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”IK HEB VERTROUWEN IN DE TOEKOMST”

Voorwoord
’De Vlucht naar de toekomst’ ligt voor u!
Een document dat gezien mag worden als de start van een 
proces op weg naar een moderne sportorganisatie.
Want we mogen toch rustig stellen dat onze sport in een vrije 
val was terechtgekomen. Het is hard nodig dat we deze weg 
inslaan. We hebben geen keus meer. Het imago van de sport 
staat ter discussie, de gezinsvriendelijkheid staat onder zware 
druk, de leden lopen weg en de aanwas van nieuwe leden 
blijft achter.

Het bestuur heeft zijn verantwoordelijkheid genomen.
Een verantwoordelijkheid van oppakken en aanpakken.
Het bieden van perspectief en elan voor de duivensport.
Daarom hebben we in de afgelopen periode één vraag na-
drukkelijk centraal gesteld: “als we vandaag met onze sport 
zouden beginnen, hoe zouden we die dan inrichten?”.
Met de beantwoording van die vraag zijn we sinds de zomer 
van 2009 bezig. In diverse stappen hebben we de vraag naar 
het waarom van de verandering beantwoord. Tevens hebben 
we de agenda voor de toekomst bepaald.
Die agenda is neergelegd in het basisdocument dat is vast-
gesteld door de Algemene Vergadering van 13 maart 2010. 
In die stappen is er veel tijd ingeruimd voor het gesprek met 
de leden: of het nu een rondje land was, of reacties via het le-
denpanel Nu ligt het document ’de Vlucht naar de toekomst’ 
voor u. Dit document geeft in hoofdlijnen het antwoord op die 
centrale vraag. Een document dat in een samenhangend ge-
heel het perspectief voor de duivensport in al zijn geledingen 
laat zien. Of het nu het vliegprogramma is, de verenigings-
structuur, de werkorganisatie, transport, financiën of com-
municatie, de contouren van de duivensport in Nederland en 
van de NPO zijn helder uitgetekend.

Dat geeft vertrouwen voor de toekomst! Het NPO-bestuur 
heeft met dit document vertrouwen in alle stappen die wij 
nog moeten zetten, heeft vertrouwen in de organisatie om  
dit proces mogelijk te maken en heeft vertrouwen in de men-
sen die het moeten doen. We zijn begonnen met vliegen, we 
zijn in de lucht, dat is onomkeerbaar, we hebben nog geen 
uitslag, maar wel alle condities geschapen om een goede 
klassering mogelijk te maken.
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Kort gezegd komt de analyse 
van de problemen er op neer dat 

de ontwikkeling van de duivensport 
in Nederland niet meer aansluit op de behoef-
ten van de leden en te weinig rekening houdt 
met allerlei technologische ontwikkelingen en 
mogelijkheden.
We stonden stil, hadden te weinig oog voor 
wat leefde onder de leden en dat betekende 
achteruitgang.
Even kort door de bocht geformuleerd: als we 
niets zouden doen zouden er straks alleen een 
paar professionals overblijven, maar de sport 
voor de liefhebber zal dan volledig zijn weg-
gevaagd. Het bestuur heeft die handschoen 
opgepakt en wil het uiteraard niet zover laten 
komen. Er is nu een weg uitgetekend waarin 
perspectief voor de duivensport wordt gebo-
den. Het is de weg naar een moderne sportor-
ganisatie! Die weg zijn wij nu ingeslagen. 
We zijn begonnen met het vaststellen van het 

Startdocument: ’Op weg naar perspectief’.
Dat document is unaniem vastgesteld door 
de Algemene Vergadering van 17 oktober 
2009. In het startdocument is de noodzaak 
van verandering indringend beschreven. Het 
geeft antwoord op de vraag waarom de NPO 
moet veranderen en waarom de duivensport in 
Nederland moet veranderen.
Op 13 maart 2010 heeft de Algemene Vergade-
ring het basisdocument unaniem vastgesteld.
Het basisdocument geeft aan welke onderwer-
pen allemaal gaan veranderen.
Het basisdocument is de agenda voor de toe-
komst. Alle te veranderen onderwerpen staan 

op die agenda.
In dit document ’de Vlucht naar de toekomst’ 
worden de contouren van de duivensport in 
Nederland zichtbaar, worden de contouren van 
de vereniging- en werkorganisatie uitgetekend 
en wordt aangegeven waar de NPO naar toe 
werkt als het gaat om de diverse randvoor-
waarden (van inkorven tot communicatie, van 
financiën tot transport en van de basisvereni-
ging tot aan internationale samenwerking). 

DE VLUCHT NAAR DE TOEKOMST
De vlucht naar de toekomst is begonnen. Dat is hard nodig gebleken. Want er 

heerst onder de leden een gevoel van onvrede: als er niets gebeurt is het over een 

paar jaar afgelopen met onze duivensport! Leden zeggen hun lidmaatschap op. 

Het plezier in de sport verdwijnt. >>

”Het is de weg naar een  
              moderne sportorganisatie”

Albert de Jong:

Wie A zegt (en de wens uit-
spreekt), dan B zegt (en de wil 
uitspreekt) zal nu ook C zeggen 
en moet daadkracht tonen. We 
zijn op de goede weg, terug is 
geen optie meer….

>>

>>
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3De	sport	centraal
Ook dat is een fundamenteel principe voor de 
verandering die de NPO nu inslaat. 
De NPO gaat op weg naar een moderne 
sportorganisatie.
Een sportorganisatie is altijd te herkennen aan 
drie kenmerken: 
-  competitie, 
-  kaderopleiding (een opleidingsprogramma 

voor kennis en vaardigheden op alle terrei-
nen van de sport)

-    arbitrage/de zuiverheid van het spel. Niet 
alleen doping, maar ook vergelijkbare 
uitslagen. Ook het lossingsbeleid en meteo 
zijn hierop van invloed, maar ook bijvoor-
beeld het aantal duiven. Hieruit volgt het 
principe: het creëren van meer gelijke 
kansen

De drie bovenstaande kenmerken (competitie, 
kaderopleiding en arbitrage) worden in dit 
document op hoofdlijnen verder ingevuld. Alle 
overige zaken zijn daaraan ondergeschikt.
De sport is leidend. Dit betekent dat de in-
richting van de vereniging, de taken van de 

werkorganisatie, de plaats van vervoer, finan-
ciën, communicatie, inkorfcentra, etc. zodanig 
zijn ingericht dat deze ten dienste staan van 
de sport op grond van de eisen die daar anno 
2010 aan worden gesteld.

Sport centraal

Ontwikkeling

Verscheidenheid

3

3

Permanente	ontwikkeling
Doordat we niet in tijd zijn meegegaan met 
diverse ontwikkelingen en behoeften van de 
leden staan we nu behoorlijk op achterstand. 
Deze valkuil zullen we in de toekomst moeten 
vermijden. Daarom zullen we vanaf nu een pro-
ces in gaan van permanente ontwikkeling, van 
permanente vernieuwing en van continu veran-
deren. Daardoor blijven we scherp op wat leden 
van ons vragen en verwachten en blijven we 
scherp op digitale en technologische ontwik-
kelingen en blijven we scherp op de maatschap-
pelijke positie van de duivensport.
Het vergt een houding van bestuur en direc-
tie om voortdurend alert te zijn op trends en 
ontwikkelingen die een relatie hebben met en 
van invloed kunnen zijn op de duivensport. Het 
vergt een open houding om kennis uit te wis-
selen en innovatieve oplossingen aan te dragen. 
Die open houding geldt trouwens voor alle 
duivenliefhebbers.

De	NPO	als	trendsettende	organisatie
Uit het eerste uitgangspunt vloeit als het ware 
al voort dat de NPO de weg in slaat van trend-
volger naar trendsetter. Niet langer volgen we 
de ontwikkelingen, maar we gaan zelf beleid 
voeren, gaan zelf ontwikkelingen in gang 
zetten. Dat doen we niet alleen op nationaal 
niveau, maar we gaan ook de uitdaging aan 
om dat internationaal te doen. Continu op zoek 
naar nieuwe wegen om onze sport te moderni-
seren; om het plezier in de sport voorop te stel-
len. Daarom zal het bestuur ook een proactieve 

bestuursstijl ontwikkelen die op veel dossiers 
wordt losgelaten.

Nationaal	kader
Met nationaal kader bedoelen we dat er een 
heldere regeling is voor de berekening van 
kampioenschappen, dat er vergelijkbare uitsla-
gen zijn. Dus een nationaal kader die uitgaat 
van dezelfde afstanden per discipline, gelijke 
vluchtdagen, dezelfde opbouw van de uitslag, 
dezelfde criteria voor kampioenschappen.

Eenheid	in	verscheidenheid
Dit is het principe waarop de vernieuwde NPO 
gaat bouwen. Een landelijke organisatie met 
een landelijk bestuur en landelijke verenigings-
structuur welke wordt opgebouwd vanuit de 
diverse disciplines. We onderkennen de vol-
gende disciplines:
- vitesse (sprint)
-  midfond (middenafstand)
-  dagfond (lange afstand)
-  marathon-ochtendlossing (marathon)
-  marathon-middaglossing (marathon)
-  jonge duiven
-  tentoonstellingen/showduiven
De een vliegt vitesse de ander is helemaal 
lyrisch over de marathon. Het gaat er om dat 
leden hun eigen spel kunnen spelen en daarop 
zeggenschap uitoefenen.
De eenheid bestaat er dan uit dat de inrichting 
van de duivensport, de verenigingsstructuur 
en het leiderschap samengebracht wordt in 
één sportorganisatie.

Uitgangspunten NPO
Met de aanvaarding van het startdocument heeft het bestuur één vraag centraal 

gesteld, namelijk: “Als we vandaag met onze sport zouden beginnen, hoe zouden we 

die dan inrichten?”. Het stellen van die vraag is leidend voor de inrichting van de 

te vernieuwen duivensport in Nederland. Het antwoord op die vraag heeft geleid tot 

een paar belangrijke uitgangspunten, namelijk:

“Als we vandaag met onze sport zouden beginnen,  
            hoe zouden we die dan inrichten?”

>> V
lucht naar de toekom

st

Gezinsvriendelijkheid
Dit document zal de gezinsvriendelijkheid 
duidelijk doen toenemen. Geen generale 
kampioenschappen en een inkorfprogramma 
waaruit men zelf de vluchten kan kiezen. 
Men kan deelnemen aan vitesse 1, 2 of 
3, midfond oud 1 en 2 en jonge duiven 1 
of 2 waardoor vakanties mogelijk zijn. De 
spreiding van de inkorfmogelijkheden voor 
bepaalde vluchten over diverse lokalen zal 
verlichting van werk kunnen betekenen. 
De zaterdag als vaste vluchtdag. Op alle 
vluchten voor de kampioenschappen zijn 
aftrekvluchten opgenomen die voor zater-
dagsvliegers van belang zijn, maar ook voor 
een weekend weg. 
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Ontwikkelingen in de organisatie van de duivensport

niet alleen, maar samen met de leden. Voor de 
uitwerking zullen dan ook allerlei werkgroepen 
worden gevormd.
Overigens zullen we zowel bij de uitwerking 
als straks in de uitvoering deskundigen nodig 
hebben om de veranderingen op deze terrei-
nen gestalte te geven, bijvoorbeeld ervaren 
marketingdeskundigen, sponsorsmanagers, 
communicatiedeskundigen, etc.
De uitwerking gaan we trouwens niet in één 
keer doen, maar stap voor stap.
Geen oude schoenen weggooien, voordat de 
nieuwe goed passen, maar aangezien de oude 
schoenen knellen, werken we wel gestaag 
door.
Op die randvoorwaarden gaan we de komende 
tijd verder beleid voeren.

De organisatie is de drager van de sport, het 
voertuig.
Daarin krijgt de sport zijn structuur, of het nu 
de vereniging is of de werkorganisatie.
Het leidend principe daarvoor is dat de struc-
tuur de sport volgt.
De werkorganisatie schept de randvoorwaar-
den en verstrekt de faciliteiten om die sport 
mogelijk te maken. De werkorganisatie als 
dienstencentrum voor de duivensport.
De vereniging structureert de betrokkenheid 
van de leden. Daarin komen de leden samen 
om hun sport uit te oefenen en te beleven. 
Daar moet ook ruimte zijn voor  gezinsvriende-
lijkheid van de sport en treden de leden op als 
ambassadeurs van de duivensport.
In de vereniging krijgt ook de democratie vorm 
door middel van een zeggenschapstructuur 
voor de leden.
In die organisatie is er een bestuur die leiding 

geeft aan de vereniging en een directie die 
leiding geeft aan de werkorganisatie.
Samen met de leiding creëren de leden een 
organisatie die uitgaat van openheid, transpa-
rantie en die dienstverlenend en democratisch 
is ingericht.

Beweging,	agenda	en	leiderschap
In het startdocument hebben we uitgetekend 
dat verandering altijd betrekking heeft op be-
weging, agenda en leiderschap.
Om met de beweging te beginnen.
We hebben geconstateerd dat de beweging op 
sterven na dood is.
Er moest iets gebeuren en er is iets gebeurd.
Met velen in de duivensport in Nederland heb-
ben we de weg in geslagen van oppakken en 
doorpakken.
De neergaande spiraal is omgebogen in een 
weg omhoog, in de vlucht naar de toekomst.
Wil die weg succesvol zijn dan hebben we 
iedereen nodig. Om ideeën in te brengen, 
voorstellen te doen, ontwikkelingen in gang te 
zetten, mee te denken, maar ook om gewoon 
met de sport bezig te zijn. Om de duiven in te 
manden en in spanning de thuiskomst  af te 
wachten en natuurlijk nieuwsgierig te zijn naar 
de uitslag.
Daarom is ook een eenduidig lossingsbeleid 
nodig en hebben we een rekenbureau nodig 
die de uitslagen correct berekent, maar 
ook om slimme toepassingen in onze >>

De sport centraal betekent dat organisatie en 
randvoorwaarden zodanig worden ingericht 
dat die ten dienste staan van de sport.
Daarom is in dit document een prominente 
plek ingeruimd voor de sportuitoefening.
In het volgende hoofdstuk wordt dat verder 
uitgewerkt.
Daarin staat de visie op de sportuitoefening en 
wordt dit concreet uitgewerkt in een vliegpro-
gramma voor 2011.
Een vliegprogramma dat door de opbouw een 
keuzeprogramma is. Het vliegprogramma is 
vanuit de al eerder gepresenteerde discipli-

nes opgebouwd. Zie daarvoor de indeling in 
afstanden.

De randvoorwaarden zijn te beschouwen als 
de smeerolie of “maizena” van de sport.
Die moeten de sport soepel laten functioneren.
In dit document wordt op deze verschillende 
randvoorwaarden de ontwikkelingsrichting 
bepaald; zeg maar de hoofdlijnen. 
De concrete uitwerking doen we aan de hand 
van bestuursopdrachten van het bestuur van 
de NPO.
Die uitwerking doet het bestuur trouwens 

In dit document ’de Vlucht naar de toekomst’ is een drietrapsontwikkeling te herken-

nen. Een ontwikkeling die de sport centraal stelt en van daaruit verder de sport en 

de organisatie opbouwt.

Grafisch gezien ziet 
dat er als volgt uit:

Vlucht	naar	de	
toekomst

Organisatie:
- structuur
- cultuur
- werkorganisatie

Sport:
Competitie,
kaderopleiding
en arbitrage

Randvoorwaarden:
1. Inkorfproces
2. Centrale registratie
3. Transport en logistiek
4. Centrale verkeersleiding
 (lossing, meteo, vluchtleiding)
5. Nationaal rekenbureau

6. PR en communicatie
7. Financieel beleid
8. Permanente ontwikkeling
9. Samenwerking
10. Regelgeving

1

2

3
4
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Adres:
Bedrijfsweg 14
Grootebroek
T. 0228 - 518666
F. 0228 - 518681
I. info@laan-kozijnen.nl

Openingstijden:
di. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 14.00 uur
maandag gesloten

 
www.pelasun.nl

•  Dak met Polycarbonaatplaten 
(of tegen meerprijs met gelaagd glas)

•  Standaard in creme of antraciet, alle andere 
 Ral-kleuren op aanvraag leverbaar

•  Eenvoudige montage of
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sport te bedenken om de werkzaamheden in 
de sport te vergemakkelijken. Om dat een ie-
der nieuwsgierig is naar die uitslagen hebben 
we een goed communicatiebeleid nodig dat 
niet alleen de uitslagen goed communiceert, 
maar ook het beleid van de NPO.
Om als leden elkaar uit te dagen om mee te 
doen, om nog beter te worden dan het jaar 
daarvoor, om naar iedereen uit te dragen hoe 
spannend de duivensport is, zodat leden als 
ambassadeurs van de duivensport kunnen 
optreden. Een beweging die plezier in de 
sport uitstraalt. De leiding van de duivensport 
wil dat realiseren op basis van een heldere 
agenda. Een agenda die is neergelegd in het 
basisdocument. Een agenda die uitgaat van 
het realiseren van een moderne sportorganisa-
tie. Daarom staat de sport centraal en is dat als 
eerste uitgewerkt. De sport, de randvoorwaar-
den en de organisatie zijn echter onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Onlosmakelijk als het 
gaat om de vlucht naar de toekomst.

Het één kan niet zonder het ander. De sport 
heeft structuur nodig en randvoorwaarden. 
Randvoorwaarden zijn van invloed op de sport-
beleving en sportuitoefening. Zo grijpt alles 
in elkaar. Het bestuur, maar ook kiesmannen, 
afdelingsvoorzitters en de verenigingsbestu-
ren zal hun verantwoordelijkheid nemen en 
voortdurend in gesprek blijven met de leden 
om te zien of hun wensen gerealiseerd kunnen 
worden. Inspelen op de behoefte van de leden 
is één van de belangrijkste uitgangspunten 

voor de vernieuwde duivensportbeweging in 
Nederland. Leiderschap derhalve die ontwikke-
lingen stimuleert, die nieuwe wegen durft in te 
slaan en die draagvlak creëert om die nieuwe 
wegen in te slaan. Om niet alleen trendsetter 
te willen zijn, maar ook te blijven!
Leiderschap die visie uitstraalt op de ontwik-

keling van de duivensport en vertrouwen heeft 
in de mensen die de sport verder moeten bren-
gen. Leiding die vanuit een innerlijke over-
tuiging meehelpt de vlucht naar de toekomst 
verder vorm te geven. Daarom staat de ont-
wikkeling van de sport centraal en staat al het 
andere (organisatie en randvoorwaarden) ten 
dienste van de sport. De veranderingen die we 
aanbrengen doen we vanuit een dynamische 
houding. De leiding van de NPO dient dan ook 
daadkracht te tonen om deze veranderingen 
inhoud en gestalte te geven. Niet de veran-
dering zelf is het doel, maar de weg naar een 
moderne sportorganisatie. Het bestuur van de 
NPO zal altijd helder communiceren over de 
bereikte resultaten op die weg en wat er nog 
moet gebeuren. De leden blijven daar volop 
bij betrokken. Een ieder wordt uitgedaagd om 
mee te doen aan de vernieuwde duivensport-
beweging in Nederland.

>>

”Leiderschap die nieuwe wegen  
                                 durft in te slaan”
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Nieuwe	visie
De afgelopen maanden is er intensief ge-
werkt aan een nieuwe visie op de duivensport 
waarbij de geluiden uit de praktijk leidend zijn 
geweest. Gebruik is gemaakt van de vorig jaar 
gehouden enquête onder de fondspelers, de 
opmerkingen gemaakt tijdens de avonden met 
de leden in het land, de discussies op het inter-
netforum en reacties die ons via allerlei wegen 
bereikten. Er is een werkgroep door ons in het 
leven geroepen waarin vertegenwoordigers uit 
de verschillende disciplines zitting hebben, zo-
wel toonaangevende als gewone liefhebbers. 
Het resultaat daarvan is een nieuwe opzet van 
een nationaal vliegprogramma inclusief een 
bijpassend kampioenschapstelsel.
We moeten onze sport veranderen, daar zijn 
we het over eens. We hebben daarvoor een 
ontwikkeltraject in gang gezet. Duidelijk is, is 
dat we wat betreft het spel ons moeten richten 
op de wensen die in de verschillende speldis-
ciplines leven, dat onze sport ook ruimte moet 
laten voor ruimte in de privésfeer voor andere 
zaken en mensen die ons daar omringen en 
misschien ook wel voor een korte vakantie 
tijdens het vliegseizoen. Daarnaast dient onze 
sport absoluut veilig te zijn zonder ruimte 
voor ’vals spel’. Deze weg slaan we in met dit 
vliegprogramma en de randvoorwaarden die 
we moeten realiseren voor een nieuwe dui-
vensport die aantrekkelijk moet zijn voor onze 
huidige en vooral voor onze nieuwe leden. 
Daarbij kunnen we ook denken aan zaken die 
voor veel leden in het verleden een populaire 
’bijkomende’ rol speelden zoals het poulen. 
Door de introductie van het elektronisch 

constateren is dit in belangrijke mate verloren 
gegaan. Een eenvoudig poulesysteem voor 
elektronische systemen dient daarom ontwik-
kelt te worden.

Inkorfprogramma
De leden en daarom ook de duivensport zijn 
toe aan een duidelijk nationaal inkorfprogram-
ma waarbij iedereen aan zijn trekken komt en 
het generaal of anderszins overkoepelende 
kampioenschappen komen te vervallen. Het 
staat verenigingen, samenspelen en afdelingen 
vrij om deze kampioenschappen zelf in te rich-
ten, maar het wordt echter wel sterk ontraden.
Het inkorfprogramma is zo samengesteld, dat 
iedereen van vitesse- tot marathonspeler zijn/
haar vluchten uit kan kiezen. Het is natuurlijk 
niet de bedoeling dat men alle vluchten gaat 
spelen. Dit is een inkorfprogramma waaruit 
iedere liefhebber voor zichzelf kan bepalen 
waarop hij/zij inkorft. Dit programma zal in 
heel Nederland voor alle leden worden aange-
boden. Met andere woorden; met ingang van 
2011 kennen alle leden voor alle weekenden 
een gelijk programma.  

Kampioenschappen
Van Maastricht tot aan Groningen dient er een 
vergelijkbaar kampioenschap te komen. Een 
collega liefhebber, leek of wie dan ook moet 
er vanuit kunnen gaan dat de punten van de 
kampioen midfond in Lutjebroek hetzelfde 
tot stand zijn gekomen als ergens anders in 
Nederland.
Omdat alle uitslagen 1:4 worden berekend 
is een ideaal kampioenschapstelsel dan ook 
verfijnd 1:4. Dus 4 duiven mee betekent 1 
duif draaien, 40 mee betekent 10 duiven 
draaien,100 mee betekent 25 duiven draaien. 
101…25¼. Dit systeem werkt in het voordeel 
van de kleine liefhebber met enkele goede 

De competitie
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DE SPORT CENTRAAL

            ”We moeten met onze sport  
veranderen, daar zijn we het over eens”

>>
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van de vier vluchten aansluiting gezocht bij 
bestaande internationale vluchten waarbij ons 
uitgangspunt is dat op deze vluchten de deel-
nemers ook zouden moeten kunnen dubbelen 
voor het internationale/ZLU spel waarbij de 
NPO inkorfprocedures gerespecteerd worden. 
Bij de andere vluchten spelen Zuid Nederland 
(de afdelingen 1 t/m 6 en 12) en Noord Neder-
land (de afdelingen 7 t/m 11) vluchten vanaf 
losplaatsen die ongeveer gelijke afstanden 
geven. Het zuiden kan daarbij aansluiten bij de 
ZLU vluchten. Als dit het geval is kunnen de 
leden in het noorden van het land hun duiven 
inkorven in ZLU lokalen voor de internationale 
vlucht. Ook moet het mogelijk zijn dat leden 
die in het zuiden wonen mee kunnen doen aan 
het spel in het noorden indien hun coördinaat 
minimaal overeenkomt met de kortste afstand 
in het noordelijk gebied. Voor de middaglos-
singen dienen sluitende regels te komen voor 
(min of meer) gegarandeerde lossingen waarbij 
zoveel als mogelijk wordt voorkomen dat de 
duiven in de nacht arriveren. Late lossingen 
dienen daarom uit de mogelijkheden te worden 
geschrapt. Er dient een centrale verkeerslei-
ding te komen voor alle vluchten. We moeten in 
samenwerking met de ZLU in overleg gaan met 
de Belgische inrichters om evenwichtig aan te 
kunnen sluiten met de internationale vluchten 
en onze ochtendlossingen. Mogelijk valt er dan 
beter te integreren om tot een nog meer even-
wichtig programma te komen.

Samenspelen
Voor de vitesse, midfond en jonge duiven kun-
nen de punten worden gehaald uit gehele of 
gedeeltelijke samenspelen. Voor de dagfond 
dienen de punten te komen uit een onge-
splitste afdelingsuitslag en tevens vormen 
op de dagfondvluchten de Afdelingen Zuid-
Holland en Kuststrook een vlieggebied. Voor 
de marathonvluchten komen de punten uit de 
sectoruitslag. In sector 1 zullen de punten nog 
wel worden gehaald uit een gesplitste sector-
uitslag. De samenspelen dienen te worden 

heringericht en wel op basis van coördinaten 
waarbij de samenspelen zoveel als mogelijk 
meer dieper dan breder zijn te zijn ingericht 
met bij voorkeur een ligging van zuidwest naar 
noordoost.

Verplicht	nationaal	spel
Omdat sinds enkele jaren het gehele reken-
werk geautomatiseerd is met UDP, inkorf- en 
wedvluchtbestanden worden alle duiven au-
tomatisch gezet voor het samenspel, afdeling 
en nationaal. Alleen bijvoorbeeld fondclubs 
zijn vrijwillig in verband met lidgeld. Vanaf 
2011 moet het niet meer mogelijk zijn dat er in 
Blois 70.000 duiven losgaan waarvan er ’maar’ 
50.000 nationaal staan. De inleg kan mede 
daarom per duif omlaag. Omdat alle duiven na-
tionaal staan, draagt ook iedereen evenredig bij 
aan de kosten die samenhangen met de kampi-
oenschappen. Natuurlijk zal deze wijziging een 
reglementaire basis moeten verkrijgen.
Een landelijke nationale uitslag voor Blois be-
staat de uitslag uit de eerste 1.000 duiven en 
de afdelingsuitslag. Bij de nationale vluchten 
St. Vincent, Marseille en Bordeaux bestaat de 
uitslag uit de landelijke uitslag 1 : 10 en een 
sectorale uitslag.

Zeggenschap	disciplines
Er is nadrukkelijk gekozen om de disciplines 
te profileren en ook te positioneren. De disci-
plines vormen weliswaar geen nieuw element 
binnen onze organisatie, maar wel een element 
waar onvoldoende oog voor is geweest. Via 
de disciplines krijgt het individuele lid (mede)
zeggenschap over zaken die zijn eigen disci-
pline betreffen. Een individueel lid kan slechts 
binnen een van de groepen zeggenschap uitoe-
fenen. Deze zeggenschap kan op verschillende 
manieren vorm krijgen. Organisatorisch zullen 
de leden geregistreerd worden binnen een van 
de disciplines en na deze registratie kan de 
inrichting van de disciplines ter hand worden 
genomen waarbinnen de (mede)zeggenschap 
vorm kan worden gegeven.

Vitesse oud periode 1: tellen 4 van de 5 (hok en duif)
Vitesse oud periode 2: tellen 4 van de 5 (hok en duif)
Vitesse oud periode 3: tellen 5 van de 6 (hok en duif)
Vitesse jong periode 1:  tellen 4 van de 5 (hok en duif) . 
Vitesse jong periode 2:  tellen 5 van de 6 (hok en duif)
Midfond oud periode 1: tellen 5 van de 6 (hok en duif)
Midfond oud periode 2:  tellen 3 van de 4 (hok en duif)
Midfond jong:   tellen 6 van de 7 (hok en duif)
Dagfond:   5 van de 6 (hok en duif)
Marathon-middag:   tellen 3 van de 4 (hok en duif)
Marathon-ochtend:   tellen 3 van de 4 (hok en duif)

>>

>>

duiven en de daadwerkelijk sterkste wordt 
kampioen. Het maakt dan ook niet uit met 
hoeveel duiven er wordt gespeeld, per duif die 
wordt gezet zal men moeten presteren.
Het bovenstaande geldt dus voor alle vereni-
gingen, samenspelen, Afdelingen en de Na-
tionale kampioenschappen. Een tussenstand 
in de uitslag is dus automatisch de stand voor 
het Nationale kampioenschap. Het voordeel 
hiervan is dat de beste ook daadwerkelijk de 
beste is. Met het huidige systeem is men af-
hankelijk welke vluchten worden aangewezen, 
welke vluchten de reserve zijn en de geluks-
factor “aangewezen duif”, dat niets zegt over 
de sterkte van een hok. Alleen bovenstaande 
kampioenschappen worden aangeboden aan 
de pers en worden in de NPO publicaties 
vermeld. Ieder spelniveau mag zelf kampioen-
schappen verzinnen, maar zijn alleen voor 
’eigen gebruik’.
De aftrekvlucht per onderdeel is bedoeld voor 
het niet doorgaan van een vlucht, vakanties, 
principiële leden, calamiteiten, gezinsvrien-
delijkheid, etc.
Alleen de vluchten opgenomen in het nationaal 
vliegprogramma tellen mee voor de kampioen-
schappen. Wil men kampioenschappunten 
(voor het nationale kampioenschap) kunnen 
behalen dan dient er binnen de spelverbanden 
waar de punten uit verzameld worden, aan 

aantalnormen voor duiven te worden voldaan. 
Dit is van belang om recht te doen aan een 
eerlijke competitie waarin sportieve waarden 
worden gerespecteerd. Op alle vluchten die-
nen daarom minimaal de volgende aantallen te 
worden gehaald. 

100-300 km Vitesse 750 duiven (Samenspel)
300-500 km Midfond 1500 duiven (Samenspel)
500-800 km Dagfond 3000 duiven (Afdeling of 
combinatie Afdeling)
> 850 km Marathon 3000 duiven* (Sector)  

* Omdat we willen aansluiten bij de ZLU-vluch-

ten accepteren we hier een afstand die beneden 

het minimum aantal kilometers van 850 ligt.

De commerciële competities (WHZB en TBOTB 
en andere competities) dienen goed aan te slui-
ten bij de nieuwe opzet van het vliegprogram-
ma. Zowel voor de Nationale Kampioenschap-
pen als voor de commerciële competities dienen 
de punten uit de bovengenoemde Samenspelen, 
Afdelingen of Sectoren te komen.

Marathon
De marathonvluchten worden onderverdeeld 
in marathon middag- en marathon ochtend-
lossing. Bij de ochtendlossingen wordt bij 2 
van de 4 vluchten en in het zuiden drie of vier 
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Bij de aantallennormen is het natuurlijk de 
vraag wat groot en wat klein is. Gedacht wordt 
aan een verhouding binnen iedere discipline 
van 1/3 klein en 2/3 groot. Het nieuwe vlieg-
programma zal invloed hebben op de aantal-
len. Een toekomstige aanpassing op grond van 
ervaringen zal dan ook noodzakelijk blijken.

Verenigingsleven
De verenigingen blijven in onze organisa-
tie belangrijke schakels. Er ligt echter zo’n 
druk op de verenigingen om alles volgens de 
huidige regelgeving voor elkaar te krijgen dat 
functionarissen vaak zeggen overbelast te zijn. 
Het is daarom veel beter om in principe alleen 
vitesse- en midfondvluchten en jonge duiven-
vluchten in eigen vereniging in te korven. 
Voor de dagfond dienen er door de Afdelingen 
in samenspraak met de samenspelen inkorf-
centra aangewezen te worden. Bij de dagfond 
1 op de 2/3 verenigingen. Voor de Marathon 
1 op de 4/6 verenigingen. Het een en ander 

afhankelijk van het aantal duiven dat ter in-
korving wordt aangeboden. Dit zouden afzon-
derlijke verenigingen kunnen zijn. De één doet 
dagfond, de ander Marathon. Zowel voor de 
Nationale en NPO vluchten kan men denken 
aan inkorfcentra die niet gebonden zijn aan 
verenigingen maar aan aparte inkorfploegen 
met een personele bezetting tevens afkomstig 
uit de buurverenigingen met een centrumlei-
der die bijvoorbeeld niet belast zijn met de 
inkorving binnen de eigen vereniging. Een vast 
recept valt niet te geven, maar met een goede 
samenwerking binnen de eigen regio zijn tal 
van oplossingen binnen bereik. In alle gevallen 
dient de centrumleider deskundig te zijn en 
ook daadwerkelijk leiding te kunnen geven aan 
het inkorfproces.

Trainingsduiven
Gedurende het gehele jaar mogen gelijktijdig 
trainingsduiven, naast duiven die daadwer-
kelijk aan wedvluchten deelnemen, worden 
ingemand.

Oude duiven: 

Voor de 1e vlucht wordt een bestand gemaakt 
van duiven die daadwerkelijk aan de wed-
vluchten (vitesse/midfond) deelnemen en een 
bestand van trainingsduiven. Het maken en 
opsturen van dit bestand is verplicht om later 
wisseling van ploegen en daarmee concurren-
tievervalsing te voorkomen. 
De liefhebber met alleen een ploeg trainings-
duiven, kan deze duiven met een vereenvou-
digde procedure inmanden. Een eenvoudig 
controlebestand zal zorg moeten dragen dat 
deze duiven niet voor wedvluchten kunnen 
worden gezet.
Het is mogelijk om naast het zetten van 
trainingsduiven met een andere ploeg aan de 

wedvluchten deel te nemen.
Voor dagfondvluchten en Marathonvluchten 
zijn nooit trainingsduiven toegestaan. Dit is 
mede ingegeven door het feit dat wordt in-
gekorfd in nationale inkorfcentra waarbij ook 
mandenlijsten moeten worden gemaakt.

Jonge duiven;

Bij de jonge duiven (jong vitesse periode 1 en 
jong midfond) is het niet mogelijk jonge trai-
ningsduiven in te manden.
Bij de jong vitesse periode 2 te handelen als bij 
de oude duiven alleen hier de opgave van een 
en ander voor 1 augustus.

Meer	gelijke	kansen
Het creëren van meer gelijke kansen is één van 
de belangrijkste uitgangspunten van de veran-
deringen die worden voorgesteld op weg naar 
een moderne sportorganisatie. We kunnen de 
geografische ligging en de wind natuurlijk niet 
beïnvloeden, maar die zijn natuurlijk wel domi-
nant voor de duivensport. 
Het creëren van meer gelijke kansen geldt niet 
alleen voor het verschil in grote en kleine lief-
hebbers, maar geldt ook zeker voor het huidige 
verschil in bijvoorbeeld professional/liefhebber/
recreant, topsport ten opzichte van breedte-
sport, het aantal duiven.
Op al deze gebieden dient nog beleid ontwik-
keld te worden. Als eerste stap daarin gaan we 
in deze paragraaf in op de verschillen tussen 

grote en kleine liefhebber. Binnen verenigin-
gen, samenspelen en Afdelingen dient er voor 
de kampioenschappen een onderverdeling te 
komen tussen leden die met veel- en leden die 
met weinig duiven aan wedvluchten deelne-
men. Er komt een totale stand, een stand voor 
de kleine en een stand voor de grote liefhebber. 
In combinatie met het kampioenschapstelsel 
van 1:4 is het domineren van vluchten geen 
kwestie meer van veel duiven, maar van kwali-
teit. De (nationale) kampioenschappen, worden 
uit de totale uitslag gehaald. Ook evenwichti-
gere samenspelen dragen bij tot meer gelijke 
kansen zoals beschreven bij ’Samenspelen’.                                                                                
De verdeling van groot en klein stellen we als 
volgt voor:

Discipline	 Klein	 Groot

Vitesse 15 of minder 16 of meer

Midfond  15 of minder 16 of meer

Dagfond      8 of minder 9 of meer

Jonge duiven  25 of minder 26 of meer

Marathon ochtend 10 of minder 11 of meer

Marathon middag 10 of minder of 11 of meer

”Met een goede samenwerking is veel mogelijk”

>>

Dolf Thierry:

Zoals zo velen heb ik  altijd  
moeten opboksen tegen de 
“grote mannen”, met de vlucht 
naar de toekomst  liggen er nu 
ook  mooie kansen voor de kleine 
liefhebbers!

>>
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100-300km 300-500km 500-800km 100-300km JONG 300-500km JONG 800-1200km Middag 800-1200km ochtend NPO 800-1200km ZLU

2-apr africhting

9-apr V01P1-110-180km

16-apr V02P1-120-190km

23-apr V03P1-150-220km  

30-apr V04P1-220-290km

7-mei M01P1-320-390km

14-mei V05P1-220-290km E01-510-580km

21-mei M02P1-360-430km

28-mei V06P2-220-290km E02-570-640km

4-jun M03P1-320-390km O01-Sector vanaf 900km

10/11 juni V07P2-220-290km E03-680-750km

17/18 juni M04P1-360-430km africhting D0-Zuid:Pau/Noord vanaf 950km Z01-Pau

24/25 juni V08P2-100-120km E04-Blois Nationaal JV01P1-100-120km (groepslossing) O02-St.Vincent (Klassieker)

1/2 juli M05P1-320-390km JV02P1-130-150km (groepslossing) Z02-Barcelona

8/9 juli V09P2-150-220km E05-700-770km JV03P1-150-220km D02-Bordeaux Z03-Bordeaux

15/16 juli M06P1-360-430km (2012-vrij ivm 14-7) JV04P1-220-290km O03-Sector vanaf 950km Z04-Tarbes

22/23 juli V10P2-220-290km E06-700-770km JV05P1-220-290km D03-Marseille Z05-Marseille

29/30 juli africhting M07P2-320-390km africhting JM01-320-390km O04-Sector vanaf 850km + derby jaarl. Z06-Narbonne

6-aug V11P3-110-180km JV01P2-110-180km JM02-360-430km D04-Zuid:Perpignan/Noord:vanaf 950km Z07-Perpignan

13-aug V12P3-120-190km M08P2-Idem derby jonge duiven JV02P2-120-190km JM03-Derby Jonge duiven 420-490km

20-aug V13P3-150-220km JV03P2-150-220km JM04-320-390km

27-aug V14P3-220-290km M09P2-Idem derby jonge duiven JV04P2-220-290km JM05-Derby Jonge duiven 420-490km

3-sep V15P3-220-290km JV05P2-220-290km JM06-320-390km

10-sep V16P3-220-290km M10P2-Idem derby jonge duiven JV06P2-220-290km JM07-Derby Jonge duiven 420-490km

Inkorfprogramma

Opmerkingen:		 	 	
*  gekleurde vluchten zijn vluchten voor oude en jonge duiven. 1 lossing: 2 uitslagen 
* indeling dagfond: geen. Alleen overwinnaar afdeling en 1 nationale winnaar Blois 
* indeling derby jong: geen. Alleen overwinnaar afdeling
* 2e week van april starten ivm wintertijd en roofvogels   

NPO/Nationaal-keuze	inkorfprogramma	2011
Voorwaarden kilometers: Alle liefhebbers binnen betreffende afdeling vliegen afstand tussen deze grenzen (Zuid-Noord). 

Derby-inleg wordt vervlogen op de 3 derbyvluchten.
Dus asduiven i.p.v. winnaars op 1 vlucht.
Deze vluchten zijn tevens de 3 teletekstvluchten.

Genoemde afstanden Marathon zijn 
minimum afstanden.

Pé Laan:
Het is gelukt om voor de komende jaren een 
uitdagend inkorfprogramma neer te zetten 
waaruit iedereen naar wens zijn keuze kan 
maken én als zodanig zijn eigen vliegprogramma kan 
samenstellen.

>>
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Haspeslagh (division of Savic) kan als producent 
van duivenringen terugvallen op een decennia 
lange ervaring, maar is eveneens steeds innovatief 
gebleven in zijn zoektocht naar verbetering op vlak 
van fraudebestendigheid en betrouwbaarheid van de 
ringen.
De Haspeslagh ringen bewijzen dagelijks hun deug-
delijkheid van Australië tot Zuid-Afrika en niet in 
het minst ook in Nederland, de voortrekker op het 
gebied van technische innovaties. 
Ook voor gepersonaliseerde adresringen kunt u 
steeds bij ons of onze verdelers terecht.
Haspeslagh ringen: een solide keuze voor onze ge-
vleugelde atleten.

meer info:
info@haspeslagh.be - www.haspeslagh.be

De nieuwe kracht in duivensportartikelen!
Haspeslagh en Natural bundelen meer dan 70 jaar ervaring in duivensportartikelen. Een volledig 
assortiment met artikelen die stuk voor stuk aansluiten op de actuele trends in de duivensport, 
rekening houdend met de bestaande tradities die de duivensport rijk is.
In het assortiment Haspeslagh-Natural vindt u alles wat u nodig hebt.
Elk artikel wordt tot in de kleinste details op punt gesteld en is geïnspireerd door de 
dagdagelijkse praktijk.
Dit alles gekoppeld aan een uitzonderlijke service en een uitstekende verhouding kwaliteit/prijs.
Vraag ernaar bij uw winkelier. 

Meer info: haspeslagh-natural.be

bondsblad nederland.indd   1 16/04/2010   9:29:15
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De zuiverheid van het spel wordt hier zo breed 
mogelijk bedoeld: op alle niveaus en op alle 
facetten. Bij de duivensport worden prestaties 
met elkaar vergeleken en daarom dient er ook 
vergelijkbaarheid te zijn van de geleverde pres-
taties, zeker op hoofdlijnen. 

De regelgeving dient daarom uniform te zijn en 
eenduidig te worden toegepast. Procedures, 
die worden nageleefd, dienen borg te staan 
voor het feit dat er geen “vals” spel gespeeld 
kan worden. De vormgeving van de competi-
ties dienen op de hoofdkenmerken dezelfde te 

zijn zoals gelijke uitslagen 
en omvang 
en vorm-
geving en 
aantal deel-
nemers van 
de spelver-
banden. 

Een voor 
iedereen be-

gaanbare inter-
ne rechtsgang en 

klachtenregeling 
vormt het sluitstuk 

van de wedvluchten 
en kampioenschap-
pen. 

Arbitrage

Met betrekking tot de sport zelf kunnen we 
functies noemen als convoyeur, centrumleider, 
inkorver, lossingscoördinator, weerdeskun-
dige, verwerking van uitslagen, het toepassen 
van technologische mogelijkheden, etc. Voor 

functies met betrekking tot de organisatie 
hebben we vooral het oog op functies bin-
nen de verenigingsstructuur, zoals voorzitter, 
secretaris van een basisvereniging of lid van 
de AV. Vrijwilligers zijn van levensbelang voor 
de duivensport. Zonder inzet van de talloze 
vrijwilligers zou de sport niet kunnen bestaan.
Wil de duivensport de vlucht naar de toekomst 
kunnen blijven voortzetten dan moet geïnves-
teerd worden in de opleiding en begeleiding 
van de vele vrijwilligers c.q. kaderleden.
Dit betekent dat van de NPO de nodige onder-
steuning en begeleiding zal worden geleverd 
voor het investeren in kwaliteit van het kader. 
Dat zou ook het motto van de kaderopleiding 
kunnen zijn: Het is KiKken!, oftewel Kwaliteit 
in Kader. Voor een goed functioneren van de 
duivensport is de juiste persoon op de juiste 
plaats cruciaal.
Daarom zal in het voor te bereiden opleidings- 
en scholingsprogramma veel aandacht worden 
besteed aan wat de onderscheiden functies, 
taken en rollen met zich meebrengen en vooral 
welke eisen daaraan worden gesteld.
Voor sommige functies kan dat zelfs leiden tot 
certificering (denk hierbij bijv. aan een doping-

controleur). 
Door middel van certificering toont de cursist 
aan dat hij over de nodige competenties be-
schikt om die functie uit te oefenen.
De opleidingen worden niet alleen ingericht 

naar de behoefte van de leden, maar vooral 
ook naar de behoefte vanuit de NPO. 
Naast een onderscheid in sport- en organisa-
tiefuncties zal ook een onderscheid worden 
aangebracht in theorielessen en praktijklessen. 
Vanwege het rendement heeft het praktijkge-
richte leren de voorkeur.

Kaderopleiding
De duivensport kent tal van functies die nodig zijn om de duivensport goed 

te kunnen uitoefenen. Zo onderscheiden we functies met betrekking tot de 

sport zelf en functies met betrekking tot de organisatie. 

”Het motto van de kaderopleiding: Het is KIKken”

Bij het bedrijven van sport en het spelen 

in competities dient de zuiverheid van 

de sport en de competitie nadrukkelijk 

aanwezig te zijn. 

Ton de Vries:

Zuiverheid van het spel dat 
is waar het op aankomt. Een 
eerlijke en daarmee aanspre-
kende sport. Met toekomst! 
Leuk, gezellig, spannend 
maar bovenal SPORTIEF!

Jan Kokke:

Richtlijnen handhaven, motive-
ren, aanspreken, nieuwe wegen 
banen;  er wordt enorm veel van 
je verwacht als bestuurder en er 
is altijd wat te leren. Daarom is 
kadervorming essentieel!

>> >>

>> Sport centraal
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dat die kunnen meegroeien met de ontwikke-
lingen in de duivensport. In het te ontwikkelen 
beleid zal zeker onderzocht kunnen worden 
in hoeverre marktontwikkelingen bij de opzet 
en instandhouding van dergelijke centra een 
ondersteunende rol kunnen spelen. Dit geldt 
eveneens voor het toepassen van technologi-
sche ontwikkelingen. In dat beleid kan tevens 
een onderscheid worden gemaakt tussen in-
korfcentra voor nationale en NPO vluchten en 
centra die overige vluchten inkorven.

Wat voor inkorfcentrum dan ook: alle inkorf-
centra dienen de gevraagde kwaliteit te kun-
nen waarborgen.

2	Centraal	registratiesysteem
Een centrale registratie van duifgegevens 
biedt vele voordelen. 
De belangrijkste is echter wel dat dit de zuiver-
heid van het spel ten goede komt door vooraf 
wedvluchtduiven en trainingsduiven vast te 
leggen. Dit maakt de vergelijkbaarheid van 

uitslagen transparanter en de controle op de 
duifgegevens eveneens. Zo kan bijvoorbeeld 
heel gemakkelijk een match worden gemaakt 
tussen de hoklijst en de entlijst. Dergelijke 
bestanden dienen uitwisselbaar te zijn voor 
andere relevante partijen, bijvoorbeeld andere 
inkorfcentra waar de leden van de betreffende 
Basisverenigingen duiven ter inkorving aanbie-
den.
De NPO zal dan ook beleid ontwikkelen om de 
toepassing van technologische ontwikkelingen 
voor het digitaal vastleggen en registreren van 
duifgegevens mogelijk te maken. De inzet van 
deze middelen kan tevens een bijdrage leveren 
aan het meer gezinsvriendelijk maken van de 
sport door de arbeid in de Basisverenigingen 
terug te dringen.

3	Transport	en	logistiek
Op weg naar een moderne sportorganisatie 
betekent dat ook de NPO opnieuw zijn positie 
moet bepalen ten aanzien van de weg in let-
terlijke zin.1	Inkorfproces

Het inkorven van de duiven is een eerste 
georganiseerde stap van een wedvlucht. 
Feitelijk komen er bij het inkorven een groot 
aantal regels samen dat beslist nauwgezet 
dient te worden nageleefd om eerlijk spel te 
kunnen waarborgen, kennelijk zieke dieren te 
behoeden voor een wedvlucht en besmetting 
met andere dieren te voorkomen en om een 
ongestoorde administratieve afhandeling van 
de wedvlucht te kunnen garanderen. Conse-
quente naleving van zinvolle regelgeving op 
alle plaatsen waar sportduiven worden inge-
korfd, vraagt om voldoende kwaliteit van de 
centra en van de mensen die in die centra een 
taak vervullen.
Vanuit eerdere analyses is duidelijk geworden 
dat de duivensport zich steeds meer ontwik-

kelt van een lokaal spel via regionale verbanden 
naar een nationaal c.q internationaal spel. De 
NPO zal vanuit een trendsettende houding en 
ambitie deze ontwikkeling verder willen sturen. 
Dat geldt zeker voor het inkorven. De huidige 
praktijk is dat voor NPO en Nationale vluchten  
het inkorven plaatsvindt in Basisverenigingen 
die als Nationale inkorfcentra zijn aangewezen. 
We zien echter nu al een ontwikkeling dat het 
inkorven plaatsvindt via regionale inkorfcentra 
met een eigenstandige beheersstructuur.
Dergelijke inkorfcentra hoeven niet noodza-
kelijkerwijs gebonden te zijn aan een vereni-
gingstructuur.  
De NPO zal beleid ontwikkelen waarin eisen 
gesteld kunnen worden aan de kwaliteit en 
efficiency van dergelijke centra. Die centra 
dienen in ieder geval zo ontwikkeld te worden 

”Inkorven is een eerste georganiseerde 
                             stap van een wedvlucht”

Op de diverse randvoorwaarden wordt de 
ontwikkelrichting benoemd.
Daaruit valt helder af te leiden welke kant de 
NPO op wil gaan en op welke wijze die rand-
voorwaarden een bijdrage kunnen leveren 
aan het realiseren van een moderne sport-
organisatie. 
Het is een ontwikkelrichting. Hiervoor geldt 
eveneens dat ontwikkelingen niet stil staan 
en voortdurend in beweging zijn en aan ver-
andering onderhevig.
Het beleid op die randvoorwaarden zal dan 

ook zodanig vorm worden gegeven dat voort-
durend alert kan worden ingespeeld op die 
ontwikkelingen.
Mogelijk zelfs zodanig dat de trendsettende 
rol van de NPO meer inhoud en gestalte kan 
krijgen.
Voor de uitwerking betekent dit dat het be-
stuur via bestuursopdrachten de aanzet zal 
geven voor de verdere beleidsontwikkeling 
op onderstaande terreinen. 
Dit zal o.a. gebeuren via de vorming van 
werkgroepen in een dynamisch proces. 

DE RANDVOORWAARDEN
In dit hoofdstuk worden de randvoorwaarden nader uitgewerkt.  
Randvoorwaarden zijn de smeerolie en “maizena” om de duivensport 
mogelijk te maken.

>>
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Binnen de duivensport neemt transport en 
logistiek een belangrijke plaats in.
Want zonder het vervoer over de weg staat de 
duivensport letterlijk stil.
Het zijn de vervoerders die de duiven naar de 
losplaatsen brengen.
In ’Start- en Basisdocument’ is al aangegeven 
dat de duivensport zich steeds meer ontwik-
kelt van een lokaal spel naar een nationaal en 
internationale sport.
Die ontwikkeling stelt eisen  aan de sportuit-
oefening en de daarmee in verband staande 
randvoorwaarden waaronder het vervoer.

Tegen die achtergrond zal de NPO beleid gaan 
ontwikkelen voor de inrichting van transport 
en logistiek, welke de ontwikkeling van een 
moderne sportorganisatie ondersteunt en ver-
der versterkt.
De centrale projectvraag: ’als we vandaag met 
onze sport zouden beginnen, hoe zouden we 
die dan inrichten’, geldt zeker voor de wijze 
waarop het vervoer thans vorm krijgt en vorm 
zou moeten krijgen in de nabije toekomst. 
In het te ontwikkelen beleid komen drie be-
grippen centraal te staan, namelijk harmonisa-
tie, transparantie en coördinatie. 
Het is de overtuiging van de NPO dat de dui-
vensport efficiënter en betaalbaarder kan wor-
den ingericht dan thans het geval is. Daarom 
stelt de NPO harmonisatie van vervoer en ver-
voersystemen in het nieuwe beleid centraal.
In het te ontwikkelen beleid zal dan ook de 
vraag beantwoord worden op welke wijze 
digitale technologische ontwikkelingen die 
harmonisatie verder kunnen vormgeven en 
ondersteunen. Mogelijk mede in relatie tot de 
mogelijkheden die de markt biedt.

Ook transparantie is een centraal uitgangspunt 
bij de hernieuwde inrichting van transport en 
logistiek. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de 
totstandkoming van de tarieven. In het nieuwe 
beleid zal eveneens op coördinatie worden 
ingezet.

In de huidige praktijk komen er te veel doublu-
res en overlap voor.
Met een meer gecoördineerde aanpak kan het 
vervoer efficiënter worden ingericht. 

De NPO is zich er van bewust dat er sterke 
relaties liggen tussen inkorven, centrale re-
gistratie, centrale verkeersleiding, transport/
logistiek en financiën.
Die randvoorwaarden zullen dan ook in samen-
hang ontwikkeld moeten worden, want het 
ene aspect heeft direct invloed op het andere.
Wil de NPO zijn ambitie waarmaken trendset-
ter te worden in de duivensport dan zal ook op 
een frisse en vernieuwende manier gekeken 
moeten worden naar de bijdrage die transport 
en logistiek kan leveren aan de modernisering 
van de duivensport.
Uiteraard staat bij dit alles het welzijn van de 
duif voorop, want die moet na lossing een top-
prestatie leveren.
Daarom zal in dit kader ook zeker aandacht be-
steed worden aan vigerende maatschappelijke 
en wettelijke normen. 

”Drie begrippen staan centraal:  harmonisatie, transparantie en coördinatie”
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5	Nationaal	rekenbureau
Zoals iedere sportorganisatie in Nederland is 
het ook van groot belang voor de NPO dat zij 
in staat is haar eigen uitslagen te genereren. 
Hierbij is het van belang dat ook de NPO met 
de moderne (lees digitale) ontwikkelingen 
meegaat. 
Dit is de afgelopen jaren al in ruime mate inge-
zet door de invoer van automatisering op veel 
fronten. 

Inmiddels lijkt de weg open voor een door de 
NPO geleid rekencentrum.
Duidelijk is dat hier een nadrukkelijke relatie 
ligt met het inkorfproces.
Het proces van registratie, inkorven, melding 
van de uitslag, kan volledig elektronisch c.q. 
digitaal worden vastgelegd en bekend ge-
maakt.
De controle op de uitslag is dan transparant en 
stuurt de ontwikkeling naar meer vergelijkbare 
uitslagen.
Vergaande standaardisatie kan niet alleen 

bijdragen tot een begrijpelijker methode maar 
ook de mogelijkheid bieden om uitslagen door 
het gehele land realistisch met elkaar te kun-
nen vergelijken. Bovendien zou standaardisatie 
een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen 
van automatiseringsopties en daarmee tot kos-
tenbesparing kunnen leiden. 

Een nationaal rekenbureau zal derhalve niet 
alleen een medium zijn dat voorziet in tijdige, 
correcte uitslagen maar bovenal een ontwik-
kelcentrum zijn waarbinnen alle automatise-
ringsaspecten die de NPO raken of op enige 
wijze kunnen bijdragen aan ’meer plezier in 
de sport’, opgepakt worden. Op een dergelijke 
wijze ligt het wervende karakter dat van auto-
matisering en alles dat daarmee samenhangt 
dan ook binnen het bereik van de NPO. 

4	Centrale	verkeersleiding
Inkorven, transport/logistiek en een verant-
woorde lossing zijn essentiële onderdelen van 
een wedvlucht. Onder dit geheel verstaan we 
de centrale verkeersleiding.
De wijze waarop lossingen tot stand komen, 
de keuze van de losplaatsen en weergegevens  
zijn medebepalend voor de uitslag. 
Voor de uitslag is eveneens mede bepalend 
dat er na lossing geen andere ontmoetingen 
plaatsvinden met andere grote konvooien in de 
lucht die eveneens op weg zijn naar huis.
Hieruit blijkt dat het nemen van lossingsbe-
sluiten een complexe materie is.
Als de weeromstandigheden gunstig zijn lijkt 
het niet ingewikkeld, maar bij minder eendui-
dige informatie is een afgewogen oordeel toch 
van belang.
Wil er sprake zijn van meer gelijke kansen dan 
geldt ook voor het lossingsbeleid dat er meer 
coördinatie dient plaats te vinden.
In het basisdocument is dan ook opgenomen 
dat het creëren en inrichten van een centrale 
verkeersleiding daarvoor een belangrijke rand-
voorwaarde is, sterker nog onontbeerlijk is 
voor het creëren van meer gelijke kansen. 
Het beleid van de NPO zal zich daar dan ook 
op richten.
In dat beleid is coördinatie van vluchten het 
sleutelwoord.
Voor de ontwikkeling van dat beleid zal met 
de volgende uitgangspunten rekening worden 
gehouden:
- Een eenduidige, correcte en volledige be-

schrijving van de meteorologische omstan-
digheden voor de vlucht

- De centrale verkeersleiding is bevoegd tot 
het nemen van gecoördineerde beslissin-
gen.

- Om werkbare vluchtplannen te kunnen 
maken dient vooraf bezien te worden of 
de gekozen losplaatsen dit wel mogelijk 
maken. Indien wordt beoordeeld dat be-
paalde gekozen losplaatsen zich niet goed 
tot elkaar verhouden dient een oplossing 

gevonden te worden door de keuze van een 
andere niet conflicterende losplaats.

- Om vermengingen te voorkomen zal er met 
een vluchtplan moeten worden gewerkt 
waarbij aan de hand van de losplaatsen 
waar duiven staan en op grond van de 
weersverwachting op de dag voor de los-
sing een draaiboek klaar ligt. Op de dag van 
de lossing zal op grond van de meest actu-
ele weersverwachting het dagplan worden 
vastgesteld.

- Groepslossingen hebben als heel belangrijk 
nadeel dat er weinig tijdsruimte is waar-
door de lossingen op en in elkaar lopen. 
Lossingen in grote konvooien dient daarom 
regel te zijn. Ook voor jonge duiven is dit 
de beleidslijn. Uit het WIS/WAS onderzoek 
blijkt dat lossen in grote konvooien ook bij 
jonge duiven niet tot grotere verliezen leidt. 

- In de WIS/WAS rapportage zijn criteria 
vastgelegd voor risicovolle lossingen. Deze 
zijn leidend bij de afwegingen die bij een 
lossing gemaakt moeten worden.
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inspanningen en resultaten van de NPO worden 
zichtbaar. In alle communicatie-uitingen klinkt 
door wat leden en niet-leden van de NPO kun-
nen verwachten.
De komende jaren zal de NPO dan ook een pro-
actief communicatie- en marketingbeleid gaan 
ontwikkelen en voeren.
Externe ervaren marketingdeskundigen en 
sponsormanagers zullen gevraagd worden 
hun kennis en ervaring in te brengen bij dat te 
ontwikkelen beleid.

Belangrijke uitgangspunten voor het te ont-
wikkelen beleid zijn openheid en transparan-
tie. Aangeboden informatie is tijdig, toeganke-
lijk en relevant.
Uiteraard worden bij de ontwikkeling de in-
strumenten die de digitale mogelijkheden
biedt ingezet in dat beleid.
Binnen dat beleid zullen ook de mogelijkheden 
voor sponsoring verder ontwikkeld worden.
Wanneer in samenhang het te ontwikkelen be-
leid met betrekking tot inkorving, de vlucht, de 
uitslagen, het vervoer, van de grond wordt ge-
tild en wordt uitgevoerd begint de duivensport 
interessant te worden voor externe sponsors.
Externe financiers willen dan mogelijk hun 
naam verbinden aan vluchten, kampioenschap-
pen of uitslagen. (De Jupilerleague voor de 
duivensport! Of de Rabohockeycompetitie!)
Zo komt er een wisselwerking en dynamiek tot 
stand die de NPO nog meer in staat zal stellen 
om de ambitie van trendsetter te realiseren. 

7	Financieel	beleid
’De Vlucht naar de toekomst’ is een vlucht op 
weg naar een moderne sportorganisatie.
De centrale projectvraag: ’als we vandaag met 
onze sport zouden beginnen, hoe zouden wij 
die dan inrichten’, geldt zeker ook voor het 
financiële beleid van de NPO.
Het financiële beleid stoelt thans op de huidige 
inrichting van de duivensport.
Nu de duivensport en de NPO op weg gaan 
naar een moderne sportorganisatie zal het 

financiële beleid zodanig moeten worden inge-
richt dat ook in financiële zin het realiseren van 
een moderne sportorganisatie mogelijk wordt.
Het beleid ten aanzien van het centraal stellen 
van de sport en het ontwikkelen van beleid op 
de genoemde randvoorwaarden (inkorven, re-
gistratie, vervoer, rekenbureau, communicatie, 
etc.) dient zijn financiële vertaling te krijgen.
Dit betekent dat in het te voeren financiële 
beleid er een nadrukkelijke koppeling dient 
te liggen tussen de doelen van de NPO en de 
financiële consequenties daarvan c.q. vertaling 
in een (meerjaren)begroting.
Wil de NPO voor in de toekomst de trendset-
tende rol kunnen blijven uitoefenen dan is in 
dit verband een meerjarig financieel beleid 
noodzakelijk. Een meerjarig financieel beleid 
dat zich niet zozeer richt op kostenreductie, 
maar veel meer het accent legt op het genere-
ren van nieuwe inkomstenbronnen, waaronder 
de mogelijkheden van sponsoring.
Vanuit die trendsettende rol is het ook essenti-
eel dat in het financieel beleid er structureel op 
de meerjarenbegroting reserveringen worden 
gedaan voor de ontwikkeling van nieuw beleid. 
Dat nieuwe beleid heeft betrekking op alle 
relevante aspecten van de duivensport.
Transparantie en efficiëntie zijn belangrijke 
toetsinstrumenten voor het te ontwikkelen 
financieel beleid.

6	Pr	en	communicatie
Communicatie is geen doel op zich, maar een 
middel om de doelstellingen van de NPO te 
bereiken.

We onderscheiden interne en externe com-
municatie. Bij de externe communicatie doet 
de NPO een appél op de samenleving en op de 
leden om mee te doen, deel uit te maken van 
de duivensportbeweging in Nederland.
Daarom vindt communicatie plaats over 
de wijze waarop de leden van de NPO 
hun sport beoefenen en waarin de 
gezinsvriendelijkheid en klant-
vriendelijkheid helder naar voren 
komt. De wedstrijden, meldingen 
en uitslagen krijgen een pro-
minente plek in het communi-
catiebeleid. Ook voorlichting 
over het houden van duiven 
krijgt daarin een belangrijke 
plaats.
Via communicatie laat de  
NPO zien waar de organisatie 
voor staat.
Het publieke debat wordt 
aangegaan over ontwikkelingen 
in de duivensport. Een ieder wordt 
uitgedaagd om mee te doen.
Communicatie is ook een belangrijke voor-
waarde voor een succesvol marketingbeleid.
Communicatie wordt namelijk ingezet om de 
producten en diensten van de NPO onder een 
breed publiek bekend te maken. 
In een succesvol marketingbeleid is structu-
rele aandacht voor bijvoorbeeld een nationaal 
rekenbureau, het transport, de lossingen, etc. 
noodzakelijk.
Dat zijn alle producten die te maken hebben 
met de dienstverlening aan de leden en de 
uitoefening van de sport.
De externe communicatie richt zich vooral op 
het imago van de sport, het geven van voor-
lichting en de maatschappelijke profilering van 
de NPO en de duivensport. 

De pers wordt dan ook gezien als partner bij 
het uitdragen van de boodschap van de NPO.
De interne communicatie heeft vooral een le-
denbindend effect. 
Via communicatie betrekt het bestuur van de 
NPO de leden bij de beleids- en organisatieont-
wikkeling. 
Via communicatie wordt door het bestuur ver-
antwoording afgelegd aan de leden.

Het bestuur of de Algemene Vergadering 
maakt duidelijk welke afwegingen zij hebben 
gemaakt, welke argumenten daarvoor zijn 
gebruikt en wat het uiteindelijke besluit is. De 

Jac van der Aa:

Natuurlijk gaat het om zo effi-
ciënt  mogelijk maar minstens 
zo belangrijk is het te streven 
naar extra inkomsten van 
buiten. Daar moeten we ons 
op richten!

>>

Leo Mackaay:
Heldere beelden, goede  
externe maar vooral ook inter-
ne afstemming en realistische 
verwachtingen neerzetten. 
Hier zie ik de komende jaren 
voor de gehele organisatie 
nog volop uitdagingen!

>>
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8	Permanente	ontwikkeling
In het basisdocument zijn o.a. de volgende 
principes vastgelegd:
1. De NPO wil een de weg inslaan om te ver-

anderen van trendvolger naar trendsetter
2. De NPO heeft daarbij uitgesproken zich 

continu te willen verbeteren.

Structurele aandacht voor permanente ontwik-
keling is van strategische betekenis. Voor het 
continu verbeteren is leiderschap nodig. Leider-
schap die visie uitdraagt en vertrouwen uit-
straalt om die visie stap voor stap te realiseren. 

Transparantie en het sturen op resultaten zijn 
daarvoor belangrijke randvoorwaarden:
- transparantie in de stappen die de NPO 

moet nemen om een moderne sportorgani-
satie te realiseren.

- transparantie in de resultaten die worden 
geboekt op die weg.

Continu verbeteren is ook een proces om 
voortdurend alert te zijn op trends en ontwik-
kelingen die relatie hebben met en van invloed 
kunnen zijn op de duivensport.
Dat heeft niet alleen te maken met de organi-
satie NPO, maar meer nog met de ontwikkeling 
van de duivensport als sport.
Dat vergt analyse van de ontwikkelingen.
Op grond van die analyse dient dat te leiden 
tot een proces van duurzame verbeteringen.
Voor die duurzame verbeteringen is het nodig 
dat van bestuur en directie van de NPO stimu-
lans en elan uitgaat om kennis uit te wisselen 
en innovatieve oplossingen aan te dragen.
Bestuur en directie doen dat echter niet op 
zichzelf, maar hebben een open houding naar 
het totale netwerk van de duivensport en naar 
maatschappelijke en internationale organisa-
ties die van invloed kunnen zijn op de beleving 
en uitoefening van de duivensport.
Vanuit die open houding zoekt de NPO naar 
samenwerkingsverbanden die het proces van 
continu verbeteren en het zoeken naar innova-
tieve oplossingen mogelijk kunnen maken.

Strategie en beleid van de NPO dienen zo 
ingericht te worden dat dit proces van continu 
verbeteren mogelijk gaat worden en meer nog 
dat er bij de bestuurders en directieleden van 
de NPO een natuurlijke houding gaat ontstaan 
voor het proces van continu verbeteren. Daar-
om zal in de te ontwikkelen competentieprofie-
len van bestuur en directie aandacht en gevoel 
voor permanente ontwikkeling een belangrijk 
uitgangspunt zijn. 

9	Samenwerkingsverbanden
Samenwerking heeft onder meer als basis de 
meerwaarde die partijen aan de samenwerking 
kunnen ontlenen. Zo kan men door bundeling 
van krachten sterker worden in bijvoorbeeld 
de belangenbehartiging naar de overheden 
die regel- en wetgeving maken voor dierziek-
ten en houden van dieren. Een dergelijke 
samenwerking kan vorm krijgen met zuster-
organisaties in binnen- en buitenland, maar 
eveneens met organisaties die zich richten 
op andere diersoorten en eveneens belangen 
hebben bij goede wet- en regelgeving voor het 
houden van dieren. Daarnaast is het bij samen-
werking mogelijk kwaliteiten te bundelen en 
daarmee betere resultaten te bereiken. Ook 
vormt samenwerking een basis dat producten 
uitwisselbaar worden zoals kwaliteitseisen 
voor het elektronisch constateren en elektro-
nische constateersystemen en (elektronische) 
duivenringen. Samenwerken wil ook zeggen 

dat bilaterale contacten worden onderhouden 
met vertegenwoordigers in private en publieke 
organen zoals politieke partijen, omroeporga-
nisaties, enzovoort. Op dit moment zien we de 
volgende partijen waar samenwerking vorm 
krijgt:
1. Promotie Postduivensport Nederland
2 ZuidLimburgse Unie
3 Europese Confederatie van Postduiven-

houders 
4 Bilaterale samenwerking met andere  

buitenlandse duivenbonden
5 Fédération Colombophile Internationale 

(FCI)
6. Stichting voor Gezelschapsdieren
7. Nederlandse Werkgroep voor hobbymatig 

gehouden Pluimvee en Parkvogels
8. Diverse contacten met politici en ambtenaren

Deze samenwerking is essentieel om de dui-
vensport een stevige maatschappelijke positie 
te geven en kwaliteit te kunnen waarborgen.
Samenwerking is voor de NPO een belangrijke 
beleidsdoelstelling. Het beleid daaromtrent zal 
verder worden uitgebouwd, waarbij het aan-
gaan van nieuwe samenwerkingsverbanden 
zeker niet wordt uitgesloten. 
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Jaap van der Kamp:
Het klinkt goed ’van trendvolger 
naar trendsetter’, maar het gaat 
om: ’daden’. Dit document geeft 
mij de garantie dat er continu 
aandacht zal zijn voor de over-
bekende uitspraak: “DAT KAN 
BETER”!

>>

Eddy Hoedemaker:

Voor de toekomst is  samenwer-
king  in algemene  zin essenti-
eel, hierin hoop ik dat de weg 
die de ZLU en  de NPO samen 
zijn ingeslagen als goed voor-
beeld  door velen zal worden 
gevolgd!

>>
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digende rol.
 De kaderstellende rol komt met name tot 

uiting in de vaststelling van:
 - het meerjarenbeleidsplan
 - de meerjarenbegroting
 - het jaarplan 
 - de begroting
 - vaststellen van diverse kaderregelingen
 - verkiezing van het bestuur, benoeming 

van eventuele toezichthouders en mogelijke 
adviescommissies.

4.  Op dit moment zitten vanuit de afdelingen 
kiesmannen in de Algemene Vergadering. 
Bij een sportorganisatie gebaseerd op 
disciplines zal de Algemene Vergadering 
ook bestaan uit vertegenwoordigers van die 
disciplines. Zo ontstaat er een goede afspie-
geling en vertegenwoordiging van opinies 
binnen de NPO.

 Tevens kan op die wijze een zodanig debat 

worden gevoerd dat de NPO als sportorga-
nisatie zich verder kan ontwikkelen. 

5.  Binnen de door de Algemene Vergadering 
te stellen kaders hebben de disciplines zeg-
genschap over hun eigen spel.

6. De bovenstaande punten worden zodanig 
uitgewerkt dat in 2011 de Algemene Verga-
dering verbreed wordt met vertegenwoor-
digers vanuit de disciplines. Na de besluit-
vorming van de Algemene Vergadering 
op 31 mei 2010 kan met de voorbereiding 
daarvan al begonnen worden.

 
7.  Het bestuur zorgt voor eenheid binnen de 

organisatie door eenheid in beleid/strate-
gie, organisatie en structuur. Het bestuur 
straalt dit uit en leeft dit na. Het bestuur 
zorgt voor maximale transparantie en 
voorspelbaarheid van de organisatie. Het 
bestuur geeft derhalve richting aan de NPO 

Daaruit volgt dat de organisatie een middel is 
om de sport optimaal tot zijn recht te laten ko-
men. De organisatie schept de randvoorwaar-
den en verstrekt de faciliteiten ten behoeve 
van die sportuitoefening. Daarin ligt met name 
de kerntaak van de werkorganisatie opgeslo-
ten.
De organisatie van de NPO is niet alleen een 
structuur, maar is veel meer de drager van de 
duivensportbeweging. 
In de wijze waarop de leden met elkaar om-
gaan, met elkaar de sport beoefenen, zich als 
ambassadeurs van de duivensport gedragen 
komt de nieuw te vestigen cultuur van de or-
ganisatie tot uitdrukking. Natuurlijk maakt de 
gezinsvriendelijkheid en klantvriendelijkheid 
van de NPO daar een onmisbaar onderdeel 
vanuit.
Op het niveau van de leden wordt daarin de 
betrokkenheid van de leden georganiseerd.
Voor de leden wordt -de NPO is een vereni-
ging- de democratische structuur zodanig inge-
richt dat de sport optimaal tot zijn recht komt. 
In die democratische structuur zal de zeggen-
schap van de leden worden georganiseerd en 
dat zal gebeuren via de disciplines zoals die in 
het basisdocument zijn onderkend.
Voor de organisatie-opbouw wordt uitgegaan 
van de volgende principes: 
1. De organisatie is opgebouwd vanuit het 

principe: eenheid in verscheidenheid
2. Openheid, transparantie en het afleggen 

van verantwoording zijn vanzelfsprekend.

3. De organisatie maakt een helder onder-
scheid in bestuurlijke, beleidsmatige, uit-
voerende, en ontwikkel taken en zo moge-
lijke toezichthoudende taken.

4. De organisatie hanteert een duidelijk onder-
scheid in strategie/beleid (het ’wat’) en de 
uitvoering (het ’hoe’). 

5. Voor de inrichting van het besluitvor-
mingsproces wordt een helder onderscheid 
aangebracht in informatie, debat en besluit-
vorming.

Uitgangspunten
De bovenstaande visie wordt uitgewerkt in de 
volgende uitgangspunten, zowel op het niveau 
van de vereniging als op het niveau van de 
werkorganisatie.

Verenigingsniveau

1. De vereniging NPO kent een organisatie-
structuur welke is opgebouwd vanuit de 
volgende disciplines:

 - vitesse
 - midfond
 - dagfond
 - marathon-ochtendlossing
 - marathon-middaglossing
 - jonge duiven
 - tentoonstellingen. 
2.  De NPO kent een hoogste besluitvormend 

orgaan: de Algemene Vergadering
3.  De Algemene Vergadering heeft een kader-

stellende, controlerende en vertegenwoor-

Organisatie
In het basisdocument is vastgelegd dat de nieuwe duivensportorgani-

satie een eenvoudige maar buitengewoon simpele en effectieve (zeg-

genschaps)structuur krijgt via het individuele lid (via de disciplines 

waar men voor speelt) naar één nationale leiderschapsstructuur met 

een nationale werkorganisatie met decentrale en lokale netwerken.

Het leidend principe is dus: de structuur volgt de sport.

                                    ”De structuur volgt de sport”
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en de ontwikkeling van de duivensport. 
8.  Bij de uitvoering van een bestuursfunctie is 

het belangrijk dat de juiste persoon op de 
juiste plaats zit. Dit betekent o.a. dat voor 
het bestuur in totaliteit en voor de indivi-
duele bestuursleden afzonderlijk er com-
petentieprofielen zullen worden opgesteld.
(Overigens ook voor de directie).

9.  Het bestuur besluit tenminste éénmaal per 
jaar over:

a.  het algemene beleid en de strategie, de 
hieraan verbonden financiële risico’s en de 
financiële stand van zaken. Hieronder val-
len ook de begroting en de jaarrekening.

b.  de eigen werkwijze en taakverdeling, het 
eigen en individuele functioneren

c.  de relatie met de directie
10. Het bestuur stelt een helder directieprofiel 

op en legt de taken, bevoegdheden en ver-
antwoordelijkheden van de directie duide-
lijk vast in een directiestatuut.

11. Het bestuur zorgt dat zij een goed finan-
cieel beleid en passende administratieve 
organisatie voert, welke vastgelegd wordt 
in een financieel statuut.

 Daarbij zorgt het bestuur er voor dat het 
financiële beleid in overeenstemming is 
met de ambities van de NPO als moderne 
sportorganisatie.

Niveau werkorganisatie:

1.  De NPO heeft één werkorganisatie.
2.  De werkorganisatie bereidt beleid voor en 

is belast met de uitvoering daarvan.
3.  De werkorganisatie is initiërend, facilite-

rend  en ondersteunend.
4.  Kerntaak van de werkorganisatie is het 

bieden van optimale dienstverlening aan 
de leden, ten aanzien van kennis, advies, 
serviceverlening: hét kennis- en diensten-
centrum van de duivensport in Nederland.

5.  De werkorganisatie wordt aangestuurd 
door een directie. De directie is eindver-
antwoordelijk voor de totstandkoming en 
uitvoering van beleid.

6.  De werkorganisatie wordt zo 
ingericht dat de sport centraal 
staat. Sport is het primaire 
proces en wordt optimaal 
ondersteund.

7.  De werkorganisatie heeft, 
vanwege de voorbereidende 
en uitvoerende taken, des-
kundigheid met betrekking 
tot: marketing en com-
municatie, financiën, 
het rekenbureau, 
juridische kennis, 
ondersteuning van 
de verkeersleiding, 
ondersteuning van 
bestuur/Algemene 
Vergadering/direc-
tie, (bestuurs- en 
verenigingssecreta-
riaat) ondersteuning van de disciplines (zo 
nodig en in de vorm van ambtelijke onder-
steuning), alsmede het op een kwalitatief 
juiste en toegankelijke wijze vastleggen van 
de administratie daaromtrent.

Met de aanvaarding daarvan zijn de veran-
deringen die gaan plaatsvinden vastgelegd, 
niet uitsluitend als agendapunten maar ook 
en vooral als ontwikkelrichting voor de nabije 
toekomst. 
Het is de bedoeling dat de NPO vanaf 1 juni 
2010 gaat beginnen aan de uitvoeringsfase.
In de uitvoeringsfase gaan we verder werken 
aan de NPO als een moderne sportorganisatie. 
Dat is het leidende principe.
In die ontwikkeling onderscheiden we drie 
grote blokken, namelijk:

1.		Sport
 Een sportorganisatie kenmerkt zich door 

competitie, kaderopleiding en arbitrage.
 In 2011 wordt het vliegseizoen ingericht 

op het vliegprogramma zoals dat nu in dit 
document is opgenomen. Daar blijft het  
niet bij.

 Er zal hard gewerkt gaan worden aan een 
opleidings-en vormingsprogramma ten 

behoeve van zowel sportfuncties als ver-
enigingsfuncties. De ontwikkelrichting is in 
hoofdstuk 3C aangegeven.

 Tevens zal de arbitrage verder vorm krijgen 
op basis van hetgeen in hoofdstuk 3D is 
bepaald.

2.		Randvoorwaarden
 De randvoorwaarden betreffen alle zaken 

die genoemd staan in hoofdstuk 4 1 t/m 9. 
Ten aanzien van deze randvoorwaarden is 
de ontwikkelrichting vastgelegd. 

 Die ontwikkelrichting geeft de kaders aan 
voor de verdere uitwerking.

 Voor de uitwerking zijn veel mensen nodig.
 Mensen die de duivensport van binnenuit 

door en door kennen, maar ook mensen van 
buiten de duivensport als deskundigen met 
betrekking tot bijvoorbeeld PR en Communi-
catie.  

 Daarom zal het bestuur per randvoorwaarde 
een werkgroep gaan formeren die de 

HET VERVOLG
Op 31 mei 2010 stemt de Algemene  

Vergadering van de NPO in met dit  

document ’de Vlucht naar de toekomst’.
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opdracht krijgt die desbetreffende ontwik-
kelrichting verder uit te werken. Het bestuur 
stelt daarvoor bestuursopdrachten op. 

 Overigens is de samenstelling van de werk-
groepen niet statisch, maar dynamisch. Dat 
wil zeggen dat het bestuur, afhankelijk van 
de fase waarin een werkgroep zich bevindt, 
meer of minder mensen bij die werkgroep 
kan betrekken.

3.		Organisatie
 De organisatie zal in overeenstemming 

moeten worden gebracht met die van 
een sportorganisatie. De uitgangspunten 
daarvoor zijn in hoofdstuk 5 vastgelegd en 
moeten verder worden uitgewerkt in con-
crete uitvoeringsvoorstellen. Die voorstellen 
hebben betrekking op zowel de verenigings-
structuur als de werkorganisatie.

 Het is de bedoeling dat bij de uitwerking van 
de verenigingsstructuur de afdelingsvoorzit-
ters een belangrijke rol spelen en krijgen. 
Zij zullen de werkgroep vormen die verdere 
voorstellen zal voorbereiden en daarmee 
hebben zij de leiding over de veranderingen 
in de structuur. Al voor de totstandkoming 
van dit document De vlucht naar de toe-
komst heeft de voorzitter via rondetafelge-
sprekken met de afdelingsvoorzitters het 
gesprek geopend.

 We beginnen met de inrichting van de dis-
ciplines. Het begrip leiderschap zal verder 
worden uitgewerkt. Uitgewerkt in de zin 
wat het betekent om leiding te geven aan 
een sportorganisatie. Het bestuur zal hierop 
zelf het initiatief nemen. Naast de al ge-
noemde uitgangspunten met betrekking tot 
de werkorganisatie zal vooral de aandacht 
uitgaan naar de lijn/stafproblematiek (op-
drachtgever/opdrachtnemer): het maken van 
een helder onderscheid in verantwoordelijk-
heden tussen bestuur, directie, werkorgani-
satie. 

 De ontwikkeling naar een moderne sportor-
ganisatie wordt uiteraard doorgetrokken 

naar de werkorganisatie en toegespitst 
op de ontwikkeling van de directie daarin 
(sportdirecteur). Dit traject zal in nauw 
overleg met NOC/NSF verder vorm krijgen. 
Hij zal daarbij ondersteund worden op het 
geheel van dit ontwikkeltraject en op de 
implementatiefase in het bijzonder door de 
huidige projectleider.

 Met betrekking tot het tijdpad het volgende.
 Dit verandertraject volgt de filosofie van de 

weg: we lopen op de weg van verandering 
en gaan stap voor stap de veranderingen 
voorbereiden en uitvoeren.

 Daarom is tot nu toe geen harde einddatum 
genoemd. Wel is in het basisdocument als 
mogelijke einddatum 31 december 2012 ge-
noemd. Echter, het aflopen van de weg dient 
ook zorgvuldig te gebeuren.

 Op die weg zullen we nog veel obstakels 
tegenkomen die om een oplossing vragen.

 Wat dat betreft is zorgvuldigheid belangrij-
ker dan snelheid.

 Daarom zullen de te vormen werkgroepen 
niet allemaal tegelijk starten en/of eindi-
gen. Het project dient ook beheersbaar te 
blijven. We blijven echter wel die stappen 
zetten. In het belang van de duivensport en 
de ontwikkeling naar een moderne sportor-
ganisatie.

 Samen met allen die betrokken zijn bij de 
duivensport zullen we die ontwikkeling ver-
der vorm geven.

41

”Ontwikkeling 
naar een moderne 
sportorganisatie”

Het kweekcentrum  
voor uw vlucht naar de toekomst
www.first-prize-pigeons.nl | telefoon: 030 - 22 02 114

>>



42

 >
>

 A
D

V
E

R
T

E
N

T
IE

Succes met
“De vlucht naar de toekomst”

C076 164x232  21-04-2010  09:02  Pagina 1

43

Z
u

id
-H

o
ll

a
n

d
 -

 Z
e
e
la

n
d

 
N

o
o
rd

-H
o
ll

a
n

d
 -

 U
tr

e
ch

t 
- 

G
e
ld

e
rl

a
n

d
 O

ve
ri

js
se

l
N

-B
ra

b
a

n
t 

e
n

 L
im

b
u

rg
: 

Fl
ev

o
p

o
ld

e
rs

 -
 D

re
n

te
 -

 G
ro

n
in

g
e
n

 e
n

 F
ri

e
sl

a
n

d
:

N
ic

o 
de

 H
eu

s 
/ 

El
ek

tro
ko

n 
• 

D
rie

ls
e 

W
et

er
in

g 
6,

 5
33

1 
RL

 K
er

kd
rie

l 
U

N
IK

O
N

 H
ol

la
nd

 •
 P

op
ul

ie
rs

tra
at

 2
3,

 7
54

5 
M

J 
En

sc
he

de
Te

l. 
04

18
-6

35
16

3 
/ 

M
ob

. 0
65

4-
78

27
75

 
Te

l. 
 

05
3-

43
10

01
5 

/ 
M

ob
. 0

65
1-

39
30

58
Fa

x:
  

04
18

-6
34

36
4 

Fa
x.

 
05

3-
43

25
32

0
K

IJ
K

 O
P

 W
W

W
.U

N
IK

O
N

.N
L 

V
O

O
R

 M
E

E
R

 I
N

F
O

R
M

A
T
IE

!

U
N

IK
O

N
 s

e
rv

ic
e
 .
..
 d

e
 b

e
st

e
 s

e
rv

ic
e
.

an
z_

np
o_

16
4x

23
2_

16
04

10
.in

dd
   

1
16

.0
4.

20
10

   
11

:0
6:

25

>
>

 A
D

V
E

R
T

E
N

T
IE



VOOR EEN SUCCESVOL VLIEGSEIZOEN! VOOR EEN SUCCESVOL VLIEGSEIZOEN! 

Het resultaat telt

Lever deze coupon in bij uw Teurlings winkel. Alleen volledig ingevulde coupons worden gehonoreerd. Deze actie is 
geldig  tot 31-8-2010. Maximaal 1 bon per klant. Voor de winkelier: U kunt deze bon meegeven aan uw Teurlings 

Regio Account Manager. 

  Naam

  Adres      Plaats

  E-mailadres

Tegen inlevering van deze waardebon  ontvangt u € 1,50 korting op een
verpakking Teurlings Duivenvoer naar keuze.

●  Natuurlijke ingrediënten van hoogwaardige kwaliteit.

●  Uitgebalanceerde mengelingen afgestemd op het seizoen.

● Ontwikkeld met topspelers en nutritionisten.

DKSH Netherlands B.V.
Postbus 889  •  3300 AW Dordrecht
www.teurlings.nl  •  info@teurlings.nl

NPO.wk16.rev05.indd   1 15-4-2010   8:53:04


