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Aan: Bestuur NPO
Betreft: Voorstellen NPO-ledenraad 12 maart 2022
Rijssen, 12 januari 2022
Geacht NPO-bestuur,
Namens Afdeling 9 Oost-Nederland wil ik graag de onderstaande voorstellen inbrengen voor de NPOledenraad van zaterdag 12 maart 2022 a.s.
Voorstel 1: Deelname duiven op niveau, wijzigen wedvluchtreglement artikel 139.1 en 139.3.
Voor de NPO-ledenraad van 27 november jl. hadden wij een voorstel ingebracht voor wat betreft de
deelname op de hogere spelniveaus. Helaas heeft u, ondanks dat wij u er op geattendeerd hebben, dit
voorstel niet in stemming gebracht.
Als bestuur van Afdeling 9 hechten wij er grote waarde aan dat onze leden die willen deelnemen aan de
vluchten automatisch in de uitslagen van de vereniging, CC, noord-zuid, Afdeling 9 alsmede de Nationale en
sectorale uitslagen worden opgenomen. Dat er leden zijn die met minder duiven op de hogere spelniveaus
willen deelnemen respecteren wij. We zijn echter van mening dat de leden die hiervan gebruik willen maken
er iets voor moeten doen en niet het grootste deel van onze leden, die automatisch op elk spel niveau willen
deelnemen, hiervan zoals in 2021 het geval was de dupe mogen worden. Vandaar wij u verzoeken om ons
onderstaand voorstel te respecteren en in stemming te brengen tijdens de NPO-ledenraad van 12 maart a.s.
We hebben ons voorstel iets aangepast bij 27 november jl. om enigszins aan uw bezwaren tegemoet te
komen.
Afgelopen seizoen is er de nodige discussie geweest over de deelname van de duiven op hogere spelniveaus.
Met name op de vluchten dat leden buiten hun vereniging moesten inkorven kwam het regelmatig voor dat
ze niet in de uitslagen zijn opgenomen doordat er geen aantal deelnemende duiven op de spelniveaus waren
gezet. Leden zetten hun duiven meestal niet op de spelniveaus omdat de vinkjes in de computer (Autokon)
van de basisvereniging dit onnodig maken. Echter in de computer van een NIC zijn voor hun de vinkjes niet
aangezet met het gevolg dat de leden niet op hogere spelniveaus in de uitslagen zijn opgenomen. Om in de
toekomst nieuwe problemen met ongewenste uitsluitingen te voorkomen stellen wij voor om
wedvluchtreglement 139.1 en 139.3 als volgt aan te passen.
Voorstel nieuw Wedvluchtreglement artikel 139.1:
“Indien door, namens of met goedkeuring van bestuur N.P.O., en/of bestuur Basisvereniging wedvluchten
worden georganiseerd, is neemt een Basislid dat duiven inkorft, verplicht met al zijn ingekorfde duiven op
één spelniveau in te zetten (behoudens het gestelde in lid 4 3 van dit artikel) automatisch deel aan de
wedvluchten op de spelniveaus CC/samenspel/rayon (eerste spelniveau boven vereniging), noord-zuid,
afdeling, sector en Nationaal. Ledenraad Basisvereniging bepaalt voor 1 maart voor welke spelvorm deze
verplichting geldt. Deze spelvorm wordt het verplichte spel genoemd.”.

Voorstel nieuw Wedvluchtreglement artikel 139.3:
“Basisleden hebben op alle vluchten, met uitzondering van de Nationale/sectorale vluchten (hieraan nemen
alle ingekorfde duiven verplicht deel), het recht alle duiven of een gedeelte van hun duiven buiten de
wedvluchten te houden. Desgewenst geeft de deelnemer in spelniveau 2 aan met hoeveel duiven hij/zij
wenst deel te nemen op de spelniveaus 2 en hoger. Het aantal vermelde duiven in spelniveau 2 telt
automatisch voor de spelniveaus CC/samenspel/rayon (eerste spelniveau boven vereniging), noord-zuid,
afdeling, sector en Nationaal. Het is niet toegestaan om per spelniveau met een verschillend aantal duiven
deel te nemen. Niets ingevuld betekent automatisch deelname aan ieder spelniveau. Indien erop
spelniveau 1 (vereniging) wordt deelgenomen is het op de spelniveaus CC/samenspel/rayon (eerste
spelniveau boven vereniging), noord-zuid, afdeling, sector en Nationaal niet toegestaan om met 0 duiven
deel te nemen. Het minimale aantal deelnemende duiven betreft het deelgetal voor de Nationale
hokkampioenschappen van het betreffende onderdeel”.
Voor dit laatste geldt dat op dit moment een deelgetal van 5 duiven op de dagfond en marathon. Op ieder
andere discipline geldt minimaal 10 duiven. Deze minimale aantallen gelden alleen voor de leden die meer
duiven inkorven dan het deelgetal. Voor degene die minder dan 5/10 duiven inkorven geldt het deelgetal
alleen voor het hokkampioenschap. Het blijft dus toegestaan om met minder dan 5/10 duiven deel te nemen.
Door beide bovenstaande artikelen op deze wijze vast te leggen voorkomen we dat leden worden uitgesloten
van deelname op de hogere spelniveaus. De leden die een gedeelte van hun duiven buiten de uitslagen willen
houden behouden hiertoe tevens de mogelijkheid.
Om het ons allen zelf gemakkelijker/duidelijker te maken kunnen we overwegen om de spelniveaus opnieuw
vast te stellen. Spelniveau 1 blijft voor de vereniging, spelniveau 2 voor het eerste spel boven de vereniging
(CC/samenspel/rayon etc.), spelniveau 3 is voor noord-zuid, spelniveau 4 voor de afdeling, spelniveau 5 voor
de sector en spelniveau 6 voor het Nationale spel. Op deze wijze kun je voor spelniveaus 2 t/m 6 verplichte
deelname tenzij anders aangegeven instellen. De specials clubs, zoals een midfond of fondclub kunnen dan
de spelniveaus 7 en hoger gebruiken en eventueel een inleg vragen.
Voorstel 2: Midweekse vluchten.
Ons voorstel dat tijdens de vorige NPO-ledenraad helaas geen meerderheid van stemmen behaalde was het
voorstel om op meerdere dagen midweekse trainingsvluchten mogelijk te maken voor de jonge duiven. Wel
is er door u aan ons de ruimte geboden om mee te denken een initiatief te vinden om de jonge duiven toch
beter voor te bereiden op de vluchten die komen gaan. Zoals al aangegeven willen wij van dit aanbod graag
gebruik maken. We zijn namelijk van mening dat de jonge duiven de toekomst zijn van onze sport en ze
daarom alleen al het recht hebben op een goede opleiding. We zijn er ons van bewust dat het niet voor
iedereen wenselijk is dat er dagelijks trainingsvluchten plaatsvinden. De andere kant is wel weer dat wij het
ons zelf ook niet onmogelijk moeten maken om onze jonge duiven op te leiden.
Om meer ruimte voor trainingsvluchten te creëren willen wij het volgende inbrengen. Buiten dat er op
zaterdag en zondag trainingsvluchten mogen worden georganiseerd stellen wij in de basis voor om aan de
bestaande regeling voor midweekse trainingsvluchten vast te houden met die verstande dat erin de laatste
twee weken voor de start van de jonge duiven en natourvluchten de ruimte is dat zo nodig i.v.m. de
weersomstandigheden de trainingsvluchten op advies van het IWB verplaats kunnen worden naar de
woensdag. Daarnaast stellen wij voor om het in de maanden juni, juli en augustus toe te staan dat er binnen
de eigen afdelingsgrenzen ook trainingsvluchten worden georganiseerd op de overige dagen van de week.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien onze voorstellen graag
behandeld worden op de NPO-ledenraad van 12 maart a.s.
Met vriendelijke groet, bestuur Afdeling 9 Oost-Nederland.
Arjan van de Willige, secretaris.

