REGLEMENT 2018
SAMENSPEL E.B. & O.
“DE LUCHTREIZIGERS EERSEL – DE TELEGRAAF BERGEIJK “
Laatste wijziging: maart 2018

Dit reglement is gericht op de inkorflijst, aankomstlijst van de EC systemen en de poelbrief welke we voor
iedere wedvlucht bij het samenspel Eersel-Bergeijk (verder E.B.&O. genoemd) gebruiken. Naast dit
reglement geldt ook het NPO wedvluchtreglement. Indien u ook aan de Afdelingsconcoursen van Afd.Oost
Brabant, Nationaal of Internationaal Spel, dan gelden ook de regels van deze organisaties. Als er eventueel
fouten voorkomen op bij de EC systemen of klokken, dan wordt dit vermeld op de aankomstlijst/lichtstaat,
zodat de desbetreffende concoursgevende instantie de beslissing kan nemen hoe te handelen.
Echter bij het reglement geldt, dat bij ieder artikel als daar aanleiding toe is, het bestuur de beslissing heeft,
evt. met tussenkomst van het Tuchtcollege.
Indien in de volgende artikelen “klok” of “klokken” genoemd wordt, worden ook elektronische
constateersystemen bedoeld. Gelieve dit als zodanig te lezen.
1. P.V. De Luchtreizigers is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer
40235447. De Telegraaf is geregistreerd onder nummer 40235477.
2. Voor alle artikelen waarin dit reglement niet voorziet geldt het Wedvluchtreglement N.P.O. Waarin
verder niet voorzien wordt kan het bestuur beslissen, maar het bestuur is nooit hoofdelijk aansprakelijk
voor schade in welke vorm dan ook die aangericht is door de leden.
3. Het Samenspel E.B.&O. heeft een voorzitter en een secretaris. Zij vertegenwoordigen ons samenspel op
b.v. het voorzittersoverleg wat de afdeling pleegt te houden. Be- en herbenoeming kan elk jaar
plaatsvinden door de bestuurders die zitting hebben in het periodieke overleg op samenspelniveau. De
voorzitter en secretaris moeten ook uit deze groep komen.
4. Besluitvorming zal binnen het Samenspel E.B.&O. als volgt plaatsvinden:
- over eenvoudige of snel vereiste beslissingen beslist het dagelijks bestuur van de verenigingen,
- indien dit d.b. niet tot overeenstemming kan komen, gaan de voltallige besturen proberen de kwestie
op te lossen,
- indien dan nog geen overeenstemming kan worden bereikt, of als er gewone voorstellen komen
waarover gestemd moet worden wordt het besluit als volgt genomen. Elke vereniging telt het aantal
voor – en tegenstemmers van het voorstel. Alle stemmen worden over de twee vergaderingen
opgeteld, en wat hiervan de uitkomst is, is bepalend voor de besluitvorming. Op de vergaderingen
moet om een geldig besluit te kunnen nemen, minimaal 50% van de stemrecht hebbende leden
aanwezig zijn.
5. De duiven moeten eigendom zijn van het lid en alle duiven moeten op de hoklijst voorkomen. Het
inmanden gebeurt in de eigen vereniging. Zo niet mogelijk, wordt dit bekend gemaakt. De duiven
moeten op het eigen hok worden geklokt. Ook moet elk seizoen conform een door de overheid
opgelegde verplichting tot het enten van duiven tegen paramixo worden gedaan. Hoe dit precies moet
worden gedaan wordt jaarlijks gepubliceerd in de duivenbladen. De entlijsten moeten voor aanvang van
het seizoen ingeleverd worden bij het bestuur.
6. Op alle vluchten is het samenspel De Luchtreizigers Eersel/ De Telegraaf Bergeijk het primaire spel. Om
een vlucht te laten tellen voor punten moeten minstens 5 leden hiervoor ingekorfd hebben.

7. De poelbrief duidelijk invullen en niet met potlood. Verder alle gevraagde informatie volledig en
duidelijk invullen. Inkorflijsten en aankomstlijsten moeten door de deelnemer en commissie worden
ondertekend.
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8. Als een mechanische- of computerklok onverhoopt stilvalt en u uw constateringen moet doen bij een
ander lid, voor zover mogelijk, krijgt u hiervoor een looptijdvergoeding die 20 sec. per 100 meter is,
fietstijd is 10 sec. per 100 meter. Boven de 300 meter is fietstijd verplicht.
9. Inleg, uitslag, vracht en poulen.
Inleg: (verplicht) per duif € 0,12 aangeven tezamen met vracht bij regel gezet en totaal bedrag op uw
afrekenstrook.
Uitslag: (verplicht) deze kost per liefhebber € 20,00 per jaar; hiervoor krijgt u het gehele jaar door de
uitslag. Dit hoeft bij het niet aangegeven te worden.
Vracht: de kosten worden ieder seizoen voor aanvang bekendgemaakt.
Poelen: Alle poelen en series in de rijen onder niveau … d.m.v. het aantal aangeven.
Voor het primaire spel vereniging niveau 1.
Voor het Samenspel E.B.&O. niveau 2.
Voor het Samenspel Kempen niveau 3.
Voor spel in de afdelingsconoursen is dit niveau 8.
Voor Nationaal spel is dit niveau 9.
Als men poult, dan moet men op volgorde poulen. Men mag wel een bepaalde rij overslaan, maar als
men poult dan in de rij met vak een (1) beginnen. Poelgeld moet worden getotaliseerd in de kolom
“totaal bedrag”. Dit geldt ook als men via het elektronisch systeem de poelen ingeeft.
Het poelen op de poelbrief is als volgt:

Niveau 1 – vereniging 2220 en 2205
Inleg - aantal mee invullen
Uitslag – 0 ( dit omdat wij de uitslag buiten het poulestelsel om voor iedereen betalen)
Poule 1 t/m 19 niets invullen.
Poule 20 – aantal dat men op deze poule zet. ( verenigingsprijs – gaat af per vereniging op prijs
50 of volgende indien de poule niet op prijs 50 gezet is. Bij minder dan 50 prijzen naar de laatste
prijs per vereniging of verder naar voor indien de laatste prijs er niet voor gepould is).
Niveau 2 – samenspel 2220 en 2205
Inleg – aantal mee invullen
Uitslag – 0
Poulen – 1 t/m 19 kunnen gewoon gepould worden.
Poule 20 – niets invullen
Poule 21 – aantal invullen ( jeugdpoule) gaat af per categorie op ¼ van aantal duiven.
Niveau 3 – kempen ( samenspel Kempen 2205-2220-2247-2254)
Inleg – aantal mee invullen
Uitslag – 0
Poulen – niets invullen.
Dit niveau kunnen we gebruiken voor de Kempenuitslag en voor de NPO Vitesse
kampioenschappen omdat we dan een concoursgroep van 90 leden moeten hebben.
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Poulenstelsel samenspel
E.B.&O.
centen
inleg
gezet
12
per duif
uitslag
gratis
1
1:3
10
per duif
2
1:3
20
per duif
3
1:3
30
per duif
4
1:3
40
per duif
5
1:3
50
per duif
6
1:3
100 per duif
7
1:3
200 per duif
8
1:3
500 per duif
9
1:10
50
per duif
10
1:10 100 per duif
11
1:25
50
per duif
12
1:25 100 per duif
13
hwh
10
per duif
14
sp1
10
per duif

Niveau 2

Uitkeren

Alle duiven mogen worden gezet
Alle duiven mogen worden gezet
Alle duiven mogen worden gezet
Alle duiven mogen worden gezet
Alle duiven mogen worden gezet
Alle duiven mogen worden gezet
Alle duiven mogen worden gezet
Alle duiven mogen worden gezet
Alle duiven mogen worden gezet
Alle duiven mogen worden gezet
Alle duiven mogen worden gezet
Alle duiven mogen worden gezet
Alle duiven mogen worden gezet
Alle duiven mogen worden gezet

15

sp2

25

per duif

Alle duiven mogen worden gezet

16

sp3

50

per duif

Alle duiven mogen worden gezet

17

s2

50

per serie

Alle duiven mogen worden gezet

18

s3

50

per serie

Alle duiven mogen worden gezet

19

s4

50

per serie

Alle duiven mogen worden gezet

20

ver

10

per duif

Alle duiven mogen worden gezet

€ 0,30
€ 0,60
€ 0,90
€ 1,20
€ 1,50
€ 3,00
€ 6,00
€ 15,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 12,50
€ 25,00
in een keer 100%
in ½ - ¼ - ¼
onaangewezen serie 2 af in
€15,00 €7,50 €7,50 en rest
aangewezen serie 3 af in
€15,00 €7,50 €7,50 en rest
aangewezen serie 2 af in
€15,00 €7,50 €7,50 en rest
aangewezen serie 3 af in
€5,00 en rest
aangewezen serie 4 af in €
5,00 en rest
verenigingsprijs per
vereniging -

jeugdpoule - gaat af 100% per categorie 21
jp
10
per duif
Alle duiven mogen worden gezet
samenspeluitslag
Opmerkingen poule 21 JP - deze gaat af per categorie. Dus op categorie V vluchten , M vluchten,
enz.
Jeugdpoule (21)
Als extra poule in te stellen poule 21 de Jeugdpoule. Inleg 10 cent per duif in het samenspel.
Deze gaat af op de volgende prijzen in het samenspel indien hiervoor gezet.
Op alle concoursen per categorie op de prijs die valt op ¼ van aantal gezette duiven.
Prijsuitkering 100% van de inleg.
Alle poules gaan op de laatste vlucht van een bepaalde categorie zeker af. Als de prijs dan niet op de
vooraf bepaalde prijs gewonnen wordt, gaat deze naar de prijs daarvoor; dus b.v. 200e vitesse niet
gewonnen gaat de prijs naar nr. 199. Als deze ook niet gezet is naar 198 en zo verder .
De rekenaar maakt wekelijks in de uitslag melding of de jeugdpoule gevallen is, en over de hoogte
van het bedrag.
10. Als poulen of seriegelden niet gewonnen worden in de uitslag, komen die ten goede aan de
verenigingskassen in de verhouding ½ – ½.
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11. 1.Bij uitgestelde lossingen gaat het concours altijd door en telt ook mee voor de kampioenschappen.
2.Als de duiven terugkomen naar een andere lossingplaats dan waarvoor is ingemand, en aldaar worden
gelost, dan gaat het concours door voor punten als:
a. in geval van een vitessevlucht de vervangende vlucht vitesse blijft,
b. in geval van een midfondvlucht de vervangende vlucht midfond blijft,
c. in geval van een ééndaagse-fondvlucht de vervangende vlucht een ééndaagse fondvlucht blijft,
d. in geval van een overnachtvlucht de vervangende vlucht een overnachtvlucht blijft.
In dit geval gaan dus de punten genoemd in de gevallen onder 2a, 2b, 2c en 2d door voor het betreffende
kampioensonderdeel, en uiteraard het generaal kampioenschap.
Als een vlucht in een andere categorie terechtkomt, gaan de punten nergens meer voor door. Voor de
uitslag en geld kan wel worden gespeeld, maar men kan zich natuurlijk wel afmelden volgens de
geldende regels; zie hierna bij punt 3.
3. Degenen die bij een uitgestelde lossing op een maandag –indien dit geen nationaal erkende feestdag
is- niet mee wensen te spelen en hun poulgeld terug willen ontvangen, moeten zich de dag voor lossing
uiterlijk 22.00 uur afmelden bij een bestuurslid. Zonder afmelding speelt men automatisch mee. Indien
men aan een hoger spelniveau deelneemt –Afdelingsconcoursen en Nationaal – speelt men
automatisch mee, en kan men ook in E.B.&O. niet afmelden omdat dit het primaire spel is.
4. Als door Afd.Bestuur Oost-Brabant bericht wordt doorgegeven aan het bestuur dat er voor een
gepland lossingstijdstip duiven van deze vereniging ontsnapt zijn, wordt van deze vlucht geen
samenspel-uitslag gemaakt. Als gemeld wordt welke duif het is, kan de vlucht gewoon doorgaan. Zie
hiervoor het N.P.O.-wedvluchtreglement.
12. Melden duiven.
Marathon. Als u meespeelt op de Marathon fondvluchten, bent u verplicht op deze vluchten al uw
geklokte duiven na constatering door te melden aan een voor aanvang van het seizoen vastgestelde
meldingspost. Uiterlijk binnen 30 minuten moet dit gebeurd zijn. Als een duif in de neutralisatietijd
geklokt is, moet uiterlijk gemeld worden 30 minuten na afloop van de neutralisatietijd. (Zie voor de
precieze bepalingen het NPO-reglement). Door deze meldingen weten we wanneer de prijzen af zijn en
wanneer gelicht kan worden. Bij Nationaal moet dit ook uiterlijk binnen 30 minuten.
Eendagsfond en jonge duiven. Op de eendagsfond en jonge duiven boven 250km hoeven de duiven niet
meer gemeld te worden. Dit omdat de duiven meestal zeer snel vallen en de concoursen heel kort
openstaan. Het bestuur kan sancties treffen –diskwalificatie- tegen leden die niet aan bovengenoemde
regels voldoen; indien echter door een voor het bestuur aannemelijk argument niet aan bovengenoemde
regel is voldaan, kan zij besluiten niet tot diskwalificatie over te gaan.
Bij een slecht verloop sluit het concours 6 dagen na uur van lossing. Elektronische klokken dienen bij het
sluiten van het concours altijd een eindafslag te laten maken!!. Melden is, als het concours op de
Marathon de eerste dag na lossing niet afgelopen is, op de tweede dag niet meer nodig. Bij
morgenlossing, als er ’s-avonds nog geen drie duiven thuis zijn, dan moet de volgende dag nog wel
worden gemeld.
De klokken dienen in ieder geval –verzegeld- binnen te zijn; ook indien u niet geklokt heeft, voor de
volgende regeling.
13. De 1e drie kampioenen (samenspel) ontvangen een ingelijst diploma. De 1e 5 kampioenen worden
vermeld.
14. Betreffende de Afdelingsconcoursen en Nationaal moet men de instructies volgen van deze concoursen.
Zie hiervoor het Infomagazine van de afdeling en instructies Nationaal. Deze instructies en reglementen
liggen tijdens het vliegseizoen in het lokaal.
15. De mechanische klokken moeten tijdens het vliegseizoen in het clublokaal aanwezig zijn of, voor
gebruik tijdens de wedvluchten, in verzegelde toestand bij de liefhebber. Alle klokken moeten verzegeld
worden ingeleverd en afgeslagen. Klokken welke niet binnen zijn op het moment dat de commissie de
klokken regelt, worden niet meer geregeld voor dat weekend. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor
hun klok, ook voor de elektronische klokken. Zie het NPO-vliegreglement. Elektronische klokken
moeten ook als niet geconstateerd is, na de wedvlucht –OOK ALS DE WEDVLUCHT AFGELAST ISaangeboden worden bij de lichtcommissie voor een print-out en voorkoming van problemen bij de
volgende inkorving!
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16. Als een mechanische- of computerklok stilvalt voor de vlucht kan deze opnieuw gezet worden door het
bestuur of de regelaars. Krijgt een lid defect aan zijn klok tijdens het komen der duiven of net er voor,
dan is het dichtstbijzijnde lid “moreel” verplicht zijn duiven in zijn klok er bij te klokken, tenminste als
de betreffende persoon hier plaats voor heeft. Probeer in ieder geval elkaar te helpen, want stukken kan
iedereen krijgen. Als een klok tijdens een vlucht stilvalt, moet het volgende gebeuren: men gaat naar een
bestuurslid die een afslag maakt en een tijdbriefje klokt. De duiven komen op deze tijd in de klassering.
17. Het constateren moet gebeuren in bijpassende busjes, of zonder, als de klok hiervoor bestemd is, maar in
ieder geval in een door de Afdeling –klokkencommissie- goedgekeurde klok of m.b.v. een goedgekeurd
elektronisch constateersysteem. Er mag steeds maar één duif per constatering voorkomen, maar op de
concoursvluchten, waar de meeste duiven twee gummis omhebben, moet de 1e duif in 2 vakken geklokt
worden.
Ook als er 2 of meerdere klokken nodig zijn de 1e duif steeds in 2 aparte vakken klokken. Dit geldt ook
als er twee liefhebbers in een klok constateren, moet de 1e duif van beide liefhebbers apart geconstateerd
worden.
Bij een doorlopend concours op alle dagen zo te handelen.
Op concoursen waar de duiven twee gummis om hebben is het toegestaan, om beide gummis ieder in een
aparte klok te constateren.
In de klok die ter veiligstelling wordt gebruikt, worden uitsluitend tweede constateringen gedaan. Hier
moet na de eerste constatering een loze afslag worden gemaakt.
Concoursduiven kunnen zijn: Overgeringde duiven van de Midfondclub, Zuiderkempen-duiven,
Nationale duiven etc.
Volgedraaide klokken die nog afgeslagen kunnen worden tellen; in andere gevallen beslist het bestuur,
zo ook met een op- of stukgedraaide klokband. Zie hiervoor het NPO-wedvluchtreglement.
18. Een duif die thuis komt zonder gummiring of chipring of als deze niet meer te lezen is, kan geen prijs
meer vliegen.
Het verloop van een mechanische klok wordt als volgt berekend:
a. Indien een klok niet meer dan drie seconden per uur voor of achter loopt op radiotijd/DCF-77 signaal
vindt hiervan verrekening plaats,
b. Indien een klok meer dan drie seconden per uur voorloopt op radiotijd/DCF-77 signaal, wordt het
meerdere verloop niet verrekend,
c. Indien een klok meer dan drie seconden per uur achter loopt op radiotijd/DCF-77 signaal, wordt het
meerdere tweemaal verrekend.
d. Elektronische klokken mogen slechts 3 seconden per 24 uur verlopen.
De klokken worden normaal direct na de wedvlucht gelicht of het wordt bekend gemaakt als dit anders
is. Een stilgevallen klok binnen brengt met zegel eraan, zodat deze dan gecontroleerd kan worden of
deze opgedraaid is. In zo’n geval beslist het bestuur over wat er met het poelgeld gaat gebeuren.
De gummi moet in het vak zitten; tussen de schijf dan beslist het bestuur.
Een constatering die geheel niet te lezen of uit te maken is vervalt.
Door het gebruik van genummerde loodjes kan(!) het bestuur, bestaande uit de meerderheid besluiten om
de duiven alléén voor de punten te laten tellen, als de band opgedraaid of gescheurd is en de afdrukken
duidelijk herkenbaar zijn.
19. De uitslag wordt gemaakt volgens systeem “eigen snelheid”. Op alle vluchten wordt gespeeld 1 op 3
duiven prijs waarbij naar boven wordt afgerond wat het aantal prijzen betreft. V.b. 77 duiven is 26
prijzen.
20. Op vluchten waar gerekend wordt met de neutralisatietijd, wordt gerekend volgens de rekenmethode in
het N.P.O. wedvluchtreglement.
21. Puntenstelsel Samenspel. De punten worden gehaald uit de Samenspel-uitslag. Op elke vlucht krijgt de
eerste prijs 1000 punten en in verhouding van het aantal prijzen dalen de punten, afgerond op een cijfer
achter de komma. Na de laatste prijs samenspeluitslag kunnen geen punten meer behaald worden. Bij
gelijk aantal punten is degene kampioen welke de meeste prijzen speelde bij de eerste 10.
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22. Indien het vliegprogramma de mogelijkheid biedt om dezelfde duiven twee keer in te manden dan is het
verboden de duiven twee keer mee te geven in een weekend.
23. De kampioenschappen die verdiend kunnen worden zijn:
Welke vluchten waarvoor tellen is aangegeven in de tabel kampioenchappen.
Oude duiven:
Vitesse:
Tot 250 a 300 km aangewezen , onaangewezen, duifkampioen.
Midfond

Vanaf 250 à 300 km aangewezen, onaangewezen, duifkampioen.

Eendagsfond

Aangewezen , onaangewezen, duifkampioen.

Marathon

(middag, morgenlossing) aangewezen, onaangewezen, duifkampioen

Asduif oud

Duifkampioenschap.

Jonge duiven

Tot 250 km

Jonge duiven boven 250 km

Boven 250 km. aangewezen , onaangewezen, duifkampioen

Asduif jong

Jonge duiven tot en boven 250 km.

Navluchten oud

Aangewezen , onaangewezen, duifkampioen

Divisiespel

Kampioenschap waar de leden in divisies zijn verdeeld.

Samenspelcup

Speciaal kampioenschap over aangewezen vluchten.

Eerste getekende

Kampioenschap over alle vluchten.

aangewezen , onaangewezen, duifkampioen

Kampioenschappen puntentelling
Aangewezen
tellen 2 snelste duiven van de bovenste 3 getekenden.
Onaangewezen

tellen 1 per 10 verfijnd met maximum van 20 duiven

Duif

tellen de punten per duif.

Asduif – oud en jong

tellen de 10 beste prijzen van de vluchten oude duiven.

Divisiespel

Hiervoor zijn de leden verdeeld in divisies.
De puntentelling bestaat uit een aangewezen deel en een
onaangewezen deel. Deze worden bij elkaar opgesteld.
Voor het aangewezen deel telt het gemiddelde aantal punten van 2 geklokte duiven van de eerste 3
getekenden van de inkorflijst.
Voor het onaangewezen deel telt het gemiddelde aantal punten van 1 geklokte duif per 10 ingekorfde
duiven.
Voor de indeling van de divisie zie lijst indeling divisies.
Voor het divisiespel van De Telegraaf Bergeijk vervalt het slechtste resultaat.
Voor het divisiespel van De Luchtreizigers tellen de 25 beste resultaten.
Voor de kampioenschappen ( niveau 1) van 2205 De Telegraaf Bergeijk worden de punten genomen
uit de onderlinge uitslag. Voorde eindstanden van deze kampioenschappen vervalt de slechtste vlucht.
Voor de kampioenschappen ( niveau 1) van 2220 De Luchtreizigers worden de punten genomen uit
de samenspeluitslag niveau 2. Voor de eindstanden van deze kampioenschappen vervalt de slechtste
vlucht.
Voor de kampioenschappen samenspel worden de punten genomen uit de samenspeluitslag niveau 2.
Voor de eindstand van deze kampioenschappen vervalt de slechtste vlucht.
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Samenspelcup

Hiervoor tellen per vlucht de punten samenspel ( Niveau 2) van de
eerste en tweede getekende.
Hiervoor tellen alleen de aangewezen vluchten:
V17 28/4 Vervins
reserve V18 Laon
M19 12/5 Nanteuil
reserve M22 Sens
E21 26/5 Issoudun
reserve E23 Montlucon
A24 15/6 St.Vincent
reserve A27 Dax
A25 22/6 Agen
reserve A28 Bordeaux
J29
21/7 Chimay
reserve J30 Vervins
J32
11/8 Nanteuil
reserve J33 Sezanne
L35
1/9 Quievrain
reserve L36 Vervins
Totaal 8 vluchten met voor iedere categorie een reservevlucht. Deze reservevlucht telt alleen als een van
de voorgaande vluchten van dezelfde categorie niet doorgaan.
Op deze vluchten tellen de punten samenspel van de eerste en tweede getekende.
Bij toekenning van de prijzen gaat punten met eerste en tweede getekende boven hogere punten met een
prijs.
Per vlucht zijn er drie dagprijzen t.w. levensmiddelen en 2x een zak duivenvoer.
Voor de eindrangschikking alleen de 1ste een cup.
De prijzen worden uitgereikt op de kampioenendag van het samenspel.

24. Bij de Vitesse kampioenschappen tellen van de 7 aangeboden vluchten de 6 beste resultaten.
Voor de dagfond, als er een vlucht uitvalt wordt deze vervlogen op de reservedatum en telt dan mee voor
de dagfond. Voor de dagfond telt dan 4 van de 5. Altijd 4 tellen, ook als er maar 4 doorgaan. Bij elke
andere kampioenscategorie vervalt 1 vlucht. Dit is de vlucht waarop de minste punten zijn behaald. Dit
kan zijn dat op een vlucht niet wordt meegedaan, maar het kan ook zijn dat je op een vlucht je slechtste
prestatie in deze categorie hebt neergezet. Ook kan b.v. voor de duifkampioen een andere vlucht
vervallen als voor het onaangewezen kampioenschap. Ook voor het Generaal vervalt slechts één vlucht.
Wellicht ten overvloede: als voor een kampioenschap een vlucht wordt afgelast, blijft nog de restrictie
gelden dat de slechtste resultaten (van een andere vlucht) niet meegeteld worden. Voorbeeld: 7 vluchten
voor het kampioenschap. 1 vlucht wordt afgelast. De kampioen wordt degene die op 5 vluchten de beste
resultaten heeft neergezet. Voor elk kampioenschap tellen minimaal 3 vluchten. (Als er door b.v.
afgelasting maar 3 vluchten overblijven vervalt er voor deze categorie geen vlucht.
25. Bij overnachtvluchten waar ’s avonds de prijzen 1 op 3 niet af zijn, maar het concours van Nationaal en
Afdeling is wel gesloten, en in het samenspel minimaal 1 op 4 ook verdiend zijn, dan wordt er de dag er
op niet meer geklokt en wordt het concours als gesloten verklaard.
Voor de kampioenschappen worden dan de punten geteld die 1 op 3 behaald zouden zijn.
Bij een slecht verlopen vlucht waar ’s avonds de prijzen niet af zijn worden de klokken waar wel in
geklokt is ’s avonds gelicht of in ieder geval afgeslagen om ongeveer 22.00 uur. (Dit wordt per vlucht
bekendgemaakt, evt. rekening houdende met de neutralisatietijd) Dit iedere dag zolang tot de prijzen af
zijn of het concours sluit.
26. Het bestuur is tevens klokken-controlecommissie, zodat deze het recht heeft om uw klok te controleren.
27. Wil men iets veranderd hebben of wilt u een voorstel indienen, dan moet dit door minimaal 10 leden
ondertekend zijn, en tijdig worden ingeleverd. Het is verplicht om elk voorstel apart te laten
ondertekenen. In principe willen we dit voor 1 januari van elk jaar ingeleverd hebben, zodat er op de
jaarvergaderingen over gestemd zou kan worden. Alle voorstellen worden ter stemming voorgelegd, en
de uitslag hiervan bepaalt of het voorstel aangenomen of afgewezen is; mits dit in het samenspel
verwezenlijkt kan worden.
28. Nieuwe leden; leden die nog geen lid zijn van de N.P.O., kunnen zich het hele jaar door aanmelden en
kunnen na het invullen van de hoklijst al meteen hun duiven inmanden; voor prijzen kan men pas
meedoen zodra de coördinaten bekend zijn en de benodigde gegevens verwerkt zijn in de computer. De
aanmelding dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris van de vereniging. Het is echter niet zo dat
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men dan meteen lid is; het bestuur moet hierover zijn goedkeuring geven, en dit aan de Algemene
Vergadering mededelen.
29. Het overschrijven van vaste voetringen:
Iedere liefhebber is reglementair verplicht aangekochte of verkregen duiven onmiddellijk op zijn naam
te laten overschrijven, zowel bij Bureau N.P.O. als op de hoklijst.
Indien bij een wedvlucht blijkt dat een oude duif vóór 1 april niet op naam van de betreffende liefhebber
staat en niet op de hoklijst vermeld is, kan dit uitsluiting tot gevolg hebben
30. Controle ringnummers uitslag met de vlieglijst:
• Hiervoor alle vliegduiven van de hoklijsten inbrengen in de computer. Voor aanvang van het
vliegseizoen moet een lijst ingeleverd worden met hierop alle vliegduiven. Mutaties kunnen alleen
gebeuren via de mutatie-formulieren. Deze moeten ondertekend zijn door concoursleider, of diens
vervanger, of het dagelijks bestuur voor akkoord.
• Als de ringnummers fout op de poelbrief staan, en deze fout wordt niet gezien bij het inmanden, is
reclame op het desbetreffende ringnummer niet mogelijk.
31. Het inleveren van hoklijsten en entlijsten:
• Het tijdstip van inleveren van hoklijsten en wordt in publicaties bekendgemaakt.
• Entlijsten inleveren voor de eerste vlucht zowel bij de oude als jonge duiven.
• Ook de ringenserie van de jonge duiven moet op de hoklijst vermeld worden. De hoklijsten moeten
gecontroleerd worden, met de eigendomsbewijzen, door een bestuurslid welke dan tekent voor
akkoord.
32. Reclame op de uitslag:
Tijdens het vliegseizoen moet dit schriftelijk gebeuren. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 20.00 uur. Als echter
later ingekorfd wordt op zaterdag kan dit tot einde van deze inkorving. Indien anders wordt dit vermeld
op de uitslag.
33. Minimaal twee leden van het bestuur beslissen wat er gaat gebeuren als de duiven terug komen naar de
verzamelplaats in Bladel.
34. Indien een voorstel aangenomen/verworpen wordt, geldt dit voor een periode van 3 jaar. In bijzondere
gevallen kan, ter beoordeling van het bestuur E.B.& O., hiervan worden afgeweken en het voorstel
teruggebracht worden naar de Algemene Vergadering van de verenigingen.
35. Als de inkorvers menen dat een duif ziek is, en dit is voor meerdere personen duidelijk, wordt de duif
teruggegeven aan de eigenaar, met het verzoek zijn/haar duif weer mee naar huis te nemen.
36. Oude doffers met de natoer worden –indien mogelijk- in aparte manden gehuisvest.
37. Het is verboden om na inlevering van EC systeem en/of poulbrief nog bij te poelen.
38. Als via de media (radio, teletekst, telefoon) een verkeerd of onjuist lossingsbericht doorgegeven wordt,
probeert het bestuur iedereen op tijd te verwittigen. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zijn
de leden echter toch hiervoor zelf aansprakelijk/verantwoordelijk!!
39. Het is niet toegestaan trainingsduiven mee te geven op de concoursen.
40. Bij dit reglement is ook het N.P.O.-reglement m.b.t. “Oneigenlijk gebruik van substanties bij
Postduiven” van toepassing. Als basis geldt uiteraard de laatst bekende informatie van verboden
substanties N.P.O.
Onder oneigenlijk gebruik van substanties bij postduiven wordt verstaan het blootstellen van duiven aan
substanties, van welke aard dan ook, die schadelijk zijn voor duiven of waarvan redelijkerwijs verwacht
kan worden dat ze schadelijk zijn voor duiven.
Verboden zijn de volgende substanties:
- corticosteroïden
- anabole steroïden
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- niet-steroïdale ontstekingsremmers
- bèta-agonisten
- diuretica
41. Bestuur en commissies doen hun uiterste best om digitaal alle vluchtbestanden op tijd en helemaal
correct bij de wedvluchtorganiserende instanties te krijgen. Mocht er door wat voor reden dan ook,
helaas eens iets fout gaan, kan het bestuur en commissie hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. Het
lid heeft zelf ook de plicht om alles zo goed mogelijk te controleren en in geval van twijfel of
onjuistheden tijdig te reclameren.
41. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het betuur E.B.& O.
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