
 
 

Zeeuwse GPS 2021 pilot: succes of fiasco? 
 
Beste Zeeuwse en Nederlandse duivenmelkers, 
 
Hierbij een reactie op het stuk van Wim Flipse namens een verontruste groep Zeeuwse liefhebbers: Zeeuwse 
GPS 2021 pilot: succes of fiasco? 
 
Als bestuur van Duivencentrum de Nishoek reageren we hierbij eenmalig op de brief aangeleverd door dhr. W. 
Flipse in het Spoor der Kampioenen van 4 december 2020 namens   een verontruste groep Zeeuwse 
liefhebbers. In onderstaande reactie wordt de brief van dhr. W. Flipse met BF en de Nishoek met NH aangeduid. 
 
De reden van onze reactie is dat enkelen zich in Zeeland nu al meer dan jaar lang zeer regelmatig uitermate 
negatief en suggestief uitlaten over de Nishoek, de pilot GPS 2021 en over het afdelingsbestuur van Zeeland. 
Net zoals in de BF worden hierin veel onwaarheden verteld en feiten verkeerd weergegeven. Het gevolg hiervan 
is nu dat ongeveer de helft van de Zeeuwse liefhebbers deze onwaarheden lijkt te geloven.  
 
Ook over de Nishoek worden in de in het Spoor der Kampioenen van 4 december en op Duivenmarktplaats 
geplaatste BF meerdere onwaarheden vermeld. Daarnaast worden veel zaken op een bepaalde manier uitgelegd 
waardoor er een erg negatief beeld ontstaat over de Zeeuwse duivensport én over de Nishoek, terwijl naar onze 
mening de Nishoek in feite één van de mooiste duivensportcentra van Zeeland én Nederland is. We willen jullie 
in onderstaande reactie graag uitleggen hoe het nu wél zit en wat onze visie op bepaalde zaken is.  
 
Er zijn een aantal zaken die jullie eerst moeten weten: Afgelopen weken is er door een van de bestuursleden 
van de Nishoek meerdere keren persoonlijk per mail contact geweest met dhr. W. Flipse en is gevraagd waarom 
zo veel onwaarheden over de Nishoek worden verteld. Hier heeft hij niet op gereageerd. Verder is uitgelegd hoe 
we vanuit de Nishoek tegen bepaalde zaken aankijken. Ook hier heeft hij inhoudelijk niet op gereageerd.  
 
Het is bij ons onbekend waarom er niet inhoudelijk wordt gereageerd. Wellicht omdat dhr. Flipse inmiddels 
inziet dat datgene wat hieronder wordt vermeld, de waarheid is en hij zich realiseert dat hij, door allerlei 
onwaarheden te vertellen, mede verantwoordelijk is voor de verdeeldheid en grote onrust binnen de Zeeuwse 
duivensport. 
 
Enkele jaren geleden heeft de toenmalige penningmeester van de Nishoek 2 jaar achter elkaar de kascontrole 
gedaan van de administratie van de afdeling. Hieruit bleek dat met name de opleervluchten zwaar 
verliesgevend waren door te weinig deelname. 
 
Een aantal van de bestuursleden van het huidige bestuur van de Nishoek zijn nauw betrokken geweest bij de 
oprichting van de Nishoek in 2011. Sindsdien heeft de Nishoek zich doorontwikkeld tot het mooie 
duivensportcentrum wat het nu is. 
 
In onderstaand stuk zien jullie in onder BF en cursief kort samengevat de relevante tekst uit BF in het Spoor en 
wat op duivenmarktplaats is gepubliceerd. De reactie van het bestuur van de Nishoek onder NH. 
 
We realiseren ons heel goed dat overal fouten worden gemaakt, dus ook datgene wat wij doen binnen de 
Nishoek en datgene wat de afdeling doet. Overal waar mensen, bestuurders hun best doen om zaken te 
organiseren, worden fouten gemaakt. 
 
We respecteren ieders mening, dus ook die vertegenwoordigd in BF. We hopen dat jullie ook onze mening 
respecteren. 
 
NH: Naar ons idee was de aanleiding van de Zeeuwse pilot om te trachten de Zeeuwse duivensport weer, op 
eigen kracht, toekomstbestendig te maken. Hieronder wordt dan verstaan: financieel gezond, meer beleving 
aantrekkelijker voor nieuwe leden 
 
Het idee was daarbij dat er: Kosten bespaard moesten worden of opbrengsten uitgebreid. 
Het verenigingsleven voor mogelijke nieuwe leden aantrekkelijker moest worden door grotere verenigingen met 
meer actieve leden (en dus minder ‘papieren leden’), waardoor de competitie/beleving verbeterd zou worden en 
de werkzaamheden en leuke initiatieven door meerdere leden gedragen kon worden. 
 
In het plan GPS 2021 is de aanpak hiervoor gecommuniceerd.  
 
BF: 
De partners 
In BF wordt geschreven dat Stichting de Nishoek bewust is opgericht en bewust geen lid van de NPO is zodat 
geen rekening met de NPO-reglementen hoeven te worden gehouden. Volgens BF bestaat de allerbelangrijkste 



 
 

bijdrage in het verdienmodel van de Nishoek uit het als concurrent van de afdeling meerdere malen per week 
organiseren van opleervluchten vanuit België en Frankrijk. 
  
NH: 
In 2011 (!) is de Nishoek al opgericht. Hierbij is gekozen voor een stichting. Dit was vanwege fiscaal/juridische 
redenen. De Nishoek is dus niet bewust zo opgericht om geen rekening te houden met de NPO-regelementen. 
Dat de inkomsten uit de opleervluchten de belangrijkste inkomstenbron van de Nishoek is willen we wel graag 
toelichten. De inkomsten van de Nishoek bestaan uit contributie, sponsorinkomsten, barinkomsten en 
inkomsten vanuit onze superbonnenverkoop. Sinds enkele jaren zijn daar ook inkomsten vanuit de 
opleervluchten bijgekomen. Het is dus niet zo dat de Nishoek afhankelijk is van deze inkomsten. Ook zonder 
deze inkomsten is de Nishoek gewoon een financieel gezonde club. Bovendien zullen de inkomsten die worden 
gerealiseerd met de opleervluchten, naast andere inkomsten in het nieuwe duivencentrum worden 
geïnvesteerd. Dat betekent dat het direct weer gaat naar de Zeeuwse duivensport waar velen van ons (o.a. 
liefhebbers die deelnemen aan de ZLU en de opleervluchten) profijt van zullen hebben. 
Daarbij staan er tegenover deze inkomsten van de opleervluchten, naast de enorme vrijwillige inzet van de 
leden van de Nishoek, natuurlijk ook extra kosten onder andere: kosten om wekelijks iemand in te huren om 
manden schoon te maken en kosten die in rekening gebracht worden door de vervoerder om de manden door 
de vervoerder te laten laden.  
 
BF: 
Communicatie 
BF geeft aan communicatie erg belangrijk te vinden in dit soort veranderprocessen en heeft daarbij kritiek op 
de algemene communicatie vanuit het afdelingsbestuur richting verenigingen over de pilot.  
  
NH: 
De kritiek van slechte communicatie begrijpen we gedeeltelijk. We zijn het met BF eens dat heldere en 
duidelijke communicatie zeker belangrijk is. De communicatie over het doel van de pilot, de concrete behaalde 
resultaten (die er wel degelijk zijn), de helderheid ervan en wat we de komende jaren kunnen verwachten zou 
soms wel helderder kunnen. Ook wat ons betreft een verbeterpunt voor het bestuur. 
Via onderstaande link zijn in ieder geval wél de nieuwsbrieven en rapportages van de pilot te lezen. 
https://pvzeeland96.wordpress.com/gps2021/ 
 
BF: 
Aanpak, aantal verenigingen/leden. BF laat in een tabel zien wat het verloop is van de leden in Zeeland ten 
opzichte van alle leden van de NPO. Hierbij wordt de indruk gewekt dat het ledenverlies in Zeeland vele malen 
groter is dan in de rest van Nederland. Tevens geeft BF aan dat aan vergrijzing en krimp alsmede onze lastige 
logistieke / geografische ligging we niet zoveel kunnen veranderen. 
 
NH: 
Met de opmerking in BF over de vergrijzing en krimp zijn we het volstrekt eens. Sterker nog, iedereen weet dat 
de vergrijzing in Zeeland harder gaat dan gemiddeld in Nederland (zie daarvoor het overzicht wat is 
toegevoegd). Dus is het ook logisch dat het ledenaantal harder daalt dan in de rest van Nederland. BF 
suggereert echter dat door de sanering er in Zeeland veel meer leden zijn gestopt dan in de rest van 
Nederland. 
In de BF gepubliceerde tabellen zien we een teruggang van het landelijke ledenaantal met 19,2% en in Zeeland 
met 23,2%. Het klopt dat dit in Zeeland iets hoger is. Misschien heeft dit voor een klein gedeelte te maken met 
de sanering, maar het heeft nadrukkelijk ook te maken doordat Zeeland harder vergrijst dan de rest van 
Nederland. Bovendien hebben door de sanering vooral veel zogenaamde ‘papieren leden’ hun lidmaatschap 
opgezegd. Tegelijk is hiermee wel aan de doelstelling voldaan om te besparen op transportkosten door een 
aantal te kleine verenigingen te laten samengaan met grotere verenigingen. 
 
Daarbij zien wij ook in dat het voor enkele oudere leden misschien vervelend lijkt dat ze nu naar een ander 
dorp moeten om in te korven. Met een beetje hulp van elkaar kan het echter prima georganiseerd worden dat 
ook deze leden hun sport gewoon kunnen blijven beoefenen. 
Als fusie-vereniging weten we immers goed waarover we spreken! De ervaring uit 2011 leert dat het merendeel 
van de leden na de eerste gewenning de grotere competitie en de veel betere sfeer die meer leden tot gevolg 
heeft, als verfrissend en leuk ervaren! Wie graag met zijn duiven wilt spelen, blijft dit doen. Tijdens onze fusie 
van vier verenigingen ruim 10 jaar geleden is er welgeteld slechts 1 spelende liefhebber gestopt met de 
duivensport,  ondanks de natuurlijke scepsis die er ook vooraf bij verschillende leden bij ons waren 
vooraangaand aan de fusie.  
 



 
 

 
 
 
 
BF: 
BF geeft aan dat het grootste probleem is dat al enkele jaren niet alle Zeeuwse duiven meer in de eigen 
afdelingscontainers terecht komen maar voor een belangrijk deel bij ‘de 2 Zeeuwse concurrenten’ worden 
ingekorfd. Hiermee wordt bedoeld het opleerprogramma van de Nishoek en in Heikant. Er wordt beweerd dat 
deze opleerduiven ‘uit de Zeeuwse containers worden gejaagd’ met alle negatieve gevolgen van dien. BF vindt 
dat de afdeling Zeeland ’96 zelf een opleerprogramma aan moet bieden. 
 
NH:  
BF noemt de Nishoek en Heikant ‘oneerlijke concurrentie’ voor de afdeling en noemt het feit dat hier 
opleervluchten georganiseerd worden het grootse probleem en oorzaak van de teloorgang van de Zeeuwse 
duivensport. Het bestuur van de NH ziet het zo: De meesten van jullie weten dat er al sinds oudsher door vele 
duivenmelkers ingekorfd werd in Zandvliet en in het Keldertje in Terneuzen. Dit gebeurde in de tijd dat de 
afdeling nog veel meer opleervluchten organiseerde. Kennelijk wilden wij als duivenmelkers toch liever in 
Zandvliet en in t Keldertje inkorven in plaats van mee te doen met de opleervluchten van de eigen afdeling. 
Daardoor waren deze opleervluchten voor de afdeling zwaar verliesgevend! 
Dit is tijdens de kascontroles geconstateerd. Als NH vinden we het dan ook heel logisch dat de afdeling er voor 
heeft gekozen om het aantal opleervluchten drastisch te verminderen om kosten te besparen en het financiële 
verlies voor de afdeling te beperken. In 2014 werden er nog 13 opleervluchten door de afdeling  georganiseerd. 
In 2020 waren dat er nog 5. Bron: Informatie boekjes afd. Zeeland’96 2014 en 2020 
 
Inmiddels is Zandvliet en het Keldertje gestopt en is dat stokje overgenomen door de Nishoek en Heikant en 
wordt er massaal gebruik van gemaakt, deelnemende liefhebbers vinden het fijn dat deze mogelijkheid er is en 
vinden het goed geregeld. Wij zien hier geen probleem.  
 
BF: 
Schorsingen 
In BF staat dat dhr. W. Flipse ‘geschorst is’  door de Nishoek. Hij schrijft dat dit een signaal was naar alle leden 
om hun mond te moeten houden. 
  
NH: 
Dhr. W. Flipse heeft zich dusdanig negatief over de Nishoek en haar bestuursleden uitgelaten en ook 
onwaarheden verteld, dat wij  als bestuur op enig moment ons afgevraagd hebben wat we moesten doen 
wanneer Wim met zijn mand duiven in de Nishoek in zou willen korven. En wat onze leden die alle liefhebbers 
helpen om hun duiven in te manden hier van zouden vinden. 
Toen is besloten om dhr. Flipse te laten weten dat er binnen de Nishoek geen draagvlak was om hem te helpen 
om in te korven. 



 
 

Dat was het. Niet meer en niet minder. 
Als iemand zich dermate negatief uitlaat dan moet je ook eventuele consequenties aanvaarden, en niet als 
reactie leugens verspreiden. Daarbij is niemand gebaat. 
 
BF: 
Nog veel meer 
In BF wordt beweerd dat er vele onbeantwoorde vragen zijn over het nieuwe Zeeuwse belevingscentrum 
‘waarvoor nog geen spa de grond is ingegaan’. 
Daarnaast is BF wel positief over het verloop van het PAS systeem van Bricon. 
 
NH: 
Vragen over het nieuwe belevingscentrum de Nishoek: De reden dat er voor de bouw van het nieuwe 
duivensportcentrum nog steeds geen spa de grond in is gegaan heeft deels te maken met ziekte en wisselingen 
van ambtenaren en wethouders van de gemeente maar ook deels door ‘onze’ eigen schuld. Een brief van de 
duivenvereniging uit Goes waar ook meerdere onwaarheden in stonden, heeft in belangrijke mate bijgedragen 
aan vertraging van het hele proces. Politiek is immers gevoelig voor kritiek en omdat binnen de gemeente er 
beperkte  kennis is van duivensport, kostte het veel energie om deze brief te pareren. Het is erg triest dat we 
als duivenliefhebbers elkaar met dergelijke acties dusdanig in de wielen rijden. Uiteindelijk is het hele proces 
hierdoor met minimaal een jaar vertraagd wat de Nishoek € 10.000 extra huur kost, omdat we nu nog 
(minimaal) een jaar langer moeten huren. Op dit moment is de verwachting dat de gemeenteraad in maart 
2021 een uitspraak doet over de aanvraag voor gemeentegarantie en dat daarna de vergunningsaanvraag 
procedure  start die maximaal 26 weken kan duren. 
 
En of Zeeuwse leden hier aan mee gaan betalen? Nee! 
Zelfs de ‘schadepost’ van € 10.000,- extra huur die we door toedoen van de ‘brief van Goes’ moeten betalen, 
wordt door de Nishoek zelf opgehoest. 
 
Dan over Bricon: Binnen de Nishoek zijn we in 2019 gestart met een pilot met Bricon omdat zij toen, als enige 
klokkenleverancier, een toekomstbestendig kloksysteem had ontwikkeld waarvoor een vereniging gezocht werd 
om het systeem te testen. Het merendeel van de leden heeft ermee ingestemd om dit te gaan doen. Het was 
best spannend en heeft naast erg veel inspanningen uiteraard ook de nodige opstartproblemen opgeleverd. Het 
heeft zelfs enkele leden gekost, wat we oprecht erg betreuren. Uiteindelijk staat er nu een prachtig systeem 
wat veel minder werk oplevert voor de verenigingsfunctionarissen en wat meer vrijheid geeft voor liefhebbers. 
Een van de voordelen die ervaren worden, is vooral dat er niet meer afgeslagen hoeft te worden. In het drukke 
seizoen zijn meerdere functionarissen toch al minimaal 3 avonden per week in het lokaal aanwezig!  
Een belemmering voor nieuwe leden om de duivensport te gaan beoefenen, is dat duivensport  veel vrije tijd 
kost. Dit nieuwe systeem draagt  er  aan bij dat we dat iets terug kunnen dringen, zodat liefhebbers deze tijd 
aan bijvoorbeeld hun gezin kunnen besteden. Verder blijkt het een geweldige verrijking van de beleving van de 
duivensport te zijn om de uitslag tijdens het komen van de duiven te kunnen zien ontstaan! Dit is echt geweldig 
of je zelf nu wel of geen duiven mee hebt op de vlucht! En nog afgezien van allerlei mogelijkheden die het voor 
eenieder gemakkelijker maakt om informatie terug te zoeken, bijv. over hoe vroeg bepaalde duiven op welke 
vlucht zaten, hoeveel en welke duiven wanneer verspeeld zijn, etc., etc. Daarnaast biedt het systeem ook 
mogelijkheden in het voldoen aan eventuele nieuwe Europese regels over welke duiven in een trailer zitten.  
 
BF: 
Succes? 
BF zegt dat de NPO, de afdeling en de Nishoek onnodig versneld een groot aantal leden wegjagen en verder ons 
grootste probleem gedurende 2 jaar pilot onaangeroerd laten, maar toch spreken  van een succesvolle pilot. 
  
NH: 
Succes? Wanneer is iets een succes? 
 
Door de maatregelen die het afdelingsbestuur heeft genomen, het saneren van te kleine verenigingen met te 
veel ‘papieren leden’ en door het snijden in verliesgevende opleervluchten, is er nu intussen weer een financieel 
gezonde situatie. Verder draait in de Nishoek op dit moment het modernste klokkensysteem ter wereld, wat 
liefhebbers meer vrijheid geeft wat er toe bij kan dragen dat er weer meer nieuwe leden de duivensport gaan 
beoefenen. Dit zijn wat ons betreft zeker wel concrete resultaten. 
 
Wanneer we terugkijken naar de aanpak van de Nishoek in 2011 en de doorontwikkeling hierna, zien we nu dat 
er een mooie grote vereniging staat waar het ook voor jongeren aantrekkelijk is om lid van te worden. 
Je kan hier meedoen aan het programmaspel, nationale NPO concoursen, de internationale ZLU concoursen en 
een wekelijks opleerprogramma. Kortom er is volop ‘duivenbeleving’. 
Bovendien is er een gezonde financiële situatie. 
De gemiddelde leeftijd ligt onder de 50. En de gemiddelde leeftijd van het bestuur ligt onder de 45! Het aantal 
leden is momenteel 58. 



 
 

Met name het feit dat er ca. 15 leden onder de 35 (=ca. 25%!) zijn waarvan er 3 in het bestuur zitten geeft aan 
dat de keuze voor een groot gezamenlijk duivensportcentrum in 2011, wat zich daarna doorontwikkeld heeft en 
vooruitstrevend is, ertoe heeft geleid dat er nu toch weer een flink aantal jongere leden zijn die het leuk vinden 
om de duivensport te beoefenen. Wat ons betreft een succesformule voor duurzame duivensport. 
 
BF:  
Ook bijzonder is dat de uiteindelijke eindverklaringen zoals ons toegestuurd door de afdeling en de NPO van 
elkaar afwijken. Zo is in de versie die door ons afdelingsbestuur is verstuurd is een afrondend einddocument 
toegevoegd waarvan in de officiële NPO-verklaring geen sprake is. 
 
NH: 
De officiële verklaring die overeengekomen is met NPO stond 100% correct in Op de Hoogte van 06-11-2020. 
Later in het Spoor week de versie inderdaad af, maar het is insinuerend om deze afwijking op het conto van het 
afdelingsbestuur te schrijven. Voor wat betreft het  definitieve einddocument is afgesproken dat dit door de 
Zeeuwse partijen van de Mantelovereenkomst, ter afronding van de pilot, in overleg met de Zeeuwse 
ledenvergadering opgesteld wordt. Citaat: Het NPO bestuur ziet dat met vertrouwen tegemoet 
 
BF: 
Vervolg GPS2021 volgens ons afdelingsbestuur 
In BF staat: Ons afdelingsbestuur noemt op 26 november 2020 als de 2 belangrijkste concrete acties om onze 
afdeling toekomstbestendig te maken: 
1. Aanpassing van de bestuursstructuur van de afdeling Zeeland, hoe en waarom echter wordt niet vermeld. 
2. Inkomsten van buiten de sport zien te genereren zoals het inrichten van een belevingscentrum door de 
Stichting de Nishoek. 
Als we hier met z’n allen voor gaan, voorspelt ons afdelingsbestuur ons nog een lang zelfstandig voortbestaan. 
Ook moeten we ons daarbij onvoorwaardelijk conformeren aan alle nog te nemen afdelingsbesluiten m.b.t. het 
vervolg van de Zeeuwse Pilot. En dit zonder die te kennen. Met andere woorden: geef het afdelingsbestuur 
maar een blanco cheque en het komt wel goed. 
 
NH: 
Letterlijk staat er in een schrijven ‘Vervolg Zeeuwse Pilot in 2021’ van de afdeling: “Het Einddocument zal als 
beleidskader bij de aangepaste bestuursstructuur en formatie op de jaarvergadering van de afdeling in maart 
2021 worden gepresenteerd. Als we zolang mogelijk op eigen benen willen blijven staan, is het zaak om op 
deze vergadering uit te spreken dat we hier met zijn allen voor gaan en ons daarmee ook allemaal conformeren 
aan voorgaande en nog te nemen afdelingsbesluiten m.b.t. het vervolg van de Zeeuwse Pilot. 
Doel blijft onverminderd om voor alle Zeeuwse leden een fijne sportbeleving te houden en daar hoort ook een 
positieve insteek bij.” 
 
In BF wordt dit uitgelegd als: ‘Geef het bestuur een blanco cheque en het komt allemaal goed’. Onzin 
natuurlijk! Hier wordt bedoeld dat wanneer op democratische wijze besluiten zijn genomen dat we daar dan ook 
wel met z’n allen achter staan en niet op sociale media daar over gaan klagen of onwaarheden over vertellen. 
 
Bovendien staat in datzelfde schrijven van de afdeling: “Aanpassing van de bestuursstructuur van d afdeling 
Zeeland. De verenigingen vormen daarbij de basis met een uitvoerend dagelijks bestuur. Leden krijgen een 
directe invloed door de organisatie van een congres en/of peilingen over actuele zaken. De praktische zaken 
zullen worden ondergebracht in één of meerdere werkmaatschappijen.” 
 
Hier staat dat geprobeerd wordt verenigingen en leden méér inspraak te geven, onder andere door de 
organisatie van een congres en/of peilingen te houden over actuele zaken. Hier wordt in BF geen aandacht aan 
besteed. 
 
BF: 
In BF staat: De eventueel toekomstige gelden uit inkomsten buiten de duivensport om uit de Nishoek komen 
ten goede aan de Nishoek en niet aan de afdeling. Bovendien is het nog maar de vraag of het door het 
afdelingsbestuur veel geprezen belevingscentrum de Veerhoek er ooit komt. 
 
NH: 
Eerder in dit stuk hebben we al laten weten dat al onze inkomsten terug geïnvesteerd worden in het te bouwen 
nieuwe duivensportcentrum, ongeacht of dat nu inkomsten van sponsoren, barinkomsten, inkomsten van 
opleervluchten of inkomsten van buiten de sport zijn. Dat betekent dat het wel degelijk ten goede komt aan de 
Zeeuwse duivensport. Veel Zeeuwse liefhebbers maken namelijk gebruik van de faciliteiten van de Nishoek 
door deel te nemen aan het ZLU- en/of het opleer programma. De stand van zaken rondom garantie- en 
vergunningsaanvraag van het nieuwe duivencentrum is ook reeds eerder toegelicht. 
 



 
 

BF: Toekomstperspectief. In BF staat: Naar schatting betalen de leden nu op de meeste vluchten al een toeslag 
van ca. 50% om de afdeling financieel in de zwarte cijfers te houden. En nergens in de presentatie wordt 
gesproken van bezuinigingen of acties in die richting. Ongelooflijk. 
 
In BF wordt een toeslag van 50% genoemd. 
 
Dit zijn de feiten: Vanaf 2014 (!) t/m 2020 hebben de vrachtprijzen zich als volgt ontwikkeld: 

  
2014 2018 2019 *1 2020 *2 

Vitesse - Belgie 0,80 0,85 0,68 0,70 

Vitesse - Frankrijk 0,80 0,85 0,77 0,79 

Midfond 1,20  1,10 1,13 1,17 

Dagfond 1,65 1,70 1,28 1,32 

Overnachtfond 2,25  2,35 2,15 2,25 

 
  *1                                 *2 
Vitesse - B:    2019: € 20,50 per box;   2020: € 21,15 per box  /  max. 30 duiven per box  
Vitesse - F:    2019: € 23,-   per box;   2020: € 23,75 per box  /  max. 30 duiven per box  
Midfond:    2019: € 30,50 per box;   2020: € 31,60 per box  /  max. 27 duiven per box 
Dagfond:    2019: € 34,50 per box;   2020: € 35,75 per box  /  max. 27 duiven per box 
 
Bron: Informatie boekjes afd. Zeeland’96 2014, 2018, 2019 en 2020 
Opm. Regelmatig wordt er, op verzoek van de ledenvergadering, met 4 wagens opgehaald. Hierdoor worden de 
kosten verhoogd met € 2,- per box. Dit betekent een toeslag van € 0,07 per duif. 
 
Zoals hieruit blijkt, is de vrachtprijs niet met 50% gestegen.  Voor 2021 is aanzienlijke daling van gemiddeld € 
0,10 per duif van de vrachtprijzen voorzien. 
 
BF: 
Stoppen en tij keren. In BF staat: In Zeeland moeten we niet alleen onmiddellijk stoppen met de pilot maar ook 
snel het tij zien te keren. En geen tijd meer verspillen aan een vage eindrapportages die een mislukking van de 
pilot moeten verbloemen. 
 
NH: 
BF beweert hier dat de pilot een mislukking is. Laten we de uitgangspunten/doelstellingen en de resultaten 
nogmaals op een rij zetten. 
 
Financieel gezond. Dit is gelukt door: 
- te kleine verenigingen te saneren waardoor er fors bespaard kon worden op de transportkosten (minder en/of 
kortere ophaalroutes). 
- aantal opleer vluchten te verminderen waardoor er bespaard kon worden op de transportkosten (minder en/of 
kortere ophaalroutes). 
Meer beleving. Dit is gelukt: 
- door ervoor te zorgen dat er minder verenigingen zijn met meer leden is aan een voorwaarde voldaan om 
voor meer beleving te zorgen. 
- door het gebruik van Bricon’s Pas-live is de beleving toegenomen en de werkzaamheden zijn afgenomen wat 
ook een positief effect heeft op de beleving. 
- aantrekkelijker voor nieuwe leden, hier gelden ook de resultaten van vorig punt. 
 
Naar onze mening zijn er juist goede resultaten geboekt en dan kun je absoluut niet zeggen dat de pilot een 
mislukking is. 
 
Dus snel acties optuigen, zoals: 
[BF] Alle Zeeuwse opleer-/invliegduiven weer in onze afdelingscontainers. [NH] Hierdoor komt de afdeling weer 
terug in de rode cijfers. Niet doen! 
[BF] onderzoeken naar besparingsmogelijkheden opstarten [NH] Eens. 
[BF] ons richten op de positieve ideeën die er al dan niet via de pilot werkgroepen geuit zijn.[NH] Eens. 
[BF] Laten we daarmee ook de werkgroep leden eens serieus nemen [NH] Natuurlijk 
[BF]i.p.v. hun resultaten te verzwijgen [NH] Dit is een beschuldiging die niet aangetoond kan worden; dus zeer 
onprofessioneel en oncollegiaal. 
[BF] De afdeling moet zelf tijdig een volwaardig opleer-/invliegprogramma organiseren. [NH] Zie eerder; echt 
niet doen; dit leidt tot grote financiële verliezen. 



 
 

[BF] Laten we de brokstukken die er door de pilot in Zeeland zijn aangericht oppakken en proberen er weer een 
Zeeuwse eenheid van te maken. [NH] Brokstukken? De schade die is aangericht, de onrust en verdeeldheid, 
komt door toedoen van mensen, die onwaarheden publiceren en collega liefhebbers die hun best doen voor de 
sport beschuldigen van zaken die niet aangetoond worden.  
[BF]en moet stoppen met de achterkamertjespolitiek.[NH] Dit soort uitspraken leiden tot onrust, verdeeldheid 
en het kapotmaken van de sport.  
[BF] Regeren is vooruit zien; Fusiemogelijkheden onderzoeken [NH] Eens, ligt ook voorstel van NPO om aan te 
schuiven bij bespreking van de afdelingen 2,3 en 4  
 
BF: 
In BF staat: Dit alles in de hoop dat de NPO en andere afdelingen hierbij hun verantwoording pakken en voor 
een maximale ondersteuning zorgen. Het is een gezamenlijk probleem dat we dus ook alleen maar samen 
kunnen oplossen. 
 
NH: 
Het feit dat hier wordt gezegd dat het een gezamenlijk probleem is en dat we dat ook samen op moeten lossen 
daar zijn we het over eens. Door zoveel onwaarheden te vertellen en zo negatief over de afdeling, de Nishoek 
en de pilot te zijn los je iets niet gezamenlijk op. Op deze manier zorg je juist voor onrust en verdeeldheid en 
dat is nu precies wat er gebeurd is. 
 
Hieronder nog een laatste voorbeeld wat dhr. W. Flipse in een mail aan een van onze bestuursleden schreef: 
Dhr. W. Flipse: 
“Jullie zijn nog steeds actief bezig de vereniging Kapelle om zeep te helpen door als bestuurders tot de dag van 
vandaag leden te ronselen. En dat alleen in eigenbelang. Jullie zijn zeker ook nog uit op hun vermogen. 
Knap werk hoor.” 
 
NH: 
Ca. 3-4 weken geleden hebben we een aantal leden uit Kapelle geïnformeerd over een eventuele overstap naar 
de Nishoek. Deze leden hadden op eigen initiatief contact met ons opgenomen. Er is hen minimaal 4 maal 
gezegd dat het absoluut een eigen keuze moet zijn. En dat we uit zijn op hun vermogen? Dat is een onterechte 
suggestieve opmerking.   
 
Tot slot: 
Toen wij het stuk van dhr. Flipse in het Spoor lazen, begonnen wij in eerst instantie ook wat te twijfelen over 
hoe het nu werkelijk zit. Na het stuk nog eens een keer goed te lezen en een aantal feiten erbij gezocht te 
hebben, bleek dat er heel veel onwaarheden in vermeld staan en dat het geheel heel erg suggestief en negatief 
verwoord is. Wanneer mensen niet precies op de hoogte zijn van wat er werkelijk allemaal speelt in de Zeeuwse 
duivensport, de pilot en/of de Nishoek kunnen we ons voorstellen dat iemand het stuk misschien wel gelooft.  
Echter omdat zoveel onwaarheden worden verteld, voelden we ons nu  genoodzaakt om jullie te laten weten 
wat nu wél waar is. We hopen dat jullie hiermee allemaal inzien dat het belangrijk is om dergelijke 
berichtgeving zoals BF heel kritisch en genuanceerd te lezen, want als we dat niet doen, dan komt het niet goed 
met de (Zeeuwse) duivensport.  
 
Vriendelijke sportgroet, 
 
Bestuur Duivencentrum Nishoek: 
 
Andries van Iwaarden 
Chris Paauwe 
Christian van Bommel 
Eric Dek 
Huib Kosten 
Mathieu Minnaard 
Rick de Goffau 
 


