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Drie kwartier later dan gepland opent voorzitter Benno de vergadering. Dit verlate tijdstip kwam doordat 

de vergaderingen van de andere secties waren uitgelopen. Later blijkt dat onze vergadering ook langer dan 

het geplande uur in beslag zou nemen. Wellicht een volgende keer meer tijd inroosteren of wat vlotter 

vergaderen. 

In de opening meldde de voorzitter dan hij blij is met de opkomst en hoopt dat een ieder constructief kan 

bijdragen aan de Sectie Marathon. Tevens memoreert hij dat we er zijn voor alle marathon spelers, zowel 

NPO als ZLU deelnemers. 

Bij appel van de aangemelde leden blijken 41 marathon spelers zich voor deze vergadering hebben 

aangemeld en de presentielijst hebben getekend. 

Bestuur draagt Michel Verweij voor als secretaris. Er zijn geen andere kandidaten en de benoeming is een 

formaliteit. 

Het concept vliegprogramma is vervolgens aan de orde. De bespreking ervan is uitgebreid en er is 

gelegenheid voor veel aanwezige leden om hun zegje te doen. Ook diegenen die een voorstel hebben 

ingediend krijgen van de voorzitter ruimschoots de tijd om toelichting te geven.  

De levendige discussie gaat vooral om het aantal vluchten, in dit geval het aantal sector of 

afdelingsvluchten. Benno licht toe dat de nationale vluchten straks vaststaan en dat men per afdeling de 

rest mag invullen. Ook blijkt uit de discussie dat de lengte van Nederland lastig blijft. Voor het noorden kom 

je al gauw op afstanden van minimaal duizend kilometer. Vandaar dat de vrijheid is sectorvluchten 

wenselijk blijkt. 

Als het vliegprogramma wordt aangenomen staan wel de data vast. Over deze data is ook veel discussie. De 

oproep van leden gaat ook over samenwerking met ZLU. De voorzitter geeft aan dat deze wens al langer 

speelt maar dat daar langere adem voor nodig is. Binnenkort is er overleg tussen Sectie Marathon en de 

ZLU. 
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Na de uitgebreide discussie volgt de stemming over het conceptvliegprogramma zoals het er nu ligt. Willen 

we het op punten aanpassen dat moet het voorliggende programma eerst worden weggestemd. Uitslag van 

de stemming is 21 voor, 19 tegen. Betekent dat dit programma wordt in gediend op de ALV NPO. 

Bij de voorstellen komt eerst de wijziging van de 800 mpm grens naar 600 mpm aan de orde. Na de 

discussie blijkt dat merendeel van de leden de grens geheel wil afschaffen, dus gewoon door rekenen. Met 

32 voor en 9 tegen wordt dit besloten. Word t ook ingediend. 

 

Volgende voorstel wat vele malen is binnen gekomen is het weer toe staan van invliegduiven. Een echt 

grote wens voor nagenoeg alle marathonspelers. Dat dit enorm leeft onder de leden bleek wel uit de 

discussie die volgde. Eén groot pleidooi voor het gemakkelijker maken voor het invliegen van de 

fondduiven. De meeste sprekers wilden daarin een grote vrijheid van hoe de duiven te kunnen inspelen. De 

stemming was dan ook duidelijk 39 voor en 2 tegen. De voorzitter gaf aan dat we met een voorstel richting 

de AVL gaan komen maar stelde wel dat we wel rekening moeten houden met de mogelijkheden voor wat 

betreft controle op de ingekorfde duiven. Met z’n allen doen we deze hobby, dus samenwerken, zeker ook 

in de verenigingen, moet voorop staan. 

De neutralisatie regelingen blijven vooralsnog in 2019 gelijk aan 2018. Waarbij er gelet moet worden op het 

feit dat de juiste regeling wordt toegepast. 

Penningmeester Albert legt kort zijn voorstel uit waarin we willen komen tot een betere en waardigere 

huldiging van de NPO marathon kampioenen op de NPO dagen. Een mooi nationaal podium. Met 38 

stemmen voor wordt dit voorstel aangenomen en Albert gaat dit verder uitwerken. 

Bij een aantal voorstellen die gaan over bijvoorbeeld aantallen duiven die meetellen, sectorindelingen, 

aantal duiven in de mand, etc. zijn doorverwezen naar commissie Eerlijk Spel. Namens de Sectie Marathon 

is Arie Heezen bereid gevonden zitting te nemen is deze commissie, dit onder applaus van de aanwezige 

leden. 

De wens om minder duiven in de mand voor de grote fond kwam duidelijk naar voren en zal worden 

doorgegeven aan de Vervoerscommissie. Hierbij gaat het om afspraken om minder duiven per m2. De 

vergadering realiseert dat dit eventueel extra vrachtkosten met zich meebrengt.  

 

Kort wordt ook stilgestaan bij de organisatie van onze Sectie zelf. Zo komt er een rooster van aftreden voor 

het bestuur. Toe- en uittreden bij de Kerngroep zal uiteraard mogelijk zijn. 

 

In zijn afsluitende woorden dankt de voorzitter de aanwezige leden voor de constructieve en open 

discussie. Ook herhaalt dat we er zijn voor alle marathonspelers en dat iedereen zich via deze sectie kan 

laten horen en niet de lange weg via vereniging, kring en afdeling.  

 

         

 

    Michel Verweij, secretaris.   

 

 

 

 


