
 
 

 
 

NPO Kampioenschappen 2023 12-01-2023 
 

Inleiding 
Op de NPO Ledenraad van 13 maart 2022 is het voorstel voor Eerlijk spel en de Nationale 
Kampioenschappen aangenomen. Het NPO Bestuur heeft de ervaringen in 2022 geëvalueerd 
en stelt een aantal aanpassingen voor. De voorgestelde aanpassingen zijn het resultaat van 
besluiten van en feedback op de NPO Ledenraad van 26 november 2022 en overleg met de 
rekenaar over wat haalbaar en werkbaar is. 
 
Toelichting bij de aanpassingen 
Invliegduiven 
Om te komen tot een werkbare regeling voor invliegduiven is besloten om het aantal 
invliegduiven voor alle spel niveaus gelijk te houden. Invliegduiven zijn dus toegestaan. Een 
liefhebber mag alle duiven meegeven als invliegduif en wanneer de liefhebber ervoor kiest 
een gedeelte van de ingekorfde duiven als invliegduiven mee te geven dan is het aantal 
invliegduiven op alle spel niveaus gelijk. 

 
Beste Marathonduif 
Zoals besloten op de NPO Ledenraad van 26 november 2022 tellen voor het 
duifkampioenschap Marathon de beste 3 resultaten behaald op de A vluchten. 

 
Extra Olympiade vluchten 
Volgens afspraak gelden uitsluitend vluchten van het Nationaal Vliegprogramma voor 
Olympiade kwalificatie. Om afdelingen te stimuleren Olympiade vluchten te organiseren in 
2023 is besloten dat indien deze Olympiade vluchten extra vluchten zijn, ze in 2023 wel te 
laten meetellen voor de Olympiade. Het NPO Bestuur moet vooraf toestemming verlenen 
om een extra vlucht te laten meetellen voor Olympiade kwalificatie waarbij het uitgangspunt 
is dat uitsluitend afdelingsvluchten, Sector en of Nationale vluchten hiervoor in aanmerking 
komen. Als een Olympiade vlucht al onderdeel is van het Nationaal Vliegprogramma telt de 
vlucht uiteraard voor Olympiade kwalificatie. 
 



Vogelgriep regeling 
In de bestaande afspraken is een vogelgriep regeling opgenomen voor de individuele 
liefhebber in de vorm van een extra streepvlucht. Dat blijft ongewijzigd. De aanpassing ziet 
op hoe om te gaan met een vlieggebied in geval van vogelgriep. In het geval dat meer dan 
50% van de leden in een vlieggebied wordt getroffen door vogelgriep quarantaine 
maatregelen bepaald het NPO Bestuur hoe dit wordt opgelost. De oplossing zal in de meeste 
gevallen bestaan uit het halen van de resultaten uit een hoger gelegen spel niveau. Niet in 
alle gevallen zal van een hoger gelegen spel niveau een uitslag beschikbaar zijn. Het kan 
daarom voorkomen dat in een dergelijk geval alle liefhebbers van het getroffen spelgebied 
niet worden geklasseerd. 

 
Afspraken voor 2023 
Onderstaand zijn de afspraken voor Eerlijk spel en de Nationale Kampioenschappen 
weergegeven. 

 
De uitslag van een concours 
o De uitslag berekening blijft ongewijzigd d.w.z. afstand/vliegtijd incl. NF14 en NFO18 voor 

de Marathon. 
o 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 Grootmeester uitslag met nul punten. 

o De volgorde is; snelste duif gevolgd door beste hokprestatie; Grootmeester. 
o 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. 

o We vliegen 1:3 
o De puntentelling begint bij duizend en loopt af naar nul. 
o De uitslagen op alle niveaus boven vereniging zijn gelijk van opzet. 

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

met uitzondering van Grand Prix, Nationale en Sector vluchten. 
o Het aantal invliegduiven is gelijk op alle niveaus waarbij niveau 1 leidend is. 
o Invliegduiven komen niet op de uitslag. 
o Invliegduiven gaan altijd over de inkorfantenne en worden geregistreerd. 
o Voor invliegduiven worden dezelfde kosten berekend als voor duiven die deelnemen aan 

het concours 
 

Inkorfbeperking/deelname maxima 
o Er komt geen inkorfbeperking 
o Wel komt er een maximum aan het aantal deelnemende duiven per liefhebber op een 

wedvlucht van 150 oude en 250 jonge duiven. 

o Alle duiven boven de maxima van 150 oud en 250 jong nemen automatisch deel als 
invliegduif. 

o Op de Natour geldt een maximum van 250 duiven.



 
Nationale kampioenschappen 
o We kennen 3 kampioenschappen Grootmeester (Hokkampioenschap), Aangewezen 

Kampioenschap en Duifkampioenschap. 
o Er is een kampioenschap voor senioren (25+) en Jeugdigen (25-). 
o Alleen vluchten van het Nationaal Vliegprogramma tellen voor de Nationale 

kampioenschappen. 
o We kennen kampioenschappen in de volgende categorieën; 

 Vitesse (V) Duif, Grootmeester en Aangewezen 
 Midfond (M) Duif, Grootmeester en Aangewezen 
 Dagfond (E) Duif, Grootmeester en Aangewezen 
 Marathon (A) Duif, Grootmeester en Aangewezen 
 Jong (J) Duif, Grootmeester 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 Grootmeester en Aangewezen kampioenschap 
o 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. 
o De categorieën V,M,E en A kennen elk 1 streepvlucht. De categorie J kent 2 

streepvluchten. 
o Voor beste Marathon duif tellen de drie beste resultaten op de A vluchten. 

 
Afspraken Nationale 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 tenzij het NPO Bestuur hiervoor toestemming verleent. 

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 
a) Het is niet uitgesloten dat door omstandigheden gedurende 2023 het Nationale 

vliegprogramma en of Nationale kampioenschappen worden aangepast. 
b) 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 en of een fair verloop 
van de kampioenschappen. In die gevallen kan het NPO bestuur besluiten de regels, al 
dan niet tijdelijk, aan te passen. 

c) 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. 

d) Indien in een Nationaal Vlieggebied meer dan 50% van de liefhebbers wordt getroffen 
door vogelgriep dan kan het NPO bestuur besluiten de regels, al dan niet tijdelijk, aan te 
passen. Indien redelijkerwijs geen passende oplossing voorhanden is kan het NPO 
Bestuur besluiten alle liefhebbers van het getroffen vlieggebied niet te klasseren op de 
betreffende vluchten. 

e) Er kunnen zich in het vliegseizoen onvoorziene omstandigheden voordoen bij de 
Nationale Vlieggebieden door epidemieën, vervoersverboden, veranderende wet- en 
regelgeving, 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. 

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

g) De besluiten van het NPO bestuur zijn bindend in deze. Het NPO en haar bestuur kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor gederfde materiële of immateriële schade als gevolg 
van genomen besluiten. 

Wijzigingen van het Nationale vliegprogramma en of Nationale kampioenschappen worden 
gepubliceerd in Op De Hoogte. 

 
 Het NPO bestuur. 


