Betreft: Reactie op voorstel “Kampioenschappen en eerlijk spel”
Emmen, 17 september 2020

Geacht bestuur NPO, Geachte kiesmannen,
Op de agenda van de NPO Ledenraad van 28 november 2020 staat het voorstel “Kampioenschappen
en eerlijk spel” geagendeerd als besluitvormend. We hebben de mogelijkheid om alvast op
beleidsstukken te reageren.
Hieronder vindt u een aantal kritische opmerkingen m.b.t. de voorstellen “Kampioenschappen en
eerlijk spel”.
- Invoering van het hokkampioenschap en afschaffen van 1 op 10 verfijnd zal resulteren in
minder ingekorfde duiven. Bij het hokkampioenschap telt elke ingekorfde duif mee voor de
punten, bij het 1 op 10 kampioenschap ook wel, maar als de ingekorfde duif mist dan is bij
het 1 op 10 kampioenschap dit minder nadelig dan bij het hokkampioenschap. De liefhebbers
die spelen voor het hokkampioenschap zullen de duiven die in de loop van het seizoen
minder gepresteerd hebben, op een bepaald moment thuislaten omdat ze punten kosten als
ze niet (vroeg) op de uitslag komen.
Voor invoering van het 1 op 10 kampioenschap verfijnd, zag je dat ook bij het oude 1 op 10
kampioenschap. Men speelde met ploegen van 10, 20, 30 i.p.v. met bijv. 12, 23 of 34.
- Bij het hokkampioenschap geldt een ondergrens, bij de Grootmeesters is dat op de
vitesse/midfond/jong/natour 10 duiven en bij de (dag)fond 5 duiven. Hantering van deze
ondergrens heeft gevolgen voor de kleine liefhebber die maar 8 duiven op de vitesse of 3
duiven op de fond speelt omdat zijn puntentotaal door 10 c.q. 5 gedeeld wordt. Dit kan niet
de bedoeling zijn. Op de laatste dagfondvlucht van de afdeling 10 stonden 37 liefhebbers op
de uitslag met minder dan 5 duiven ingekorfd.
- Afhankelijk van het vluchtverloop beïnvloed door weer, lostijd, losdag, enz. worden op de
ene vlucht meer punten behaald dan op een andere vlucht in hetzelfde weekeind. Hieronder
een voorbeeld van week 35. De afdeling 10 had een moeizaam verlopen vlucht vanaf Arlon,
de eerste duif maakte een hoge snelheid (1679 mm) en het concours stond 50 minuten (dat
is lang) open. Vaak zie je bij dit soort vluchten een lage punten score. De beste liefhebber van
de afdeling 10 scoort net zoveel punten (374) als de nummer 10 van de afdeling 9. Op
dezelfde dag heeft de afdeling 10 een natourvlucht vanuit Venlo (1e duif 1822 m.p.m.,
concoursduur 20 minuten). Een vlotter verloop en dus ook een hoger puntenaantal, 627 voor
de beste liefhebber.
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Dit is een vorm van oneerlijkheid m.b.t. nationale kampioenschappen maar ook m.b.t.
kampioenschappen op lagere niveaus. Het is eerlijker om aan de beste liefhebber een vast
aantal punten te geven, bijv. 1000. Hieronder een voorbeeld:
Op de vlucht hebben 200 liefhebbers ingekorfd. De beste liefhebber krijgt (altijd) 1000
punten, de 2e liefhebber krijgt 995 (1000 – 1000/200), de 3e liefhebbers 990, enz. Op deze
manier is het eerlijker t.o.v. de behaalde resultaten op andere vluchten die onder zwaardere
of lichtere omstandigheden zijn vervlogen.
Een duif die 50 meter losvliegt t.o.v. de 2e duif krijgt die waardering ook niet terug in vorm
van punten omdat de 2e duif de punten krijgt o.b.v. het aantal ingekorfde duiven (1000 – de
wegslag per prijsduif).
Op bepaalde onderdelen is het makkelijker om hoge punten te halen. Elk jaar worden op de
natour door de specialisten die met verduisterde duiven spelen hoge punten behaald, bekijk
de publicaties in het Spoor van de natourvluchten maar eens.
Punten voor de hokkampioenschappen komen vanuit uitslagen van rayons, kringen,
samenspelen, enz. Er zijn spelvormen waar relatief veel fondduiven worden ingekorfd die
wel voor de punten tellen maar nauwelijks op de uitslag komen. Hieronder de grootmeesters
van vlucht M26 afdeling 11. De eerste 10 komen allemaal uit samenspel A, een samenspel
met veel fondliefhebbers. Op deze vlucht heeft samenspel A een verloop van 364 m.p.m.
tussen de 1e en laatste prijsduif, de overige 5 samenspelen zitten op een verloop van 200
m.p.m. Door de mindere concurrentie is het makkelijker om hoge punten te halen, niet
eerlijk voor de liefhebbers in de andere samenspelen. Bij het onaangewezen kampioenschap
1 op 10 kan in elk rayon hoge punten behaald worden omdat de 1e duif 1000 punten krijgt.
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Op het niveau van vereniging, CC, rayon en afdeling moet het mogelijk zijn om te kunnen
afwijken m.b.t. de kampioenschappen, bijv. de keuze voor 1 op 10 verfijnd i.p.v. het
hokkampioenschap.
In uw toelichting geeft u aan “De ervaringen met de Grootmeester competitie toont aan dat
de kleinere en middelgrote liefhebber minstens evenveel kans heeft dan een grote of
professionele speler.” Veel van de grote/professionele liefhebbers leggen zich niet toe op de
kampioenschappen, ze gaan voor de kettinguitslagen (teletekst) en duifkampioenschappen
op landelijk niveau. Als de professionele liefhebber zich gaat toeleggen op de
hokkampioenschappen dan zullen ze die ook gaan domineren. Zie de tussenstand van de
generaal grootmeesters, de familie Eijerkamp spelend onder twee namen staan hier op
plaats 1 en plaats 2. Zij korven geen extreem grote aantallen duiven in, maar wel duiven die
kans maken op topklasseringen.

Bovenstaande feitelijkheden zorgen er dus voor, dat de voorkeur van ons als bestuur uitgaat
naar het in stand houden van het 1 op 10 verfijnd kampioenschap voor het onaangewezen
kampioenschap..
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