
Jaarverslag seizoen 2019 
 
 
Dit jaarverslag bevat een samenvatting van de gebeurtenissen van Postduivenvereniging   
De Voorhouter in het jaar 2019. 
 
Het jaar 2019 was voor PV de Voorhouter in alle opzichten een bijzonder jaar. Zo werd het 
70-jarig bestaan van onze vereniging gevierd. Het gehele jaar werden er activiteiten 
georganiseerd. Zoals onder andere een Ooievaarcompetitie en op elke discipline 
jubileumvluchten, waarbij gratis prijzen waren ter verdienen. Het hoogtepunt was de receptie 
op 31 mei. Vele tientallen genodigden waren deze middag aanwezig om het jubileum met ons 
te vieren. Hieronder ook wethouder Arno van Kempen, die samen met Stan Collé, de 70 
jubileumduiven hebben gelost. De (financiële) bijdragen die we hebben ontvangen zijn door 
de vereniging verdubbeld en geschonken aan een goed doel (verzorgingstehuis Bolero).  
 
Voor de duiven was het een zeer wisselvallig seizoen. Enkele vluchten werden uitgesteld of 
zelfs afgelast. Met name bij de jonge duiven waren er bij de eerste vluchten nogal wat 
verliezen. Om de duiven gezond te houden heeft dierenarts Sylvia van dierenartspraktijk 
‘Westeinder’ iedere maand spreekuur gehouden in ons clublokaal. Tegen een kleine 
vergoeding kon er mest en een keeluitstrijkje worden gecontroleerd op veel voorkomende 
duivenziekten. 
 
Nieuw dit jaar was de Ladies League. Een initiatief van de NPO waaraan een aantal vrouwen 
van onze leden zich voor hadden aangemeld. De precieze rol van de vrouwelijke 
deelneemsters op het duivengebeuren was per deelneemster verschillend. Maar de Ladies 
League heeft de duivensport wel weer onder de aandacht gebracht.  
 
De Oranjevereniging Voorhout maakte ook dit jaar weer gebruik van ons lokaal voor hun 
bestuursvergaderingen. Nieuw dit jaar was het verzoek van de goedheiligman om in de  
maanden november/december ons clublokaal te gebruiken als uitvalbasis voor de 
Sinterklaascentrale. Dit is van beide kanten goed bevallen. Na gebruik was het lokaal op een 
enkele pepernoot na (in één of andere hoek) keurig netjes opgeruimd.  
 
Ook sportief gezien was het een succesvol jaar. Met name de Combinatie W. van de Kooy 
heeft in 2019 flink aan de weg getimmerd wat onder andere resulteerde in het Keizer 
Kampioenschap van het Samenspel Leiden en Omstreken en als kers op de taart het behalen 
van de titel 2e beste liefhebber van Nederland! Ook Jan Nijgh en Ivo van der Lee behaalde 
diverse kampioenschappen in de Eerste Divisie van het Samenspel. Al met al prima prestaties 
voor onze kleine vereniging. 
 
PV de Voorhouter is na 70 jaar nog steeds een actieve en gezellige vereniging. In het 
vliegseizoen kan er wekelijks worden ingekorfd voor één of meerdere duivenconcoursen. Als 
gevolg van de landelijke afname van leden zien we ook in onze regio steeds meer  
samenwerking met andere verenigingen. In 2020 zal PV de Voorhouter voor het inkorven van 
de dagfond en verdere jonge duivenvluchten gaan samenwerken met PV de Blauwband-
Luchtklievers uit Lisse. 
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