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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 men 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
destijds 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 er leven ongenoegens onder liefhebbers en vrijwel elke liefhebber heeft
ook 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 aansporen dit over te nemen zodat landelijk nieuwe
uitslag vormen kunnen worden geprobeerd.
Waar staan we nu anno maart 2021?
Omdat het de sport beleving direct raakt heeft vrijwel elke liefhebber een mening over
Eerlijk spel en kampioenschappen. Deze meningen zijn zeer divers. Een brede dialoog over
dit onderwerp is de beste aanpak om tot een gedragen oplossing te komen. Omdat het door
Covid niet mogelijk was deze brede dialoog te voeren is het agendapunt Eerlijk spel en
kampioenschappen niet behandeld op de najaar Ledenraad maar doorgeschoven. Maar
Covid gooit nog steeds roet in het eten voor het starten van een brede dialoog.
Om dit voor duivenliefhebbers belangrijke onderwerp toch een stap verder te brengen heeft
het NPO bestuur voor een andere aanpak gekozen. Waar deze beleidsnotitie een aantal
opties voorlegt waaruit een keuze gemaakt moet worden kunnen we deze opties ook
vrijblijvend aanbieden.
Compuclub gaat aan de NPO, afdelingen, samenspelen etc., een keuze menu voor de
uitslagen aanbieden. Niet slechts de traditionele uitslag zoals we die nu kennen maar een
uitslag van alle vluchten die op alle spel niveaus kan bestaan uit;
• Beste hokprestatie 1:10
• Beste hokprestatie gemiddeld aantal punten (huidig NPO kampioenschap en
Grootmeester formule)
• Beste hokprestatie aangewezen.
• Traditionele uitslag snelste duif.
Afdelingen en samenspelen kunnen dan, tegen een mogelijke vergoeding, een keuze maken
welke onderdelen men wil opnemen in de uitslag. Het NPO bestuur adviseert de afdelingen
en samenspelen het volledige menu op te nemen. Als er dan ook elke week een tussenstand
wordt gepubliceerd voor alle onderdelen dan kunnen de liefhebbers ervaren hoe een en
ander in de praktijk uitpakt. Een grote landelijke praktijktest zou je dit ook kunnen noemen.
Het NPO bestuur is Compuclub erkentelijk dat men proactief meedenkt en de afdelingen en
liefhebbers deze vernieuwende mogelijkheden aanbiedt.
Samenvattend
Gedwongen door de omstandigheden kiest het NPO bestuur ervoor nu nog geen definitieve
keuzes te maken ten aanzien van Eerlijk spel en kampioenschappen. Wat we wel doen is
liefhebbers een ruim keuze menu bieden voor de uitslagen en daarmee de sportbeleving.
Het wordt interessant om eind 2021 de balans op te maken en dan keuzes te maken.
Het NPO bestuur

Toelichting bij vrachtduiven en invliegduiven.
Inleiding
Onderstaande toelichting is gebaseerd op besluiten van de Ledenraad van 9 maart 2019.
Deze besluiten van de Ledenraad gelden voor alle afdelingen.
Vrachtduiven verboden
Vrachtduiven, d.w.z. duiven die worden ingekorfd op wedvluchten zonder over de
inkorfantenne te gaan en dus niet geregistreerd worden zijn ten allen tijde verboden. In de
NPO Ledenraad van 9 maart 2019 is dit nogmaals met overweldigende meerderheid
bevestigd.
Invliegduiven toegestaan
In de NPO Ledenraad van 9 maart 2019 is een voorstel aangenomen om invliegduiven toe te
staan. Alle of een gedeelte van de ingekorfde duiven mogen als invliegduif meegeven
worden. Bij invliegduiven geld dat ze altijd over de inkorfantenne moeten en dus
geregistreerd worden. Als alle ingekorfde duiven meegaan als invliegduif dan mag na het
inkorven de klok meteen worden vrijgegeven. Als een gedeelte van de ingekorfde duiven als
invliegduif meegaan dan gelden de volgende regels.
1. Op niveau 1 (vereniging) moeten alle duiven in concours staan.
2. Vanaf niveau 2 mag een gedeelte van de duiven als invliegduif buiten het concours op
die niveaus worden gehouden
De destijds door het NPO bestuur gegeven toelichting in Op de Hoogte van 12 april 2019 was
correct.
Hoe werkt dat nu in de praktijk.
Voorbeeld 1; Een Marathon speler wil al zijn duiven op een midfond vlucht meegeven als
training. Dat is toegestaan. Alle duiven worden regulier ingekorfd, gaan dus over de inkorf
antenne, en de liefhebber geeft aan in zijn klok dat hij enkel invliegduiven heeft. De duiven
komen dan nergens op de uitslag en de klok van de liefhebber mag na het inkorven weer
worden vrij gegeven.
Voorbeeld 2; Een liefhebber korft op een dagfond vlucht 30 duiven in waarvan 10 marathon
duiven die enkel meegaan als training. Dat is toegestaan. Alle duiven worden regulier
ingekorfd, gaan dus over de inkorf antenne, en de liefhebber geeft aan dat hij op niveau 2 en
hoger deelneemt met de eerste 20 getekende duiven. Alleen de eerste 20 getekende duiven
komen dan op de uitslagen van niveau 2 en hoger.
Het NPO wedvlucht reglement zal worden aangepast aan de besluiten van de Ledenraad van
9 maart 2019.

Africhtingen
In het verlengde van bovenstaande komen er vragen binnen of nu ook alle duiven op
africhtingsvluchten geregistreerd moeten worden en dus over de inkorf antenne moeten.
Het NPO bestuur wacht even de definitieve nieuwe EU regelgeving af voor hierover een
standpunt te bepalen.

