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2.

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T N.P.O. (02)
VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 1
Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van de Statuten N.P.O.
tijdens de Algemene Vergadering N.P.O. van 28 oktober 1989 en voor het laatst gewijzigd
tijdens de Algemene Vergadering N.P.O. van 31 oktober 2015.

LIJST VAN BEGRIPPEN
Artikel 2
De inhoud van dit artikel is verplaatst naar de Algemene Woordenlijst, die als aparte bijlage aan
dit reglementenboek is toegevoegd.

AFDELINGEN
Artikel 3
1. a. Aanmelding van een Afdeling geschiedt schriftelijk bij Bestuur N.P.O., waarbij worden
overgelegd:
- Statuten en Huishoudelijk Reglement alsmede naam en zetel van de zich
aanmeldende Afdeling;
- namen en adressen van leden Bestuur van de zich aanmeldende Afdeling;
- een opgave van de bij de aanmeldende Afdeling behorende Basisverenigingen.
Per werkgebied ingesteld door de Algemene Vergadering N.P.O. kan, met
uitzondering van het werkgebied Zuid-Holland, zich slechts één Afdeling
aanmelden c/q bestaan.
b. Secretaris N.P.O. publiceert op zo'n kort mogelijke termijn de bij hem ingekomen
aanmelding. In deze publicatie worden de volgende gegevens opgenomen:
- naam en zetel van de zich aanmeldende Afdeling;
- een opgave van de bij de aanmeldende Afdeling behorende Basisverenigingen;
- de mededeling dat derden de bevoegdheid hebben gemotiveerde bezwaren binnen
dertig dagen schriftelijk bij Bestuur N.P.O. in te dienen.
2. Binnen negentig dagen na het verstrijken van de "dertig dagen termijn" als bedoeld in lid 1
sub b derde aandachtstreepje, roept Bestuur N.P.O. een Algemene Vergadering N.P.O.
bijeen om te beslissen over toelating of afwijzing.

BASISVERENIGINGEN
Artikel 4
1. Basisverenigingen tellen tenminste twaalf Basisleden.
2. Indien het bestand aan Basisleden op de in de Statuten gemelde peildata minder bedraagt
dan het in lid 1 van dit artikel genoemde aantal van twaalf, is het bestuur van de
Basisvereniging verplicht dit schriftelijk te melden aan Bestuur Afdeling. Bestuur Afdeling is
op haar beurt weer verplicht dit te melden aan het Bestuur N.P.O..
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Lukt het binnen de in de Statuten gestelde termijn niet om tot het vereiste aantal van twaalf
Basisleden te komen, dan vervalt van rechtswege het lidmaatschap van de Basisvereniging
en de Basisleden, onverminderd het gestelde in artikel 16 lid 5 van de Statuten N.P.O..
Bestuur Afdeling ziet toe op het aantal Basisleden van de Basisverenigingen en neemt de
door haar noodzakelijk geachte maatregelen, indien het aantal Basisleden onder de twaalf
daalt.
3.

Bij de toepassing van dit artikel lid 1 en 2 blijven Jeugdleden buiten beschouwing.

4.

a. Een Basisvereniging is gelegen binnen het werkgebied van de Afdeling waarvan de
Basisvereniging lid is;
b. slechts Basisverenigingen, waarvan door tenminste tien spelende leden aan wedvluchten
wordt deelgenomen, komen in aanmerking voor toekenning van een zelfstandig
inkorfcentrum;
c. een inkorfcentrum voor een door of namens Bestuur N.P.O. georganiseerde Nationale
wedvlucht wordt niet toegekend aan een Basisvereniging, indien niet tenminste vijf
spelende leden aan de wedvlucht deelnemen, ongeacht op welk niveau men deelneemt.
Voor wedvluchten georganiseerd door, namens of met goedkeuring van Bestuur Afdeling
geldt een minimum van vijf spelende leden.
Wordt in enig jaar niet voldaan aan deze getalsnorm, dan vervalt voor het eerstvolgende
jaar de toekenning. Een en ander wordt nader geregeld bij Wedvluchtreglement N.P.O.;
d. een inkorfcentrum voor een rechtstreeks door of namens Bestuur N.P.O. georganiseerde
wedvlucht kan door Bestuur N.P.O. worden toegekend op voordracht van Bestuur
Afdeling;
e. Bestuur Afdeling treft in overleg met Basisverenigingen, die ingevolge dit artikel lid 4
onder b en/of c niet gerechtigd zijn zelfstandig in te korven, de nodige voorzieningen.

5.

a. Aanmelding van een Basisvereniging geschiedt schriftelijk uiterlijk vier weken voor
aanvang verenigingsjaar N.P.O. aan Bestuur Afdeling, waarbij worden overgelegd:
- Statuten en Huishoudelijk Reglement alsmede naam en zetel van de zich
aanmeldende Basisvereniging;
- namen en adressen van Bestuur en Basisleden van de zich aanmeldende
Basisvereniging.
b. Secretaris Afdeling publiceert de bij hem ingekomen aanmelding. In deze publicatie
worden de volgende gegevens opgenomen:
- naam en zetel van de zich aanmeldende Basisvereniging;
- namen en adressen van de Basisleden van de zich aanmeldende Basisvereniging.
- de mededeling dat derden de bevoegdheid hebben gemotiveerde bezwaren binnen
dertig dagen schriftelijk bij Bestuur Afdeling in te dienen.
c. Toelating van een Basisvereniging als lid geschiedt bij aanvang verenigingsjaar N.P.O.
Een aanmelding ingediend na de in dit lid onder a genoemde datum komt pas voor
inwilliging in aanmerking één jaar later.
d. Toelating wordt niet verleend, indien de zich als lid aanmeldende Basisvereniging niet
tenminste vijfentwintig Basisleden telt.

6. Een Basisvereniging is slechts gerechtigd lid te zijn van één Afdeling.
7. Bij toelating van een Basisvereniging als lid door Bestuur Afdeling te stellen voorwaarden
worden nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling.
8. De Basisvereniging houdt een ledenlijst bij die alle gegevens van de Basisleden bevat, die
gevraagd worden door Bureau N.P.O. en secretariaat Afdeling.
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7. Indien door onvoorziene omstandigheden -anders dan door onzorgvuldigheid of wanbeheereen commissie als bedoeld in dit artikel bij of tijdens het uitvoeren van de activiteit in
financiële moeilijkheden is geraakt, wordt dit nadelige saldo door de N.P.O. overgenomen.
Wanneer redelijkerwijze vermoed kan worden dat een commissie in een hierboven
geschetste situatie komt te verkeren, stelt zij Bestuur N.P.O. tijdig hiervan in kennis.

VERGOEDINGEN
Artikel 18
1. Stemgerechtigde leden van Algemene Vergadering N.P.O., Bestuur N.P.O., leden van door
Algemene Vergadering N.P.O. of Bestuur N.P.O. ingestelde commissies en adviserende
leden van Algemene Vergadering N.P.O. hebben recht op vergoeding van gemaakte
reiskosten.
2. Bestuur N.P.O. en leden van commissies kunnen in aanmerking komen voor een vaste
vergoeding.
3. De in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde vergoedingen worden vastgesteld door Bestuur
N.P.O. en gepubliceerd.

BESTUUR N.P.O.
ONVERENIGBAARHEID VAN FUNCTIES
Artikel 19
1. Het bestuurslidmaatschap N.P.O. wordt niet gecombineerd met lidmaatschap
Beroepscollege, Colleges, F.B.C.C, Bestuur Afdeling of Bestuur van een andere
rechtspersoon als bedoeld in Statuten artikel 33.
2. a. Bij benoeming tot lid Bestuur N.P.O. vervalt met onmiddellijke ingang lidmaatschap
Beroepscollege, Colleges of F.B.C.C.;
b. het lidmaatschap van de overige in lid 1 van dit artikel genoemde besturen vervalt zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk zes weken na benoeming tot lid Bestuur N.P.O.

ROOSTER VAN AFTREDEN EN VOORDRACHT
Artikel 20
1. Een rooster van aftreden wordt opgesteld door secretaris N.P.O. met inachtneming Statuten
artikel 20 lid 1. Dit rooster wordt ter kennis gebracht van Algemene Vergadering N.P.O.
2. Jaarlijks treedt een lid Dagelijks Bestuur N.P.O. af tezamen met één of meer andere leden
Bestuur N.P.O.
3. Aftredende leden Bestuur N.P.O. zijn terstond herbenoembaar, met dien verstande dat de
maximale ononderbroken zittingsduur negen jaar bedraagt. Na een zittingsduur van negen
jaar is een lid Bestuur N.P.O. gedurende drie jaar niet benoembaar.
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4. Vacatures in Bestuur N.P.O. worden met de vermelding van eventuele herbenoembaarheid
tenminste drie maanden voor Algemene Vergadering N.P.O. gepubliceerd.
5. De voordracht bedoeld in Statuten artikel 20 lid 1 wordt uiterlijk zes weken voor Algemene
Vergadering N.P.O. schriftelijk met bereidverklaring kandidaat bestuurslid ingediend bij
secretaris N.P.O.
6. Secretaris N.P.O. plaatst de in het vorige lid bedoelde voordracht op agenda Algemene
Vergadering N.P.O., welke agenda uiterlijk vier weken voor datum wordt kenbaar gemaakt
met inachtneming van Statuten artikel 27 lid 3.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR N.P.O.
Artikel 21
1. Zorgdragen dat de doelstelling van de N.P.O. als bedoeld in Statuten artikel 3 wordt bereikt.
2. Uitvoeren of doen uitvoeren van Statuten, Huishoudelijk Reglement, kaderregelgeving
Algemene Vergadering N.P.O., uitvoeringsreglementen Bestuur N.P.O. en besluiten van
Algemene Vergadering N.P.O.
3. De N.P.O. vertegenwoordigen binnen en buiten rechte, onverminderd het bepaalde in
Statuten artikel 3 lid 2 onder d en artikel 24.
4. Zorgdragen voor voorlichting over en verstrekking van Statuten en Huishoudelijk Reglement
en andere reglementen N.P.O. aan de Leden -ook Basisleden- tegen kostprijs.
5. Beheren van de geldmiddelen als omschreven in Statuten artikel 18 lid 4.
6. Benoemen van Ereleden en Leden van Verdienste.
7. Erkenning verlenen aan Begunstigers.
8. Benoemen van commissies en anderen, voor zover niet bij Statuten opgedragen aan
Algemene Vergadering N.P.O.
9. Goedkeuring verlenen of onthouden aan besluiten van een Afdeling krachtens Statuten
artikel 21 lid 5.
Het besluit van verlening of onthouding van goedkeuring wordt door secretaris N.P.O.
schriftelijk ter kennis gebracht van Bestuur Afdeling.
Beroep tegen beslissing Bestuur N.P.O. staat open bij het bevoegde College tot uiterlijk
dertig dagen na ontvangst beslissing Bestuur N.P.O.
Hangende het beroep worden besluiten waaraan goedkeuring is onthouden opgeschort.
10. Desgevraagd aan Beroepscollege, Colleges en F.B.C.C. alle inlichtingen verstrekken.
11. De belangen van de Basisleden, Leden Basisverenigingen, Leden Afdelingen en van de
door of vanwege Bestuur N.P.O. in het leven geroepen commissies behartigen.
12. Maatregelen nemen of doen nemen tegen Leden N.P.O. die de belangen van de N.P.O. of
van Leden N.P.O. schaden.
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Verzending wedvluchtbescheiden na afloop wedvlucht
Toegang tot wedvluchtbescheiden/overmaken gelden
Uitkering prijzen wedvlucht
Kennelijk zieke duiven
Vaste voetring, eigendom, hoklijst en entbewijs
Onvolkomen naleving

114, 150
115, 151
116, 152
117, 153, 203
118, 210
119, 154
120, 155
121, 156
122, 157
123, 158
124, 159
125, 160, 66, 99, 164
126, 161, 66
127, 162
128, 163, 112
129, 19, 86, 113
130, 20
131, 38, 184
132, 71, 191
133, 194
134, 40, 195

V DEELNEMER
Toepassingsgebied
Deelname aan wedvluchten
Deelname jonge duiven aan meerdaagse fondvluchten
voor oude duiven
Risico
Verplicht spel
Algemene regels inkorving
Algemene controle maatregelen bij het inkorven
Deelnemende functionaris
Uniforme inkorflijst
Te gebruiken schrijfmiddel bij wedvlucht
Vermelding "niet op zondag constateren"
Seriespel
Door N.P.O. goedgekeurde klokken en toegelaten
elektronische constateersystemen
Verantwoordelijkheid voor klok(ken) en elektronische
constateersystemen
Stellen van de klok
Aanslaan
Afslaan
Lichten van mechanische klokken en computerklokken
Printen en verwerken van de wedvluchtgegevens uit
elektronische constateersystemen
Volle klokken
Bijna volle klokken
Klokken met twee afgedichte klokvakken
Vastgedraaide klokken
Moederklok
Geen teruggave van gelden
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135, 3
136, 3, 4, 41, 74
137
138
139, 69, 9, 74, 77
140, 81, 201, 209
141, 82, 49, 201
142, 88, 201
143, 92, 11, 50
144, 12, 93
145, 14
146, 13, 94
147, 97, 64, 199
148
149, 112, 128, 163, 202
150, 114
151, 115
152, 116
153, 117, 203
154, 119
155, 120
156, 121
157, 122
158, 123
159, 124

Computerklok (I)
Computerklok (II)
Computerklok (III)
Lichten klokken en uitlezen elektronische constateersystemen
bij wedvluchten die meer dan één dag openstaan
Stilvallen klok/onreglementaire constatering
Constateren bij ander Basislid
Onreglementaire constatering
Constateren gummiringen: één gummiring
Constateren gummiringen: twee gummiringen
Constateren gummiringen: veiligstellen
Het ontbreken van één gummiring
Gebruik van twee klokken
Twee of meer deelnemers op één elektronisch
constateersysteem
Eén deelnemer met meer dan één elektronisch
constateersysteem
Doorconstateren
Elektronische reserveklok
Primaire klok en elektronische reserveklok
Gebruik busjes, kokertjes en potjes
Gummiringen bevinden zich in klokvakken
Verloop klok
Verloop primaire klokken en reserveklokken
Onwaarschijnlijke snelheid
Onregelmatigheden bij lossing
Fraude
Niet afgehaalde prijzen
Inkorving bij nationaal inkorfcentrum
Betaling inleg en uitslag bij nationale wedvluchten
Reclametijd en reclamebehandeling
Definitieve vaststelling uitslag
Coördinaten hok deelnemer(s)
Opgave duivenbestand
Kennelijk zieke duiven
Vasthouden duiven bij wedvluchten
Controle op wedvluchten
Vaste voetring, eigendom en hoklijst en entbewijs
Onvolkomen naleving
Door Bestuur N.P.O. toegelaten elektronische
constateersystemen
Door Bestuur N.P.O. toegelaten software voor
elektronische constateersystemen
Door Bestuur N.P.O. toegelaten elektronische ringen
Gebruik elektronisch constateersysteem door Basislid
Beheer elektronisch constateersysteem door Bestuur
Basisvereniging
Inkorven van duiven via een elektronisch constateersysteem
Stellen en controleren van elektronische constateersystemen
Printen en verwerken van wedvluchtgegevens
Twee of meer deelnemers op één elektronisch
constateersysteem
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160, 125, 66, 99, 164
161, 66, 126
162, 127
163, 128, 112, 149
164, 99, 127, 162, 166
165
166, 99, 164
167, 101
168, 102, 99, 128, 163
169, 103
170, 104
171, 105
172, 106, 204
173, 107, 205
174, 108, 206
175, 109, 207
176, 110, 208
177, 98
178, 111, 101, 167
179, 31
180, 32, 211
181, 25
182, 25
183, 26, 27
184, 38
185, 47, 80
186, 43
187, 36
188, 37
189, 7
190, 10
191, 71, 132
192
193, 8
194, 133
195, 40, 134
196, 41, 97, 147
197, 41
198, 41, 73
199, 25, 64, 97, 147
200, 81
201, 77, 81, 82, 88,
140, 141, 142
202, 112, 149
203, 117, 153
204, 106, 172

Eén deelnemer met meer dan één elektronisch
constateersysteem
Doorconstateren
Elektronische reserveklok
Primaire klok en elektronische reserveklok
Geen correcte print van inkorflijst
Geen print van constateringen
Verloop primaire klokken en reserveklokken

Uitgave (
Uitgave (
Uitgave (
Uitgave (
Uitgave (
Uitgave (
Uitgave (
Uitgave (
Uitgave (
Uitgave (
Uitgave (
Uitgave (
Uitgave (
Uitgave (
Uitgave (
Uitgave (
Uitgave (
Uitgave (
Uitgave (
Uitgave (
Uitgave (
Uitgave (
Uitgave (

-01) april 1990
-02) maart 1991
-03) april 1992
-04) februari 1993
-05) maart 1994
-06) maart 1995
-07) maart 1996
-08) maart 1997
-09) oktober 1997
-10) maart 1999
-11) oktober 1999
-12) januari 2001
-13) januari 2002
-14) maart 2003
-15) oktober 2003
-16) mei 2004
-17) oktober 2004
-18) maart 2006
19) maart 2007
-20) maart 2008
-21) maart 2009
-22) maart 2011
-23) november 2015
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205, 107, 173
206, 108, 174
207, 109, 175
208, 110, 176
209, 81, 140
210, 118
211, 32, 180

ALFABETISCH GERANGSCHIKTE INHOUDSOPGAVE
OMSCHRIJVING
ARTIKELNUMMER(S)
Aanslaan van een klok
114, 150
Aanvullende voorschriften
10, 57
Afdeling:
- afdelingsprogramma
56, 5
- niet doorgaan afdelingswedvlucht vanaf geplande plaats
52, 53, 61, 72, 76
- vermelding nationale en internationale wedvluchten
op vliegprogramma Afdeling
59
- wedvluchten georganiseerd door twee of meer Afdelingen
60
Afslaan:
- afslaan van een klok
115, 151
- tijdstip klok afslaan en uitlezen elektronische
constateersystemen
33
Algemene controle maatregelen bij inkorving
49 82, 141, 199, 200
Algemene regels inkorving
81, 132, 185, 186
Andere rechtspersonen:
- bevoegdheden andere rechtspersonen
58, 69, 74, 139
- stellen van voorwaarden aan spelsoorten niet georganiseerd
door N.P.O. of Afdeling
55, 62, 75
Basisvereniging:
- inkorfcentrum
9, 70, 77
- niet doorgaan basisverenigingswedvlucht vanaf geplande plaats 52, 53, 61, 72, 76
- organisatie wedvluchtprogramma
58, 68, 74, 139
- verplicht spel
9, 70, 74, 77, 139
Begrippenlijst
2
Betaling inleg en uitslag bij nationale wedvluchten
43, 186
Computerklok
66, 99, 125, 126, 127,
152, 160, 161, 162
Constateren gummiringen
101, 102, 103, 167,
168, 169
Constateren bij ander Basislid
165
Controle op wedvluchten
8, 193, 199
Controle maatregelen bij inkorving
49, 82, 141
Coördinaten:
- hok deelnemer(s)
7, 188
- lossingsplaats
6
Deelname jonge duiven aan meerdaagse vluchten
137
Deelname aan wedvluchten
3, 4, 42, 74, 136
Deskundigheid functionarissen
65, 78
Duivenbestand opgeven
10, 57
Eigendom
133, 194
"Eigen snelheid"
24, 34, 54
Elektronische constateersystemen:
- toegelaten elektronische constateersystemen
196, 41
- toegelaten software voor elektronische constateersystemen
197, 41
- toegelaten elektronische ringen
198, 41, 73
- gebruik door Basislid
199, 25, 64, 97, 147
- beheer door Bestuur Basisvereniging
200, 81, 82
- inkorven duiven via elektronisch constateersysteem
201, 77, 81, 82, 88, 140,
141,142
- stellen en controleren elektronische constateersystemen
202, 112, 149
- printen en verwerken wedvluchtgegevens
117, 153, 203
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- twee of meer deelnemers op één elektronisch constateersysteem
- één deelnemer met meer dan één elektronisch constateersysteem
- doorconstateren
- elektronische reserveklok
- primaire klok en elektronische reserveklok
- geen correcte print van inkorflijst
- geen print van constateringen
- verloop primaire klokken en reserveklokken
Entverplichting
Fraude:
- ontdekking van fraude of poging daartoe
- procedure bij ontdekking van fraude of poging daartoe
Functionarissen:
- deskundigheid
Gebruik busjes, kokertjes en potjes
Gebruik van twee of meer klokken/elektronische constateersystemen
Gelden:
- geen teruggave van gelden
- overmaken gelden
Goedkeuring Andere Rechtspersonen
Gummiringen:
- bevinden zich in de klokvakken
- constateren gummiringen
- noteren serieletter/cijfercombinatie en gummiringnummers
- ontbreken van één gummiring
- te gebruiken gummiringen
Hoklijst
Uniforme inkorflijst
Inkorven:
- algemene regels
- controle maatregelen
- gummiringen
- inkorfcentrum
- uniforme inkorflijst
- souches gummiringen
- telstaat
- transport klaarmaken manden
- wedvluchtbescheiden: verzenden
- wedvluchtbescheiden: voorrang bij verzending
- wedvluchtbescheiden: bewaren
Invliegduiven
Klokken:
- aanslaan
- afslaan
- busjes, kokertjes en potjes
- computerklok
- goedgekeurde klokken en toegelaten elektronische
constateersystemen
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106, 172, 204
107, 173, 205
108, 174, 206
109, 175, 207
110, 176, 208, 18, 86
209, 81, 140
118, 210
32, 180, 211
133, 194
26, 183
27
65, 78
98, 177
105, 107, 171, 173, 205
124, 158
20, 86, 130
58, 74
111, 178, 101, 167
101, 102, 103, 167, 168,
169
16, 83, 84
104, 170
15, 63, 83
133, 194
11, 50, 92, 143
81, 140, 201, 202, 209
49, 82, 141, 199, 200
15, 16, 63, 83, 84
9, 70, 77
11, 50, 92, 143
16, 83, 84
85, 91
96
18, 19, 86, 113, 129
21, 87
22, 89
69, 139
114, 150
115, 151
98, 177
66, 99, 125, 126, 127,
160, 161, 162
64, 41, 97, 147, 196,
199

- inleveren computerklok bij klokkencommissie Afdeling
-

klokkenverzamelstaat
klokrol
lichten
met twee afgedichte klokvakken
moederklok
onreglementaire constatering
stellen
stilvallen klok
tijdstip klok afslaan en uitlezen elektronische
constateersystemen
- twee afgedichte klokvakken
- twee of meer klokken/elektronische constateersystemen
gebruiken
- vastgedraaide klokken
- verantwoordelijkheid voor de klokken
- verloop klok/verloop primaire klok en reserveklok
- volle klokken/ bijna volle klokken
- lichten klokken bij wedvluchten die meer
dan één dag openstaan
Klokkenverzamelstaat
Klokrol
Lichten klokken bij wedvluchten die meer dan één dag openstaan
Lichten van een klok
Lossingsvergunning
Lijst met begrippen
Mandenlijsten en labels bij wedvluchten
Melding wedvluchtduiven
Moederklok
Nationaal inkorfcentrum:
- inkorving bij nationaal inkorfcentrum
- nationale controleur
- vergoeding nationaal inkorfcentrum
Nationale wedvluchten:
- inkorving bij nationaal inkorfcentrum
- inleg, uitslagprijs en aanvullende voorschriften
- lossing
- nationale controleur
- nationale en internationale wedvluchten
- nationale wedvlucht jonge duiven
- niet doorgaan nationale vlucht vanaf geplande lossingsplaats
- sectorindeling meerdaagse fondvluchten
- vergoeding nationaal inkorfcentrum
- vermelding nationale en internationale wedvluchten
op vliegprogramma Afdeling
- vervoer duiven nationale wedvlucht
Neutralisatietijd
Niet op zondag constateren
Noteren serieletter/cijfercombinatie en gummiringnummers
Onregelmatigheden bij lossing
Onreglementaire constatering
Ontbreken van één gummiring
Onvolkomen naleving
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66, 126, 161, 116,
125, 153
113
100
116, 152
121, 155
123, 157
99, 164, 166
112, 149, 128
99, 164, 166
33
121, 155
105, 107, 171, 173, 205
122, 156
148
31, 32, 179, 180, 211
119, 154, 120, 155
128, 163, 112
113
100
128, 163, 112
116, 152
5
2
17, 51, 95
23, 90
123, 157
47, 80, 185, 70
49, 82, 141
48, 79
47, 80, 185, 70
10, 43, 186
52
49, 82, 141
42
46
52, 53, 61, 72, 76
44
48, 79
59
67
29
14, 145
16, 83, 84
25, 181, 182, 199
99, 164, 166
104, 170
39, 134, 195

Onwaarschijnlijke snelheid
Opgave duivenbestand
Overmaken gelden
Poulen en prijzen:
- niet afgehaalde prijzen
- niet gewonnen prijzen
- uitkering poulen en prijzen wedvlucht
- verdeling poulen en prijzen wedvlucht
- verdeling poulen en prijzen nationale wedvlucht
Reclametijd en reclamebehandeling
Regels bij inkorving
Risico
Schrijfmiddel bij wedvlucht
Seriespel
Spelsoorten niet georganiseerd door N.P.O. of Afdeling
Stellen van een klok
Stilvallen klok
Systeem "eigen snelheid"
Toegang tot wedvluchtbescheiden
Toepassingsgebied
Twee of meer klokken/elektronische constateersystemen
gebruiken
Uitkering prijzen wedvlucht
Uitslag:
- definitieve vaststelling uitslag
- reclametijd en reclamebehandeling
- uitslag wedvlucht
- verschil in noteringen wedvluchtduif in uitslagen
Vaste voetring, eigendom, hoklijst en entbewijs
Vastgedraaide klokken
Vasthouden duiven bij wedvluchten
Verantwoordelijkheid voor klokken en elektronische
constateersystemen
Verloop klok
Verplicht spel
Verzending wedvluchtbescheiden na inkorving en na aanslaan
Verzending wedvluchtbescheiden na afloop wedvlucht
Volle klokken/bijna volle klokken
Voorwaarden gesteld aan spelsoorten niet georganiseerd
door N.P.O. of Afdeling
Wedvluchtbescheiden:
- bewaren wedvluchtbescheiden
- toegang tot wedvluchtbescheiden
- verzending wedvluchtbescheiden na inkorving en na aanslaan
- verzending wedvluchtbescheiden na afloop wedvlucht
- voorrang bij verzending wedvluchtbescheiden
Wedvluchten:
- controle op wedvluchten
- deelname
- deelname jonge duiven aan wedvluchten
- duur wedvlucht en 600-meter grens
- gummiringen
- uniforme inkorflijst
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25, 181, 182, 199
7, 189
20, 86, 130
38, 131, 184
39
38, 131, 184
30
45
36, 187
81, 140, 201, 202, 209
138
12, 93, 144
13, 94, 146
55, 62, 75
112, 149, 128
99, 164, 166
24, 34, 54
20, 130, 86
3, 135
105, 107, 171, 173, 205
38, 131, 184
37, 188
36, 187
13, 24, 28, 35, 54, 94, 146
34
133, 194
122, 157
192
148
31, 179
9, 35, 69, 77, 139
18, 86, 112, 113, 149
19, 129, 86, 113
119, 154, 120, 155
55, 62, 75
22, 89
20, 86, 130
18, 86, 112, 113, 149
19, 129, 86, 113
21, 87
8, 193, 199
3, 42, 74, 136
137
13, 28, 54, 94, 146
15, 63, 83
11, 50, 92, 143

- lichten klokken bij wedvluchten die meer dan
één dag openstaan
- mandenlijsten en labels
- melding duiven bij wedvlucht
- N.P.O.-vluchten
- nationale en internationale wedvluchten
- nationale wedvlucht jonge duiven
- neutralisatietijd
- niet afgehaalde prijzen
- niet gewonnen prijzen
- onregelmatigheden bij lossing
- onwaarschijnlijke snelheid
- sectorindeling meerdaagse fondvluchten
- twijfel aan regelmatige wedvlucht
- uitkering poulen en/of prijzen wedvlucht
- uitslag wedvlucht
- verdeling poulen en prijzen wedvlucht
Wedvluchtorganiserende instantie
Zieke duiven
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112, 149, 128, 203
17, 51, 95
23, 90
56
42
46
29
38, 131, 184
39
25, 181, 182, 199
25, 181, 182, 199
44
25, 181, 182, 199
38, 131, 184
13, 24, 28, 35, 54, 94,
138, 146
30
4
71, 132, 191

CONTROLE OP WEDVLUCHTEN
Artikel 8 (i 193)
1. Het Bestuur van een wedvluchtorganiserende instantie of de wedvluchtleiding ziet toe op
naleving van de bepalingen van dit reglement.
2. Wedvluchtorganiserende instanties kunnen bepalen dat de wedvluchtduiven van extra
gummiringen worden voorzien en/of andere veiligheidsmaatregelen worden toegepast.
3. a. Iedere deelnemer aan een wedvlucht houdt zijn geconstateerde duiven op de dag
van thuiskomst tenminste drie uur vast en verleent alle medewerking aan een
eventuele controle. Controle kan onder meer bestaan uit het loslaten van een
prijswinnende duif op enige afstand van het hok van de deelnemer en uit controle op
de klok(ken) en elektronisch(e) constateersysteem(systemen) van de deelnemer, de
moederklok(ken) en de atoomklok.
b. Duiven die in de neutralisatietijd arriveren, worden gedurende tenminste drie uur na
afloop van de neutralisatietijd vastgehouden.
INKORFCENTRUM
Artikel 9 (zo 70/77)
1. Iedere inkorving vindt plaats in het toegekende inkorfcentrum. Voor wedvluchten in groter
dan basisverenigingsverband is de wedvluchtorganiserende instantie bevoegd een
bepaald inkorfcentrum toe te kennen. Als de wedvluchtorganiserende instantie een
wedvlucht, geldend als het verplichte spel, organiseert, is voor haar bij toekenning van
een inkorfcentrum Huishoudelijk Reglement N.P.O. Artikel 4 lid 4 onder c van
overeenkomstige toepassing.
2. Op willekeurige tijden kan in alle inkorfcentra bij het inkorven, stellen, aan- en afslaan,
lichten van de klokken en het stellen en controleren van de elektronische
constateersystemen of op de hokken van de deelnemers controle plaatsvinden door
functionarissen aangewezen door Bestuur wedvluchtorganiserende instantie, die met een
legitimatiebewijs kunnen aantonen dat zij de bevoegdheid hebben controle uit te
oefenen.
3. Het in het tweede lid van dit artikel genoemd legitimatiebewijs wordt verstrekt door
Bestuur N.P.O. of Bestuur Afdeling.
TOEVOEGING AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN
AAN WEDVLUCHTREGLEMENT N.P.O.
Artikel 10 (zo 57)
1. Aanvullende voorschriften uitgevaardigd door Bestuur N.P.O., Bestuur Afdeling, Bestuur
Basisvereniging of Bestuur andere wedvluchtorganiserende instanties zijn niet in strijd
met de letter en/of de geest van de bepalingen van dit reglement en hebben dezelfde
rechtskracht als dit reglement.
Bestuur N.P.O., Bestuur Afdeling en Bestuur Basisvereniging zijn er voor
verantwoordelijk dat aan het bepaalde in de vorige zin wordt voldaan.
2. Voorts dragen Bestuur N.P.O., Bestuur Afdeling, Bestuur Basisvereniging of Bestuur
andere wedvluchtorganiserende instantie er zorg voor dat:
a. de in het eerste lid van dit artikel bedoelde aanvullende voorschriften voor hun
inwerkingtreding op schrift worden gesteld;
b. degenen op wie de aanvullende voorschriften van toepassing zijn voor het inkorven
worden geïnformeerd op een zodanig tijdstip dat zij in de gelegenheid zijn zich op de
hoogte te stellen.
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UNIFORME INKORFLIJST
Artikel 11 (i 50 zo /92/143)
Bij iedere wedvlucht wordt gebruik gemaakt van de uniforme inkorflijst of de print van de
elektronische systemen met inachtneming van het bepaalde in de Artikelen 92 en 143 van dit
reglement.

SCHRIJFMIDDEL BIJ WEDVLUCHT
Artikel 12 (i 93/144)
Iedere notering -ongeacht op welke bescheiden- gebeurt duidelijk leesbaar met balpen. Op
andere wijze ingevulde bescheiden worden geweigerd, tenzij voor een geautomatiseerde
verwerking van de bescheiden een ander schrijfmiddel is vereist.

SERIESPEL
Artikel 13 (i 94/146)
1. Bij seriespel worden de prijzen toegekend door de snelheden van de in de uitslag
geklasseerde, bij elkaar behorende duiven op te tellen. Bij elkaar behorende duiven,
serie 2, serie 3, enz., staan in aaneengesloten volgorde op de inkorflijst, te beginnen met
de eerst aangewezen duif.
Voorbeeld:
1e serie II voor duif 1 en 2 ;
2e serie II voor duif 3 en 4 ;
1e serie III voor duif 1, 2 en 3;
2e serie III voor duif 4, 5 en 6.
2. (vervallen)
VERMELDING VAN “NIET OP ZONDAG CONSTATEREN”
Artikel 14 (i 145)
1. De deelnemer die op zijn inkorflijst vermeldt : NIET OP ZONDAG of dit in zijn
elektronisch constateersysteem aangeeft, constateert op zondag geen duiven en heeft
recht op teruggave van de gezette poulegelden, indien het constateren van de duiven op
zondag aanvangt en ook de laatste prijswinnende duif ook op zondag wordt
geconstateerd.
2. Indien het constateren van duiven op zondag aanvangt en de wedvlucht loopt niet op
zondag af, dan constateert de deelnemer die op zijn inkorflijst NIET OP ZONDAG heeft
vermeld of dit in zijn elektronisch constateersysteem heeft aangegeven ook de volgende
dag of dagen niet. Ook in dit geval heeft deze deelnemer recht op teruggave van de
gezette poulegelden.
Constateert deze deelnemer de volgende dag of dagen toch duiven dan worden deze
niet in de uitslag van de wedvlucht opgenomen.
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3. Bij een melding verstrekt de deelnemer, of zijn gemachtigde, de door de
wedvluchtorganiserende instantie gevraagde gegevens. Deze gegevens kunnen zijn:
a. nummer inkorfcentrum of naam en plaats Basisvereniging;
b. naam en lidnummer deelnemer;
c. nummer van vaste voetring van betrokken duif;
d. voor zover van toepassing, het vleugelmerk;
e. tijd van constatering;
f. voor zover van toepassing, andere door de wedvluchtorganiserende instantie
gevraagde gegevens.
4. De meldingspost noteert de tijd waarop de geconstateerde duiven worden gemeld.
5. Duiven die buiten de vastgestelde tijd zijn gemeld, kunnen na onderzoek door de
wedvluchtorganiserende instantie, uit de uitslag worden genomen.
SYSTEEM 'EIGEN SNELHEID' OF ANDERE SNELHEIDSBEREKENINGEN
Artikel 24 (zo 34/54)
1. Afstandsberekening gebeurt op grond van de door Bestuur N.P.O. afgegeven
coördinaten van de lossingsplaats en van het hok van de deelnemer.
2. Eigen snelheid" wordt als volgt vastgesteld:
a. de afstand wordt berekend in meters volgens een door Bestuur N.P.O. te
verstrekken algoritme;
b. het verloop van de klok wordt per duif afzonderlijk berekend in seconden;
c. de vliegtijd wordt berekend in minuten;
d. de “eigen snelheid” wordt berekend in meters per minuut door de afstand te
delen door de vliegtijd;
e. in de uitslag wordt de afstand, herleid in kilometers afgerond tot op drie cijfers
achter de komma, vermeld;
f. in de uitslag wordt de zuivere tijd van constatering, na verrekening als
omschreven in de Artikelen 31 en 179 van dit reglement, van het verloop,
afgerond op een hele seconde vermeld;
g. in de uitslag wordt de berekende snelheid vermeld afgerond tot op drie cijfers
achter de komma, in meters per minuut of een herleiding bij een afwijkende
berekening;
h. alle bovengenoemde berekeningen worden uitgevoerd als ‘drijvende komma’berekeningen waarbij alle waarden en tussenwaarden als IEEE 754 dubbele
precisie getal onafgerond worden bewaard;
i. afrondingen worden alleen toegepast op eindwaarden ten behoeve van
representatiedoeleinden (afdruk van de uitslag) en worden in dat geval
rekenkundig uitgevoerd, vijf en meer naar boven, minder dan vijf naar beneden
3.

Indien twee of meer duiven van één deelnemer gelijk eindigen en zijn geconstateerd in
één klok of één elektronisch constateersysteem, is de constateervolgorde bepalend voor
plaatsing van de duiven op de uitslag.

4. Indien twee of meer duiven van één deelnemer gelijk eindigen en zijn geconstateerd in
twee of meer klokken of elektronische constateersystemen, wordt de lager op de
inkorflijst aangewezen duif voor de hoger aangewezen duif in de uitslag geplaatst.
5. Wedvluchtorganiserende instanties kunnen besluiten een andere snelheidsberekening
toe te passen, mits de besluiten hieromtrent genomen zijn door de betreffende Algemene
Vergadering.
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BIJ TWIJFEL AAN REGELMATIGHEID WEDVLUCHT
Artikel 25 (zo 181/182/199)
1. a. Duiven die vóór het reglementaire tijdstip van een lossing op enigerlei wijze de
vrijheid verkrijgen komen niet voor klassering in aanmerking. Als bewijs voor
ontsnapping dient de waarneming en de controle door convoyeurs of andere
begeleiders.
Op deze duiven gezette poulegelden worden terugbetaald.
b. Indien één of meer duiven elektronisch zijn geconstateerd via een niet
overeenkomstig Artikel 199 lid 4 van dit artikel geplaatste antenne, komt geen enkele
elektronisch geconstateerde duif voor klassering in aanmerking.
2. Indien de constateringstijd van een duif, gezien het verdere verloop van de betrokken
wedvlucht, de wedvluchtorganiserende instantie aanleiding geeft te twijfelen of de duif
wel op reglementaire wijze aan de wedvlucht(en) heeft deelgenomen, stelt zij Bestuur
N.P.O. of Bestuur Afdeling hiervan onmiddellijk in kennis. Genoemd Bestuur onderzoekt
in dit geval zelf de zaak of laat een onderzoek doen door enige te goeder naam en faam
bekend staande Basisleden.
3. Op basis van het in het tweede lid van dit artikel bedoelde onderzoek beslist het Bestuur
of de betrokken duif geklasseerd zal worden overeenkomstig de constatering, of dat zij
niet voor klassering in aanmerking komt op grond van het feit dat het onwaarschijnlijk is
dat de duif in de betrokken wedvlucht zo'n grote snelheid heeft bereikt.
De betrokken deelnemer heeft in het laatste geval recht op teruggave van de op de
betrokken duif gezette poulegelden, tenzij overeenkomstig de bepalingen van het
Reglement Rechtspleging N.P.O. fraude of een poging daartoe wordt vastgesteld.
4. Indien een duif op grond van dit artikel lid 2 en lid 3, niet wordt geklasseerd kan door
betrokken deelnemer overeenkomstig Reglement Rechtspleging N.P.O. Artikelen A2 lid 2
en G3 onder b, een geschil worden voorgelegd aan het bevoegde College.
5. Indien zich bij de lossing niet te controleren en niet per duif of per Afdeling(en) of per
Basisvereniging(en) vast te stellen onregelmatigheden voordoen, annuleert de
wedvluchtorganiserende instantie de wedvlucht. Bestuur wedvluchtorganiserende
instantie stelt regels op die de gevolgen hiervan voor de deelnemers zo acceptabel
mogelijk maken.

ONTDEKKING VAN FRAUDE OF POGING DAARTOE,
OF VERMOEDEN DAT SPRAKE IS VAN ÉÉN VAN BEIDE
Artikel 26 (zo 183)
1. Als fraude of een poging daartoe wordt ontdekt of als er een vermoeden is van beide, zal
uitreiking en betaling van prijzen worden uitgesteld totdat de betreffende aangelegenheid
door het daartoe bevoegde College of Aanklager N.P.O. is onderzocht en een uitspraak
is gedaan door het bevoegde College.
2. De wedvluchtorganiserende instantie stelt de deelnemers aan de betrokken wedvlucht zo
spoedig mogelijk in kennis van het in het eerste lid van dit artikel bedoelde uitstel.
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PROCEDURE BIJ ONTDEKKING VAN FRAUDE OF POGING DAARTOE
Artikel 27
1. Als een Lid N.P.O. als omschreven in Statuten N.P.O., Artikel 4, fraude of een poging
daartoe constateert of het vermoeden heeft van een van beide, brengt het dit schriftelijk
met de benodigde inlichtingen ter kennis van:
a. de wedvluchtorganiserende instantie binnen drie dagen na constateren van het feit,
b. het Secretariaat Rechtspleging.
2. Indien er mogelijk aanleiding bestaat tot het opleggen van een schorsing, wordt zo
spoedig mogelijk het Secretariaat Rechtspleging hiervan in kennis gesteld. Bij
onbereikbaarheid van het Secretariaat Rechtspleging kan de Aanklager N.P.O.
rechtstreeks in kennis worden gesteld.
3. Tegelijkertijd stelt de wedvluchtorganiserende instantie of Bestuur Basisvereniging aan
wie een inkorfcentrum is toegekend, Bestuur Afdeling en, indien van toepassing, Bestuur
Basisvereniging van het betrokken Basislid schriftelijk van de melding op de hoogte.
Betreft het een nationale wedvlucht dan worden ook Bestuur N.P.O. en de Nationale
wedvluchtcommissie tegelijkertijd schriftelijk op de hoogte gesteld.
4. Indien fraude of een poging daartoe door een Aanklager N.P.O. wordt vastgesteld, kan
het betrokken Basislid dan wel de Basisleden geen aanspraak maken op toekenning van
prijzen noch op terugbetaling van poulegeld, inleggelden of overige kosten. De
poulegelden blijven in de wedvlucht en worden onder de overige deelnemers vervlogen.
DUUR WEDVLUCHT
Artikel 28 (zo 13/54/94/146)
1. Een wedvlucht begint op het tijdstip van lossing en duurt maximaal zes etmalen.
2. (Vervallen)
NEUTRALISATIETIJD
Artikel 29
1. a. Indien op de dag van lossing niet alle prijzen zijn gewonnen, wordt de wedvlucht
geneutraliseerd van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang
van de volgende dag. Aanvang en einde neutralisatietijd is dagafhankelijk en gelijk
voor alle deelnemers.
b. Bestuur N.P.O. publiceert jaarlijks de tabel met neutralisatietijden.
2. a. Duiven die voor, gedurende en na de neutralisatietijd worden geconstateerd, worden
door middel van een door de Algemene Vergadering N.P.O. vastgesteld rekenmodel
geklasseerd.
b. Het gestelde in dit lid onder a geldt uitsluitend voor de eerste nacht. Indien de
wedvlucht meerdere dagen openstaat, wordt voor de volgende nachten het
rekenmodel niet toegepast en geldt het gestelde in dit artikel onder lid 1a.
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VERDELING POULEN EN PRIJZEN WEDVLUCHT
Artikel 30
Iedere wedvluchtorganiserende instantie stelt de verdeling van poulen en prijzen vast.

VERLOOP KLOK
Artikel 31 (i 179)
Verloop van een klok wordt als volgt berekend:
a. indien een mechanische klok niet meer dan drie seconden per uur vóór of achter loopt,
vindt hiervan verrekening plaats;
b. indien een computerklok of een elektronisch constateersysteem niet meer dan drie
seconden per vierentwintig uur vóór of achter loopt, vindt hiervan verrekening plaats;
c. indien een mechanische klok meer dan drie seconden per uur vóór loopt, wordt het
meerdere verloop niet verrekend;
d. indien een computerklok of een elektronisch constateersysteem meer dan drie seconden
per vierentwintig uur vóór loopt, wordt het meerdere verloop niet verrekend;
e. indien een mechanische klok meer dan drie seconden per uur achter loopt, wordt het
meerdere verloop twee maal verrekend.
f. indien een computerklok of een elektronisch constateersysteem meer dan drie seconden
per vierentwintig uur achter loopt, wordt het meerdere verloop twee maal verrekend.
g. het evenredig verschil wordt voor iedere constatering apart berekend.

VERLOOP PRIMAIRE KLOKKEN EN RESERVEKLOKKEN
Artikel 32 (i 180/211)
1. Indien de primaire klok en de reserveklok gelijke constateringen van duiven bevatten,
dient steeds het verloop van de primaire klok als uitgangspunt om het verloop te
berekenen.
2. Indien met de primaire klok en de reserveklok afzonderlijk duiven zijn geconstateerd,
dient als uitgangspunt bij de verrekening van het verloop de klok waarin de duiven zijn
geconstateerd.

TIJDSTIP KLOK AFSLAAN EN UITLEZEN ELEKTRONISCHE CONSTATEERSYSTEMEN
Artikel 33
De wedvluchtorganiserende instantie kan het tijdstip van het afslaan van de klokken en het
uitlezen van de elektronische systemen bepalen of kan deze bevoegdheid delegeren aan
Bestuur Basisvereniging waaraan het inkorfcentrum is toegekend.
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INKORVING BIJ NATIONAAL INKORFCENTRUM
Artikel 47 (i 80/185/zo 70)
1. Voor deelname aan een (inter)nationale wedvlucht die opgenomen is in het
afdelingsvliegprogramma korven deelnemers duiven in bij een (inter)nationaal
inkorfcentrum binnen de eigen Afdeling. Besturen Afdelingen kunnen hun leden van deze
verplichting ontheffing verlenen en aan deze ontheffing voorwaarden verbinden.
2. Indien er geen inkorfgelegenheid is binnen de eigen Afdeling, kunnen de deelnemers
inkorven in een (inter)nationaal inkorfcentrum dat zij verkiezen.
3. De inkorvende deelnemer ziet er op toe dat, indien van toepassing, bescheiden voor een
wedvlucht vanaf dezelfde lossingsplaats, maar georganiseerd door een andere
wedvluchtorganiserende instantie, aan de betreffende wedvluchtorganiserende instantie
ter hand worden gesteld of verzonden.
4. De deelnemers zijn er voor verantwoordelijk dat de wedvluchtorganiserende instantie
over de vereiste bescheiden beschikt en het inkorfcentrum verleent hieraan
medewerking, en wel zodanig dat betrokken deelnemer geen toegang kan hebben tot zijn
eigen bescheiden.
5. Het aan- en afslaan van de klokken en het uitlezen van de elektronische systemen moet
plaatsvinden in het nationaal inkorfcentrum waar de duiven zijn ingekorfd.

VERGOEDING NATIONAAL INKORFCENTRUM
Artikel 48 (i 79)
Nationale inkorfcentra kunnen bij deelnemers aan een nationale wedvlucht een vergoeding
in rekening brengen van maximaal elf eurocent per duif, of indien een deelnemer minder dan
vier duiven aanbiedt, een vergoeding van maximaal vijfenveertig eurocent. Voorts kan het
nationale inkorfcentrum de kostprijs van de levering van gummiring(en) en inkorflijst in
rekening brengen bij de deelnemer.

CENTRUMLEIDER NATIONAAL INKORFCENTRUM
Artikel 49 (zo 82/141)
1. Indien een inkorflokaal als nationaal inkorfcentrum fungeert, verricht de inkorfcommissie
haar werkzaamheden onder toezicht van de centrumleider of diens vervanger.
2. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde centrumleider of diens vervanger wordt
benoemd door Bestuur Basisvereniging.
3. Er wordt pas met inkorven begonnen als de in het eerste lid van dit artikel bedoelde
centrumleider of diens vervanger aanwezig is.
4. Taken en bevoegdheden van de centrumleider van het nationaal inkorfcentrum worden
geregeld in door Bestuur N.P.O. te verstrekken aanvullende voorschriften.
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UNIFORME INKORFLIJST
Artikel 50 (i11 zo/92/143)
1. Bij iedere wedvlucht wordt gebruik gemaakt van de uniforme inkorflijst of de print van de
elektronische systemen met inachtneming van het bepaalde in de Artikelen 92 en 143
van dit reglement.

MANDENLIJSTEN EN LABELS BIJ WEDVLUCHTEN
Artikel 51 (i 95/zo 17)
1. Voor iedere wedvlucht kan de wedvluchtorganiserende instantie voorschrijven dat aan de
binnenzijde van de manden een mandenlijst wordt bevestigd, waarop het jaartal en de
nummers van de vaste voetringen en, voor zover van toepassing, de gummiring(en) van
alle zich in de manden bevindende duiven worden vermeld. Bij gebruik van een
elektronisch constateersysteem wordt de letter E vermeld.
2.

Bij deelname aan een nationale wedvlucht worden de manden waarin zich de aan
de nationale wedvlucht deelnemende duiven bevinden, van een door Bestuur
N.P.O. afdeling voorgeschreven label voorzien, die op een duidelijk zichtbare
plaats, conform instructies van de afdeling, worden aangebracht, zodat deze
manden bij het verzamelen op eenvoudige wijze gevonden kunnen worden.

3. Voor iedere nationale wedvlucht wordt aan de binnenzijde van de manden een
mandenlijst bevestigd, waarop het jaartal en de nummers van de vaste voetringen en,
voor zover van toepassing, de gummiring(en) van alle zich in de manden bevindende
duiven worden vermeld. Bij gebruik van een elektronisch constateersysteem wordt de
letter E vermeld.
4. Het invullen van de mandenlijsten voor nationale wedvluchten gebeurt volgens de door
Bestuur N.P.O. te verstrekken voorschriften.
5. De in het eerste en derde lid van dit artikel bedoelde mandenlijsten worden via Bestuur
N.P.O. of via Bestuur Afdeling betrokken.

LOSSING NATIONALE WEDVLUCHT
Artikel 52
1. De door Bestuur N.P.O. benoemde lossingscommissie beslist na overleg met de
nationale hoofdconvoyeur over het tijdstip en overeenkomstig Artikel 53, lid 2 van dit
reglement, de plaats van lossing van een nationale wedvlucht.
2. De duiven voor een nationale wedvlucht kunnen tot uiterlijk drie dagen na de geplande
lossingsdatum op de vastgestelde lossingsplaats worden gelost.
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NIET DOORGAAN NATIONALE WEDVLUCHT VANAF
GEPLANDE LOSSINGSPLAATS
Artikel 53 (zo 52/61/72/76)
1. Indien een nationale wedvlucht, na inkorving en verzending, ten gevolge van overmacht
noch kan doorgaan vanaf de geplande lossingsplaats noch vanaf een andere
lossingsplaats, worden alle hiervoor gemaakte kosten van de inleggelden afgetrokken en
het restant, evenals de poulegelden, op basis van de inkorflijsten met de deelnemers
door hun inkorflokaal verrekend.
2. Indien een lossing van een nationale wedvlucht, hetzij van de geplande lossingsplaats,
hetzij van een vervangende lossingsplaats, niet doorgaat, beslissen de Afdelingen zelf
over lossing of terugkomst van hun duiven.

SYSTEEM 'EIGEN SNELHEID'
Artikel 54 (zo 24/28/35)
1. Voor nationale wedvluchten wordt, behoudens de 600-meter grens als omschreven in
Artikel 28 van dit reglement, de uitslag berekend volgens het systeem 'eigen snelheid'
over de afstand van de lossingsplaats tot het hok van de eigenaar.
2. Afstandsberekening vindt plaats op grond van de door of vanwege Bestuur N.P.O.
afgegeven coördinaten van de lossingsplaats en van het hok van de deelnemer.
3. Eigen snelheid" wordt als volgt vastgesteld:
a. de afstand wordt berekend in meters volgens een door Bestuur N.P.O. te
verstrekken algoritme;
b. het verloop van de klok wordt per duif afzonderlijk berekend in seconden;
c. de vliegtijd wordt berekend in minuten;
d. de “eigen snelheid” wordt berekend in meters per minuut door de afstand te
delen door de vliegtijd;
e. in de uitslag wordt de afstand, herleid in kilometers afgerond tot op drie cijfers
achter de komma, vermeld;
f. in de uitslag wordt de zuivere tijd van constatering, na verrekening als
omschreven in de Artikelen 31 en 179 van dit reglement, van het verloop,
afgerond op een hele seconde vermeld;
g. in de uitslag wordt de berekende snelheid vermeld afgerond tot op drie cijfers
achter de komma, in meters per minuut of een herleiding bij een afwijkende
berekening;
h. alle bovengenoemde berekeningen worden uitgevoerd als ‘drijvende komma’berekeningen waarbij alle waarden en tussenwaarden als IEEE 754 dubbele
precisie getal onafgerond worden bewaard;
i. afrondingen worden alleen toegepast op eindwaarden ten behoeve van
representatiedoeleinden (afdruk van de uitslag) en worden in dat geval
rekenkundig uitgevoerd, vijf en meer naar boven, minder dan vijf naar beneden.
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STELLEN VAN VOORWAARDEN AAN SPELSOORTEN
NIET GEORGANISEERD DOOR N.P.O. OF AFDELING
Artikel 55 (i 62/75)
1.

Indien door Bestuur N.P.O. of Bestuur Afdeling toestemming is verleend voor
wedvluchten niet door de N.P.O. of de Afdeling georganiseerd, is deelname hieraan op
vrijwillige basis.

2. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde toestemming wordt slechts verleend, indien
naar het oordeel van de in hetzelfde artikellid bedoelde Besturen geen afbreuk wordt
gedaan aan wedvluchten georganiseerd door N.P.O., Afdeling, Basisvereniging of
andere rechtspersonen aan wie reeds eerder toestemming werd verleend.
3. Bestuur N.P.O. of Bestuur Afdeling kunnen aan de in het eerste lid van dit artikel
bedoelde toestemming voorwaarden verbinden.
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INLEVEREN COMPUTERKLOK BIJ KLOKKENCOMMISSIE AFDELING
Artikel 66 (i 126/161; zo 116/125/153)
1. Computerklokken waarvan de aan- en afslagen en de constateringen niet meer uitgeprint
kunnen worden, hetzij door een falende printer, hetzij door een ander defect, maar die op
het display volledig uitleesbaar zijn, worden door een bestuurslid van de Basisvereniging
aan de klokkencommissie Afdeling aangeboden en aan een onderzoek onderworpen. Als
blijkt dat er van onregelmatigheden, als bedoeld in Artikel 26 van dit reglement geen
sprake is, kan de klok worden uitgelezen.
De gegevens worden genoteerd op een klokkenlichtstaat, die door een lid
klokkencommissie Afdeling wordt ondertekend. In dit geval behouden de constateringen
hun geldigheid.
2.

Indien klokkencommissie Afdeling niet onmiddellijk over de juiste apparatuur kan
beschikken om een onderzoek in te stellen of een conclusie te trekken, kunnen de
geconstateerde duiven onder voorbehoud, voor zover van toepassing, worden
geklasseerd.

3.

De in lid 1 van dit artikel bedoelde klok blijft bij klokkencommissie Afdeling tegen een
bewijs, dat genoemde klok is ingenomen tot het onderzoek is afgerond. Voor zover van
toepassing, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening van de betreffende
deelnemer.

4.

Constateringen gemaakt in computerklokken die zijn geopend alvorens te zijn uitgeprint
en die zijn voorzien van een back-up systeem, behouden hun geldigheid indien aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. de klok wordt direct na het constateren van dit feit gesloten en verzegeld, en
aangeboden aan klokkencommissie Afdeling. De klok wordt gelicht door tenminste
twee leden van de klokkencommissie Afdeling of door één lid van de
klokkencommissie Afdeling tezamen met tenminste twee bestuursleden van de
Basisvereniging waaraan het inkorfcentrum is toegekend of twee daartoe door
Bestuur Basisvereniging aangewezen bevoegde functionarissen;
b. de gegevens op de back-up print voldoen onverlet aan het gestelde in de Artikelen
116/152 lid 3 van dit reglement.

5.

Constateringen gemaakt in computerklokken die in een 'ERROR' mode zijn gekomen en
die zijn voorzien van een back-up systeem, behouden hun geldigheid indien aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. de klok wordt direct na het constateren van dit feit in de oorspronkelijke verzegelde
toestand aangeboden aan klokkencommissie Afdeling;
b. klokkencommissie Afdeling maakt de back-up print gelijktijdig met radiotijdsein; hierna
wordt aangevangen met het lichten;
c. bij het ontbreken van de reglementaire afslag en/of controle-afslag, geldt op de backup print het tijdstip van printen als reglementaire afslag;
d. de gegevens op de back-up print voldoen verder onverkort aan het gestelde in de
Artikelen 116/152 lid 3 van dit reglement.

VERVOER DUIVEN BIJ NATIONALE WEDVLUCHT
Artikel 67
Het vervoer van duiven van een nationale wedvlucht wordt geregeld door Bestuur Afdeling.
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III
AANVULLENDE BEPALINGEN WEDVLUCHTORGANISERENDE
INSTANTIE: BASISVERENIGING
ORGANISATIE WEDVLUCHTPROGRAMMA BASISVERENIGING
Artikel 68 (zo 5/58/74/139)
1. Een Basisvereniging kan africhtings- en wedvluchten voor haar Basisleden organiseren.
2. Algemene Vergadering Basisvereniging stelt het wedvluchtprogramma vast met
inachtneming besluiten Algemene Vergadering N.P.O. en Algemene Vergadering
Afdeling.
3. Voor deelname aan of het organiseren van wedvluchten van een andere lossingsplaats
in hetzelfde weekend als een afdelingsvlucht is gepland, is toestemming van Bestuur
Afdeling vereist.
4. Voor iedere africhtings- en wedvlucht is een lossingsvergunning verplicht, die via Bestuur
Afdeling bij Bestuur N.P.O. wordt aangevraagd.

WEDVLUCHTEN GELDEND ALS HET VERPLICHTE SPEL
Artikel 69 (i 139/zo 9/74/77)
1. Indien door, namens of met goedkeuring van Bestuur N.P.O., Bestuur Afdeling en/of
Bestuur Basisvereniging wedvluchten worden georganiseerd, is een Basislid dat duiven
inkorft, verplicht al zijn ingekorfde duiven op één spelniveau in te zetten (behoudens het
gestelde in lid 3 van dit artikel). Algemene Vergadering Basisvereniging bepaalt vóór 1
maart voor welke spelvorm deze verplichting geldt. Deze spelvorm wordt het verplichte
spel genoemd.
2. Bestuur Afdeling mag bepalen dat alle duiven die deelnemen aan het verplichte spel,
zonder extra kosten voor de deelnemer, kunnen worden opgenomen in de uitslag van
ieder spel vanaf het verplichte spel tot en met het afdelingsspel.
3. Basisleden hebben op alle vluchten, met uitzondering van de nationale/sectorale
vluchten, het recht alle duiven of een gedeelte van hun duiven buiten de wedvlucht
te houden (trainingsduiven).
4. Alle ingekorfde duiven voor de wedvluchten zijn vermeld op een uniforme
inkorflijst en, òf van een gummiring òf van een elektronische ring voorzien. Alle
inkorflijsten worden bewaard overeenkomstig het gestelde in Artikel 22(i89) van dit
reglement.
5. Een Basislid is verplicht voor de wedvlucht waaraan hij deelneemt de door het
inkorfcentrum en/ of de organisatoren van deze wedvlucht vastgestelde bedragen
te betalen. Voor trainingsduiven mogen deze bedragen niet hoger worden gesteld
dan voor in wedstrijdverband deelnemende duiven.
6. De controle of alle duiven (dus ook de trainingsduiven) geënt zijn ligt bij de
vereniging.
7. Op wedvluchten die uitsluitend zijn opengesteld voor oude duiven mogen geen
jonge duiven worden ingekorfd. Ook niet als trainingsduif.
8. De procedures voor trainingsduiven worden door de afdeling vastgesteld
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TE GEBRUIKEN SCHRIJFMIDDEL BIJ WEDVLUCHT
Artikel 93 (i 12/144)
Iedere notering -ongeacht op welke bescheiden- gebeurt duidelijk leesbaar met balpen. Op
andere wijze ingevulde bescheiden worden geweigerd, tenzij voor een geautomatiseerde
verwerking van de bescheiden een ander schrijfmiddel is vereist.

SERIESPEL
Artikel 94 (i 13/146)
1. Bij seriespel worden de prijzen toegekend door de snelheden van de in de uitslag
geklasseerde, bij elkaar behorende duiven op te tellen. Bij elkaar behorende duiven,
serie 2, serie 3, enz., staan in aaneengesloten volgorde op de inkorflijst, te beginnen met
de eerst aangewezen duif.
Voorbeeld:
1e serie II voor duif 1 en 2;
2e serie II voor duif 3 en 4;
1e serie III voor duif 1, 2 en 3;
2e serie III voor duif 4, 5 en 6.
2. Indien één of meer serie-duiven word(t)(en) gerangschikt op tijd/afstand, wegens de 600meter-per-minuut grens als omschreven in Artikel 28 van dit reglement, wordt ten
behoeve van de serie-klassering ook de snelheid van de serie-duiven berekend.
Drie geconstateerde duiven van een serie III en geklasseerd, gaan boven twee duiven,
ook al is de totale snelheid van twee duiven meer. Hetzelfde geldt voor twee boven één.
MANDENLIJSTEN EN LABELS BIJ WEDVLUCHTEN
Artikel 95 (i 51/zo 17)
1. Voor iedere wedvlucht kan de wedvluchtorganiserende instantie voorschrijven dat aan de
binnenzijde van de manden een mandenlijst wordt bevestigd, waarop het jaartal en de
nummers van de vaste voetringen en, voor zover van toepassing, de gummiring(en) van
alle zich in de manden bevindende duiven worden vermeld. Bij gebruik van een
elektronisch constateersysteem wordt de letter E vermeld.
2

Bij deelname aan een nationale wedvlucht worden de manden waarin zich de aan
de nationale wedvlucht deelnemende duiven bevinden, van een door Bestuur
N.P.O. afdeling voorgeschreven label voorzien, die op een duidelijk zichtbare
plaats, conform instructies van de afdeling, worden aangebracht, zodat deze
manden bij het verzamelen op eenvoudige wijze gevonden kunnen worden.

3. Voor iedere nationale wedvlucht wordt aan de binnenzijde van de manden een
mandenlijst bevestigd, waarop het jaartal en de nummers van de vaste voetringen en,
voor zover van toepassing, de gummiring(en) van alle zich in de manden bevindende
duiven worden vermeld. Bij gebruik van een elektronisch constateersysteem wordt de
letter E vermeld.
4. Het invullen van de mandenlijsten voor nationale wedvluchten gebeurt volgens de door
Bestuur N.P.O. te verstrekken voorschriften.
5. De in het eerste en derde lid van dit artikel bedoelde mandenlijsten worden via Bestuur
N.P.O. of via Bestuur Afdeling betrokken.
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TRANSPORT-KLAARMAKEN MANDEN
Artikel 96
Het verzegelen van de manden, het toezicht houden, het wachten op de duivenwagen en het
inladen van de manden gebeurt door tenminste twee Basisleden en een Bestuurslid van de
Basisvereniging aan wie het inkorfcentrum is toegekend. Laatstgenoemd Bestuurslid kan
door een door Bestuur Basisvereniging aangewezen functionaris worden vervangen.

DOOR N.P.O. GOEDGEKEURDE KLOKKEN EN TOEGELATEN
ELEKTRONISCHE CONSTATEERSYSTEMEN
Artikel 97 (i 147/zo 64/196/199)
1. Het constateren van de gummiringen gebeurt in klokken die identiek zijn aan een door
Bestuur N.P.O. goedgekeurd standaard exemplaar, dat op het bureau N.P.O.
beschikbaar is zolang het type klok niet is afgekeurd.
Iedere afwijking aan de klok maakt de daarin gedane constatering(en) ongeldig.
2. Bij gebruik van een genummerde doordrukrol, mits goedgekeurd door Bestuur N.P.O.,
kunnen de in het eerste lid van dit artikel bedoelde klokken gebruikt worden zonder
inktlap.
3. De klokken en elektronische constateersystemen worden vermeld op de door de
Basisleden ingeleverde hoklijsten en, indien voorgeschreven door Bestuur Afdeling, op
door Bestuur Afdeling uitgegeven klokkenlijsten en geregistreerd door Bestuur Afdeling.
4. a. Onder verantwoordelijkheid van Bestuur Afdeling wordt minimaal eens per vijf jaren
iedere klok en ieder elektronisch constateersysteem gekeurd door klokkencommissie
Afdeling. Het keuringsresultaat wordt vastgelegd op door Bestuur N.P.O.
vastgestelde formulieren. De ingevulde formulieren worden ter beschikking gesteld
aan Bestuur Afdeling, Bestuur Basisvereniging en de eigenaar van de klok.
Klokkencommissie Afdeling voorziet de goedgekeurde klokken en de toegelaten
elektronische constateersystemen van een door Bestuur N.P.O. uitgegeven
genummerd keuringsmerk.
b. Iedere fabrikant van klokken en elektronische constateersystemen voorziet zijn eigen
merk klokken/systemen van een door Bestuur N.P.O. uitgegeven genummerd
keuringsmerk, alvorens de klokken/systemen worden uitgeleverd, en registreert de
klokken/systemen op door Bestuur N.P.O. uitgegeven formulieren.
c. Het vervangen van batterijen in en het repareren van klokken/systemen, waarbij de
verzegeling moet worden verbroken, geschiedt uitsluitend door de fabrikant of de
vertegenwoordiger van de betreffende klokken/systemen. Verbroken zegels worden
door originele fabrikantzegels en een N.P.O. zegel vervangen. Registratie vindt
plaats op de door Bestuur N.P.O. uitgegeven formulieren.
5. a. Het gebruik van niet geregistreerde, niet gekeurde en niet van het keuringsmerk
voorziene klokken en elektronische constateersystemen is niet toegestaan.
b. Het beveiligingsconcept van elektronische constateersystemen waarop mede
toelating werd verkregen moet ongeschonden aanwezig zijn. Indien dit niet het geval
is, dan vervallen alle constateringen. Indien dergelijke systemen bij het inkorven
worden aangeboden, dan mag er op die systemen niet worden ingekorfd.
6. Tijdens het vliegseizoen aangeschafte klokken en elektronische constateersystemen
worden slechts toegelaten na keuring en registratie als bedoeld in het derde en vierde lid
van dit artikel.
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3. Klokken die tijdens en/of na een wedvlucht zijn gelicht, worden bij het opnieuw stellen
geheel behandeld conform het gestelde in lid 2 van dit artikel.
4. De door Bestuur N.P.O. bij het kloktype voorgeschreven klokrollen worden gebruikt.
5. Een controlestrookje van de te gebruiken klokrol wordt afgescheurd, waarop vermeld
staat het kloknummer, klokrolletters en -nummer, naam van de deelnemer, wedvlucht
en datum. Indien gebruik gemaakt wordt van een ongenummerde klokrol dienen twee
lijnen op de klokrol, in de richting van het einde band, aangebracht te worden. Het
aanbrengen van de lijnen behoort uit de vrije hand getrokken te worden omdat
hiermee een unieke teken-breuklijn bij het afscheuren gegarandeerd wordt. Daarna
dient de band zodanig afgescheurd te worden dat er een unieke scheuringsrand
ontstaat, zodat er een visuele controle mogelijk is. Dit strookje wordt onmiddellijk na
het aanslaan samen met het tweede exemplaar van de klokkenverzamelstaat aan de
wedvluchtorganiserende instantie gezonden. Het gestelde in lid 4 van dit artikel is
van overeenkomstige toepassing.
6. Na het vastmaken van de klokrol tekent de steller de klokband aan het begin.

KLOKKENVERZAMELSTAAT
Artikel 113
1. Het gebruik van de klokkenverzamelstaat is verplicht, tenzij een elektronisch
constateersysteem wordt gebruikt.
2. De noteringen op de klokkenverzamelstaat worden in tweevoud ingevuld door een door
Bestuur Basisvereniging aan wie het inkorfcentrum is toegekend aangewezen
functionaris.
3. De volgende gegevens worden genoteerd:
a. de naam en het N.P.O.-verenigingsnummer van het inkorfcentrum;
b. de naam en de datum van de te houden wedvlucht;
c. de namen van de deelnemers;
d. de kloknummers van de klokken van de deelnemers;
e. het tijdstip van de aanslag;
f. het voorstaande vak bij uitreiking van de klok(ken) aan de deelnemers;
g. het voorstaande vak voor de afslag;
h. het tijdstip van de afslag.
4. Na volledig de punten a tot en met f ingevuld te hebben wordt, voordat de wedvlucht een
aanvang heeft genomen, het tweede exemplaar van de klokkenverzamelstaat verzonden
naar de wedvluchtorganiserende instantie.
5. Na afloop van de wedvlucht worden bij binnenkomst van de deelnemers bij het
inkorfcentrum de punten g en h op het eerste exemplaar van de klokkenverzamelstaat
genoteerd.
6. Het volledig ingevulde eerste exemplaar van de klokkenverzamelstaat wordt verzonden
naar de wedvluchtorganiserende instantie.
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AANSLAAN VAN MECHANISCHE KLOKKEN EN COMPUTERKLOKKEN
Artikel 114 (i 150)
Het aanslaan van de klokken kan uitsluitend op de volgende twee manieren gebeuren:
Methode A:
a. De moederklok wordt geregeld conform het gestelde in Artikel 112 lid 2.
b. De moederklok wordt op het gewenste tijdstip, gelijktijdig met alle aan de wedvlucht
verbonden klokken, aangeslagen op het begin van de derde fluittoon van het radiotijdsein
of ieder tiental minuten van een uur op een radio-quartzklok met een elektronisch
uurwerk dat wordt afgeleid van het DCF77-signaal van PTB in Braunschweig. Dergelijke
uurwerken moeten voorzien zijn van een display, een resetmogelijkheid en een
signaalweergave van correcte ontvangst,
c. Met uitzondering van de moederklok, wordt op alle aan de wedvlucht verbonden klokken
een tweede aanslag gemaakt.
d. Deze tweede aanslag wordt gemaakt door één of meer commissie(s) van twee
Basisleden van de Basisvereniging aan wie het inkorfcentrum is toegekend. De
commissie maakt de tweede aanslag, ziet toe op verplaatsing van het ringenrad, noteert
het voorstaande klokvak op de klokkenverzamelstaat en verzegelt de klok.
e. Klokken die in ongerede zijn geraakt, of niet juist zijn gesteld, mogen tot één uur na de
eerste aanslag op de reeds lopende moederklok worden aangeslagen, met dien
verstande dat hier ook de eerste aanslag door een commissielid wordt gemaakt. Deze
eerste aanslag wordt gemaakt na vijf minuten of een veelvoud van vijf minuten.
f. In het geval dat een klok meer dan één uur na de eerste aanslag van de moederklok in
ongerede raakt, wordt de klok inclusief de moederklok behandeld conform het gestelde
onder de leden a, b en c van Methode A van dit artikel.
Alvorens een computer moederklok wordt stilgezet, wordt eerst een print gemaakt.
g. Indien gebruik wordt gemaakt van een computer moederklok wordt, nadat alle klokken
zijn aangeslagen en uitgereikt aan de deelnemers, een print gemaakt.
Methode B:
a. De moederklok wordt geregeld conform het gestelde in Artikel 112 lid 2.
b. De moederklok wordt op het gewenste tijdstip aangeslagen op het begin van de derde
fluittoon van het radiotijdsein of ieder tiental minuten van een uur op een radio-quartzklok
met een elektronisch uurwerk dat wordt afgeleid van het DCF77-signaal van PTB in
Braunschweig. Dergelijke uurwerken moeten voorzien zijn van een display, een
resetmogelijkheid en een signaalweergave van correcte ontvangst.
c. De aan de wedvlucht verbonden klokken worden op de reeds in werking zijnde
moederklok aangeslagen. Hierbij wordt de moederklok ieder uur opnieuw aangeslagen
als omschreven in lid b van Methode B van dit artikel.
d. Deze manier is slechts toegestaan indien een commissie van twee Basisleden van de
Basisvereniging aan wie het inkorfcentrum is toegekend de klok stelt en aanslaat, toeziet
op verplaatsing van het ringenrad, het voorstaande klokvak noteert op de
klokkenverzamelstaat, en de klok verzegelt, alvorens de klok uit te reiken aan de
deelnemer. Bij deze manier van aanslaan kan de in de vorige zin bedoelde commissie op
elke willekeurige volle minuut een klok stellen en aanslaan.
e. Indien gebruik wordt gemaakt van een computermoederklok wordt nadat alle klokken zijn
aangeslagen en uitgereikt aan de deelnemers, een print gemaakt.
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DEELNAME JONGE DUIVEN AAN WEDVLUCHTEN
Artikel 137
1. Jonge duiven nemen niet deel aan meerdaagse fondvluchten.
2. Jonge duiven nemen niet deel aan de nationale eendaagse fondvlucht voor oude duiven.
3. Jonge duiven nemen niet deel aan wedvluchten waarvan de afstand meer bedraagt dan
de maximale afstand, die binnen de Afdeling waartoe de Basisvereniging behoort, is
toegestaan.
Voor de Afdelingen 1 t/m 4 geldt de maximale afstand tot Orleans; voor de Afdelingen 5
t/m 7 en 12 geldt de maximale afstand tot Ablis, voor de Afdelingen 8 en 9 geldt de
maximale afstand tot Mantes la Jolie en voor de Afdelingen 10 en 11 geldt de maximale
afstand tot Morlincourt.
RISICO
Artikel 138
De duiven die worden meegegeven voor een africhtingsvlucht of wedvlucht gaan mee voor
risico van de eigenaar.

WEDVLUCHTEN GELDEND ALS HET VERPLICHTE SPEL
Artikel 139 (i 69/zo 9/74/77)
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Indien door, namens of met goedkeuring van Bestuur N.P.O., Bestuur Afdeling en/of
Bestuur Basisvereniging wedvluchten worden georganiseerd, is een Basislid dat duiven
inkorft, verplicht al zijn ingekorfde duiven op één spelniveau in te zetten (behoudens het
gestelde in lid 4 van dit artikel). Algemene Vergadering Basisvereniging bepaalt vóór 1
maart voor welke spelvorm deze verplichting geldt. Deze spelvorm wordt het verplichte
spel genoemd.
Bestuur Afdeling mag bepalen dat alle duiven die deelnemen aan het verplichte spel,
zonder extra kosten voor de deelnemer, kunnen worden opgenomen in de uitslag van
ieder spel vanaf het verplichte spel tot en met het afdelingsspel.
Basisleden hebben op alle vluchten, met uitzondering van de nationale/sectorale
vluchten, het recht alle duiven of een gedeelte van hun duiven buiten de
wedvlucht te houden (trainingsduiven).
Alle ingekorfde duiven voor de wedvluchten zijn vermeld op een uniforme
inkorflijst en, òf van een gummiring òf van een elektronische ring voorzien. Alle
inkorflijsten worden bewaard overeenkomstig het gestelde in Artikel 22(i89) van
dit reglement.
Een Basislid is verplicht voor de wedvlucht waaraan hij deelneemt de door het
inkorfcentrum en/ of de organisatoren van deze wedvlucht vastgestelde bedragen
te betalen. Voor trainingsduiven mogen deze bedragen niet hoger worden gesteld
dan voor in wedstrijdverband deelnemende duiven.
De controle of alle duiven (dus ook de trainingsduiven) geënt zijn ligt bij de
vereniging.
Op wedvluchten die uitsluitend zijn opengesteld voor oude duiven mogen geen
jonge duiven worden ingekorfd. Ook niet als trainingsduif.
De procedures voor trainingsduiven worden door de afdeling vastgesteld
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ALGEMENE REGELS INKORVING
Artikel 140 (i 81/zo 201/202/209)
1. Geen enkele deelnemer, ook geen functionaris, mag direct of indirect, bijvoorbeeld via
relatiepartners, combinatiepartners of bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede
graad:
a. de eigen duiven inkorven;
b. bij de inkorving de vaste voetringnummers van de eigen duiven opnoemen;
c. de eigen in te korven duiven van gummiringen voorzien;
d. de nummers van de aangelegde gummiringen op de eigen inkorflijst invullen;
e. de souches behorende bij de aangelegde gummiringen van de eigen ingekorfde
duiven behandelen.
f. de eigen duiven over het inkorfsysteem voeren.
2. De door Bestuur Basisvereniging benoemde centrumleider of diens vervanger bepaalt
direct voor het begin van de inkorving -per wedvlucht en per ringentang- de volgorde van
de eerste drie deelnemers die hun duiven ter inkorving zullen aanbieden. Indien
gummiringen van verschillende kleur of serie worden gebruikt, gebeurt de in de vorige zin
bedoelde aanwijzing per kleur of serie van de gummiringen.
3. Met inkorven wordt pas begonnen indien tenminste vier Basisleden van de
Basisvereniging waaraan het inkorfcentrum is toegewezen aanwezig zijn, waaronder
tenminste een Bestuurslid of een daartoe door Bestuur Basisvereniging aangewezen
bevoegde functionaris van het inkorfcentrum.
4. Een deelnemer die de gummiringen beheert, is niet een van de drie deelnemers bedoeld
in lid 2 van dit artikel. Dit is ook van toepassing voor ieder ander die toegang heeft tot de
gummiringen.
5. Bij het inkorven van duiven via een elektronisch constateersysteem wordt de
inkorfantenne zo geplaatst dat de deelnemer de inkorfantenne niet dichter kan naderen
dan één meter. Uitsluitend de met het inkorven belaste functionarissen mogen de
inkorfantenne tot minder dan een meter naderen.
6. De bevoegde functionaris controleert of het nummer van de vaste voetring met het
nummer op de display van het bedieningsapparaat overeenstemt. Is er geen
overeenstemming, dan kan de duif slechts via het elektronisch constateersysteem aan de
wedvlucht deelnemen als hij voor inkorving wordt voorzien van een andere elektronische
ring, die aan de vaste voetring van de duif wordt gekoppeld. Als de duif niet van een
andere elektronische ring wordt voorzien, wordt hem een overeenkomstig dit
wedvluchtreglement te constateren gummiring aangelegd en wordt deze duif,
overeenkomstig het gestelde in artikel 199 lid 8b, op een handgeschreven uniforme
inkorflijst geplaatst.
7. Indien door een printerstoring na het inkorven geen correcte print gemaakt kan worden,
mogen de duiven, die voorzien zijn van een elektronische ring, op een handgeschreven
uniforme inkorflijst worden geplaatst en bij de vermelding van de gummiring wordt dan
een vermelding geplaatst van E, waarmee wordt aangegeven dat de duiven elektronisch
worden geconstateerd. De print van de aankomsttijden van de duiven dient dan als
klokband waarvan de gegevens op de handgeschreven uniforme inkorflijst worden
overgenomen.
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SERIESPEL
Artikel 146 (i 13/94)
1. Bij seriespel worden de prijzen toegekend door de snelheden van de in de uitslag
geklasseerde, bij elkaar behorende duiven op te tellen. Bij elkaar behorende duiven,
serie 2, serie 3, enz. staan in aaneengesloten volgorde op de inkorflijst, te beginnen met
de eerst aangewezen duif
Voorbeeld:
1e serie II voor duif 1 en 2;
2e serie II voor duif 3 en 4;
1e serie III voor duif 1, 2 en 3;
2e serie III voor duif 4, 5 en 6.
2. (vervallen)
DOOR N.P.O. GOEDGEKEURDE KLOKKEN EN TOEGELATEN
ELEKTRONISCHE CONSTATEERSYSTEMEN

Artikel 147 (i 97/zo 64/196/199)
1. Het constateren van de gummiringen gebeurt in klokken die identiek zijn aan een door
Bestuur N.P.O. goedgekeurd standaard exemplaar, dat op het bureau N.P.O.
beschikbaar is zolang het type klok niet is afgekeurd.
Iedere afwijking aan de klok maakt de daarin gedane constatering(en) ongeldig.
2. Bij gebruik van een genummerde doordrukrol, mits goedgekeurd door Bestuur N.P.O.,
kunnen de in het eerste lid van dit artikel bedoelde klokken worden gebruikt zonder
inktlap.
3. De klokken en elektronische constateersystemen worden vermeld op de door de
Basisleden ingeleverde hoklijsten en, indien voorgeschreven door Bestuur Afdeling, op
door Bestuur Afdeling uitgegeven klokkenlijsten en geregistreerd door Bestuur Afdeling.
4. a. Onder verantwoordelijkheid van Bestuur Afdeling wordt minimaal eens per vijf jaren
iedere klok en ieder elektronisch constateersysteem gekeurd door klokkencommissie
Afdeling. Het keuringsresultaat wordt vastgelegd op door Bestuur N.P.O.
vastgestelde formulieren. De ingevulde formulieren worden ter beschikking gesteld
aan Bestuur Afdeling, Bestuur Basisvereniging en de eigenaar van de klok.
Klokkencommissie Afdeling voorziet de goedgekeurde klokken en de toegelaten
elektronische constateersystemen van een door Bestuur N.P.O. uitgegeven
genummerd keuringsmerk.
b. Iedere fabrikant van klokken en elektronische constateersystemen voorziet zijn eigen
merk klokken/systemen van een door Bestuur N.P.O. uitgegeven genummerd
keuringsmerk, alvorens de klokken/systemen worden uitgeleverd, en registreert de
klokken/systemen op door Bestuur N.P.O. uitgegeven formulieren.
c. Het vervangen van batterijen in en het repareren van klokken/systemen, waarbij de
verzegeling moet worden verbroken, geschiedt uitsluitend door de fabrikant of de
vertegenwoordiger van de betreffende klokken/systemen. Verbroken zegels worden
door originele fabrikantzegels en een N.P.O. zegel vervangen. Registratie vindt
plaats op de door Bestuur N.P.O. uitgegeven formulieren.
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5. a. Het gebruik van niet geregistreerde, niet gekeurde en niet van het keuringsmerk
voorziene klokken en elektronische constateersystemen is niet toegestaan.
b. Het beveiligingsconcept van elektronische constateersystemen waarop mede
toelating werd verkregen, moet ongeschonden aanwezig zijn. Indien dit niet het geval
is, dan vervallen alle constateringen. Indien dergelijke systemen bij het inkorven
worden aangeboden, dan mag er op die systemen niet worden ingekorfd.
6. Tijdens het vliegseizoen aangeschafte klokken en elektronische constateersystemen
worden slechts toegelaten na keuring en registratie als bedoeld in het derde en vierde lid
van dit artikel.
7. Een lijst van goedgekeurde klokkentypen en toegelaten elektronische
constateersystemen wordt jaarlijks gepubliceerd. Hierbij wordt aangegeven of het gebruik
van busjes, kokertjes of potjes is voorgeschreven. Voorts een lijst van criteria waarop te
controleren is of een klok op de juiste manier is aangepast. Indien nodig worden
aanvullingen of wijzigingen op de in dit lid genoemde lijst gepubliceerd.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR KLOK(KEN) EN
ELEKTRONISCH(E) CONSTATEERSYSTEEM(SYSTEMEN)
Artikel 148
1. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn klok(ken) en/of elektronisch(e)
constateersysteem(systemen).
2. Hij blijft verantwoordelijk dat, bij het stellen van voor de wedvlucht te gebruiken klok(ken),
deze in zodanige staat verkeert(verkeren) dat:
a. het mechanisme tot het maken van de sluitings- en openingsprikken in de klokrol
goed functioneert;
b. de klok voorzien is van de originele, bij de klok behorende glazen of, bij het ontbreken
hiervan, van de door Bestuur N.P.O. voorgeschreven glazen, waarvan de registratie
van de nummers heeft plaatsgevonden en deze nummers bovendien in de
binnenzijde van het deksel van de klok onverwijderbaar vermeld staan;
c. de klok voorzien is van het originele uurwerk of bij vervanging van een door de
klokkencommissie Afdeling voor het betreffende type klok goedgekeurd uurwerk,
waarvan het nummer geregistreerd is bij de klokkencommissie Afdeling en bovendien
in de binnenkant van het deksel van de klok onverwijderbaar vermeld staat;
d. de klok, voor zover van toepassing, van een door Bestuur N.P.O. goedgekeurde
klokrol is voorzien, die voldoende lengte heeft;
e. het uurwerk van de klok, voor zover van toepassing, is opgewonden;
f. het inktlapje, indien aanwezig, voldoende is voorzien van stempelinkt, waardoor een
duidelijk leesbare afdruk van een constatering is verzekerd;
g. het ringenrad in de juiste stand staat, zodat na aanslag het eerste open vak voor
staat;
h. bij quartz- en computerklokken en bij elektronische constateersystemen de
batterijspanning voldoende is;
i. voorts blijft de deelnemer er voor verantwoordelijk dat na het afslaan doch voor het
openen van de computerklok, uit voorzorg, een print wordt gemaakt.
3. De deelnemer overtuigt zich bij het in bezit nemen van de klok er van dat deze
reglementair is verzegeld, het uurwerk in werking is en er geen belemmeringen aanwezig
zijn voor het verrichten van constateringen, voor zover de belemmeringen van buitenaf te
zien zijn.

Wedvluchtreglement N.P.O. Deel V Deelnemer

(03-18)-66

STELLEN VAN DE KLOK
Artikel 149 (i 112/zo 128/163/202)
1.

2.

3.
4.
5.

De deelnemer kan zijn klok gedeeltelijk zelf stellen. Het afscheuren van een
beginstrookje (controlestrookje) en het opzetten van de klokrol wordt niet door de
deelnemer zelf uitgevoerd.
a. Nadat een mechanische klok is stilgezet, worden de klokwijzers nauwkeurig gesteld:
- de minutenwijzer exact op de twaalf;
- de urenwijzer op het hele uur van aanslaan, indien gebruik wordt gemaakt van het
uursignaal op het begin van de derde fluittoon van het radiotijdsein, dan wel op
ieder tiental minuten van een uur van aanslaan, indien bij het aanslaan gebruik
wordt gemaakt van een radio-quartzklok met een elektronisch uurwerk dat wordt
afgeleid van het DCF77-signaal van de PTB in Braunschweig;
- de dolometer, indien aanwezig, op nul;
- de dagwijzer, indien aanwezig, op dag zeven. Dit laatste geldt niet voor de
mechanische Junior, waarbij het stellen van de dagwijzer niet handmatig is te
regelen.
b. Bij computerklokken worden juiste datum en tijd ingesteld.
c. Bij elektronische constateersystemen zorgt de functionaris voor overname van de
actuele tijd en datum van het DCF77-signaal in de interne klok van het elektronisch
constateersysteem.
Na het constateren van de duiven vergelijkt de functionaris de tijd van de interne klok
met het DCF77-signaal ter vaststelling van het klokverloop.
Klokken die tijdens en/of na een wedvlucht zijn gelicht, worden bij het opnieuw stellen
geheel behandeld conform het gestelde in lid 2 van dit artikel.
De door Bestuur N.P.O. bij het kloktype voorgeschreven klokrollen worden gebruikt.
Een controlestrookje van de te gebruiken klokrol wordt afgescheurd, waarop vermeld
staat het kloknummer, klokrolletters en -nummer, naam van de deelnemer, wedvlucht
en datum. Indien gebruik gemaakt wordt van een ongenummerde klokrol dienen twee
lijnen op de klokrol, in de richting van het einde band, aangebracht te worden. Het
aanbrengen van de lijnen behoort uit de vrije hand getrokken te worden omdat
hiermee een unieke teken-breuklijn bij het afscheuren gegarandeerd wordt. Daarna
dient de band zodanig afgescheurd te worden dat er een unieke scheuringsrand
ontstaat, zodat er een visuele controle mogelijk is. Dit strookje wordt onmiddellijk na
het aanslaan samen met het tweede exemplaar van de klokkenverzamelstaat aan de
wedvluchtorganiserende instantie gezonden. Het gestelde in lid 4 van dit artikel is
van overeenkomstige toepassing.
AANSLAAN VAN MECHANISCHE KLOKKEN EN COMPUTERKLOKKEN

Artikel 150 (i 114)
Het aanslaan van de klokken kan uitsluitend op de volgende twee manieren gebeuren:
Methode A:
a. De moederklok wordt geregeld conform het gestelde in Artikel 112 lid 2.
b. De moederklok wordt op het gewenste tijdstip, gelijktijdig met alle aan de wedvlucht
verbonden klokken aangeslagen op het begin van de derde fluittoon van het radiotijdsein
of ieder tiental minuten van een uur op een radio-quartz-klok met een elektronisch
uurwerk dat wordt afgeleid van het DCF77-signaal van PTB in Braunschweig. Dergelijke
uurwerken moeten voorzien zijn van een display, een resetmogelijkheid en een
signaalweergave van correcte ontvangst.
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c. Met uitzondering van de moederklok, wordt op alle aan de wedvlucht verbonden klokken
een tweede aanslag gemaakt.
d. Deze tweede aanslag wordt gemaakt door één of meer commissie(s) van twee
Basisleden van de Basisvereniging aan wie het inkorfcentrum is toegekend. De
commissie maakt de tweede aanslag, ziet toe op verplaatsing van het ringenrad, noteert
het voorstaande klokvak op de klokkenverzamelstaat en verzegelt de klok.
e. Klokken die in ongerede zijn geraakt, of niet juist zijn gesteld, mogen tot één uur na de
eerste aanslag op de reeds lopende moederklok worden aangeslagen, met dien
verstande dat hier ook de eerste aanslag door een commissielid wordt gemaakt. Deze
eerste aanslag wordt gemaakt na vijf minuten of een veelvoud van vijf minuten.
f.

In het geval dat een klok meer dan één uur na de eerste aanslag van de moederklok in
ongerede raakt, wordt de klok inclusief de moederklok behandeld conform het gestelde
onder de leden a, b en c van Methode A van dit artikel.
Alvorens een computer moederklok wordt stilgezet, wordt eerst een print gemaakt.

g. Indien gebruik wordt gemaakt van een computer moederklok wordt, nadat alle klokken
zijn aangeslagen en uitgereikt aan de deelnemers, een print gemaakt.
Methode B:
a. De moederklok wordt geregeld conform het gestelde in Artikel 112 lid 2.
b. De moederklok wordt op het gewenste tijdstip, aangeslagen op het begin van de derde
fluittoon van het radiotijdsein of ieder tiental minuten van een uur op een radio-quartzklok met een elektronisch uurwerk dat wordt afgeleid van het DCF77-signaal van PTB in
Braunschweig. Dergelijke uurwerken moeten voorzien zijn van een display, een
resetmogelijkheid en een signaalweergave van correcte ontvangst.
c. De aan de wedvlucht verbonden klokken worden op de reeds in werking zijnde
moederklok aangeslagen. Hierbij wordt de moederklok ieder uur opnieuw aangeslagen
als omschreven in lid b van methode B van dit artikel.
d. Deze manier is slechts toegestaan indien een commissie van twee Basisleden van de
Basisvereniging aan wie het inkorfcentrum is toegekend de klok stelt en aanslaat, toeziet
op verplaatsing van het ringenrad, het voorstaande klokvak noteert op de
klokkenverzamelstaat, en de klok verzegelt, alvorens de klok uit te reiken aan de
deelnemer. Bij deze manier van aanslaan kan de in de vorige zin bedoelde commissie op
elke willekeurige volle minuut een klok stellen en aanslaan.
e. Indien gebruik wordt gemaakt van een computermoederklok wordt nadat alle klokken zijn
aangeslagen en uitgereikt aan de deelnemers, een print gemaakt.

AFSLAAN VAN MECHANISCHE KLOKKEN EN COMPUTERKLOKKEN
Artikel 151 (i 115)
1. Het afslaan van de klokken gebeurt onder toezicht van tenminste drie Basisleden van de
Basisvereniging aan wie het inkorfcentrum is toegekend, onder wie tenminste één
Bestuurslid of een daartoe door Bestuur Basisvereniging aangewezen bevoegde
functionaris.
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