
Verslag SNZH vergadering met vertegenwoordigers Fondclubs Sector 2 

Maandag 18 oktober j.l. hebben de bestuurders  van SNZH en afgevaardigden van de fondclubs in 
Sector 2 vergaderd over het vliegprogramma voor de komende jaren.  

Op de agenda stonden de volgende vliegprogramma-onderwerpen: 

1. aantal nationale vluchten NPO 
2. aantal vluchten middag/ochtendlossingen Sector 2 vluchten  
3. te kiezen lossingsplaatsen en lossingstijdstippen 

ad 1) 
Wat betreft het ophogen van het aantal nationale vluchten zijn de fondclubs  unaniem van mening 
dat gestreefd moet worden naar een drieluik onder voorwaarde dat het stringente NPO-
lossingsbeleid  wordt losgelaten. Met andere woorden: de voorwaarde dat bij de middaglossingen 
slechts gelost mag worden tussen 13.00-15.00 uur moet wat de clubs betreft vervallen. Ter 
voorbeeld werd gewezen op de vervroegde lossing van Bergerac dit jaar waarna de vlucht uitstekend 
verliep.  Als weersomstandigheden er toe nopen eerder los te gaan, moet die mogelijkheid er zijn 
volgens de fondclubs.  
In algemene beleidstermen: gestreefd wordt dat elke middaglossing een middaglossing blijft met 
uitzondering van een situatie waarbij sprake is van bijzondere weersomstandigheden en het voor het 
welzijn van de duiven beter is ze eerder te lossen. 
 
ad2) 
Over het aantal vluchten werd lang gediscussieerd. Uiteindelijk was de vergadering van mening dat 
er geen vlucht mag vervallen. Alleen dan blijft er een volwaardige middagcompetitie voor de 
liefhebbers van de afdelings/NPO overnachtvluchten over en de mogelijkheid om aan drie vluchten 
mee te doen met dezelfde duiven. De inkorfgelden van deze vluchten zijn aanzienlijk lager dan die 
van de ZLU. Niet iedereen wil of kan daarom het programma aanvullen met ZLU-ochtendlossingen.  
Als laatste argument werd aangevoerd dat een eenmaal geschrapte vlucht niet gemakkelijk weer 
terug komt op het programma. 
 
ad 3) 
Voorzitter Michel Verweij presenteert  de volgende deelnamecijfers: Cahors (m) 5078, Cahors (o) 
4887, St. Vincent (mi) 2751, Agen (mi) 2474, Bergerac (2144) en  Tarbes 2111. Conclusie is dat Cahors 
(o) een grote deelname kent en indien enigszins mogelijk in het programma moet worden 
opgenomen. Probleem kan zijn dat het samenvalt met de ZLU ochtendlossing Pau hetgeen als 
ongewenst wordt gezien. Dat houdt in dat er mogelijk wat moet worden verschoven. 
Er is in de vergadering een meerderheid om de eerste vlucht Agen te laten vallen. Argument de grote 
verliezen. Daarvoor in de plaats willen de fondclubs dan in de eerste week van augustus een Bergerac 
middaglossing op het programma plaatsen. 
Ingeval wij de NPO meekrijgen om meer vrijheid te geven bij het lossen is een programma mogelijk 
met een NPO drieluik St. Vincent, Albi en Cahors(mi) aangevuld met een Cahors (o), Mont-de-Marsan 
(mi) en Bergerac (mi). Het kan zijn dat enkele lossingsplaatsen nog wijzigen (bijvoorbeeld Tarbes ipv 
Mont- de-Marsan). 
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