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Notitie en voorstellen         

Kampioenschappen en eerlijk spel          8-2-2022 
 
Inleiding 
In de duivensport is op eerlijke of gelijkwaardige wijze tegen elkaar spelen een lastig onderwerp. Het 
raakt de sportbeleving direct en daarom 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 
beleidsaandachtspunt voor het NPO Bestuur. Gevoelens van oneerlijk of ongelijkwaardig spel kunnen 
immers een belangrijk obstakel zijn om de duivensport te gaan of te blijven beoefenen. Als 
liefhebbers afhaken omdat ze zichzelf te vaak niet terugzien op de uitslag dan schieten we ons doel 
van een toekomstbestendige duivensport voorbij. Het is daarom dat het NPO bestuur zich nogmaals 
heeft gebogen over dit onderwerp. 
 
Tradities zijn diepgeworteld 

Het cultuurhistorisch besef in de duivensport is er een waar we traditioneel in 1 concours spelen. Het 

maakt 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 hobbyist of professional bent. Dit cultuurhistorisch besef is 

diepgeworteld. Een NPO Commissie Eerlijk Spel heeft zich een paar jaar geleden over het onderwerp 

gebogen en een aantal voorstellen gedaan. Deze voorstellen waren gebaseerd op 300+ reacties en 

voorstellen van leden. Desondanks was voor geen van de voorstellen een meerderheid dus bleef het 

zoals het was. De redenen dat geen van de voorstellen het haalde waren zeer divers. Te ingewikkeld, 

weerstand tegen verdeling in klassen of divisies en verandering in het algemeen en de praktijk dat 

ondanks de verschillende uitgangsposities de kleine liefhebber toch regelmatig de professional 

aftroeft.  

 

Balans tussen topsport en breedtesport 

Zoals in elke tak van sport is er ook in de duivensport sprake van topsport en breedtesport of meer 

hobbymatig houden van en spelen met duiven. De opgave is duidelijk: zonder breedtesport geen 

topsport en andersom geldt hetzelfde. We hebben elkaar nodig om de sport mogelijk te maken en 

betaalbaar te houden. Een systeem waarbij er enkel oog is voor topsport is niet toekomstbestendig. 

Er zal ook rekening gehouden moeten worden met de liefhebbers die de duivensport hobbymatig 

benaderen. Anderzijds heeft elke sport zijn kampioenen en uitblinkers nodig en goede prestaties 

moeten beloond en gewaardeerd worden. Uit de feedback van de afdelingen en de sectie 

Sportbeleving bleek duidelijk dat het uitgangspunt van een gezonde balans tussen topsport en 

breedtesport wordt gedeeld door een overgrote meerderheid. 

 

Sportbeleving 

Van nature is een duivenliefhebber een individualist. We zijn allemaal baas op eigen hok en de een 

speelt graag het programmaspel, de ander de marathonvluchten. De een speelt met de “kleine korf”, 

de ander houdt ervan met veel duiven te spelen. De ambitieuze liefhebber zal slechts genoegen 

nemen met topprestaties terwijl de hobbyist al blij is met regelmatig een leuke prijs. En omdat we 

niet in klassen of divisies spelen komt dat alles bij elkaar in gezamenlijke wekelijkse wedstrijden waar 

we allemaal plezier aan willen beleven.  
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Herijken van succes 

Bij 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 (Grootmeester) of het 

aangewezen kampioenschap dan ligt het alweer een stuk genuanceerder. We zullen succes moeten 

herijken op een manier waarbij ook de hobbymatige duivenhouder een kans heeft zich te 

onderscheiden.  

 

Samenvatting van de feedback en besluitvormingsproces 

Het NPO bestuur heeft de afdelingen en Sectie Sportbeleving begin december 2021 een uitgebreide 

vragenlijst voorgelegd over Eerlijk Spel en Kampioenschappen. De antwoorden op die vragen waren 

consistent met hoe er in het verleden werd gedacht over Eerlijk spel en Kampioenschappen. Er is 

geen draagvlak voor radicale veranderingen, wel voor evolutie van het spel en tegelijkertijd het 

koesteren van tradities. Het blijkt dat het vorm geven van spelregels voor een toekomstbestendige 

duivensport best lastig is. Maar de feedback heeft waardevolle inzichten en ideeën opgeleverd 

waarmee we aan de slag kunnen.  

 

Van diverse kanten is aangedrongen om het “overzichtelijk en begrijpelijk” te houden en er is tevens 

draagvlak voor uniformiteit op de verschillende spelniveaus. Ook werd opgemerkt dat 

kampioenschappen, hoe de regels ook zijn, niet voor iedereen haalbaar zijn. Op de vluchten heb je 

elke week opnieuw de kans je te onderscheiden en plezier te beleven aan de sport. Daarom werd 

aangedrongen om extra aandacht te besteden aan de vluchtuitslag.  

 

Het NPO bestuur heeft de feedback van de afdelingen en de Sectie Sportbeleving verwerkt in een 

eerste concept en dat vervolgens besproken op 2 februari. Het was goed om te constateren dat er op 

een constructieve manier over werd gesproken en dat alle afdelingen en de sectie Sportbeleving hun 

bijdrage hebben geleverd. De feedback van die (digitale) bijeenkomst is vervolgens verwerkt en leidt 

tot het navolgende definitieve voorstel.  De afdelingen gaan dit voorstel nu voorleggen aan hun 

leden en vervolgens wordt het in stemming gebracht op de NPO Ledenraad van 12 maart 2022. 

 

De uitslag van een concours 

Voorstel: 

- De uitslag berekening blijft ongewijzigd d.w.z. afstand/vliegtijd incl. NF14 en NFO18 voor 

de Marathon.  

- De uitslag zoals we die kennen wordt uitgebreid met een uitslag beste hokprestatie 

(Grootmeester). Liefhebbers die zich niet klasseren in de reguliere uitslag worden niet 

opgenomen; er staan dus geen liefhebbers op de hokuitslag met nul punten.  

- De volgorde is; snelste duif gevolgd door beste hokprestatie (Grootmeester). 

- Beste hokprestatie (Grootmeester) wordt berekend als het totaal behaalde punten gedeeld 

door het aantal gezette duiven met een minimum van 8 op V,M,J en N vluchten en een 

minimum van 4 op E en A vluchten. 

- We vliegen 1:3  

- De puntentelling begint bij duizend en loopt af naar nul. 

- De uitslagen op alle niveaus boven vereniging zijn gelijk van opzet. 
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Toelichting: 

Het voorstel houdt in dat de uitslag van een wedvlucht altijd bestaat uit twee delen, te weten: 

snelste duif (1:3); de uitslag zoals we die nu kennen; en beste hokprestatie-Grootmeester (1:3) Er zijn 

een aantal voordelen aan deze nieuwe manier van het maken van uitslagen: 

1. Door de focus op snelste duif en beste hokprestatie te leggen ontstaat een meer 

gebalanceerd beeld per vlucht. Het gaat niet alleen meer om die ene winnende duif of serie 

maar door ook de beste hokprestatie op te nemen geef je meer liefhebbers de kans zich te 

onderscheiden op een vlucht.    

2. Door de prijsverhouding aan te passen van 1:4 naar 1:3 kunnen meer liefhebbers zich 

klasseren op de uitslag. Dat heeft een positief effect op de sportbeleving van met name 

beginnende liefhebbers en hobbyisten.  

3. De hokprestatie is representatief voor de sterkte van een hok. De ervaringen met de 

Grootmeester competitie van het Spoor der Kampioenen toont aan dat de kleinere en 

middelgrote liefhebber minstens evenveel kans heeft een mooie prestatie neer te zetten als  

een grote of professionele speler.  

4. De hokprestatie is ook identiek aan hoe al sinds 10+ jaren de NPO kampioenschappen 

worden berekend. Om enig misverstand te voorkomen: het is dus niet zo dat de NPO 

kampioenschappen 1:10 worden of werden berekend.  

5. 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 of voor de 

beste hokprestatie met een meer selecte groep duiven “het Team” en de rest als 

invliegduiven? (zie voorstel invliegduiven) 

6. Het spel met “een Team” duiven kan in de toekomst verder worden uitgewerkt en verfijnd. 

Hiervoor verwijzen we naar de bijdrage van Theo Hutten over Teamspel.   

Uit de antwoorden van de afdelingen en de sectie Sportbeleving en de discussie hierover op 2 

februari bleek draagvlak voor bovenstaande aanpak. 

 

Invliegduiven 

Voorstel: 

- Invliegduiven zijn toegestaan op alle vluchten en op alle niveaus (ver, CC, Kring, Afdeling)  

met uitzondering van Nationale en Sector vluchten.  

- Het aantal invliegduiven is gelijk op alle niveaus boven het niveau van de vereniging. 

- Invliegduiven komen niet op de uitslag. 

- Invliegduiven gaan altijd over de inkorfantenne en worden geregistreerd. 

- Voor invliegduiven worden dezelfde kosten berekend als voor duiven die deelnemen aan 

het concours 

 

Toelichting 

Door invliegduiven toe te staan heeft de liefhebber vrijheid om keuzes te maken. Een liefhebber kan 

alle duiven op alle niveaus zetten en daarmee de kans maximaliseren op een vlucht overwinning. De 

liefhebber kan ook een deel van zijn  duiven meegeven als invliegduiven en met “het team” waarmee 

wordt deelgenomen de hokprestatie optimaliseren. De marathon liefhebber kan alle duiven 

meegeven als invliegduiven als de vlucht wordt gebruikt als training. Vrijheid dus voor de liefhebber! 

Wel wordt het aantal invliegduiven op alle niveaus boven de vereniging gelijk gehouden. Dit om 

verwarring te voorkomen. Het aantal invliegduiven van niveau 2 is daarbij bepalend. 
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Inkorfbeperking/deelname maxima 

Voorstel: 

- Er komt geen inkorfbeperking 

- Wel komt er een maximum aan het aantal deelnemende duiven per liefhebber op een 

wedvlucht van 150 oude en 250 jonge duiven. 

- Alle duiven boven de maxima van 150 oud en 250 jong nemen automatisch deel als 

invliegduif. 

 

Toelichting 

Er komt geen inkorfbeperking. Het staat de liefhebber vrij zoveel duiven in te korven als gewenst. 

Wel komt er een maximum aan het aantal deelnemende duiven per liefhebber aan een concours. Per 

vlucht nemen er per liefhebber maximaal 150 oude en 250 jonge duiven deel aan het concours. De 

gedachte daarachter is niet om liefhebbers te beknotten maar wel om uitwassen tegen te gaan. 

Momenteel staat het eenieder vrij met een ongelimiteerd aantal duiven te spelen. Wat zouden we 

ervan vinden als liefhebbers in de toekomst 1.000 of nog meer duiven gaan inkorven voor een 

wedvlucht?  

 

De voorgestelde maxima zijn overigens op dit moment slechts voor een enkeling bereikbaar. Dus hoe 

genaamd niemand wordt beknot in zijn keuzevrijheid wat betreft het aantal duiven waarmee men wil 

deelnemen aan een concours. Mede daarom is dit ook het moment om over deelnamebegrenzing 

een besluit te nemen.  

 

Uiteraard zijn er ook geluiden dat de voorgestelde maxima van 150 oud en 250 jong veel te ruim zijn 

zeker als bijvoorbeeld op een Natour vlucht er zowel oude als jonge duiven worden ingekorfd. Het 

NPO bestuur kiest met dit voorstel ervoor om niemand te beknotten in zijn spelplezier, anderzijds 

duidelijke grenzen te stellen aan het maximale aantal wedstrijdduiven per vlucht van een liefhebber.  

 

Uit de antwoorden van en dialoog met de afdelingen en sectie Sportbeleving bleek dat er geen 

draagvlak is voor een inkorfbeperking maar wel voor afspraken om toekomstige excessen te 

voorkomen. Het voorstel sluit hierbij aan. Het NPO bestuur zal erop toezien dat deze afspraak niet 

wordt omzeild door bijvoorbeeld onder meerdere namen vanaf een gezamenlijk erf te spelen. 

Besluiten in deze van het NPO bestuur zijn bindend waarbij bestaande situaties worden 

gerespecteerd.  

 

Nationale kampioenschappen structuur 

Voorstel: 

- NPO en WHZB-TBOTB bundelen in het belang van de Nederlandse duivensport hun 

krachten en combineren beider competities. 

- De nationale kampioenschappen krijgen een passende naam. 

- De punten komen per categorie uit vastgestelde “Nationale Vlieggebieden” 

- Het streven is nationale vlieggebieden vast te stellen die voor heel Nederland zo 

gelijkwaardig mogelijk zijn.  

- Richtlijn voor het bepalen van de nationale vlieggebieden op de Vitesse en Midfond 

afstanden is een ledental in het vlieggebied van 150. 

- Op de Dagfond wordt een afdeling opgedeeld in vlieggebieden of wordt er in 

afdelingsverband gespeeld afhankelijk van de grootte van de afdeling. 

- Op de Marathon worden de vlieggebieden in afdeling- of Sectorverband vastgesteld. 
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- De afdelingen, Sectie Sportbeleving en WHZB-TBOTB adviseren het NPO bestuur over de 

nationale vlieggebieden per categorie. 

- Het NPO bestuur stelt de nationale vlieggebieden vast en legt hierover verantwoording af 

aan de NPO Ledenraad. 

- Afdelingen faciliteren de vastgestelde nationale vlieggebieden door voor deze nationale 

vlieggebieden uitslagen te (laten) maken voor zover al niet voorhanden. 

 

Toelichting:  

De NPO en WHZB-TBOTB zijn de leidende competities in de Nederlandse duivensport en beiden 

kunnen terug zien op een rijke historie. Maar de tijd staat niet stil en nationaal en internationaal 

zullen we de Nederlandse duivensport moeten blijven uitdragen en promoten. Een bundeling van 

krachten is daarom in het belang van de Nederlandse duivensport om zo de onbetwiste Nationale 

Kampioenen aan te wijzen. In dit voorstel worden een aantal elementen uit WHZB-TBOTB zoals 

vlieggebieden, beste Asduif en beste liefhebber overgenomen. De puntentelling methode van WHZB-

TBOTB wordt niet overgenomen. De puntentelling is zoals aangegeven bij het voorstel voor de 

Uitslagen: begint bij 1000 en loopt af naar nul en we spelen 1:3. Het heeft weinig zin om 

overlappende competities naast elkaar te hebben. Een bundeling van krachten is verstandig en 

toekomstgericht.  Ter voorkoming van enig misverstand; de NPO Ledenraad heeft het laatste 

woord over de NPO Kampioenschappen.  

 

De vlieggebieden waarin per categorie wordt gespeeld voor de nationale kampioenschappen is van 

grote en vaak beslissende invloed op de uiteindelijke uitkomst. Nu geven de afdelingen deze 

vlieggebieden op voor de NPO kampioenschappen wat in de praktijk leidt tot ongelijkheid. WHZB-

TBOTB heeft al de stap gezet zelf vlieggebieden per categorie aan te wijzen. Om te komen tot zoveel 

mogelijk gelijke kansen voor iedereen zullen we centraal regie moeten nemen op het vaststellen van 

de vlieggebieden waaruit de Nationale Kampioenen worden berekend. Ook moeten de Nationale 

kampioenschappen uitstraling hebben en recht doen aan de titel Nationaal Kampioen wat zich 

vertaalt in een minimale ledental eis.  

 

Het NPO bestuur heeft de deelname aan de wedvluchten geanalyseerd. Uit de analyse blijkt dat een 

ledental van circa 150 leden resulteert in ongeveer 100 deelnemers aan de Vitesse en Midfond 

vluchten. Bij de jonge duiven vluchten zal dat wat lager zijn maar daarmee ook gelijk een stimulans 

zijn om deel te nemen aan  deze vluchten. Op de Dagfond zullen de vlieggebieden groter zijn en om 

ze voor iedereen gelijkwaardig te maken zullen de kleinere afdelingen hier richtinggevend zijn. Op de 

Marathon zullen vlieggebieden worden aangewezen op afdeling en of sector niveau. We streven 

ernaar de vlieggebieden nationaal zo gelijkwaardig mogelijk te maken wat betreft het aantal 

deelnemende liefhebbers.  

 

Het NPO bestuur stelt voor dat de afdelingen, de Sectie Sportbeleving en WHZB-TBOTB het NPO 

bestuur adviseren over de nationale vlieggebieden en dat het NPO bestuur vervolgens de nationale 

vlieggebieden vaststelt. In de praktijk zal dat betekenen dat de bestaande spelgebieden per afdeling 

het uitgangspunt zijn maar dat samenvoegen van spelgebieden ook aan de orde is om zo te voldoen 

aan de minimale eisen wat betreft deelname. Deze werkwijze leidt tot zo gelijk mogelijke kansen voor 

alle liefhebbers en kampioenschappen met het nodige (inter)nationale aanzien.  

 

Het NPO bestuur streeft ernaar de Nationale vlieggebieden met onderliggende analyses te 

presenteren op de NPO Ledenraad van 12 maart 2022. Als voorbeeld is een tabel bijgevoegd hoe de 
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analyse en eerste voorstel er op de Dagfond uitziet. Soortgelijke analyses zijn ook gemaakt voor de 

Vitesse, Midfond, Jonge duiven en Marathon. 

 

Afd. Afdelingsnaam     Leden E1 EL VLG1 Deeln. 

1 Zeeland '96  Afdeling 685 286 210 1 286 

2 Brabant 2000  Afdeling 1.246 479 315 2 240 

3 Oost Brabant  Afdeling 1.286 389 254 1 389 

4 Limburg  Afdeling 1.251 303 148 1 303 

5 Zuid-Holland  Afdeling 2.128 880 541 3 293 

6 Noord-Holland  Afdeling 973 414 258 2 207 

7 Midden Nederland  Afdeling 1.082 414 278 2 207 

8 Gelders Overijss. Unie  Afdeling 1.854 496 385 2 248 

9 Oost-Nederland  Afdeling 1.645 576 354 2 288 

10 Noord-Oost-Nederland  Afdeling 1.302 471 241 2 236 

11 Friesland '96  Afdeling 1.260 539 280 2 270 
 

Kolom Leden is het aantal geregistreerde leden in 2021 

Kolom E1 is het aantal deelnemers aan de eerste Dagfondvlucht in 2021 

Kolom E2 is het aantal deelnemers aan de laatste Dagfondvlucht in 2021 

Kolom VLG1 is het aantal voorgestelde vlieggebieden voor 2022 

Kolom Deeln. Is het aantal deelnemers in het vlieggebied. 

De punten voor de Nationale Kampioenschappen worden uit de vlieggebieden gehaald.  

  

Over de voorstellen en indeling zal aan de afdelingen, WHZB-TBOTB en de sectie Sportbeleving 

advies worden gevraagd waarna de vlieggebieden worden vastgesteld. De voorgestelde aanpak is 

een praktische oplossing waar we direct mee aan de slag kunnen. Ook kunnen we ervaring op doen 

die ons gaat helpen bij het in de toekomst vaststellen van nieuwe  indelingen van afdelingen en 

sectoren. 

 

Nationale kampioenschappen 

Voorstel: 

- We kennen 3 kampioenschappen Hokkampioenschap (Grootmeester), Aangewezen 

Kampioenschap en Duifkampioenschap. 

- Er is een kampioenschap voor senioren (25+) en Jeugdigen (25-).  

- Alleen vluchten van het Nationaal Vliegprogramma tellen voor de Nationale 

kampioenschappen. 

- We kennen kampioenschappen in de volgende categorieën; 

• Vitesse (V)   Duif, Hok en Aangewezen   

• Midfond (M)  Duif, Hok en Aangewezen   

• Dagfond (E)  Duif, Hok en Aangewezen    

• Marathon (A)  Duif, Hok en Aangewezen 

• Jong (J)  Duif, Hok en Aangewezen    

• Beste Asduif Oud  Totaal van de beste 14 vluchten V,M,E of A 

• Beste Liefhebber  Totaal van V+M+E+A+J waarbij de slechtste categorie Oud vervalt 

   Er is in deze categorie een Hok en Aangewezen kampioenschap 
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- De categorie Beste liefhebber is de optelsom van de behaalde scores op V,M,E,A en J 

waarbij het slechtste resultaat van een categorie Oud (V,M,E of A) vervalt. 

- De categorieën V,M,E en A kennen elk 1 streepvlucht. De categorie J kent 2 streepvluchten. 

 

Toelichting: 

Door te kiezen voor het Hok (Grootmeester), Aangewezen en Duif kampioenschap sluiten we aan bij 

een reeds lang bestaande traditie in de duivensport.  

 

Voor het Hok (Grootmeester) kampioenschap worden de punten van alle prijs winnende duiven bij 

elkaar opgeteld en dit totaal wordt gedeeld dat het aantal ingekorfde duiven. Met een minimaal 

deelgetal van 8 voor de categorieën Vitesse, Midfond en Jonge duiven. Een minimaal deelgetal van 4 

geldt voor de categorieën Eendaagse fond en Marathon.  

 

Voor het Aangewezen kampioenschap gelden de volgende regels: Het gemiddeld aantal punten van 2 

geklokte duiven uit de eerste 3 duiven van de inkorflijst (de 3 eerst getekenden). Dus worden alle 3 

getekende duiven op tijd geklokt, dan worden de punten van de eerste 2 geklokte getekenden 

opgeteld en daarna gedeeld door 2.Worden er 2 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de 

punten van deze 2 duiven opgeteld en daarna gedeeld door 2. (Dit geldt ook als er maar 2 duiven zijn 

ingekorfd). Wordt er maar 1 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de door deze duif 

behaalde punten door 2 gedeeld. (Dit geldt ook als er maar 1 duif werd ingekorfd)  

 

De groep jeugdigen (25-) hebben hun eigen kampioenschap en dat helpt hopelijk bij het promoten 

van de duivensport onder jeugdigen. Het NPO bestuur zal erop toezien dat er werkelijk sprake is van 

zelfstandig spelende jeugdigen. Besluiten van het NPO bestuur in deze zijn bindend. 

 

Een nieuwe categorie is Beste Asduif en Beste Liefhebber met elk 10 kampioenen. De ervaring van 

WHZB-TBOTB leert dat dit de meest prestigieuze kampioenschappen zijn. De uitstraling van Beste 

liefhebber van Nederland en Beste duif van Nederland draagt daar onmiskenbaar aan bij.  

 

Voor Beste Asduif en Beste Liefhebber kennen we 10 kampioenen. De overige categorieën kennen 5 

kampioenschappen. De eerste 25 kampioenen van alle categorieën ontvangen een eervolle 

vermelding. Voor de groep jeugdigen is het aantal kampioenen de helft van de senioren met een 

minimum van 3.  

 

De belangrijkste redenen voor het NPO bestuur om streepvluchten voor te stellen zijn de flexibiliteit 

bij het uitvallen van een vlucht en om de sport gezinsvriendelijk en daarmee toekomstbestendig te 

houden.  Een streepvlucht houdt in dat automatisch het slechtste resultaat vervalt. Dat slechtste 

resultaat kan ook een vlucht zijn die is afgelast. Laten we als voorbeeld de Midfond nemen. We 

hebben 6 M vluchten waarvan er 5 tellen. Dat betekent dat er een vlucht kan uitvallen in 1 of 

meerdere afdeling(en). De enige ongelijkheid kan zijn dat in afdelingen waar geen vlucht uitvalt men 

de beste 5 kan kiezen uit 6 resultaten en waar wel een vlucht is vervallen men het moet doen met de 

5 resultaten die men heeft. Maar iedereen heeft 5 resultaten.  

 
Bij de J vluchten stellen we 2 streepvluchten voor omdat J vluchten wat vaker uitvallen.  
 
Voor de Ladies League zal door het NPO bestuur een aparte competitie worden opgezet met 
erkenning voor prestaties op de vluchten en kampioenschappen.  
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Samenvattend 

We hebben de ervaringen met de NPO kampioenschappen, WHZB-TBOTB, Grootmeester van het 
Spoor, invliegduiven  en de feedback van en discussie met de afdelingen en de sectie Sportbeleving  
gecombineerd in dit voorstel. Het voorstel combineert de goede elementen uit jarenlange 
ervaringen. 
 
Met deze voorstellen presenteert het NPO bestuur een samenhangend geheel wat de duivensport 
vooruit helpt. Aan belangrijke uitgangspunten zoals overzichtelijk, begrijpelijk, zo eerlijk mogelijk, 
individuele vrijheid voor de liefhebber, respect voor tradities, praktisch uitvoerbaar en vernieuwing 
wordt recht gedaan.  
 
Het NPO bestuur is er van overtuigd dat zowel de topsport als breedtesport aan hun trekken komen 
met dit voorstel en dat het daarmee bijdraagt aan spelplezier en een toekomstbestendige 
duivensport.  
 
Eenduidige en samenhangende spelregels zijn ook belangrijk om onze sport te presenteren naar de 
buitenwacht. Dit is met name belangrijk met oog op de Olympiade die in 2024 in Nederland wordt 
gehouden.    
 
Tijdens de dialoog met de afdelingen en de sectie Sportbeleving werd de wens geuit om deze 
spelregels en kampioenschappen voor meerdere jaren vast te leggen. Het NPO bestuur stelt dan ook 
voor om alle voorstellen, net zoals het vliegprogramma, voor 3 jaar vast te leggen.  
 
Het NPO bestuur zal in overleg met de Rekenaar(s) onderzoeken op welke termijn deze voorstellen 
zijn te implementeren waarbij we streven het geheel in te voeren voor het seizoen 2022. 
 
Het woord is nu aan de leden en de NPO Ledenraad. 
 
Het NPO Bestuur  
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Bijlage 
 
Afspraken Kampioenschappen 
1. Kilometergrenzen per categorie op de minimale afstand per Afdeling/Sector bij de berekening van de 

Nationale Kampioenschappen. 

• Vitesse  100 tot 350 kilometer  

• Midfond 300 tot 500 kilometer  

• Dagfond 500 tot 750 kilometer 

• Marathon vanaf 700 kilometer 

• Jonge duiven minimale afstand 100 kilometer en maximale afstand rekening houdend met 
  de losplaatsen genoemd in het NPO Wedvluchtreglement. 

2. Als de duiven niet op de geplande losplaats gelost kunnen worden (een zogenaamde 
terugvlucht) dan blijven de bovengenoemde minimale afstanden van kracht om de vlucht 
mee te laten tellen voor het betreffende kampioenschap met de marge van 5% zoals ook 
bij de Olympiade criteria van toepassing is. Het NPO bestuur kan in bijzondere omstandigheden 
afwijken van de kilometer grenzen. Dit geldt ook bij het aanwijzen van losplaatsen, een en ander 
afhankelijk van beschikbaarheid van losplaatsen en de rijtijden wet.  

3. Voor de Olympiade tellen respectievelijk minimumafstanden van 100, 300 en 500 km met 5% marge. 
Vluchten onder de 95, 285 en 475 km tellen dus niet meer voor die discipline voor de Olympiade, 
eventueel wel voor een andere discipline.  

4. Om iedereen gelijke kansen te geven tellen alleen de vluchten van het Nationale vliegprogramma 
voor de Olympiade. Extra vluchten, taartvluchten etc. tellen niet mee voor de Olympiade.  

5. Het NPO bestuur streeft ernaar de regels voor de nationale kampioenschappen en de Olympiade 
zoveel mogelijk te harmoniseren en zal dit bij de FCI aankaarten. Voor nu blijven de Olympiade 
kwalificatie regels ongewijzigd. 

 
Wijzigingen en voorbehoud 
• Het Nationale vliegprogramma 2022 en de Nationale kampioenschappen 2022 zijn in bijzondere 

omstandigheden tot stand gekomen. Het is niet uitgesloten dat door veranderende omstandigheden 
gedurende 2022 het Nationale vliegprogramma en of Nationale kampioenschappen worden 
aangepast.  

• Er kunnen zich in het vliegseizoen onverwachte situaties voordoen door bijvoorbeeld 

weersomstandigheden, afgelasting van vluchten, epidemieën, vervoersverboden, veranderende wet- 

en regelgeving en andere niet nader genoemde omstandigheden welke impact hebben op een 

regulier verloop van de wedvluchten. In die gevallen kan het NPO bestuur besluiten de regels, al dan 

niet tijdelijk, aan te passen. 

• Bij een uitbraak van Vogelgriep zullen de getroffen liefhebbers naast streepvlucht(en) worden 

gecompenseerd door voor 1 vervallen vlucht het gemiddelde resultaat aan te houden.  

• Er kunnen zich in het vliegseizoen onvoorziene omstandigheden voordoen bij de Nationale 

Vlieggebieden door herindeling van samenspelen, vorming van nieuwe samenspelen, niet langer 

beschikbaar zijn van uitslagen en andere niet nader genoemde omstandigheden welke een 

onbedoelde impact hebben op een eerlijk verloop van de Nationale kampioenschappen. In die 

gevallen kan het NPO bestuur besluiten de regels, al dan niet tijdelijk, aan te passen. 

• Aanpassing omvat ook het al dan niet tijdelijk opnieuw vaststellen van de Nationale Vlieggebieden. 

• De besluiten van het NPO bestuur zijn bindend in deze. Het NPO en haar bestuur kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor gederfde materiele of immateriële schade als gevolg van genomen 

besluiten. 

• Wijzigingen van het Nationale vliegprogramma en of Nationale kampioenschappen worden 
gepubliceerd in Op De  Hoogte.   
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Beste liefhebber Nederlands Hokkampioenschap 
1 Jan Janssen Amsterdam  

2 Piet Pietersen Rotterdam 

3 Liefhebber 3 Den Haag 

4 Liefhebber 4 Utrecht 

5 Liefhebber 5 Groningen 

6 Liefhebber 6 Almelo 

7 Liefhebber 7 Maastricht 

8 Liefhebber 8 Eindhoven 

9 Liefhebber 9 Middelburg 

10 Liefhebber 10 Arnhem 

 
Beste liefhebber Nederland Aangewezen 

1 Jan Janssen Amsterdam  

2 Piet Pietersen Rotterdam 

3 Liefhebber 3 Den Haag 

4 Liefhebber 4 Utrecht 

5 Liefhebber 5 Groningen 

6 Liefhebber 6 Almelo 

7 Liefhebber 7 Maastricht 

8 Liefhebber 8 Eindhoven 

9 Liefhebber 9 Middelburg 

10 Liefhebber 10 Arnhem 

In samenwerking met 


