
Aan de dames en heren inrichters van de Internationale vluchten. 

Zoals inmiddels bekend kan de ZLU straks in 2018 geen andere keus maken om in te korven dan op 

de dagen zoals de laatste jaren gewend. Barcelona op zondag, de overige vluchten op maandag. 

Mochten wij geen steun Uwerzijds ( Belgische inrichters )  ontvangen houdt dit in dat Nederland 

all  n speelt met die inrichters die ook inkorven op de dag dat er in Nederland mogelijkheid is tot 

inkorven.                                                                                                                                                                  

Mocht de inrichter niet samen inkorven met ZLU Nederland dan speelt ZLU Nederland uitsluitend 

Nationaal. 

Onderstaande mail is verzonden naar de KBDB naar aanleiding van de berichtgeving op PIPA. 

================================================================================== 

Aan Dhr. D. Schreel, voorzitter Sportcomite KBDB.  

 

Beste Dirk,                                                                                                                                                                 

gezien het feit dat wij ondanks ons verzoek tot op heden geen verslag hebben mogen ontvangen 

inzake ons overleg  d.d. 13092017 en wij ons dus niet via een officieel stuk van de KBDB , maar een 

uitgelekte publicatie op Pipa, moeten rechtvaardigen, willen wij  U bij deze het volgende mededelen:  

 

     a) indien de KBDB bij hun standpunt blijft dat er op dinsdag ( m.u.v. Barcelona op zondag ) wordt 

ingekorfd delen wij U mede dat de ZLU dan niet aan deze vluchten kan/zal deelnemen.  

Dit heeft te maken met het feit dat de ZLU dan geen vervoer inzake ophalen binnen Nederland heeft.  

Betaalbaar vervangend vervoer is niet voorhanden, en kontraktueel hebben wij ook afspraken die wij 

dienen na te komen.  

De reden waarom is U bekend de Nederlandse inzetlokalen dienen hun leden op dinsdag te laten 

inkorven voor de  Nederlandse NPO vluchten.  

 

      b) inzake het wijzigen van de minimum afstand inzake Marseille en Agen blijven wij bij het 

standpunt dat voor Marseille 675 km geld ( m.u.v. de dispensatie) en voor Agen 700 km.  

 

      c)  met de wijsheid die U nu heeft inzake het aantal duiven dat Nederland ( lees ZLU ) levert gaat 

U toch niet het risico lopen dat er straks niets meer overblijft van het paradepaardje KBDB de  

internationale vluchten.  

       d) tevens vragen wij U naar aanleiding van de WPROL flop om tijdig de koppen bij elkaar te 

steken om de broodnodige aanpassingen aan het WPROL programma te laten plaatsvinden.  

Onze mensen Frans Huynen en Piet Franssen hebben het project voor 2017 voor U gered.  

Tientallen uren hebben zij in dit project gestoken, en de ZLU heeft U de mogelijkheid aangedragen 

om een leesbare lijst mogelijk te maken. De afrekeningen moeten nog komen, dus wordt misschien 

nog vervolgd.  

 

Hopende dat U zich nog zult beraden in de vervolgstappen.  

Namens bestuur ZLU, 

Hub Wetzelaer, secr. 



Het antwoord van de KBDB. 

Geachte Heer Wetzelaer, 

Beste Hub, 

 

Samen met mijn collega's van de nationale raad van beheer en bestuur heb ik 

kennis genomen van uw hierna vermelde mail. 

 

Vooreerst wens ik u te informeren dat de inkorvingsdagen voor de 

internationale wedvluchten worden beslist door de betrokken deelnemende 

landen zelf. 

 

De minimumafstand voor Marseille en Agen zal worden besproken tijdens onze 

volgende zitting met de internationale inrichters die wordt voorzien in de 

maand januari/februari 2018. 

 

Wat de opmaak van de internationale uitslagen betreft door Wprol zal 

uiteraard een evaluatie plaatsvinden en dit punt zal dan eveneens worden 

hernomen tijdens onze volgende vergadering. 

 

Met vriendelijke groeten. 

 

De voorzitter van het NSC, 

Dirk Schreel. 

 


