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Bestuursvoorstellen Algemene Vergadering Afdeling,  
27 oktober 2017 
 
Voorstel 1 Rayonindeling 2018-2020 
Het bestuur stelt het volgende voor: 

 de huidige rayonindeling te handhaven voor de komende 3 jaren, te weten 
2018-2020, zie bijlage; 

 de indeling van liefhebbers op basis van hokcoördinaten te handhaven. 
Tijdens de ALV van maart 2015 is besloten de voorgestelde rayonindeling van de 
rayoncommissie aan te nemen voor de periode 2015-2017.  
Een van de doelstellingen bij de opzet van de nieuwe rayonindeling was de 
duivensport zo aantrekkelijk mogelijk te houden, waarbij een eerlijke indeling 
met gelijke kansen voor iedereen het uitgangspunt zou moeten zijn. Wij 
realiseren ons dat de doelstelling wellicht niet voor alle liefhebbers is bereikt, 
maar mede gezien de respons op de huidige rayonindeling in de afgelopen 
periode vanuit de leden en de weergegeven “rayoncijfers” in de bijlage is het 
bestuur van mening dat we de komende jaren door moeten gaan met de huidige 
opzet.      
  
In het model is de mogelijkheid gecreëerd, indien bepaalde rayons onder het 
door de NPO vereiste minimum van 90 leden zal dalen, tot het samenvoegen van 
rayons, bijvoorbeeld 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8. Dit zou dan wel een (sportief 
gezien ongewenste) verbreding van het rayongebied tot gevolg hebben. Voor 
alsnog is er geen reden tot samenvoegen, alle rayons voldoen immers aan de 
gestelde normen. Wel dient te worden opgemerkt dat er wel degelijk verschillen 
zijn tussen de rayons v.w.b. het aantal leden en het gemiddeld ingezette duiven.  
In de bijlage wordt de aantallen per rayon weergegeven.  
 
Ter aanvulling verwijzen wij ook nog naar de score binnen afdeling 10 zoals is 
weergegeven in de resultaten van de gehouden NPO enquête 2016 m.b.t. 
indeling rayon/regio/kringen.  
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Tabel NPO- enquête 2016 

 

 
 
Voorstel 2 Kampioenschappen 2018 
In het seizoen 2017 hebben we een pilot uitgevoerd m.b.t. het landelijk van 
toepassing zijnde hokkampioenschap, waarbij de behaalde punten van alle 
prijsduiven worden gedeeld door het totaal aantal ingezette duiven. Het bestuur 
is van mening dat het hokkampioenschap eerder een aanvulling kan zijn op de 
bestaande kampioenschappen dan een vervanging voor het onaangewezen 
kampioenschap. Gezien het stelsel ook landelijk wordt toepast, in navolging van 
het 1:10 systeem bij onaangewezen kampioenschap, betreft het voorstel dan 
ook om met ingang van het seizoen 2018 het hokkampioenschap toe te voegen 
aan de al bestaande kampioenschappen. 
 
De te onderscheiden disciplines zijn:  
Vitesse     : alle V-vluchten. 
Midfond     : alle M-vluchten. 
Dagfond     : alle E-vluchten. 
Marathon     : alle A-vluchten. 
Jonge duiven   : alle J-vluchten. 
Zomerkampioen : alle X-vluchten.  
 
Kampioenschappen per discipline 

1. Hokkampioenschap:  
De punten van alle prijsduiven worden bij elkaar opgeteld en door het 
totaal aantal ingekorfde duiven gedeeld. Voorbeeld: Deelnemer X korft 30 
duiven in en heeft 10 prijsduiven die samen 5.000 punten halen. 
Deelnemer X verdiend op deze vlucht dan 5.000 : 30 =  166,67 punten 
voor het kampioenschap. 
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Een minimaal deelgetal is hierop van toepassing. Voor de vitesse, midfond 
en jonge duiven is dat 10 en voor de dagfond en meerdaagse fond 5.  

2. Onaangewezen kampioenschap: 
Hiervoor is het traditioneel systeem van 1:10 van toepassing.   

3. Aangewezen kampioenschap: 
Puntentelling: hiervoor telt 1 van de bovenste 2 duiven van de inkorflijst, 
gedeeld door 2. 

4. Duifkampioenschap per discipline: 
Alle vluchten per discipline tellen mee. 

 
Duifkampioenschap as-duif 
Naast de kampioenschappen per discipline een as-duif duifkampioenschap. 
Hiervoor tellen alle Vitesse, Midfond en Dagfond vluchten. De zogenaamde  
X-vluchten naast de jong duivenvluchten tellen in tegenstelling tot het seizoen 
2017 niet mee. 
 
Aftrekvluchten 
Voor de kampioenschappen onaangewezen, aangewezen en hokkampioenschap 1 
aftrekvlucht per discipline. Met de volgende restricties: 
Als er minder als 75% vluchten over blijft voor een discipline is er geen 
aftrekvlucht.  
 
Uitslagen 
Voor alle kampioenschappen geldt dat evenals in voorgaande jaren de punten 
verdiend worden in het rayon. De deelnemer met de meeste punten in zijn of 
haar rayon wordt afdelingskampioen.  
Voor het Marathon kampioenschap gelden de punten van de afdelingsuitslag.  
 
Aantallen kampioenen 
Het aantal te huldigen kampioenen per kampioenschap te stellen op 10. 
Voor het kampioenschap Marathon zijn dat er 5. 
 
Divisiespel 
Het divisiespel vergt organisatorisch te veel werk m.b.t. indeling van 
liefhebbers en het verwerken van mutaties a.g.v. niet ingedeelde leden. 
Vanuit de verenigingen is aan het begin van het seizoen ook weinig respons 
ontvangen m.b.t. de niet ingedeelde leden.  
Het bestuur stelt voor het divisiespel af te schaffen. Hiermee vervalt dan tevens 
de aan het divisiespel gerelateerde maandkampioenschappen. 
 
Ter aanvulling verwijzen wij ook nog naar de score binnen afdeling 10 zoals is 
weergegeven in de resultaten van de gehouden NPO enquête 2016 m.b.t. 
promotie/degradatieregeling. 
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Tabel NPO- enquête 2016 
 Landelijk deze regio 

Ja 28% 38% 

Nee 52% 45% 

Weet niet/geen 
mening 

20% 18% 

 
 
Voorstel 3 Wedvluchtprogramma 2018 
Het bestuur stelt voor het wedvluchtprogramma 2018 zoals vermeld in de bijlage 
bij dit voorstel vast te stellen. Opgemerkt dient te worden dat de losplaatsen nog 
aan verandering onderhevig kunnen zijn, vandaar dat deze nog niet zijn 
weergegeven in het schema. 
Vergelijk programma 2018 t.o.v. 2017: 

 indeling disciplines per week en opbouw afstanden conform 2017; 
 geen africhtingsvluchten; 
 start jonge duivenprogramma begin augustus, conform 2017,  

namelijk 4-8-2018; 
Voor wat betreft vergelijk jonge duiven wedvluchten 2017 t.o.v. 2016, zie 
bijlage. 
 


