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 WEDVLUCHTREGLEMENT BRABANT 2000 
 

 

Het Wedvlucht Reglement is door Bestuur Afdeling vastgesteld overeenkomstig het 

bepaalde in Artikel 19, lid 16 van het Huishoudelijk Reglement Afdeling Brabant 

2000, goedgekeurd bij besluit Algemene Vergadering Afdeling Brabant 2000, dd.  

18 februari 2009. 

 

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN 

 

a Wedvluchten Brabant 2000, worden georganiseerd door of onder verantwoording van 

 bestuur Afdeling Brabant 2000 

b Deelname staat open voor Basisleden van N.P.O. afdeling 2 Brabant 2000 

c Op alle Brabant 2000-vluchten is altijd het N.P.O. wedvluchtreglement van toepassing 

 Aanvullende voorschriften en instructies hebben dezelfde rechtskracht als dit  

 reglement. 

d In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Afdelingsbestuur van 

 Brabant 2000. 

e Dit reglement wordt ter beschikking gesteld aan de Basisverenigingen aangesloten bij 

N.P.O afdeling 2 Brabant 2000. Dit reglement wordt jaarlijks ter beschikking gesteld 

aan Basisleden Brabant 2000 via onze website www.brabant2000.nl   

f Basisleden die om principiële redenen niet op zondag wensen te constateren, geven dit 

voor 1 april aan op het door de afdeling beschikbaar gestelde formulier “Speelt niet op 

zondag” wat via de vereniging verspreidt wordt. Dit formulier wordt gezonden naar de 

secretaris Brabant 2000. Alleen Basisleden die dit aangeven hebben recht hiervan 

gebruik te maken. 

 

ARTIKEL 2: INMANDEN 

a Het inkorven van de duiven voor wedvluchten geschiedt in de daarvoor door  

 Afdeling aangewezen inkorfcentra. 

 Basisleden manden duiven in bij de eigen Basisvereniging. Indien de eigen Basis- 

 vereniging niet in aanmerking komt voor een inkorfcentrum voor bepaalde wed- 

vluchten, korven de deelnemers duiven in bij een Brabant 2000 inkorfcentrum binnen 

het eigen samenspel. 

b Voor deelname aan de Brabant 2000-wedvluchten dient men de universele poulebrief 

van Brabant 2000 (NPO) te gebruiken, dan wel de E.C.S. poulebrief waarop de 

niveau’s als volgt onderverdeeld zijn: 
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01 verenigingsspel 

02 samenspel of CC 

03 rayonspel midfond (rayon 3) – Rayon 3 fondspel. 

04 rayonspel fond (rayon1,2 en 4) – Rayon 1,2 & 4 midfond 

05 afdelingsconcours Brabant 2000 

08        trainingsduiven 

09 nationaal/sectoraal 

              

c Iedere deelnemer gebruikt afzonderlijk een uniforme inkorflijst (art.92 NPO       

wedvluchtreglement), die volledig wordt ingevuld overeenkomstig de voorschriften 

van de wedvluchtorganiserende instantie. 

 Op de punt b bedoelde inkorflijst wordt vermeld: 

 -  naam, woonplaats, NPO-verenigingsnummer en lidnummer, het inkorfcentrum                                                                                                  

    waar wordt ingekorfd, lossingplaats, datum van lossing; 

 -  indien voorgeschreven volledige vermelding van het bij het hok van de deelnemer 

     behorende hokcoördinaat; 

 -  de laatste 2 cijfers van het jaartal en de volledige nummers van de vaste              

     voetringen van de deelnemende duiven, indien men niet elektronisch constateert. 

 -  op welk(e) spelniveau(s) de duiven worden gezet; 

       - duidelijke aantekening van inleg en poulen; 

-  het aantal gezette duiven per wedvlucht; 

       -  een duidelijk herkenbare handtekening van de deelnemer op de daartoe bestemde 

    plaats; 

-  eventueel dat niet op zondag wordt geconstateerd; 

       -  eventueel dat er geen klok hoeft te worden gesteld; indien deze vermelding op  

    de inkorflijst van een elektronisch constateersysteem wordt gezet dan kan het    

    systeem weer worden afgeslagen. 

 

De in het eerste lid van dit artikel bedoelde inkorflijst wordt gelijktijdig met de duiven 

aan de inkorfcommissie aangeboden en wordt daarna niet meer ter beschikking van de 

deelnemer gesteld. Het is de deelnemer verboden veranderingen op de inkorflijst 

aan te brengen nadat de nummers van de gummiringen zijn ingevuld of nadat de 

duiven die voorzien zijn van een elektronische ring over de inkorfantenne zijn 

gevoerd. 

 

Om te voorkomen dat achteraf nog duiven aan de inkorflijst worden toegevoegd, 

plaatst degene die de notering verricht zijn handtekening en duidelijk herkenbare naam 

onmiddellijk aansluitend onder de gegevens van de laatst genoteerde duif op de lijst. 

 

Direct na het inkorven ontvangt de deelnemer wiens ingekorfde duiven zijn voorzien 

van een gummiring het rechterdeel van het daartoe bestemde blad van de inkorflijst. 

Dit is het deel waarop het nummer van de gummiring niet leesbaar is. 

Direct na het inkorven van de elektronische te constateren duiven print de 

inkorfcommissie de inkorfgegevens minimaal in tweevoud uit. Een print wordt door 

de deelnemer en de functionaris ondertekend en geldt als inkorflijst. Ook de deelnemer 

ontvangt een print. 
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ARTIKEL 3: ELECTRONISCH CONSTATEREN 

             

            Elektronisch constateren en poulen is uitsluitend toegestaan op de daartoe door de          

 NPO toegelaten systemen. Ook de inkorfsystemen in de inkorfcentra dienen toe- 

            gelaten te zijn door de NPO. 

           Iedere inkorfantenne moet voorzien zijn van een digitale tijdklok. 

            Liefhebbers die elektronisch poulen vullen geen handgeschreven inkorflijst in. 

 Wie naast elektronisch te constateren duiven ook één of enkele gummiring duiven 

            inkorft mag niet elektronisch poulen. De poule’s van alle ingekorfde duiven  

worden op de handgeschreven inkorflijst genoteerd bij de verschillende niveau’s 

waaraan wordt deelgenomen. Verder behoeven op de handgeschreven inkorflijst        

alleen de ringnummers en gummiringen van de gummiringduiven genoteerd te        

worden . Deze duiven komen als getekende na de E.C.S. duiven. 

                  De poulegegevens van de handgeschreven poulebrief worden verwerkt in de   

                  applicatiesoftware. Dit digitale bestand is bindend. 

       Het is niet toegestaan om wedvluchtduiven te constateren op trainingsvlucht      

            (NPO wedvluchtreglement artikel 210)   

 

ARTIKEL 4: LICHTEN VAN DE KLOKKEN: 

  

Direct na aankomst van de duiven, print de klokkencommissie van de Basisvereniging 

de wedvluchtgegevens minimaal in tweevoud uit. Een print wordt door de deelnemer 

en de functionaris ondertekend en geldt als aankomstlijst. Ook de deelnemer ontvangt 

een print. 

            Klokken en E.C. Systemen waarin NIET geconstateerd is MOETEN ook   

            afgeslagen en/of uitgeprint te worden. 

 

  

ARTIKEL 5: UITSLAG.  

 

a Reclames worden uitsluitend schriftelijk ingediend bij de desbetreffende concours- 

            rekenaar binnen de daarvoor vastgelegde tijd, aangegeven in de uitslag. 

b Mogelijke fouten in de uitslag die aan het licht komen na het verschijnen van uit- 

 slagen NPO, of na een uitspraak van het Geschillencollege of Beroepscollege NPO 

 kunnen ook na de reclametijd nog gecorrigeerd worden. 

 Het bestuur behoudt zich het recht voor eventueel in verband hiermee onterecht 

 uitbetaalde gelden terug te vorderen. 
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ARTIKEL 6: AFDELINGSCONCOURSEN BRABANT 2000 

 

a Alle officiële deelnemende concoursduiven staan automatisch in het   

            afdelingsconcours van Brabant 2000.  

b          Op alle eendaagse fondvluchten en marathonvluchten OUDE duiven dienen  

mandenlijsten te worden gebruikt. Op de mandenlijst worden de jaartallen, nummers 

van de vaste voetringen en de eventuele gummiring (en) van alle officiële 

concoursduiven vermeld. Bij duiven die voorzien zijn van een elektronische ring 

moet een E vermeld worden op de mandenlijst onder de kolom gummiring.  

Indien er geen mandenlijsten aanwezig zijn wordt bij een ontsnapping de gehele 

vereniging uit concours genomen. 

c Poulegelden worden verrekend via het inkorfcentrum waar men inkorft. Later    

            bij- poulen is niet toegestaan. Afrekening van poulegelden en prijzen geschiedt    

            via automatische bij- of afschrijving. Elk inkorfcentrum neemt alle   

            voorkomende kosten zoals vracht, porti, telefoon, bank/girokosten e.d. voor   

            eigen rekening, deze kosten mogen op de deelnemers worden doorberekend. 

d Een afdelingsconcours vangt aan op het tijdstip van lossing en duurt maximaal zes   

            etmalen. 

e          Veiligstellen wedvluchtgegevens: 

 Alle inkorf en wedvluchtgegevens dienen digitaal aangeleverd te worden, dit geldt    

 voor ALLE vluchten van het Brabant 2000 vliegprogramma. 

 De digitale inkorfbescheiden (UDP-bestanden) dienen op de dag van inkorving voor   

 24.00 uur naar de Compuclub gestuurd te worden. 

 De digitale wedvluchtgegevens (UDP-bestanden) dienen op de dag van    

 Aankomst uiterlijk 6 uur na het afgaan van de prijzen ingestuurd te zijn naar de    

 Compuclub. Mocht dit niet lukken dan dient u contact op te nemen met de   

 Concoursleidster. 

 Ook moeten van alle deelnemers, alle officiële concoursduiven worden ingegeven 

met getekenden en ringnummer. Dit is een verplichting die geldt voor alle 

vluchten van het Brabant 2000 vliegprogramma conform NPO 

wedvluchtreglement Artikel 18 lid 5!! Het insturen van de papieren inkorf en 

wedvlucht bescheiden is NIET meer nodig omdat nu alles digitaal wordt veiliggesteld.  

De wedvluchtbescheiden dienen wel tot 1 jaar na de laatste wedvlucht bewaard te 

blijven in uw vereniging conform N.P.O. wedvluchtreglement Artikel 22. Hierop 

zal steekproefsgewijs gecontroleerd worden.  

Het digitaal ingezonden UDP bestand is het officiële wedvluchtdocument voor de  

wedvluchtverwerking van poule’s, ringnummers en getekende. De  

 handgeschreven poulebrief komt daarmee als leidend wedvluchtdocument te  

vervallen !!               

f          Het aan- en afslaan van de klokken en het uitlezen van de elektronische klokken 

moet plaatsvinden in het inkorflokaal waar de duiven zijn ingekorfd (NPO 

wedvluchtreglement artikel 47). 
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g Iedere deelnemer aan een wedvlucht houdt zijn geconstateerde duiven op de dag van

 thuiskomst tenminste 3 uur  vast en verleent alle medewerking aan eventuele controle. 

Controle kan ondermeer bestaan uit dopingcontrole, het loslaten van een prijswinnende 

duif op enige afstand van het hok van de deelnemer en uit controle op de klok(ken) en 

elektronisch (e) constateersysteem (systemen) van de deelnemer, de moederklok (ken) en

 de atoomklok, en de aankomstantenne’s (NPO wedvluchtreglement artikel 8 lid 3a). 

h Goedgekeurde klokken en E.C. systemen : 

 Indien wordt geconstateerd dat bij de constatering van de wedvluchtduiven       

            gebruik is gemaakt van een niet goedgekeurde klok of Elektronisch systeem   

            wordt het betreffende basislid of Basisleden uitgesloten van het concours. E.e.a.   

            conform art 64 lid 3 NPO wedvluchtreglement. 

i Aankomst c.q. constateerantennes worden geplaatst maximaal 35 cm. voor de   

            invliegopening in het hok , waarbij de duif bij constatering in het hok moet zijn en/of   

            35 cm aansluitend aan de invliegopening van het hok. De constateerantenne mag bij   

            plaatsing aansluitend aan  de invliegopening zich niet meer dan 35 cm aan de    

            buitenzijde van het hok bevinden. 

 Hokcontroleurs zijn bevoegd om op een correcte plaatsing te controleren. 

 Indien één of meer duiven elektronisch niet zijn geconstateerd volgens bovenstaande 

 artikel komt geen enkele elektronisch geconstateerde duif voor klassering in aan- 

 merking. (NPO wedvluchtreglement artikel 199 lid 4a,b,c en lid 5) 

 

ARTIKEL 7:  MINIMUM AFSTANDEN DOORGANG CONCOURSEN.  

 

Indien een wedvlucht vanwege weersomstandigheden of anderszins geen doorgang  

 kan vinden vanuit de oorspronkelijk geplande lossingsplaats zijn de volgende 

afspraken gemaakt:  

- voor vitesse & midfond vluchten geldt als minimale afstand: 

De vlucht met de kortste afstand per rayon die is aangegeven op het 

vliegprogramma.  

- voor rayonale midfondconcoursen geldt minimaal 250 Km. voor de kortste afstand 

van de Afdeling voor het doorgaan van het concours. 

            Indien een afdelingsconcours vanwege weersomstandigheden of anderszins 

            geen doorgang kan vinden vanuit de oorspronkelijk geplande lossingsplaats. 

 Hiervoor zijn de volgende afspraken gemaakt : 

- Eendaagse fond oude duiven geldt 400 Km. als kortste afstand van de Afdeling 

voor het doorgaan van het afdelingsconcours.; 

- Marathon geldt 650 Km. als kortste afstand van de Afdeling voor het doorgaan van 

het afdelingsconcours. 

- (Mid)fond jonge duiven geldt 250 Km. als kortste afstand van de Afdeling voor het 

doorgaan van het afdelingsconcours. 

 Indien teruggekomen wordt van een wedvlucht zal getracht worden op een erkende 

 losplaats te lossen. Indien er op een afwijkende losplaats wordt gelost worden de   

            coördinaten zo spoedig mogelijk gepubliceerd via e-mail, teletekst en de website. 

Het aantal lossingen blijft gehandhaafd als voor de vlucht waar de duiven voor 

ingekorfd waren. In bijzonder omstandigheden kan de lossingscommissie, na overleg 

met het Dagelijks bestuur, van dit artikel afwijken. 
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ARTIKEL 8: KAMPIOENSCHAPPEN: 

 

Regeling voor het behoud van kansen op Kampioenschappen Brabant 2000 : 

 Vitesse Oude duiven  : één aftrekvlucht, minimum van 6 vluchten. 

 Midfond Oude duiven : één aftrekvlucht, minimum van 7 vluchten. 

 Dagfond Oude duiven : één aftrekvlucht, minimum van 4 vluchten. 

                  Marathonvluchten                  : één aftrekvlucht, minimaal van 4 vluchten (hokkamp.) 

                  Maximaal 3 vluchten tellen voor het duifkamp. 

 Jonge duiven   : één aftrekvlucht, minimaal van 9 vluchten 

  

Als door overstaan op de lossingsplaats de eerste duiven op zondag arriveren wordt door de 

deelnemer, die aangegeven heeft niet op zondag te concoursen, deze vlucht als aftrekvlucht 

beschouwd. 

Indien voor principiële Basisleden meerdere malen de duiven op zondag arriveren wordt voor 

die vlucht het gemiddelde aantal punten toegekend behaald op al de andere wedvluchten van 

dezelfde categorie. 

Dit geldt alleen voor de hokkampioenschappen. 

 

Berekeningsmethode Kampioenschappen: 

 

Voor het onaangewezen deelt geldt: 

Het deeltal dat gebruikt wordt voor de berekening van het gemiddelde wordt niet afgerond.Dit 

heeft als gevolg dat de punten behaald door de laatst meetellende duif mogelijk maar 

gedeeltelijk meetellen.  

U heeft bijvoorbeeld  14 duiven mee, het deeltal wordt dan 1,4. De berekening wordt dan de 

punten  behaald door de eerste duif opgeteld plus 4/10 gedeelte van de punten behaald door de 

tweede duif. En dit totaal delen door 1,4. Voor de oude duiven tellen de bovenste 20 duiven 

van de poulebrief mee voor het onaangewezen deel, en bij de jonge duiven de bovenste 30 

duiven van de poulebrief. Wordt bij de oude duiven bv. de 21e getekende geconstateerd, dan 

telt deze niet mee voor de punten.   

 

Voor het aangewezen deelt geldt: 

Het gemiddeld aantal punten van de eerste 2 duiven op de uitslag uit de eerste drie van de 

inkorflijst (de 3 eerstgetekenden). M.a.w. 2 van de bovenste 3. In geval er slechts een duif van 

de eerste drie duiven van de inkorflijst punten behaald worden deze punten toch door twee 

gedeeld. 

 

 

Duifkampioenschap: 

Voor het duifkampioenschap tellen de punten behaald door dezelfde duif. 

 

Doorgang kampioenschap: 

Een kampioenschap per categorie gaat door bij een minimum aantal van drie vluchten.  
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ARTIKEL 9: Verdeling poulegelden: 

 

Nr. Poules Cen

ten 

Inleg   

G Gezet Grat

is 

Gratis   

U Uitslag 150 Uitslag 150 cent   

1 1:4 10 Inleg 10 cent per duif Alle duiven mogen 

worden gezet 

Uitkering 40 cent 

2 1:4 20 Inleg 20 cent per duif Alle duiven mogen 

worden gezet 

Uitkering 80 cent 

3 1:4 30 Inleg 30 cent per duif Alle duiven mogen 

worden gezet 

Uitkering 120 cent 

4 1:4 40 Inleg 40 cent per duif Alle duiven mogen 

worden gezet 

Uitkering 160 cent 

5 1:4 50 Inleg 50 cent per duif Alle duiven mogen 

worden gezet 

Uitkering 2 euro 

6 1:4 100 Inleg 100 cent per duif Alle duiven mogen 

worden gezet 

Uitkering 4 euro 

7 1:4 200 Inleg 200 cent per duif Alle duiven mogen 

worden gezet 

Uitkering 8 euro 

8 1:4 500 Inleg 500 cent per duif Alle duiven mogen 

worden gezet 

Uitkering van 20 euro 

9 1:10 50 Inleg 50 cent per duif Alle duiven mogen 

worden gezet 

Uitkering van 5 euro 

10 1:10 100 Inleg 100 cent per duif Alle duiven mogen 

worden gezet 

Uitkering van 10 euro 

11 1:25 50 Inleg 50 cent per duif Alle duiven mogen 

worden gezet 

Uitkering van 12,50 euro 

12 1:25 100 Inleg 100 cent per duif Alle duiven mogen 

worden gezet 

Uitkering van 25 euro 

13 HWH 10 Inleg 10 cent per duif Alle duiven mogen 

worden gezet 

Uitkering 50%,30% en 20% 

14 Sp1 

1:25 

10 Inleg 10 cent per duif Alle duiven mogen 

worden gezet 

Uitkering van 2,50 euro 

15 Sp2 

1:200 

25 Inleg 25 cent per duif Alle duiven mogen 

worden gezet 

Uitkering van 50 euro 

16 Sp3  50 Inleg 50 cent per duif Alle duiven mogen 

worden gezet 

 In één keer 100% 

17 S2 50 Inleg 50 cent per serie Alle duiven mogen 

worden gezet 

1 stuk van 50 euro,rest 

stukken van 25 euro 

18 S3 50 Inleg 50 cent per serie Alle duiven mogen 

worden gezet 

1 stuk van 50 euro, rest 

stukken van 25 euro 

19 S4 50 Inleg 50 cent per serie Alle duiven mogen 

worden gezet 

1 stuk van 50 euro, rest 

stukken van 25 euro 
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Gewijzigd: 17 februari 2010 

Gewijzigd: 21 maart 2011 

Gewijzigd: 11 maart 2012 

Gewijzigd: 14 maart 2013 

Gewijzigd: 1 april 2014 

Gewijzigd: 20 maart 2015 

Gewijzigd: 17 maart 2016 

Gewijzigd: 12 maart 2017 


