Kampioenschappen en eerlijk spel
Inleiding
In duivensport is het op eerlijke of gelijkwaardige wijze tegen elkaar spelen een van de lastigste onderwerpen.
Omdat het de sport beleving direct raakt heeft vrijwel elke liefhebber er ook een mening over. Deze meningen
zijn zeer divers. Het bieden van zo eerlijk of gelijkwaardig mogelijk spel is een belangrijk beleid aandachtspunt
voor het NPO bestuur. Gevoelens van oneerlijk of ongelijkwaardig spel kunnen immers een belangrijk obstakel
zijn om de duivenport te gaan of te blijven beoefenen.
In de praktijk zijn er veel factoren van invloed op het (eerlijk) verloop van wedvluchten.
Ligging in het spelverband in combinatie met windrichting tijdens de wedvlucht
Aantal duiven waarmee de liefhebber speelt versus de concurrentie
Financiële armslag van de liefhebber
Beschikbare tijd voor verzorging en voorbereiding
Kracht van de concurrentie waartegen je speelt
Al deze factoren kunnen een grote invloed hebben op het concoursverloop, prestaties en gevoelens oproepen
over het al dan niet “eerlijk of gelijkwaardig concoursen”.
Tradities zijn diepgeworteld
Het cultuur historisch besef in de duivensport is er een waar we traditioneel in 1 concours spelen. Het maakt
dan schijnbaar niet uit of je met veel of weinig duiven speelt, veel of weinig financiële armslag hebt, veel of
weinig tijd hebt en of je amateur of professional bent. Dit cultuur historisch besef is diepgeworteld. De NPO
Commissie eerlijk spel heeft zich recent over dit onderwerp gebogen en een aantal voorstellen gedaan. Deze
voorstellen waren grotendeels gebaseerd op de 300+ reacties en voorstellen van de leden. Desondanks was
voor geen van de voorstellen een meerderheid dus bleef het zo als het was. Op zich opmerkelijk want vrijwel
elke liefhebber heeft wel een mening over eerlijk spel. De redenen dat geen van de voorstellen het haalde
waren zeer divers. Te ingewikkeld, weerstand tegen verdeling in klassen of divisies en de praktijk dat ondanks
de verschillende uitgangsposities de kleine liefhebber toch regelmatig de professional aftroeft.
Professionals
Een fenomeen wat de laatste tijd ook steeds meer een rol gaat spelen zijn de professionele duivenhouders
welke van duiven houden en spelen hun beroep hebben gemaakt. De internationale markt voor de
Nederlandse duif is kennelijk dermate attractief dat zich dit loont. De verschillen in middelen van deze
professionals en de hobbymatige duivenhouder zijn erg groot en lijken alsmaar groter te worden. Vrijwel alle
sporten kennen een indeling in klassen. Beroeps of amateurs en beiden onderverdeeld in verschillende
niveaus. De basis gedachte hierachter is uiteraard dat een ieder op zijn of haar niveau sport en je zo eerlijke
wedstrijden krijgt tegen vergelijkbare tegenstanders. Ben je dan de beste in een klasse dan ga je een stapje
hoger en de slechtste gaat een stapje lager. In de duivensport werkt het net even anders aangezien alle duiven
om te beginnen in dezelfde wedstrijd vliegen. We kennen geen aparte wedvluchten per klasse. En er lijkt ook
geen voldoende draagvlak onder de liefhebbers te zijn om deze in te voeren.
Kampioenschappen
Traditioneel kennen we in de duivensport het onaangewezen (1:10) kampioenschap, het aangewezen
kampioenschap (2 van de aangewezen 3) en het duifkampioenschap. Dit systeem wordt landelijk gevolgd.
Daarnaast wordt er door de NPO en duivenpers aandacht besteed aan de vluchtwinnaars. Een succesvolle
vernieuwing is de Grootmeester competitie van het Spoor. Het is in feite de beste hokprestatie waarbij het

totaal aantal behaalde punten van alle geklasseerde duiven wordt gedeeld door het aantal ingezette duiven.
Deze competitie loopt inmiddels enkele jaren, vindt weerklank onder de liefhebbers en wordt geenszins
gedomineerd door professionals. Bij het spelen met veel duiven is het schijnbaar lastiger je hiervoor te
klasseren. De NPO kampioenschappen zijn al sinds 2013 ook gebaseerd op dit systeem. In de uitslagen per
wedvlucht wordt er tot nu toe weinig tot geen aandacht besteed aan de beste hokprestaties of het resultaat
van de aangewezen duiven.
Inkorfbeperking
Het instellen van een inkorfbeperking is een ander veel besproken onderwerp. Ook hiervoor was landelijk geen
voldoende draagvlak. Recent heeft Afdeling 9 wel een inkorfbeperking ingesteld van 150 oude en 250 jonge
duiven per wedvlucht. Hoewel dit aantallen zijn die slechts voor een enkeling bereikbaar zijn is de gedachte
achter deze inkorfbeperking het tegengaan van excessen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de druk op
vrijwilligers en het concoursverloop als een professional 1,000 of meer duiven inkorft? Door deze (ruime)
inkorfbeperking van 150 oud en 250 jong worden dit soort ongewenste excessen voorkomen.
Herijken van succes
Bij de vraag wat is eerlijk spel, is de definitie van succes cruciaal. Als succes enkel wordt gedefinieerd als de
eerste spelen in een groot concours dan kan de strijd tussen hobbyist en professional snel in het nadeel
uitvallen van de hobbyist. Als het bijvoorbeeld gaat om de beste hokprestatie (Grootmeesters) of het
Aangewezen kampioenschap dat ligt het alweer een stuk genuanceerder. We zullen dus succes moeten
herijken en wel zo dat de hobbymatige duivenhouder ook een zo eerlijk mogelijke kans heeft zich te
onderscheiden.
De duivensport zal de oplossing voor eerlijk spel dus moeten zoeken in het herijken van succes. Het goede
nieuws is dat in het digitale tijdperk waarin we leven er zonder veel moeite diverse en vernieuwende uitslagen
en kampioenschappen te maken zijn. De NPO zou hierin de lead moeten nemen door een vernieuwing door te
voeren in de NPO uitslagen en kampioenschappen en de afdelingen aan sporen dit over te nemen als
onderdeel van het Nationaal Vliegprogramma.
Voorstel kampioenschappen en eerlijk spel;
In heel Nederland voor alle niveaus, vereniging, CC, Kring, Afdeling, Sector, Nationaal, het invoeren van drie
categorieën welke per vlucht en per kampioenschap worden toegepast. De drie categorieën in volgorde zijn;
1. Beste hokprestatie (1:3)
2. Beste resultaat aangewezen duiven (1:3)
3. Beste duif of winnaar (1:3)
Dat houdt in dat de uitslag van een wedvlucht altijd bestaat uit drie delen te weten beste hokprestatie, beste
resultaat aangewezen duiven en beste duif. De laatste is de uitslag zoals we deze nu kennen. De
kampioenschappen voor hok, aangewezen en duif zijn dan simpel gezegd de optelsom over de meetellende
vluchten. Een simpel systeem wat ook naar de buitenwereld en pers goed is uit te leggen en te positioneren. In
dit voorstel verdwijnt dus het onaangewezen (1:10) kampioenschap.
Er zijn een aantal voordelen aan deze nieuwe manier van het maken van uitslagen en vaststellen van de
kampioenschappen;
1. Door de focus op beste hokprestatie, beste aangewezen prestatie en beste duif te leggen ontstaat een
gebalanceerd beeld per vlucht; het gaat niet alleen meer om die ene winnende duif of serie van mogelijk
die ene grote speler of professional. Het NPO bestuur zal als voorbeeld een aantal bestaande uitslagen
opnieuw publiceren gebaseerd op deze nieuwe methode. Dan kunnen de liefhebbers oud en nieuw naast
elkaar leggen.
2. Door de prijsverhouding aan te passen van 1:4 naar 1:3 zullen meer liefhebbers zich kunnen klasseren op
de uitslag wat een positief effect heeft op de sportbeleving.
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De hokprestatie is representatiever voor de sterkte van een hok dan het huidige onaangewezen (1:10)
kampioenschap. De ervaringen met de Grootmeester competitie toont aan dat de kleinere en middelgrote
liefhebber minstens evenveel kans heeft dan een grote of professionele speler.
Het aangewezen kampioenschap blijft gehandhaafd als wellicht het eerlijkste kampioenschap. Een ieder
speelt immers met 3 duiven.
Het systeem sluit aan bij bestaande reglementen en laat de keuze aan de liefhebber waar de focus gaat
liggen. Gaat men voor de winnende duif met zoveel mogelijk duiven dus kansen of voor de beste
hokprestatie met een meer selecte groep duiven.

Ten aanzien van punt 5. een verduidelijking. De huidige NPO reglementen staan toe om duiven BCC te spelen
op verschillende niveaus. Zo kan men kiezen alle duiven BCC te spelen of duiven boven verenigingsniveau BCC
te spelen. Als men speelt om de punten dan staan automatisch alle ingekorfde duiven op verenigingsniveau
maar op de niveaus daarboven heeft men de keuze hoeveel er te zetten. Uiteraard kunnen niet gezette duiven
geen prijs winnen in de hogere niveaus. Iedere liefhebber heeft dus de keuze om zijn totale ploeg, inclusief
invliegduiven in te zetten en met alle of alleen zijn beste team de strijd aan te binden op de niveaus boven de
vereniging voor zowel beste hok, aangewezen als duif prestatie. Van twee walletjes eten gaat niet uiteraard.
Een liefhebber kan niet op dezelfde vlucht met een selecte groep duiven spelen voor beste hokprestatie en met
alle duiven voor de beste duif prestatie.
Voorstel inkorfbeperking;
Een landelijke inkorfbeperking van 150 oude en 250 jonge duiven per wedvlucht. Hoewel dit aantallen zijn die
slechts voor een enkeling bereikbaar zijn is de gedachte achter deze inkorfbeperking het tegengaan van
excessen in de toekomst.
Samenvattend:
1. Elke uitslag op alle spelniveaus bestaat uit drie delen te weten twee nieuwe delen; beste hokprestatie
(1:3) en beste resultaat aangewezen duiven(1:3) en de traditionele uitslag snelste duif (1:3).
2. We kennen drie kampioenschappen; beste hokprestatie, beste resultaat aangewezen duiven en beste
duif. Het kampioenschap wordt bepaald door de punten per tellende vlucht op te tellen.
3. Voor elk van de drie kampioenschappen zijn er een identiek aantal kampioenschappen.
4. Er komt een inkorfbeperking van 150 oude duiven en 250 jonge duiven.
Het NPO bestuur

