Jaarverslag seizoen 2017
Dit jaarverslag bevat een samenvatting van de gebeurtenissen in het jaar 2017 van
postduivenvereniging De Voorhouter.
Op vrijdagavond 6 januari 2017 was er een gezellig samenzijn waarbij de kampioenen van
2016 werden gehuldigd en daarmee werd ook het jaar 2016 afgesloten. Dit was tevens het
moment om vooruit te blikken en het glas te heffen op het nieuwe jaar 2017. De avond werd
verder aangekleed met een loterij en een duivenkeuring verzorgd door Jan Hoogenboom uit
Sassenheim.
Verder startte het jaar met de inmiddels gebruikelijke activiteiten, nl:
- in februari een schoonmaakochtend, waarbij zowel de binnen- als de buitenkant van
het clublokaal klaar werd gemaakt voor het nieuwe seizoen;
- op 11 maart de traditionele jonge duivenverkoop om de clubkas te spekken;
- het aanleveren en controleren van hok- en entlijsten.
Op 1 april (geen grap) was het dan zover en was het tijd voor de eerste africhting. Op deze
oefenvlucht konden de systemen getest worden voordat het echte werk begon. Pasen viel in
2017 pas rond half april en daarom werd de Paasvlucht vervlogen op de tweede wedvlucht.
De broden en eieren werden gesponsord door Kick Wiegmans Hypotheken en bakker Koos
Guyt. In de loop van het jaar werden er door verschillende mensen prijsjes beschikbaar
gesteld die op de vluchten werden vervlogen.
De werkzaamheden aan de nieuwe turborotonde zorgde ervoor dat het lokaal dit jaar
moeilijker bereikbaar was. Dit betekende voor sommigen een stukje om fietsen en veel
gedraai van auto’s op ons parkeerterreintje. Voor de ophaalwagen waren er gelukkig geen
grote problemen en de duiven zijn het hele jaar zonder grote problemen opgehaald.
Nieuw in 2017 was het gezamenlijk voer bestellen. Hiervoor werd de organisatie opgepakt
door Jan Nijgh. Bij Ronny van Tilburg werd een pallet vol duivenvoer besteld voor een
aantrekkelijke prijs. Bij voldoende animo krijgt dit ook in 2018 een vervolg. Ook zijn er door
Wim, Jan en Piet enkele africhtingen verzorgt. Op deze manier kwamen onze duiven goed
voorbereid aan de start en waren ze al gewend om in een groter koppel gelost te worden.
Voor 2018 bestaan er plannen om africhtingen te organiseren in samenwerking met onze
zustervereniging PV de Blauwband uit Sassenheim. Ondanks alle drukte in het vliegseizoen
heeft de voorkant van het clublokaal afgelopen zomer een likje verf gekregen. Tussen het
verzorgen, inkorven en vliegen met de duiven, werd er tijd gevonden om te schuren en te
schilderen. Volgend jaar is de zijkant aan de beurt.
Financieel heeft de vereniging alles weer op orde. Een belangrijk aspect hierbij is het
terugdringen van de vaste kosten van het clublokaal, zoals het vervangen van de watermeter.
Voor verdere details verwijs ik naar het financieel jaarverslag van de penningmeester.
Sportief gezien heeft onze vereniging het weer goed gedaan. In de afdeling zijn we 34ste
geworden van de 91 verenigingen. Geen slecht resultaat voor een kleine vereniging. Dit
resultaat is voor en groot deel te danken aan onze Generaal Kampioenen: de Combinatie van
de Kooy. Ook in 2017 hebben zij weer fantastisch gepresteerd met o.a. 2e Generaal
Onaangewezen en 2e Keizer Generaal van het Samenspel Leiden en Omstreken. Maar ook

Piet van der Hulst-Wiranda heeft Voorhout op de kaart gezet. In de Eerste divisie van het
Samenspel Leiden en Omstreken werd hij 1ste Generaal onaangewezen en 1ste Jonge duiven
onaangewezen.
Ook buiten het vliegseizoen zijn er weer activiteiten georganiseerd. Hadden we in 2016 nog
een lezing over het verlies van jonge duiven. In 2017 is het ons gelukt om André van der Wiel
te strikken voor een enthousiast praatje over de duivensport. Ook deze avond werd weer goed
bezocht. Inmiddels krijgt de najaarslezing bij PV de Voorhouter een traditioneel karakter en
staat goed bekend bij de duivenliefhebbers in de regio. We zijn dan ook benieuwd wie onze
voorzitter voor de lezing van 2018 weet te strikken. Aan het eind van 2017 is er nog een
duivenkeuring geweest. Dit keer uitgevoerd door Zeeg de Mol uit Katwijk, die onze duiven
op zijn eigen wijze voorzag van commentaar. Een gezellige en leerzame middag.
Naast het duivengebeuren is ook nog gedart. Met de leden van PV De Kerkduif uit
Zoeterwoude is er net als in 2016 een dartwedstrijd georganiseerd. Ditmaal voor ons een
uitwedstrijd in Zoeterwoude. Na een spannende strijd viel de uitslag uit in ons voordeel en
ging de darttroffee mee naar Voorhout. Het was wederom weer erg gezellig en dient in 2018
zeker weer een vervolg te krijgen.
De website van PV de Voorhouter is niet alleen erg volledig, de site wordt ook nog eens zeer
actueel gehouden. Dit heeft als gevolg dat de site regelmatig wordt bezocht. Dit jaar heeft de
teller het aantal bezoeken van 10.000 genoteerd. Complimenten hiervoor voor onze
webbeheerder Sjaak van Gent.
Op 6 januari 2018 zijn de kampioenen van 2017 gehuldigd en hebben we met zijn allen
genoten van een chinees buffet. Een mooie afsluiting van 2017 en goed begin van het nieuwe
jaar.
Uit dit jaarverslag blijkt dat PV de Voorhouter een zeer actieve vereniging is. Onze
vereniging biedt in het vliegseizoen de mogelijkheid om wekelijks mee te doen aan
duivenvluchten. Daarnaast worden er allerlei activiteiten organiseert buiten het vliegseizoen
om voor leden en niet-leden. De actieve website zorgt ervoor dat onze leden geïnformeerd
blijven. Het is mooi dat we dit als kleine vereniging weten te bereiken. Iets waar we met zijn
allen best trots op kunnen zijn.
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