigen belang viert hoogtij en dat is duidelijk te merken. Iets meer solidariteit zou de 

duivensport niet misstaan. Laten we proberen anderen ook een kans te gunnen. 

Natuurlijk is dit van veel factoren afhankelijk, echt 100% eerlijk kunnen wij het niet maken, 

alleen proberen dit te benaderen en iedereen een kans te geven. 

 

Velen hebben wel ergens commentaar op maar oplossingen zijn niet zo simpel als ze lijken. 

 

Inmiddels zijn alle slechte manden voorzien van aanpassingen, wat een veilig concours 

garandeert. 

 

De duivensport is voor velen, gezien de gemiddelde leeftijd van de liefhebber, ingewikkelder 

geworden, laten we dit niet onderschatten. 

Een aantal verenigingen hebben grote moeite om alle veranderingen bij te houden en goede 

bestuurders te vinden, ook de mensen die het werk doen worden steeds beperkter. Al met al 

een zorgelijke ontwikkeling. Natuurlijk kun je stellen dat het niet tegen te houden is dat 

verenigingen samen gaan, maar ook dat gaat in de praktijk veel leden kosten. Liefhebbers die 

afhaken om de meest uiteenlopende redenen. De toekomst zal het uitwijzen maar onze ogen 

hiervoor sluiten is niet reëel. Samen zullen we toch oplossingen moeten bedenken om het 

voor iedereen leuk te houden. 

      

 Als we terugblikken kunnen we vaststellen dat het aan de start veelbelovend begon, helaas bij 

de wedvlucht Laon ging het mis. Bij de volgende wedvlucht was het aantal ingekorfde duiven 

ongeveer gehalveerd. Het weer speelde ons ook grote parten. Chateaudun werd afgelast, een 



andere vlucht moest worden ingekort. Op Duffel moesten we ons verplaatsen wegens de 

kermis. Ook zijn we nog in groepen gaan lossen, door weersomstandigheden. 

Al met al geen schoonheidsprijs maar nood breekt wetten. 

Laten we voorop stellen dat het welzijn van de duiven op de eerste plaats staat. 

 

De autovlucht had een prima winnaar, de heer de Munck uit Beverwijk, waarmee we hem 

natuurlijk van harte feliciteren. 

Ook TV Noord-Holland kreeg vele positieve reacties en we zullen trachten dit te continueren.  

De website van Noord Holland voorzag ons weer goed van informatie. 

Ook de ledenadministratie was weer top, waarvoor onze dank aan Jan Koek. 

De Noord Hollandse Kampioenendag had een goede opkomst, jammer genoeg moest de 

voorzitter/organisator de heer P. Laan verstek laten gaan wegens een acute ziekte. 

Met z’n allen hebben we geprobeerd hem te vervangen maar uiteraard hopen we hem in 2011 

weer te mogen verwelkomen. 

Alle winnaars nog van harte gefeliciteerd. 

 

Ook hadden we weer een aantal attractie vluchten, zodat er voor elk wat wils viel te beleven. 

Alle kampioenen op wat voor niveau dan ook van harte gefeliciteerd. 

 

Dank aan alle mensen achter de schermen, in de afdeling, rayons, verenigingen, vervoer en in 

de diverse commissies, die zoveel werk hebben verzet. 

Laten we deze mensen niet vergeten want we kunnen niet zonder ze.  

Hiervoor willen we ze hartelijk bedanken. 

 

 

Met al deze mensen, excuses als ik iemand vergeten ben, kijk ik met vertrouwen uit naar de 

toekomst. 

 

Tiny van Santen, secretaris 

  

    

 

   

 

  

     


