
 
Bijlage agendapunt 6. Bestuursvoorstellen. 
Tijdens de voorjaarsvergadering van onze afdeling in maart jl. heeft het bestuur enkele voorstellen 
gedaan. Ondanks dat er tegen sommige voorstellen positief werd aangekeken is ons voorstel 
weggestemd. Het e.e.a. kwam te snel zodat er te weinig tijd was om er goed over na te denken. Tijdens 
de voorjaarsvergadering is afgesproken dat wij het positieve uit ons voorstel in de najaarsvergadering 
puntsgewijs opnieuw in stemming zullen brengen. Daarbij werd ook aangegeven dat het wenselijk was 
om te kijken naar een herindeling van onze afdeling. Over het e.e.a. is met de dagelijkse besturen van 
de kringen gesproken. Naar aanleiding daarvan willen we u de volgende voorstellen voorleggen. 
 
 
Kampioenschappen: 
Voor de kampioenschappen stellen wij u het volgende voor: 
 
Voorstel 1. 
Het bestuur stelt voor om op de volgende disciplines een afdelingskampioenschap te vervliegen. 
Vitesse, midfond, jonge duiven “vitesse”, jonge duiven “midfond”, snelheid (hiervoor tellen de eerder 
genoemde onderdelen), dagfond en marathon. 
 
Voorstel 2. 
Het bestuur stelt voor om de puntentelling voor de kampioenschappen uit de volgende uitslagen te 
nemen. Op de vitesse en het jonge duiven vitesse kampioenschap de punten halen uit de CC-uitslagen. 
Op de midfond en het jonge duiven midfond kampioenschap de punten halen uit de noord-zuid of 
kringuitslag. Voor het snelheidskampioenschap worden de punten behaald in de eerder genoemde 
kampioenschappen bij elkaar opgeteld. Voor het dagfondkampioenschap de punten halen uit de 
noord-zuid uitslag en voor het marathonkampioenschap de punten halen uit de afdelingsuitslag. 
 
Voorstel 3. 
Het bestuur stelt voor om de uitslagen die voor de afdelingskampioenschappen gebruikt gaan worden 
ook te laten tellen voor de Nationale kampioenschappen. Dit m.u.v. de verplichte uitslagen die door 
de NPO worden opgelegd. 
Voorstel 4. 
Het bestuur stelt voor om alle vluchten van het betreffende onderdeel te tellen voor de 
kampioenschappen. 
 
Voorstel 5. 
Als eerste kampioenschapsonderdeel stellen wij een hokkampioenschap voor i.p.v. het huidige 
onaangewezen kampioenschap. We stellen u daarbij voor om een keuze te maken uit één van de 
volgende twee hokkampioenschappen. 
A: Het door een liefhebber behaalde aantal punten van alle op de uitslag vermelde duiven bij elkaar 
opgeteld en dit totaal aantal punten delen door zijn aantal ingekorfde duiven. 
B: Ieder lid vooraf een beperkt aantal duiven te laten opgeven zodat een ieder onder gelijke 
omstandigheden deelneemt aan het hokkampioenschap. 
 
Wanneer de keuze op optie B valt dan moeten wij de puntentelling en het aantal duiven dat gaat tellen 
vaststellen. Voor de punten telling stelt het bestuur voor om een keuze te maken tussen het verfijn 
NPO-systeem 1 op 10 met afronding en het puntensysteem van optie A uit dit voorstel. Voor het aantal 
duiven stelt het bestuur voor om op de vitesse/midfond (samen) en het jonge duiven “vitesse” 
kampioenschap maximaal 40 duiven op te geven en voor alle overige kampioenschappen maximaal 20 
duiven. 
 



Voorstel 6. 
Als tweede kampioenschapsonderdeel stellen wij een aangewezen kampioenschap voor op basis van 
het aangewezen kampioenschap zoals wij dat nu ook kennen. Twee van de drie eerst getekenden 
tellen. Punten delen door twee. Per discipline 10 kampioenen. 
 
Voorstel 7. 
Als derde kampioenschap stellen wij het duifkampioenschap voor. Hieraan doen alle ingekorfde duiven 
automatisch mee. Op het snelheidskampioenschap na stellen wij 10 duifkampioenen per discipline 
voor. 
 
Voorstel 8. 
We stellen voor om de prijsverhouding van de uitslagen en de puntentelling conform NPO 
voorschriften te doen. Op basis van de huidige situatie betekend dit uitslagen 1 op 4 en een 
puntentelling van 1000 voor de eerste duif en dit aftellend naar 0. 
 
Voorstel 9. 
Om uniformiteit te creëren binnen de duivensport stelt het bestuur voor dat de noord-zuid zones of 
kringen en CC’s dezelfde kampioenschappen gaan vervliegen als de afdeling. Ze zijn daarbij vrij om nog 
extra kampioenschappen toe te voegen en het aantal kampioenen van 10 per discipline te wijzigen. 
 
 


