Toelichting concept vliegprogramma 2018 - versie 2.
Belangrijkste uitgangspunten in willekeurige volgorde:
• NPO vliegschema versie 25 oktober 2017
• Overleg met Afdeling 10 waarin is afgesproken om zoveel mogelijk op hetzelfde
lossingstation te staan of in lijn om zo kruislossingen te voorkomen.
• Half april beginnen om zo de werkende leden ook voldoende gelegenheid te geven de
duiven optimaal voor te bereiden op het seizoen.
• Zo weinig mogelijk dubbel vluchten
• De eerste jonge duivenvluchten weer in groepen lossen.
• Midfond zoveel als mogelijk op vrijdag inkorven.
Vitesse
Net als in 2017 plannen we weer 2 trainingsvluchten voorafgaand aan het seizoen. Op deze
manier kunnen de leden op de verste afstanden hun duiven verantwoord aan de start brengen
van de eerste officiele wedvlucht vanaf Gennep. Losplaats Heusden-Zolder mocht midden in
het seizoen 2017 niet meer gelost worden. We hebben goede hoop dat dit in 2018 wel weer
kan. We hebben deze losplaats voorlopig dan ook weer op het programma gezet omdat er in
deze regio nagenoeg geen alternatieven zijn.
Midfond
NPO stelt voor om een sectorvlucht midfond te houden vanuit Morlincourt op 16 juni. Deze
hebben we alvast opgenomen in ons programma. Voor deze vlucht en voor de midfondvlucht
en de twee midfondvluchten naast een jonge duivenvlucht/africhting wordt er dan op
donderdag ingekorfd. NPO vraagt volgens vliegschema dat iedere afdeling 7
midfondvluchten aanwijst. Deze 7de vlucht zou nog in te passen zijn op 28 juli of op 7juli.
Deze laatste datum is dan samen met een dagfondvlucht.
Dagfond
NPO stelt 2 sectorvluchten en 1 nationale vlucht voor. Nadat de NPO met een nieuw voorstel
vliegschema is gekomen op 25 oktober kunnen we ons grotendeels hierin vinden. Om
afdeling 10 tegemoet te komen zouden we graag als vierde fondvlucht(E27) Gien vervliegen
i.p.v. Bourges.
Meerdaagse Fond
Vluchten overgenomen uit vliegschema NPO. In overleg met 10 de vlucht Limoges nog
toegevoegd en Periguex veranderd in Ruffec. Er ligt nog een voorstel om de 3 nationale
vluchten St.Vincent/Dax/Bergerac niet om de 3 weken maar om de 4 weken te vervliegen.
Jonge duiven
We zien in het bestuur de noodzaak om weer net als in 2015 een aantal vluchten in groepen te
vervliegen. Doordat er zo kleinere lossingen zijn die naar een zelfde gebied moeten,
verwachten we de verliezen te beperken. Bovendien kun je zo meer rekening houden met de
afstand. Dus naast 2 trainingsvluchten staan er nu 3 wedvluchten op het programma welke in
groepen zullen worden gelost. Nadeel is wel dat deze wedvluchten dan niet voor de
afdelingskampioenschappen mee kunnen tellen. Verder heeft NPO 2 sector en een nationale
vlucht voorgesteld. Als deze zoals reglement voorschrijft niet verder zijn dan Morlincourt
kunnen we hierin meegaan. Al vinden we 16 september wel erg laat om nog zo'n verre jonge
duivenvlucht te houden.

Natour
We zien nog steeds een grote behoefte aan de natour en willen deze vluchten dan ook
handhaven.
ZLU
Vluchten zijn overgenomen uit het Vliegschema NPO.
Tot slot
Hoe het vliegprogramma er uiteindelijk uit zal zien zal voor een groot deel afhangen van de
besluiten die op de NPO ledenraad van 4 november worden genomen. Daarnaast gaan we
zoveel mogelijk in overleg met Afdeling 10 om elkaar in ieder geval niet in de wielen te
rijden. Het belangrijkste is echter wat u wilt. Dit horen we dan ook graag van u op de
komende ledenvergadering van 11 november. Het uiteindelijk vliegprogramma zal aan de
hand van al deze input door het bestuur worden vastgesteld.

