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Aan : Bestuurders Noordelijke fondclubs en kiesmannen afdelingen 5-11 
CC : NPO-NT commissie ,Bestuur NPO, Bestuur ZLU 
Betreft : Voorstel wijzigingen Neutralisatie Factor Ochtendlossing (NFO) 
 
 
 
 
 
Wormer, 26 februari 2018. 
 
Geachte bestuurders en kiesmannen, 
 
Zoals bekend wordt op 10 maart 2018 in de Ledenraad een voorstel van de NPO-NT commissie in 
stemming gebracht tot aanpassing van de NT-regeling voor ochtendlossingen. Deze regeling is 
bedoeld om tot een aannemelijke uitslag te komen in die situaties waarin duiven in de nacht vliegen 
en daar voordeel van hebben. Verder om te voorkomen dat duiven in de nacht (die tijdens de 
neutralisatie periode arriveren) op afstand worden geklasseerd, waarbij de langste afstand wint. 
 
Een voorstel tot een dergelijke regeling is op 9 december in Rosmalen gepresenteerd. Door de NPO-
NT commissie is daarbij aangegeven dat eventuele verbetervoorstellen ingebracht konden worden. 
 
Met een aantal bestuurders van Fondclubs uit het werkgebied van de afdelingen 5-11 (SMN, Fiante, 
Fondunie 2000, FNH, SNZH ) zijn we op 4 januari 2018 bijeengekomen om het voorstel van de NPO 
NT commissie betreffende de NFO te bespreken. Gezamenlijk hebben we een viertal 
verbetervoorstellen uitgewerkt en deze in een memo aangeboden aan de NPO-NT commissie. Op 18 
januari hebben we dit memo in de vorm van een presentatie mogen toelichten aan de NPO-NT 
commissie, alsmede aan een aantal bestuursleden van de NPO en ZLU.  
 
Tijdens deze constructieve bijeenkomst werd snel duidelijk dat alle aanwezigen de intentie hadden om 
tot een goede regeling te komen, die voor alle afstanden en alle deelnemers acceptabel was. Ook 
bleek dat dit moeilijk is en dat op onderdelen inzichten verschillend waren. Het resultaat van deze 
bijeenkomst was dat in overleg samen zou worden gezocht naar de best passende oplossing op de 
punten waar niet direct overeenstemming over kon worden bereikt of die nog om verdere uitwerking 
vroegen.  
 
In de daarop volgende weken, tot aan afgelopen vrijdag 23 feb, is daar op positieve wijze aan gewerkt 
en zijn in co-creatie  een aantal verbeteringen doorgevoerd, t.w.: 
 

- De regeling wordt alleen (dus specifiek) toegepast indien er binnen de neutralisatie tijd 
minimaal één duif sneller is (volgens de standaard NT regeling) dan de snelste duif 
geconstateerd voor ingang van de NT, of wanneer de snelste duif in de NT wordt 
geconstateerd. 

- Er wordt een 80/20 verhouding van de bijtelling gehanteerd in de formule om tot voldoende 
discriminatie in de nacht te komen. De formule is hierbij zodanig aangepast dat de maximale 
bijtelling is gebaseerd op een vliegtijd van 6 uur in de nacht. Dit was variabel (van 6 uur op 
Pau tot bijna 7,5 uur op Perpignan)  

- De ingangstijd van de NT wordt geüniformeerd (voor middag- en ochtendlossingen) voor alle 
Nederlandse vluchten (NPO en ZLU), naar 30 minuten na zonsondergang (dit was 60 min 
voor de ZLU vluchten) 

- Internationaal de ingangstijd van de NT ook te verlagen naar 30 min na zonsondergang en de 
800 mtr grens te verlagen of af te schaffen, wordt door de NPO/ZLU besproken met de 
organisaties van de internationale vluchten. 
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Naar onze mening biedt het voorstel van de regeling dat nu voorligt (update 3, dd 23-feb-2018) 
voldoende perspectief om in 2018 te implementeren. Wij vragen u dus om deze regeling te steunen en 
aan de kiesmannen om op 10 maart voor dit voorstel te stemmen.  
 
Opgemerkt dient te worden dat bij het tot stand komen van deze regeling door de betrokken 
bestuurders van NPO en ZLU op prettige wijze op het proces is gestuurd, waarbij de inhoud is 
overgelaten aan de betrokken deskundigen.  
 
Met vriendelijk groet, 
 
Fred Kramer, mede namens Eddy Fleming en Michel Verweij. 
 
 
 
 


