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Betreft: Voorstellen voor Najaarsvergadering NPO 2 november 2013
Geacht bestuur,
Bij deze een aantal voorstellen welke we gaarne geagendeerd zien voor de Najaarsvergadering NPO van 2
november 2013.
Notulen en besluitenlijst
Voorstel:
1) De notulen en besluitenlijst dienen 1 maand na de vergadering gereed te zijn en verstuurd te
worden naar de kiesmannen. Tevens dienen de notulen gepubliceerd te worden op de NPOwebsite, zodat deze toegankelijk is voor alle leden.
2) Zorg dat er op de NPO site een archief komt met de notulen, zodat deze te allen tijde toegankelijk
zijn voor alle leden. Het archief dient notulen te bevatten over een periode van minimaal 6 jaar. .
Motivatie:
Openheid en transparantie is erg belangrijk, ook binnen de duivensport. Met bovenstaande voorstellen
willen we dit mede bewerkstelligen. Tijdens NPO vergaderingen worden vaak punten besproken die soms
al binnen een maand van toepassing zijn. Door de notulen tijdig te verspreiden wordt ook duidelijkheid
verschaft naar leden en achterban wat er exact besloten is en wordt voorkomen dat onnodig
misverstanden en onduidelijkheden ontstaan.
Lossingsbeleid marathonvluchten
- Tijdens de voorjaarsvergadering is er uitdrukkelijk gesproken over het lossingsbeleid
marathonvluchten en we waren er op basis van de besluitvorming over de criteria voor een
middag- en ochtendlossing dan ook zeker van dat we het gewenste resultaat hadden bereikt.
Alleen in zeer uitzonderlijke situaties zou hiervan afgeweken mogen worden van een
middaglossing. Als voorbeeld werd de vogelgriep genoemd. Zuidwesten wind is zeer zeker geen
uitzonderlijke situatie. We verwachten dat dit ook dusdanig verwoord is / zal worden in de notulen
van de Voorjaarsvergadering NPO.
- Volgens de begrippenlijst is een meerdaagse fondvlucht een vlucht waarbij de
wedvluchtorganiserende instantie er naar streeft door het tijdstip van lossing te voorkomen dat de
duiven op de dag van lossing hun hok zullen bereiken.
Voor Périgueux is dit aangenomen beleid niet gevolgd en we hebben hier in een eerder stadium ook
bezwaar tegen gemaakt. In verband met het bovenstaande willen we het volgende voorstellen:
Voorstel:
1) Bij marathon met middaglossing moet een middaglossing voorop staan. Alleen in zéér
uitzonderlijke situaties kan hiervan afgeweken worden. Zuidwesten wind wordt niet gezien als een
uitzonderlijke situatie.
2) Pas de begrippenlijst aan, namelijk in de loop der jaren is de term meerdaagse fondvluchten
gewijzigd in een marathonvlucht met middaglossing. Het voorstel is als volgt:
Marathonvlucht met middaglossing: Wedvlucht over grote afstand, waarbij de
wedvluchtorganiserende instantie er naar streeft door het tijdstip van lossing te voorkomen dat de
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duiven op de dag van lossing hun hok zullen bereiken. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties, kan
de lossingsverantwoordelijke besluiten tot een ochtendlossing.
Snelheidsberekening Marathonvluchten met een middaglossing
Op de vlucht vanuit Périgueux kwamen we voor het feit te staan dat een zeer groot aantal duiven voor de
neutralisatietijd werden geklasseerd. Deze duiven werden volgens de Neutralisatiefactor (NF4)
geklasseerd. Echter deze regeling is niet geschikt om een groot aantal duiven welke voor de
neutralisatietijd vallen te klasseren. Dit was destijds ook één van de bevindingen van de
neutralisatietijdcommissie. Op vlucht Périgueux bleek dit dan ook. Liefhebbers op de kortste afstand
waren beduidend in het voordeel en eindigden tot wel 30 plaatsen hoger dan volgens de traditionele
berekening (op basis van de afdelingsuitslag van afdeling 8). Dit lijkt ons dan ook zeer oneerlijk
Daarom ondersteunen we ook ten zeerste dat de toenmalige commissie neutralisatietijd naar het
bovenstaande gaat kijken. Daarbij zal gekeken moeten worden om tot een eerlijke klassering te komen
van de duiven die voor, tijdens en na de neutralisatietijd arriveren. Deze regeling zal dan ook toegepast
moeten kunnen worden voor marathonvluchten met een ochtendlossing.
Spelende leden in plaats van papieren leden
Voorstel: Te laten onderzoeken of het mogelijk is of het aantal spelende leden de basis kan vormen voor
het minimale aantal verplichte leden per samenspel. En dus niet het totaal aantal (papieren) leden. Het
aantal (spelende) leden zal dan niet op 90 gelegd moeten worden, maar wat lager. Dit aantal zal dusdanig
gekozen moeten worden, zodat samenspelen met 90 papieren leden niet in de problemen komen.
Motivatie: Het aantal papieren leden zegt vaak niks over het aantal leden dat ook daadwerkelijk
deelneemt aan de wedvluchten. Dit aantal is vaak een stuk lager en dat kan per samenspel verschillen.
Door naar het aantal spelende leden te kijken wordt een eerlijker beeld gekregen. Een spelend lid zou
gedefinieerd kunnen worden als lid die het afgelopen jaar aan een wedvlucht heeft deelgenomen. Dus het
aantal unieke spelende leden zullen gehaald kunnen worden uit de D-bestanden van het afgelopen
seizoen.
Hoklijsten
Elke jaar is er altijd veel papierwerk met het inleveren van de hoklijsten. Tevens blijft het erg lastig om
controle uit voeren of ieder lid hieraan voldaan heeft en dat er geen duiven ingekorfd worden die niet op
de hoklijst staan. Zou het niet mogelijk zijn om dit te digitaliseren, zodat er automatisch controle
uitgevoerd kan worden bij het insturen van de D-bestanden?
Voorstel: Het onderzoeken van de mogelijkheid om het insturen van de hoklijsten te automatiseren en dat
de NPO met een voorstel hierover komt.
Met vriendelijke groet,
Bestuur afdeling 8
(Frank Jacobs, secretaris)
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