Voorstel Vliegprogramma Marathon 2022-2024

Inleiding
Het door de NPO voorgestelde vluchtprogramma marathon wordt niet gedragen door het merendeel
van de marathonspelers. Daarbij is het op meerdere punten onlogisch.
1. Alleen duiven die deelnemen aan St. Vincent, Dax/Cahors en Bergerac kunnen nationaal
duifkampioen worden.
2. Jaarlingen kunnen slechts 2x gespeeld worden en zijn dus ook vooraf al kansloos voor een
duifkampioenschap;
3. De laatste 2 vluchten zijn zo kort op elkaar gepland, wk 29 en 30, dat dit ten koste gaat van
de deelname op beide vluchten.
4. In wk 26 wordt zowel een ochtendlossing (NPO) als Agen (ZLU) geprogrammeerd. Twee
gelijkwaardige vluchten op dezelfde dag.
Door de stemverklaringen van de afdelingen 9, 10 en 11, werd slechts een deel van het
marathonprogramma vastgesteld. Te weten A22 Limoges, A24 St. Vincent, A27 Dax/Cahors en A30
Bergerac.
De VNCC heeft het voortouw genomen in de zoektocht naar een alternatief programma. Hiertoe
heeft zij een voorstel gedaan naar alle fondclubs in de afdelingen 7 t/m 11 alsmede naar de
afdelingsbesturen. De respons, mogen we stellen, was ronduit bedroevend. Van de fondclubs heeft
alleen de Fondclub Noord Nederland gereageerd. Van de afdelingen hebben alleen 10 en 11
informatie ingewonnen bij de marathonspelers. Afdeling 10 heeft van 30 marathonspelers een
reactie gehad. In afdeling 11 was er naar verluid geen enkele reactie van de marathonspelers.
Hoewel op de sociale media de reacties veelal positief waren, blijkt in de praktijk dat bar weinig
marathonspelers het interesseert welk vliegprogramma zij de komende 3 jaren krijgen
voorgeschoteld. Zoals zo vaak zullen de reacties pas komen op het moment dat de vluchten voor de
deur staan. Helaas moeten we het daar mee doen.
Door de coronamaatregelen hebben we niet fysiek bij elkaar kunnen komen om in discussie tot een
evenwichtig programma te komen.
Ondanks de geringe reacties wil de VNCC, en daar sluiten de afgevaardigden van Afdeling 9 OostNederland zich bij aan, een laatste poging wagen om een tot een ander vliegprogramma te komen.

Wij verzoeken u bijgaand voorstel te agenderen op de Ledenraad van 12 maart a.s.

Afgevaardigden Afdeling 9 Oost-Nederland
D. Kuipers
G. Visser
J. Bosman

Voorstel:
Uitgangspunten vooraf:
•
•

•
•
•
•

de wensen van de Marathon spelers, 5 middag- en 2 ochtendlossingen;
het aanbieden van een uitgebreid programma met uitgebreide keuze (je hoeft niet alle
vluchten te spelen in het fondclub programma op te nemen maar op deze manier ontneem
je niemand de gelegenheid om deel te nemen aan het spel wat hij mooi vindt);
de reeds vastgestelde Nationale concoursen A24 St. Vincent, A27 Cahors en A30 Bergerac en
A22 Limoges;
het (in)spelen van de jaarlingen;
rekening houden met de verste afstanden;
een 2 tal ochtendlossingen die zo vroeg mogelijk los gaan en waarbij er bij normale
weersomstandigheden in het hele vlieggebied dezelfde dag duiven kunnen arriveren.

Datum

Week Losplaats

4 jun 22.

22

A22 Limoges (ML)

11 jun 22.

23

18 jun 22.

24

A24 St. Vincent (Nationaal) (ML)

25 jun 22.

25

Ruffec (Sector) (OL)

2 jul 22.

26

Perigueux (Sector) (ML)

9 jul 22.

27

Dax/Cahors (Nationaal) (ML)

16 jul 22.

28

Montelimar (Sector) (OL)

23 jul 22.

29

30 jul 22.

30

6 aug 22.

31

A30 Bergerac (Nat.) (ML)

