
Geacht NPO-bestuur, 

 

Bij deze wil ik mijn ongenoegen uitten over de lossingen van afgelopen weekend zaterdag 14-4-2018, 
waarbij in Afdeling 3/Oost-Brabant door een foute (lees: kruis)lossing van een andere afdeling ca 10% 
van de duiven verloren is gegaan! 

Zelf ben ik actief als  lossingscoordinator van Afdeling 3, en heb ik machteloos moeten toezien hoe 
eea. misgelopen is! 

Wij hebben afgelopen zaterdag onze duiven in 2 groepen om 11.00 en 11.20 uur  gelost in Isnes. 
Dit na uitgebreid overleg met het IWB (lees: Ari van Dam en Kees Elzinga), het invullen van het 
hulpprogramma duivenraceplanning en overleg met  wedvluchtcoordinator Kees Godschalk. 
Deze gaven allen groen licht! 
 
Onze 2e lossing, onze westkant, heeft een mooie vlucht gehad, met een  goed verloop en  snelheden 
tegen de 1500 mpm. 
Maar bij onze 1e lossing, onze oostkant dus, is wat mis gegaan! 
De eerste duiven daar halen dezelfde snelheden, maar het verloop is er minder met later grote 
groepen achterblijvers.  
 
Reden?!?! Op het moment dat de 1e duiven van die lossing willen gaan vallen, is door afdeling 9 
besloten om de duiven in Weert te gaan lossen, waardoor vermenging niet te vermijden is! 
Op moment van thuiskomst van onze duiven vliegen er duizenden duiven over! 
 
Een schrijnender voorbeeld dan de aankomst van de 1e duiven in Budel om 12.14 uur, ca 5 km onder 
Weert, waar om 12.15 uur 9790 duiven de lucht ingejaagd worden is toch niet denkbaar! 
 
Hoe kan dit gebeuren?  
Navraag geeft aan dat het programma duivenraceplanning (wat na afgelopen seizoen al geevalueerd 
zou worden/geen prioriteit???) geen kruising gesignaleerd heeft…………het programma werkt dus 
niet(goed)! 
En…..blijkbaar is men  blind gaan varen op dit programma, zonder hun boerenverstand te gebruiken. 
Had men in Afdeling 9 nagedacht, gerekend en daar naar gehandeld dan was dit niet gebeurd! 
 
Feit is nu dat “onze”duiven er de dupe van zijn, met te grote verliezen als gevolg! 
 
Graag hoop ik op een antwoord van jullie kant  zodat we deze ernstige misstanden in de toekomst 
kunnen gaan voorkomen! 
 
 
Met vriendelijke sportgroet, 
 
Namens Bestuur en Lossingscommissie Oost-Brabant 
 
 
Robbert Pijnenburg 
rpijnenburg77@hotmail.com 
 
 


