Onderzoek meerdaagse fond middaglossingen Afdeling 6 Noord
Holland 2013
Vragenlijst
1. In welk Rayon vliegt u?

Rayon …

2. bent tevreden met de sectorindeling:
o Ja
31
o Nee
7
Geen mening
1
3. Wat is uw afstand van de wedvlucht St. Vincent? Ik heb een afstand van:
o 1000 en 1075 Km
17
o 1076 en 1100 Km
18
o 1101 en 1150 Km
4

Aantal vluchten en tijdsvak:
4. Naar hoeveel Nationale meerdaagse fondvluchten gaat uw voorkeur uit?
o3
3
o4
5
o5
4
o6
26
o Anders nl: …1
5. Ik ben voor een Middag- Ochtendlossing:
o Middaglossing 17
o Ochtendlossing 8
o Beide
14
6. Als u meerdaagse fond middaglossingen speelt, wilt u er dan ook ochtendlossingen bij, en
hoeveel?
o 0 12
o1 8
o2 9
o Anders: …7
Geen mening
3
7. Wat vindt u ervan om de periode waarin de vluchten worden gehouden (eind mei eerste
weekend augustus met een of twee weken uit te breiden, zodat de vluchten gespreid kunnen
worden.
o Helemaal mee eens.
11
o Mee eens.
8
o Oneens.
14
o Helemaal oneens.
3
o Anders:
3

Afstanden en lossingsrichting:
8. Wat moet de minimale afstand voor de Sector zijn voor de eerste meerdaagse fondvlucht
middaglossing? (is ook S.N.Z.H. vlucht)
o tussen 800 en 850 Km 8
o tussen 850 en 900 Km 15
o meer dan 900 Km
13
Anders…
3
9. Wat moet volgens u de maximale afstand zijn op een meerdaagse fondvlucht met een
middaglossing waaraan uw duiven meedoen?
o 1000 Km
9
o 1100 Km
19
o 1200 Km
11
10. Wat vindt u ervan om losplaatsen in zuidelijke richting in het programma op te nemen?
(meer variatie in vlieglijnen, ZW en Z lijn)
o Helemaal mee eens.
10
o Mee eens.
13
o Oneens.
11
o Helemaal oneens.
3
Geen mening
2

Tijdstip van lossingen:
11. Als de omstandigheden, door een (harde) Zuidwesten wind en helder weer, zodanig zijn
dat de duiven hoge snelheden zullen halen en dit ook voor de dagen erna gelden, naar welk
lossingtijdstip gaat uw voorkeur dan uit?
o Zo vroeg mogelijk.
22
o Tussen 09:00 en 11:00 uur
0
o Tussen 11:00 en 13:00 uur
11
o de volgende dag om 07:00 uur 6

12. Wat vindt u van de volgende stelling: Het is beter bij een harde Zuidwesten wind en
helder voor weer zodanig vroeg te lossen dat enkele duiven s’avonds voor de
neutralisatietijd thuis zullen komen, maar s’nachts niet doorvliegen, dan zo laat mogelijk
te lossen dat veel duiven s’nachts wel door zullen vliegen?
o Helemaal mee eens.
18
o Mee eens.
8
o Oneens.
6
o Helemaal oneens.
5
Volgende dag
2
Eventuele toelichtingen kunt u op de achterzijde plaatsen, doe het formulier in een dichte
enveloppe, (met opschrift Enquête of onderzoek) en lever deze in het Nationaal inkorfcentrum
waar u inkorft.
Dank voor uw medewerking.
Naam:

Woonplaats:
Lidnummer:

Deelnemers per Rayon:
A-6
B-8
C-4
D-2
E-5
F-14
39 deelnemers

(dit om dubbele inzendingen te voorkomen)

