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VERSLAG SECRETARIS 2010 
 
Het seizoen 2011 staat al weer voor de deur, zoals gebruikelijk blikt de secretaris jaarlijks 
terug. Voor de ZUF stonden de volgende zaken hoog op de agenda: 
 

- Vitesse toevoegen aan de ZUF concoursen. 
- Berekening uitslagen via Compuclub 
- Introduceren generaal kampioenschappen 

 
Vitesse toevoegen aan de ZUF concoursen 
De leden hadden de wens om ook de Vitesse vluchten toe te voegen aan de ZUF 
concoursen. De breedte en vooral de lengte van ons werkgebied baarde het bestuur enige 
zorg. Uiteindelijk zijn we er uitgekomen, gezien de verdeling van de kampioenschappen een 
“eerlijk” kampioenschap. Inmiddels hebben enkele verenigingen de wens om het 
kampioenschap voor de midfond ook op deze manier te berekenen. De voorstanders hebben 
tot op heden geen meerderheid kunnen behalen, 24 februari zal opnieuw de discussie 
worden opgestart waarna een stemming zal volgen. 
 
Berekening uitslagen via Compuclub 
In 2010 zijn we “in zee gegaan” met de Compuclub, voorgaande jaren hebben we de 
uitslagen door een “eigen” rekenaar laten berekenen. De samenwerking was SUPER, daarbij 
werd voor het bestuur (met name de secretaris) behoorlijk wat werk uit handen genomen. 
(criteriums, kampioenenboek, reclames, betaalstaten en niet correcte wedvluchtbestanden) 
Vandaar dat we als bestuur ook enige zorgen hadden, uiteindelijk is alles goed gekomen. 
Enkele functionarissen hebben meer werkzaamheden gekregen, door tijdens het seizoen al 
een aantal zaken op te pakken, was de belasting aan het eind van het seizoen minmaal. 
 
De samenwerking met de Compuclub was geweldig, één mailtje was voldoende om ontstane 
problemen snel op te pakken en nog belangrijker op te lossen. De meeste problemen had de 
Compuclub  met de berekening van onze kampioenschappen. Deze problemen zijn nu 
opgelost en zullen in 2011 niet meer voorkomen. 
 
Generaal kampioenschappen 
“Ere wie ere toekomt” was de uiteindelijke drijfveer. Binnen de duivensport zijn richting dit 
kampioenschap voor en tegenstanders. Het bestuur van de ZUF is van mening dat deze 
kampioenen gezien ons ledenbestand tijdens de kampioenenavond in het zonnetje gezet 
dienen te worden. Tijdens de huldigingen bleek dat dit zeer gewaardeerd werd, heb menig 
generaal met trots tot het eind van de avond zijn sjerp door de zaal zien lopen …. geweldig!!! 
 
Hopelijk zijn de tegenstanders nu overtuigd en gaan hun uiterste best doen om dit jaar ook 
zo’n sjerp te bemachtigen. 
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Toekomst 
Duivensport in de toekomst, Internet en de duivenbladen staan er vol van. Als “jonge” 
duivenmelker en bestuurder krab ook ik regelmatig achter de oren en vraag me af hoe de 
duivensport er over 10 jaar uitziet. Uiteraard heb ik persoonlijk voor ons rayon wel een idee, 
door het afnemen van het aantal liefhebbers zullen de samenspelen uiteindelijk onder de 
grens van 100 leden zakken. Ons rayon is nu in de lengte verdeeld, voor een eerlijk spel zal 
een verdeling in de breedte een mogelijke oplossing zijn. Hoe dit er precies uitziet zal nog de 
nodige discussies met zich meebrengen. We moeten niet te lang wachten en de komende 
jaren gezamenlijk aan een oplossing moeten gaan werken. 
 
Het aantrekken van nieuwe liefhebbers zal gezien het huidige sociale klimaat niet meevallen. 
De mens heeft tegenwoordig andere prioriteiten, denk hierbij aan de vele vakanties, hobby’s 
etc… Het starten van een duivenhobby kost al gauw enkele duizenden euro’s. (hok, duiven 
en constateersysteem), voor iemand met een krantenroute en/of opgroeiende kinderen niet 
haalbaar. Laten we daarom de leden die we nu nog hebben koesteren en hun het dusdanig 
naar de zin maken dat ze zolang als mogelijk met de duivensport bezig zijn. De commercie 
rondom de constateersystemen werkt hierbij niet in ons voordeel. Ik verwacht dat wederom 
velen die al twijfelen over het al dan niet doorgaan met de duivensport over de streep 
gehaald worden om definitief te stoppen. Als besturen moeten we richting het NPO signalen 
afgeven dat door hun regelgeving het voor ons als bestuurders zeer moeilijk wordt voor ons 
aan de in de statuten vermelde artikel 3 “… het bevorderen van de duivensportliefhebberij…” 
te houden. 
 
 
Ik wens u voor 2011 een plezierig en succesvol vliegseizoen toe. 
 
 
Met sportgroeten 
 
 
Arion Besters 
(secretaris) 


