WERKTITEL: nieuwe CC binnen werkgebied rayon 3 en 4 van afdeling 10
1. INLEIDING
Voor u ligt een voorstel tot het houden van een oriënterend overleg met als doel het oprichten
van een nieuwe ConcoursCombinatie binnen het werkgebied Rayon 3 en 4 van de Afdeling
10 Noord Oost Nederland. Het initiatief hiertoe wordt genomen door een aantal verenigingen
waarvan een deel van de leden sinds een aantal jaren deelnemen aan het gezamenlijke “NICspel Delfzijl-Oude Pekela”. Zowel binnen rayon 3 als rayon 4 zijn eerdere pogingen tot een
bestendige CC om uiteenlopende redenen na een korte periode beëindigd. Desondanks bestaat
er bij een groot deel van de liefhebbers van de initiërende verenigingen nog steeds de behoefte
om tussen het verenigings- en afdelingsspel een CC-spel te hebben.
Hierbij worden de binnen het werkgebied van rayon 3 en 4 gesitueerde verenigingen dan ook
uitgenodigd voor een oriënterend overleg naar de haalbaarheid van het beoogde CC-spel.
Wel zijn de onderschrijvende verenigingen van mening dat gericht op de continuïteit een
aantal gezamenlijk gedragen uitgangspunten ten grondslag zouden liggen aan de oprichting
van de nieuwe CC. Belangrijk niet te onderschatten neveneffect van een CC in het
werkgebied van rayon 3 en 4 is de binding en daarmee saamhorigheid van de verenigingen,
wat zou moeten bijdragen aan de belangen, waaronder spelvreugde, van de noordelijke
liefhebbers. De impact van de landelijke ontwikkelingen op de huidige werkgebieden/rayons
is nog onbekend, maar deze werkgebieden/rayons zouden zo maar eens aan veranderingen
onderhevig kunnen zijn.
2. UITGANGSPUNTEN
Als gevolg van terugloop van aantallen leden en concoursduiven zal op termijn de continuïteit
van de huidige werkgebieden/rayons steeds meer onder druk komen te staan. Daarnaast is de
insteek op landelijk niveau een toename te realiseren in het organiseren van grotere
concoursen (lees tevens werkgebieden), met als consequentie dat de afstanden die onze
duiven in het noordoosten van Nederland af moeten leggen alleen maar zullen toenemen, wat
uiteindelijk ten koste zal gaan van deelname aan het programmaspel voor een deel van de
liefhebbers. De huidige rayonindeling met de gehanteerde noord-zuidlijn biedt de liefhebbers
in de rayons 1-4 de mogelijkheid om tegen een behoorlijk aantal concoursduiven mooie
uitslagen te maken, dat zouden we eigenlijk met ons allen moeten koesteren. Ook deze noordzuid scheidingslijn is niet per definitie een uitgemaakte zaak voor de nabije toekomst, o.a. als
gevolg van de landelijke trend om over de afdelingen heen steeds meer grip te verkrijgen op
het wedvluchtprogramma.
Het hiervoor genoemde zou voor de liefhebbers in onze regio voldoende aanleiding moeten
zijn om daar waar mogelijk de krachten te bundelen en gezamenlijke standpunten in te
brengen voor de ledenvergadering van afdeling en nationaal. Een krachtige CC in ons het
werkgebied rayon 3 en 4 zou daarbij ondersteunend kunnen zijn.
Bovenstaande brengt ons tot de volgende uitgangspunten:
 1 CC voor werkgebied rayon 3 en 4;
 Nu en in de nabije toekomst handhaven huidige noord-zuidlijn, t.b.v. een
“groot”concours waar ook kansen zijn voor de noordelijke liefhebbers;
 Handhaven gescheiden vliegprogramma noord en zuid;
 Afstanden voor het normale dagfondprogramma overeenkomstig insteek afdeling
seizoen 2018, waardoor nog enigszins deelname aanwezig zal zijn van liefhebbers en
concoursduiven;
 Op het moment de dagfond toch naar 1 lossingsplaats zal gaan als gevolg van afname
aantallen duiven en/of landelijke regie op het wedvluchtprogramma, is het dan juist
zaak alert te zijn op de te vervliegen afstanden zoals hiervoor al gememoreerd;
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 Optioneel op termijn: indien dagfond 1 lossingsplaats dan een uitslag voor noord en
zuid en geen rayonuitslagen (er zal dan namelijk sprake zijn van minder
concoursduiven, deelnemers en daarmee geen representatieve uitslagen). Alle
liefhebbers kunnen dan ook op coördinaten ingedeeld worden voor noord en zuid, wat
ten goede komt aan eerlijk spel, m.a.w. de huidige gehanteerde dispensatieregeling in
het grensgebied noord-zuid is dan niet meer noodzakelijk voor dagfond (verenigingen
worden dan namelijk niet meer gescheiden, bij 1 lossingsplaats);
 2018 t.o.v. 2017: Dagfond E1t/m E4: 40% minder duiven en 30% minder deelnemers.
Vitesse/Midfond 2018: afname duiven 5% en deelnemers 7%.
 Naast het programmaspel tevens spel organiseren voor de liefhebbers van het
marathonspel in de nieuwe CC;
 Alle basisleden aangesloten bij de verenigingen uit rayon 3 en 4 moeten kunnen
deelnemen aan het CC-spel, dat betekent dat de huidige dispensatieleden in het
grensgebied noord-zuid eenmalig dispensatie verkrijgen;
 Een samen te stellen commissie uit leden van de geïnteresseerde verengingen zal de
CC verder vorm moeten geven, met uiteraard de uitgangspunten als basis v.w.b.
verdere inrichting van het spel (uitslagen/kampioenschappen);
 Bij voldoende belangstelling behoort het tot de mogelijkheden (er worden sinds jaren
uitslagen binnen NIC Delfzijl-Oude Pekela gegenereerd aan de hand van in te zenden
W-bestanden) een van de laatste jonge duivenvluchten 2018 nog een attractieconcours
jonge duiven te organiseren als aanloop naar 2019 t.b.v. binding van de verenigingen
en leden.
3. UITNODIGING
Wij verzoeken de verenigingen kenbaar te maken of uw vereniging op basis van de
geformuleerde uitgangspunten de intentie heeft mee te willen doen aan een nieuwe CC.
We hebben alvast een oriënterend overleg ingepland, welke gehouden wordt op
DINSDAG 7 augustus a.s., aanvang 20.00 uur in het verenigingsgebouw
van “De Trouwe Duif” te Oude Pekela.
Wij nodigen uw vereniging uit hierbij aanwezig te zijn, vertegenwoordigd door 2-3 leden.
De initiërende verenigingen zullen zorg dragen voor een dagvoorzitter.
Het doel van het oriënterend overleg is de haalbaarheid van een nieuwe CC te pijlen en
brainstormende wijs ideeën uit te wisselen. Daarnaast zou het mooi zijn als spontaan een
aantal liefhebbers van diverse verenigingen zitting zouden willen nemen in de werkcommissie
voor de nadere uitwerking van de CC op basis van de gezamenlijk tijdens het overleg
vastgestelde uitgangspunten.
Wij zien uw reactie graag uiterlijk 23 juli a.s. tegemoet. Wij stellen het op prijs als u geen
belangstelling heeft dit ook kenbaar te maken.
Uw reactie kunt u sturen naar het tijdelijke e-mailadres: samenspelnon@gmail.com
De hieronder genoemde verenigingen hebben dhr. K. Boddema, Muntendam bereid gevonden
tot aan het oriënterend overleg als contactpersoon te fungeren. Dhr. Boddema zal dan ook de
communicatie via het hiervoor genoemd e-mailadres onderhouden.
Met vriendelijke groet,
De initiërende verenigingen:
0103 De Snelpost-Beerta, 0108 P.V. Eemsvliegers-Delfzijl, 0131 De Zwaluw-Muntendam,
0137 De Trouwe Duif-Oude Pekela, 0153 WPV-Winschoten en 0155 De Olle WitteWinschoten.
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