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Aan:
Via

Bestuur NPO
Secretaris Huib Branssen per mail hwbranssen@planet.nl

Geacht NPO bestuur,
Graag willen wij de volgende voorstellen op de agenda zetten voor de ledenraad van 27 november 2021.
Voorstel 1
Vanaf 2022 moet het mogelijk zijn om tegelijk met een concours voor jonge duiven een concours voor oude
duiven te organiseren, dus met gezamenlijke inkorving en gezamenlijke lossing. Dit om een efficient en goed
vliegprogramma op te zetten.
In 2021 was deze combinatie niet toegestaan echter vele afdelingen hebben op verschillende vluchten oud en
jong tegelijk ingekorfd en gelost. Het standpunt om geen jong en oud tegelijk in te korven is dan ook niet
houdbaar.
Daarom het verzoek aan de ledenraad om met ingang van 2022 het tegelijk inkorven en lossen van jonge en
oude duiven ook formeel weer toe te staan.
Voorstel 2
Het begin dit jaar ingenomen standpunt om er voor te kunnen kiezen om per niveau te bepalen hoeveel duiven
in concours staan heeft tot veel onduidelijkheden geleid. Ook tot oneerlijk spel, een liefhebber met 50 duiven
mee kan er voor kiezen om in het spel volgend op het verenigingsspel (bijvoorbeeld niveau 2) 10 duiven te
zetten, in niveau 3, 4 en verder kan men dan weer 50 duiven zetten. De punten voor de Nationale
Kampioenschappen komen in dit voorbeeld uit niveau 2. Deze liefhebber hoeft voor dat kampioenschap dan
maar 1 duif te klokken. In andere niveaus gelden dan weer andere regels. Niet uit te leggen.
Ons voorstel is dan ook om het geheel veel duidelijker te maken en maar twee keuzes te geven:
Optie 1; alle duiven staan in concours op alle niveaus
Optie 2; alle duiven staan alleen in het verenigingsconcours opgenomen en op verdere niveau’s als
invliegduif.

Voorstel 3
Als er sprake is van een sectorlossing wordt de lossingsverantwoordelijkheid nu gegeven aan de Nationale
lossingscommissie. Het voorstel van Afdeling 5 is om sectorale lossingen te laten vallen onder de
verantwoordelijkheid van de lossingscommissies van de afdelingen in deze sector. Het heeft geen enkele
toegevoegde waarde om bij dit soort lossingen de eindverantwoording neer te leggen bij iemand anders dan de
eigen LC’s.
Voorstel 4
Bij de Nationale kampioenschappen is sprake van een minimum en maximum afstand per discipline. Door de
beperkte beschikbaarheid van losplaatsen en het lengteverschil binnen onze afdeling is het niet altijd mogelijk
om ook voor de liefhebbers op de kortste afstand een losplaats te vinden die ook voor hen voldoet. Ons
voorstel is dan ook om bij de Nationale kampioenschappen net als bij de spelregels voor de Olympiade een
marge van 5% toe te passen op de minimale en maximale afstand.
Voorstel 5
Het Nationaal vliegprogramma is er op gericht om voor alle liefhebbers in Nederland een gelijkwaardig
programma te kunnen bieden met evenveel vluchten die mee tellen voor het Nationaal kampioenschap. Daar is
in 2021 niet veel van terecht gekomen. Zowel op de midfond als bij de jonge duiven zijn er afdelingen die meer
vluchten hebben kunnen meetellen. Daarmee raakt het uitgangspunt “eerlijk spel” ver uit zicht.
Ons voorstel is om indien er in een week niet door alle afdelingen een concours gehouden kan worden dat
meetelt voor een bepaalde discipline, de uitslagen van de afdelingen die wel hebben kunnen concoursen niet
gebruikt kunnen worden voor de Nationale kampioenschappen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Afdeling 5.
Arthur van Marrewijk

