Ladies leaque vragen lijst en antwoorden
Er zijn diverse wijzen mogelijk met betrekking op al dan niet lid zijn. Elk daarvan heeft zijn eigen
gevolgen. Tellen de dames bijvoorbeeld mee als stemgerechtigd? Is het dan een vliegend lid,
eventueel een vliegend hok, ook in de zin van 5 of 7 inkorvende leden voor een reguliere vlucht of
sector/NIC?
Wel als de dame zelf lid is geworden want ook zij heeft dan een lid nummer en is dus volwaardig lid
van de club/Afd /Npo. Mocht ervoor gekozen zijn spelend vanuit een bestaand lidnummer dat zal dit
niet van toepassing zijn want de dame heeft geen NPO lidnummer.
Als de dames deel uitmaken van een combinatie of samen spelen, tellen dan de ladyduiven voor de
uitslag ook bij de combinatie of is het een apart ladyconcours.
Als de dames deel uitmaken van een bestaand lidnummer dan zullen de duiven meetellen voor dat
lidnummer en worden achteraf gefilterd uit de uitslag voor de uitslag van de lady`s
Heeft de lady een eigen hoklijst met ent verplichting /lijst. Bij de ringensecretaris zijn deze
ringnummers niet bekend, gaan rechtstreeks naar de lady.
Als de dame in kwestie ervoor kiest om zelf lid te worden dan ja enting en hoklijst verplicht.
Spelende van uit een bestaand lid nummer dan zal dit niet van toepassing zijn want de ringen van de
dames zullen op de hoklijst en entlijst staan van het bestaande lid nummer. Ring nummers zijn
inmiddels wel bekend en zullen zeer binnen kort op de dame’s en/of bestaand lidnummer staan.

Jammer is dat vooraf niet kenbaar is gemaakt, dat niet alle klokken geschikt zijn, om met
meerdere liefhebbers op te spelen. Gevolg: Hier wordt men nu achteraf mee
geconfronteerd, terwijl sommige de ringen al in huis hebben.
Bestuur NPO is ervan uitgegaan ervan uit dat liefhebbers zelf vooraf weten of hun klok deze
functionaliteit heeft om met meerdere liefhebbers te spelen. Het is niet zo dat men op twee
verschillende lidnummers dient te spelen. Men kan er ook voor kiezen op het lidnummer van
een ander persoon te spelen. Gelden de duiven ook mee voor de kampioenschappen van
deze persoon.
Komen de 7000 series in aanmerking voor alle competities? In het geval van onze afdeling 10
hebben wij FNN, worden deze ringen hier ook herkend en kunnen deze duiven ook meedoen
( uiteraard met bijbetaling ) aan de derby’s?
Ja dit is mogelijk ook bij de Fondclub zal er geen contributie berekend worden, maar er zal
daartegen net zoals de 470000 serie ringen betaald moeten worden voor de ringen.
Dus om mee te doen met de 70000 ringserie zal er 80 eurocent per ring betaald moeten
worden aan de fondclub.
Voor de liefhebbers die dit willen regel dit voor 1 Mei met de fondclub!!!!
https://www.fondclub.nl/
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Wij spelen in 2019 combinatie, hoe worden de duiven met de 7000 ringen dan vermeld in de
uitslag, op combinatienaam of alleen op de Ladies naam?
Ligt eraan waarvoor men kiest, in de ladies league worden de duiven op de Ladies naam
vermeld In de andere competities onder de combinatienaam.
Hoe wordt gefilterd? Het kan toch alleen per afdeling, omdat anders de lossingstijden
verschillen. Je kunt toch onmogelijk filteren wanneer de duiven op een andere plaats en op
een ander tijdstip gelost worden.
Ons is nog niet bekend hoe de standen van de Ladies League berekend worden. Dit wordt
later bekendgemaakt.

Wij gaan nu weer een nieuwe cyclus in voor klasseringen voor evt. Olympiade Duiven (20192020). Stel wij kweken een klasbak, die hiervoor in aanmerking komt, op welke naam
kunnen wij de duif dan opgeven, op combinatienaam of op mijn eigen naam?
Gevolg: Moet ik de duif opgeven op mijn eigen naam, dan zou ik mijn combinatiepartner
tekort doen (zeer zekers niet wenselijk en verwarrend!!! ).
Op de combinatienaam, de eigen naam is alleen in gebruik bij de Ladies League.
Misschien zwartgallig ( maar niet zo bedoeld ) en in theorie mogelijk, de commissie “Eerlijk
spel” is bezig met inkorfbeperking, maar creëert men nu niet een situatie, om met veel jonge
duiven te spelen? Voorbeeld: Piet Jansen heeft drie dochters Lotje, Leentje en Liedje, dat zijn
op familienaam 90 ringen extra, plus de ringen die al besteld zijn door Piet en dat geeft weer
massa!!!
We wachten een eventueel voorstel van de commissie Eerlijk Spel hierover af.
Er zijn ook suggesties gedaan aan de commissie “Eerlijk spel”, dat op een coördinaat maar
door een liefhebber, combinatie mag worden gespeeld, dus niet vader, moeder of jeugdlid
apart, dit schept lijkt mij verwarring en wordt de massa dan weer niet aangemoedigd?
We wachten een eventueel voorstel van de commissie Eerlijk Spel hierover af.
Contributie/lidmaatschap voor de NPO het eerste jaar gratis, ook voor de
Basisvereniging/rayon/samenspel/afdeling?
We stellen ons voor dat er geen afdracht is naar het NPO en dus ook geen contributie naar de Afd toe
dus lijkt het ons meer dan normaal dat er ook verder geen kosten in rekening worden gebracht door
clubs en of rayon wel vinden wij als er een competitie aan verbonden is dan zal daar uiteraard inleg
voor gevraagd worden dit is in te vullen voor de club cq rayon.
Dit geld voor de nieuwe leden!!! en dus niet de bestaande leden.
Voor verdere informatie:
https://www.nationaleduivensportdagen.nl/ladiesleague/

Met vriendelijke groet, Hendri Zwiep, Bestuur NPO afdeling 10.
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