ALGEMENE WOORDENLIJST

Dit is een lijst met trefwoorden en verwijzing naar reglementen met waar nodig een verklaring.
Onder de kolom REGLEMENT worden de volgende afkortingen gebruikt:
Stat.
HR
WVR
RR
REH
RT
RVL
ROG

Statuten N.P.O.
Huishoudelijk Reglement N.P.O.
Wedvluchtreglement N.P.O.
Reglement Rechtspleging N.P.O.
Reglement Eigendomsrecht en Hokcontrole N.P.O.
Reglement Tentoonstellingen N.P.O.
Reglement Vervoer en Lossingen N.P.O.
Reglement Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven N.P.O.

WOORD

REGLEMENT

VERKLARING

Aangewezen duif/duiven

WVR

Aanklager
Aanslaan
Afdekplaat
Africhtingsvlucht

Stat.
RR
WVR
WVR
WVR

Afslaan

WVR

Antenne

WVR

Applicatiesoftware

WVR

Beroepschrift
Besloten zitting
Bestuursreglement
Beveiligingsconcept

RR
RR
Stat.
HHR
WVR

Bodembedekking

RVL

Duif(duiven) die door plaatsing als bovenste(n) op de inkorflijst in
aanmerking komt (komen) voor speciaal voor deze duif(duiven)
ingestelde kampioenschappen.
Persoon die namens de NPO een zaak kan aanbrengen bij het
bevoegde College of ISR
Het in werking stellen van de voor de wedvlucht gestelde klokken.
Plaat die in de klok het ringenrad afdekt.
Vlucht ter training van duiven, zonder vergelijking van vliegprestaties
en georganiseerd door een wedvluchtorganiserende instantie.
Stempelafdruk maken op de klokrol -of bij computerklok tijdweergave
op tijdband- na afloop van een wedvlucht om het verloop van de klok
te kunnen vaststellen.
Apparaat behorend bij een elektronisch constateersysteem dat
geschikt is om het signaal van een elektronische ring te ontvangen en
door te geven.
Sofware voor o.a. het creëren van koppeltabellen en het uitlezen van
wedvluchtgegevens m.b.t. elektronische constateersystemen.
Schriftelijk bezwaar.
Zitting die niet openbaar is.
Reglement op basis waarvan Bestuur N.P.O. zijn werkzaamheden
uitoefent.
Beveiligingsontwerp van elektronische systemen bestaande uit
meerdere beveiligingslagen van de hardware en beveiliging van de
software.
Stroeve absorberende laag in de duivenmand.

Centraal Hokbeheerder

REH

Centrumleider

WVR

College
Competitie

Stat.
RR
HR

Computerklok

WVR

Constatering

WVR

Controlestrookje

WVR

Beheerder van een door Bestuur N.P.O. erkend adres waar
opgevangen duiven kunnen worden afgegeven.
Functionaris benoemd door Bestuur Basisvereniging en belast met de
leiding van het inkorfcentrum.
Tucht- en Geschillencollege N.P.O.
Activiteit waarbij prestaties, behaald op wedvluchten of
tentoonstellingen, worden vergeleken en met punten en/of prijzen
worden beloond.
Een elektronische klok met geheugen, die zijn gegevens slechts via
een printer ter beschikking kan stellen.
Stempelafdruk maken op de klokrol -of bij computerklok tijdweergave
op tijdband - aangevende het tijdstip waarop een gummiring in de
klok is gedeponeerd
Stukje klokrol dat door de steller van de klok wordt afgescheurd van
de te gebruiken klokrol en waarvan het nummer aansluit op het eerste
nummer van deze klokrol.
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Convoyage

RVL

Convoyeur

RVL

DCF77-signaal

WVR

Doorconstateersysteem

WVR

Doordrukrol

WVR

Dubbelvlucht

WVR

Duplicaat
eigendomsbewijs
Eerste aanleg
Eigendomsbewijs

REH

Elektronisch constateer
systeem
Elektronische
reserveklok
Elektronische ring

WVR

Entbewijs
Entverplichting

WVR REH
RT
WVR REH

Erf

HR

Fantasienaam

HR

F.B.C.C.
F.C.I.

Stat. HR
WVR REH

Fraude
Fungerend voorzitter/
secretaris
Geding
Getekende duif

WVR RR
RR

Gratie
Gronden
Gummiring

Stat.HR
RR
WVR

Herziening
Hok

RR
HR REH

Hoklijst

WVR REH

Horen

RR

RR
WVR/REH

WVR
WVR

RR
WVR

Het begeleiden en verzorgen van de duiven vanaf het inkorfcentrum
tot en met de lossing van de duiven.
Door Bestuur wedvluchtorganiserende instantie benoemde
functionaris die is belast met het begeleiden en verzorgen van de
duiven tot en met de lossing.
Het tijdsignaal dat de normaalfrequentiezender DCF77 op de lange
golf 77,5 Khz continue zendt naar de door de PTB (PhysikalischenTechnischen Bundesanstalt) gerealiseerde tijd voor Duitsland
(overgenomen en afgestemd met meerdere EU landen).
Systeem dat bij afwezigheid van het elektronische constateersysteem
data van aangekomen duiven kan opslaan en deze data kan
doorgeven aan het elektronisch constateersysteem.

Klokrol waarop de constateringen afleesbaar zijn zonder gebruik van
een inktlap.
Wedvlucht die plaatsvindt op dezelfde dag als een andere wedvlucht
en waarbij dezelfde klokken voor beide wedvluchten gesteld kunnen
zijn.
Door Bureau N.P.O. afgegeven document dat in de plaats treedt van
een eigendomsbewijs.
De eerste behandeling van een zaak.
Door Bureau N.P.O. afgegeven document,vermeldende dezelfde
gegevens als aangebracht op de bijbehorende vaste voetring.
Het geheel van apparatuur voor het op digitale wijze registreren van
wedvluchtgegevens.
Elektronisch constateersysteem waarin zich gelijke informatie bevindt
als in de primaire klok van de betreffende Basisleden.
Door Bestuur N.P.O. uitgegeven ring ten behoeve van het
elektronisch constateren van duiven.
Verklaring van een dierenarts dat een duif is ingeënt tegen paramyxo.
Een door de overheid opgelegde verplichting tot het enten van alle
duiven tegen paramyxo, waarvan een nadere omschrijving is
gepubliceerd.
Een aaneengesloten, bijeenbehorend gebied van al dan niet
bebouwde gronden, waarop bebouwing is toegestaan ten behoeve
van één woning. Het aantal kadasternummers dat rust op een erf is
niet relevant.
Een naam niet zijnde de werkelijke voor- en achternaam van een
Basislid of van een van de leden van een Combinatie.
Financiële Begeleidings- en Controle Commissie N.P.O.
Fédération Colombophile Internationale: Internationale organisatie
van postduivenhouders waarbij de N.P.O. als lid aangesloten is.
Bedrog.
Optredend als voorzitter/secretaris.
Behandeling van een geschil.
De plaats waarop een duif in de numerieke volgorde van het totale
aantal duiven op de inkorflijst staat vermeld.
Algehele kwijtschelding, vermindering of verandering van straf.
Argumenten aan het recht ontleend.
Gemerkte rubber ring die met behulp van een ringentang als bewijs
van deelneming aan een wedvlucht aan de poot van een duif wordt
aangebracht.
Opnieuw behandelen van een tuchtzaak of geschil.
Ieder verblijf bestemd voor de huisvesting van duiven. Onder hok
wordt mede verstaan de duiven van het Basislid die op zijn/haar
hoklijst(en) zijn vermeld.
Jaarlijks in te dienen overzicht van alle duiven die het eigendom zijn
van een Basislid.
Luisteren naar een verklaring en eventueel daarover vragen stellen.
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Inkorfantenne

WVR

Apparaat dat in de verenging wordt gebruikt voor een aantal functies
bij het elektronisch constateren, zoals bijvoorbeeld beschrijven en
koppelen van elektronische ringen, inkorven en afslaan.

Inkorfcentrum
Inkorfcommissie

HR WVR
WVR

Inkorflijst

WVR

Inktlap

WVR

Inleg

WVR

Internationale wedvlucht

HR WVR

Interprovinciale vlucht

HR

Invliegduiven
Jaarling

WVR
WVR

Jeugdlid
Jonge duif

Stat. HR
WVR

Kaderregelgeving

HR

Kamer

RR

Kampioenspunten

WVR

Klok
Klokkenlichtstaat

WVR
WVR

Klokkenverzamelstaat

WVR

Klokrol

WVR

Klokvak

WVR

Ledenregister

Stat.

Lichten

WVR

Basisvereniging die gerechtigd is tot het inkorven van duiven.
Commissie benoemd door Bestuur Basisvereniging en belast met het
inkorven van duiven die deelnemen aan wedvluchten of
africhtingsvluchten.
Door wedvluchtorganiserende instantie voorgeschreven formulier
waarop de deelnemer de vaste voetringnummers van de aan een
wedvlucht deelnemende duiven vermeldt en de poulen en inzetten
voor prijzen kan aangeven.
Van inkt voorzien doekje, met behulp waarvan de aan- en afslagen en
de constateringen op de klokrol worden afgedrukt.
Gelden waarmee de wedvluchtorganiserende instantie de kosten kan
bestrijden die zij maakt m.b.t. de wedvlucht, aar die gedeeltelijk
bestemd kunnen worden voor andere doeleinden, zoals uitkering in
de vorm van prijzen. Laatstgenoemde bestemming behoeft
goedkeuring Alg. Vergadering Basisvereniging.
Wedvlucht waarbij deelname openstaat voor leden van de bij de
F.C.I. aangesloten organisaties en waaraan Basisleden N.P.O. na
verkregen goedkeuring kunnen deelnemen. Indien een internationale
wedvlucht opgenomen is in het nationale wedvluchtprogramma, is
geen goedkeuring nodig.
Vlucht georganiseerd door een of meerdere afdelingen N.P.O. of een
rechtspersoon als omschreven in Huishoudelijk Reglement N.P.O.
Artikel 42, waaraan Basisleden aangesloten bij de organiserende
afdeling(en), na verkregen goedkeuring door Bestuur N.P.O., kunnen
deelnemen samen met leden van een buitenlandse organisatie, die
woonachtig zijn in een vooraf vastgesteld gebied.
Ingekorfde duiven welke buiten mededinging worden ingezet.
Duif die een vaste voetring draagt van het jaar voorafgaande aan het
jaar waarin een wedvlucht wordt gehouden.
Lid N.P.O. dat de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt.
Duif die een vaste voetring draagt van het jaar waarin een wedvlucht
wordt gehouden.
Door Algemene Vergadering N.P.O. vastgestelde regelgeving op
basis waarvan Bestuur N.P.O. uitvoeringsreglementen uitvaardigt.
Deel van een College of Beroepscollege met dezelfde bevoegdheden
als een voltallig College of Beroepscollege.
Punten toegekend op basis van de klassering in de uitslag van een
wedvlucht. Op grond van deze punten kan over een bepaald aantal
wedvluchten een kampioenschap worden behaald.
Apparaat om wedvluchtgegevens te registreren.
Formulier waarop per deelnemer en per klok alle gegevens die nodig
zijn voor het klasseren van de geconstateerde duiven genoteerd
worden.
Formulier waarop door functionaris, die is benoemd door Bestuur
Basisvereniging waaraan een inkorfcentrum is toegekend, de
gevraagde gegevens van alle voor een wedvlucht gestelde klokken
worden genoteerd.
Door Bestuur N.P.O. goedgekeurde, van nummers voorziene rol
papier, die bij het stellen van de klok wordt aangebracht en waarop
de aan- en afslagen en de constateringen worden afgedrukt.
Vakje of uitsparing -voorzien van een nummer in het ringenrad van
een klok, waarin gummiringen van een duif gedeponeerd worden.
Lijst van Leden N.P.O. jaarlijks vastgesteld door Bestuur N.P.O. per 1
februari. Op grond van dit register wordt het basisledenbestand
bepaald.
Het na de controleafslag verbreken van de verzegeling van de klok,
het bij mechanische klokken verwijderen van de klokrol, het ledigen
van de klokvakken, het vaststellen van het verloop van de klok en -
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Lossingsvergunning

Loze constatering
Mandenlijst

Marathonvlucht

AW

Melder

REH

Melding duiven

WVR

Moederklok

WVR

Naamring
Nationaal inkorfcentrum

WVR
WVR

Nationaal vliegschema

Stat.WVR

Nationale Manifestatie
Nationale wedvlucht

HR
Stat.WVR

Nationale winnaar
N.G.v.K.v.P.

HR RR RT

Niet ontvankelijk

RR

N.P.O.
N.P.O.-vlucht

Stat.
WVR

N.P.O.-vlucht winnaar
Ongeringde duif
Ontsnapping

REH.
WVR

Openingsprik

WVR

Openstaan van een
wedvlucht
Opvangkaart

WVR

Overgang

HR

Partij(en)
Primaire klok

RR
WVR

REH

voor zover van toepassing- het vaststellen van de tijden van
constatering en het verrichten van alle voorgeschreven notities.
Door Bestuur N.P.O. aan Bestuur Afdeling of Bestuur Basisvereniging
of Bestuur wedvluchtorganiserende instantie verleende vergunning tot
het lossen van duiven op een bepaalde datum en vanaf een bepaalde
plaats voor een africhtings- of wedvlucht.
Constatering die niet correspondeert met een in de klok
gedeponeerde gummiring.
Lijst waarop voor de betreffende mand is vermeld de vaste
voetringnummers, eventuele gummiringnummers van de aanwezige
duiven en andere relevante gegevens van het inkorfcentrum.
Wedvlucht over grote afstand, waarbij de met middaglossing: de
wedvluchtorganiserende instantie er naar streeft door het tijdstip
van lossing te voorkomen dat de duiven op de dag van lossing
het hok zullen bereiken. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties,
kan de lossingsverantwoordelijke besluiten tot een
ochtendlossing.
Persoon die een opgevangen duif heeft aangemeld bij Bureau
N.P.O., bij een ringenadministrateur of bij de eigenaar zelf.
Een door de wedvluchtorganiserende instantie ingestelde meldplicht,
waarbij de deelnemers hun duiven moeten melden binnen 15 minuten
na constatering.
Een duivenklok met een zichtbare seconde-aanduiding dienende als
toetsingsinstrument voor de overige klokken.
REH Ring, vermeldende persoonlijke gegevens.
Basisvereniging waar wordt ingekorfd bij nationale/internationale
wedvluchten.
Door Bestuur N.P.O. aan Algemene Vergadering N.P.O. voorgelegd
schema bestaande uit:
- begin- en einddatum officieel vliegseizoen
- aantal vluchten per discipline
- data Nationale wedvluchten
Landelijke manifestatie georganiseerd in opdracht van Bestuur N.P.O.
,Wedvlucht vastgesteld door Algemene Vergadering N.P.O. en
georganiseerd door nationale wedvlucht-commissie benoemd door
Bestuur N.P.O.
Sector- of Afdelingswinnaar van een door Bestuur N.P.O.
georganiseerde Nationale wedvlucht, mits nationaal gezet (niveau 9).
Nederlandse Groep van Keurmeesters van Postduiven.
Rechtspersoon die zich bezighoudt met het keuren van postduiven.
Niet bevoegd zijn tot behandeling en afdoening van een tuchtzaak of
geschil.
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Afdelingswedvlucht die is aangewezen voor de Nationale
kampioenschappen en waarvan de vermoedelijk tien snelste duiven
op teletekst worden geplaatst.
Afdelingswinnaar van een door Bestuur Afdeling georganiseerde
wedvlucht, die is aangewezen als N.P.O.-vlucht.
Duif die zonder gummiring thuis komt na een wedvlucht.
Het vóór het lossingstijdstip in vrijheid geraken van een of meer voor
een wedvlucht ingekorfde duiven.
Gaatje dat ontstaat in de in de mechanische klok bevestigde klokrol
wanneer de klok wordt geopend.
De tijd die verloopt tussen de constatering van de eerste en van de
laatste prijswinnende duif.
Bericht van Bureau N.P.O. aan een Basislid, vermeldende waar een
van zijn/haar duiven verblijft.
Opzeggen lidmaatschap gevolgd door aanmelden als lid bij nieuwe
vereniging
Direct betrokkene(n) in een tuchtzaak of geschil.
Elektronisch constateersysteem dat door de liefhebber wordt gebruikt
voor het constateren van duiven.
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PTB

WVR

Radio-quartz-klok

WVR

Radiotijdsein

WVR

Reclame

WVR RR

Uitvoerings-reglementen
N.P.O.
Relatiepartner

Stat. HR

Reservekiesman
Reserveklok

Stat. HR
WVR

Ringenadministrateur

REH

Ringenrad

WVR

Ringentang

WVR

Sanctie
Schikking
Schikkingsvoorstel

RR
RR
RR

Schorsing

RR

Sector

WVR

Sluitingsprik

WVR

Souche

WVR

Spelend Lid

HR WVR

Staken van stemmen
Stellen

Stat. HR RR
WVR

Stembureau

Stat.

Systeem “Eigen
snelheid”
Systeemsoftware

WVR

Tentoonstelling
Transferverklaring van
eigendom

RT
WVR

WVR

WVR

Physikalisch Technischen Bundesanstalt, gevestigd in Braunschweig
(Duitsland). Dit instituut geeft tijd door aan onder meer de tijdzender
te Frankfurt/Main, waarop Nederlandse quartz-klokken uitgerust met
het DCF77-signaal, worden afgesteld.
Een elektronisch uurwerk met een tijdweergave in uren, minuten en
seconden, dat wordt afgeleid van het DCF77-signaal van PTB in
Braunschweig.
Over de radio uitgezonden signaal bestaande uit drie fluittonen,
waarbij het begin van de derde fluittoon het volle of het halve uur
aangeeft.
Bij wedvluchtorganiserende instantie schriftelijk ingediend bezwaar
tegen vermeende onjuistheden in de uitslag van een wedvlucht.
Door Bestuur N.P.O. uitgevaardigde reglementen.
Een persoon met wie een ongehuwde deelnemer een affectieve
relatie heeft en met wie hij - met het oogmerk duurzaam samen te
leven- op hetzelfde adres woont en een gemeenschappelijke
huishouding voert; bloedverwanten van de deelnemer tot en met de
tweede graad worden niet als relatiepartner aangemerkt.
Plaatsvervanger van de kiesman als omschreven in Statuten
Elektronisch constateersysteem dat in combinatie met een primaire
klok wordt gebruikt voor het constateren van duiven.
Functionaris van een Basisvereniging die gerechtigd is vaste
voetringen te bestellen en die beschikt over een overzicht van de
jaarlijks aan de leden van de Basisvereniging uitgegeven vaste
voetringen.
Ronde schijf in klok met uitsparingen of vakjes waarin de
gummiringen ter constatering gedeponeerd worden.
Apparaat met behulp waarvan bij inkorving de gummiring om de poot
van een aan de wedvlucht deelnemende duif wordt bevestigd.
Tuchtrechtelijke maatregel.
Bijleggen van een geschil zonder uitspraak.
Door Aanklager ingediend voorstel bij overtreding Reglementen
N.P.O. door Leden N.P.O., ten minste vermeldende:
- omschrijving ten laste gelegde
- voorgestelde sanctie
- wijze van betalen en vervaldatum
- termijn acceptatie voorstel
Ordemaatregel waarbij een Basislid of Combinatie tijdelijk wordt
uitgesloten van bepaalde rechten.
Groepering van afdelingen, vastgesteld door Algemene Vergadering
N.P.O.
Gaatje dat ontstaat in de zich in de klok bevindende klokrol wanneer
de klok wordt gesloten.
Karton dat nummer vermeldt van de er op aangeleverde gummiring
en dat na aanbrengen van de gummiring ter controle achterblijft.
Basislid, jeugdlid of Combinatie met coördinaten, dat zelfstandig
op eigen hok en met eigen hoklijst de duivensport beoefent (en
minimaal één keer per jaar inkorft)
Als bij een stemming het aantal voor- en tegenstemmers gelijk is.
Het met inachtneming van dit reglement gereed maken van de klok
voor de wedvlucht.
Groep van drie leden van Algemene Vergadering N.P.O.,
aangewezen door de voorzitter en belast met het vaststellen van de
uitslag van schriftelijk gehouden stemming(en).
Berekeningswijze vliegsnelheid duif, uitgedrukt in meters per minuut
of herleiding daarvan.
Software die zich bevindt in het elektronisch constateersysteem en
die de besturing van de functies regelt.
Publieke presentatie van postduiven.
Verklaring afgegeven door een door Bestuur N.P.O erkende
buitenlandse organisatie van postduivenhouders, waarbij het aan de
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UDP-bestand

WVR

Uitspraak

RR

Uniforme inkorflijst

WVR

Vaste voetring

HR WVR
REH
RR
Stat. HR
WVR

Verdaging
Verenigingsjaar N.P.O.
Verplicht spel
Verwijderen vaste
voetring
Verzending

REH

Vleugelmerk

WVR

Vliegseizoen
Vliegtijd

HR WVR
WVR

Voedergeld
Vooronderzoek

REH
RR

Vormfout
Vreemde duif

RR
REH

Wedvlucht

WVR

Wedvluchtbescheiden
Wedvluchtcommissie

WVR
WVR

Wedvluchtgebied

WVR

Wedvluchtledenbestand

HR

Wedvluchtleiding

WVR

Wedvluchtorganiserende
instantie

WVR

Wedvluchtprogramma

WVR

Werkgebied Afdeling

Stat.HR

Wraken

RR

RR REH

vaste voetring verbonden eigendomsrecht wordt overgedragen aan
een Basislid N.P.O.
(UDP = Uniforme Digitale Poulelijst) Een bestand dat dient om
gegevens van de applicatiesoftware behorend bij elektronische
constateersystemen over te zetten naar rekenprogramma’s, en voor
het uitwisselen van gegevens.
Mondeling en/of schriftelijk bekend gestelde beslissing in tuchtzaak of
geschil.
Door wedvluchtorganiserende instantie voorgeschreven formulier of
print waarop de vaste voetringnummers van de aan een wedvlucht
deelnemende duiven worden vermeld en de poulen en inzetten.
Door Bestuur N.P.O. uitgegeven ring,vermeldende dezelfde
gegevens als aangebracht op het bijbehorende eigendomsbewijs
Uitstel.
1 januari t/m 31 december (kalenderjaar).
Het spelniveau waarop een Basislid verplicht is alle ingekorfde duiven
te zetten.
Het op medisch advies verwijderen van een vaste voetring.
Transport van duiven door of namens een wedvluchtorganiserende
instantie.
Stempelafdruk, na inkorving door wedvluchtorganiserende instantie
aangebracht op een of meerdere slagpennen van aan de wedvlucht
deelnemende duiven.
Periode waarin jaarlijks wedvluchten worden georganiseerd.
De tijd tussen lossing en constatering onder eventuele verrekening
van de neutralisatietijd.
Vastgestelde vergoeding per dag voor een opgevangen duif.
Onderzoek dat plaatsvindt voorafgaand aan de behandeling van het
geschil ter zitting.
Handeling strijdig met voorgeschreven procedures.
Een door een Basislid verkregen of opgevangen duif, waarvan het
eigendomsbewijs/ duplicaat-eigendomsbewijs door dit Basislid niet
kan worden getoond.
Wedstrijd met postduiven vanaf een lossingsplaats, waarbij
vliegprestaties worden vergeleken en met punten en/of prijzen
worden beloond.
Alle op de wedvlucht betrekking hebbende papieren.
Door Bestuur Basisvereniging waaraan een inkorfcentrum is
toegekend of door Bestuur wedvluchtorganiserende instantie
benoemde commissie, belast met de organisatie van wedvluchten.
Een door Algemene Vergadering Afdeling vastgesteld gebied
omvattende een aantal Basisverenigingen.
Ledenbestand uitgegeven door Bestuur N.P.O. dat door alle
rekenaars gebruikt wordt voor het vervaardigen van
wedvluchtuitslagen. In het wedvlucht-ledenbestand kunnen
Basisleden zich bedienen van fantasienamen of commerciële namen.
Hiervoor is een bedrag verschuldigd, dat jaarlijks door Bestuur N.P.O.
wordt bekend gemaakt en jaarlijks voor 1 januari wordt betaald.
Door de wedvluchtorganiserende instantie aangewezen
persoon/personen die toezicht houd(t)en op naleving van de
bepalingen van dit reglement.
Instantie die belast is met de daadwerkelijke organisatie van een
wedvlucht. Deze instantie is bevoegd om voor de bij haar
aangesloten Basisleden wedvluchten te organiseren.
Programma vermeldende data en lossingsplaatsen van de in een
vliegseizoen te houden wedvluchten.
Uniek gebied vastgesteld door Algemene Vergadering N.P.O.,
waarbinnen de afdeling haar activiteiten ontplooit.
Op bepaalde gronden een lid van een College of Beroepscollege als
ongeschikt of onbevoegd aanmerken om een zaak te behandelen.
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Zitting

RR

Z.L.U.
Zuivere afstand

HR
WVR

Zuivere tijd

WVR

Bijeenkomst van College of Beroepscollege ter behandeling van een
tuchtzaak of geschil.
Zuid Limburgse Unie.
Berekende afstand op basis van de coördinaten van de
lossingsplaats en de coördinaten van het hok van een deelnemer.
Zuivere tijd van constatering na verrekening van het verloop.
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