
Een andere kijk op GPS 2021 

Het voelt best raar om op schrift te stellen waarom je vindt dat het NPO-bestuur niet op de goede weg is met GPS 

2021. Na een vriendelijk verwoord verwijt over het gebrek aan kritische reacties op GPS 2021, kwam er van Het 

Spoor een uitnodiging om in een paar artikelen iets positief kritisch te schrijven. En daar zit je dan. Wie ben jij om 

iets te vinden van GPS 2021 ?  

Daarom eerst iets over mezelf. Ik ben een typische duivensporter: een witte man van 56 jaar oud die al van kinds af 

aan duiven heeft. Ik heet Piet Broersma, ben geboren Groninger, woon al meer dan 30 jaar in Friesland en ben daar 

volstrekt ingeburgerd. Als duivenliefhebber kies je dan voor Zwaagwesteinde, het Mekka van de Friese duivensport.  

Ik ben zelfstandig organisatieadviseur en heb bedrijfskunde gestudeerd in Groningen. Mijn werk vindt ook 

hoofdzakelijk plaats in Groningen waar zaken als bevolkingskrimp en aardbevingen de revue passeren. Ik heb een 

zoon van 27 en mijn vrouw is 60. Ik ben vanaf mijn 15e vrijwel onafgebroken bestuurlijk actief in alle denkbare 

functies. Op dit moment ben ik secretaris van rayon De Driesprong (Zwaagwesteinde, Twijzelerheide en omstreken).  

Het voelt raar om kritisch te zijn omdat je een nieuw NPO-bestuur nieuwe credits geeft. Zij zijn het die zich 

inspannen voor 17.000 mensen, vrijwel belangeloos. Daar ga je niet zomaar tegen aan schoppen. Ik heb niet een 

agressief kritische houding omdat ik weet hoe het is om bestuurder te zijn. Het is dus een beetje kiezen tussen 2 

kwaden: of je laat net als de rest van de leden het huidige bestuur ongestoord de slechte plannen doorzetten of je 

gaat goedwillende mensen met goede argumenten op andere gedachten brengen zodanig dat de plannen gewijzigd 

worden.  

Net als alle andere duivensporters in Nederland, verlang ik ook naar een goede en lange toekomst voor de 

duivensport. Dat is omdat het mij al jarenlang veel plezier en afleiding brengt. Als het bestuur van de NPO dan hoop 

biedt, dan is dat heel welkom. Maar na een aantal “flitsende” acties van achtereenvolgende NPO-besturen treedt er 

wel scepsis op. Kent u ze nog trouwens? “Vliegend naar 2000” en “Vlucht naar de toekomst”. Dat zijn de laatste 2 die 

vooraf gingen aan GPS 2021. Net daarvoor werden de unieke werkgebieden ingericht. Daar is veel over te zeggen 

maar het was toch een historische ontzuiling van nationale omvang in ons kleine tot op het bot verzuilde 

kikkerlandje. Daarbij vergeleken is GPS 2021 peanuts.  

Als je het mooi promotiefilmpje van GPS 2021 ziet dan begint het zo ongeveer met de zinsnede dat het tijd wordt dat 

we iets gaan doen aan de terugloop van het aantal leden. Blijkbaar zijn de unieke werkgebieden, “Vliegend naar 

2000” en “Vlucht naar de toekomst” het NPO-bestuur ontgaan. De duivensport in Nederland krimpt al meer dan 30 

jaar, eerst qua aantal leden en daarna qua aantallen ingezette duiven. En ook tenminste 20 jaar richtten de 

achtereenvolgende NPO besturen zich op maatregelen om deze krimp tegen te gaan en op maatregelen om ondanks 

de krimp toch te kunnen blijven spelen met duiven. Helaas zonder veel succes.  

Het NPO-bestuur heeft dit verleden blijkbaar gemist. Tja, er waren nog meer dingen die knaagden aan het 

beginnerskrediet van een nieuw bestuur. Zo kon ik geen waardering opbrengen voor het allereerste wapenfeit: een 

nieuw nationaal wedvluchtenschema. Ik kan het schema niet meer terugvinden op de site van de NPO. Is mijn 

dringend advies om het net gepubliceerde schema snel weer van de site te verwijderen dan toch opgevolgd? Dat 

kostte dus ook credits. Niet veel duivensporters zullen geloven in het vooruitzicht dat de duivensport weer groeit in 

2021. Het bieden van hoop levert je wel volgelingen op maar ik trap er niet in, ook dit kostte credits. Tel daar bij dat 

de Olympiade Commissie terzijde werd geschoven en dat er in notabene de paasboodschap gedreigd wordt met 

repressieve maatregelen tegen afdelingen die de democratisch genomen beslissing over invliegduiven niet gaan 

opvolgen, dan beginnen de credits op te raken.  

Maar de essentie is de inhoudelijke organisatieverandering. Dat is wat GPS 2021 is, een gewijzigde manier van 

beslissen in de Nederlandse duivensport. Hoe dat precies moet gaan verlopen is nog niet duidelijk. Iets met 

platformen en secties, dat klinkt wel sexy natuurlijk. Meer mensen in de ledenraad, niet alleen meer vanuit de 

afdelingen maar ook vanuit de specialiteiten. En vanuit kennisgebieden zoals logistiek. Blijkbaar missen we dat nu of 

zitten die mensen op de verkeerde plek.  

Sectieleden kunnen slechts in de ledenraad zitten na voorgedragen te zijn door het NPO-bestuur. Waarom dat is, 

wordt niet vermeld. Of de secties en platformen ook iets anders gaan doen dan meebeslissen, is mij niet duidelijk. Ik 



kan nu alleen maar bedenken dat ze gaan zorgen voor Poolse landdagen in de ledenraad en dat ze het de 

organisatoren van de duivensport, de afdelingen, juist moeilijk gaan maken in plaats van vooruit helpen.  

Ondanks dat veel nog moet worden ontworpen en gecommuniceerd, hadden we deze structuurwijziging al wel in 

een statutenwijziging moeten vastleggen. Heel langzaam begint het te lijken op de neiging tot centralisering die veel 

van onze vorige NPO-besturen niet hebben overleefd. Centralisering die ik ook zou ontraden omdat daar erg veel 

energie mee verloren gaat. En die energie hebben we nodig om het hoofd boven water te houden. Doet het bestuur 

nu alles verkeerd? Nee, natuurlijk niet. Daarover komen we nog te spreken. 

 

 


