
Spelregels 2012 nationale competitie:  

“Wie heeft ze beter?” 
1. De deelname aan de nationale competitie ‘Wie heeft ze beter’ is gratis en 

staat open voor alle basisleden NPO.  ( zie verder artikel 5) 
 

2. Zonder een tijdig bij de vereniging ingeleverde hoklijst is deelname aan de 
competitie niet mogelijk.  

 
3.  De competitie kent de volgende  categorieën: 

a. Beste vitesseduif 
b. Beste midfondduif 
c. Beste eendaagse fondduif 
d. Beste meerdaagse fondduif 
e. Beste ZLU-duif 
f. Beste jongeduif 
g. Beste natourduif 
h. Beste doffer 
i. Beste duivin 
j. Beste asduif  
k. Beste liefhebber 

 
5. Compuclub is in 2012 de rekenaar van WHBZ. Ieder lid neemt automatisch 

zonder opgave deel aan de competitie.  
Liefhebbers van afdelingen, kringen, samenspelen, etc. die niet rekenen bij 
Compuclub kunnen enkel deelnemen, als hun rekenaar van het spel dat voor de 
onderhavige categorie geldt veertien dagen na de reclameperiode van de laatste 
vlucht van die categorie de U(itslag)-bestanden van alle vluchten van desbetreffende 
categorie  per mail aan Compuclub zendt.  
 

6. Ten behoeve van de categorieën  “Beste doffer” en “Beste duivin” wordt in 
de uitslagen van Compuclub een kolom ingevoegd waarin het geslacht van 
de duif wordt aangegeven met de letter “m” of “v”. Om deel te kunnen nemen 
aan genoemde categorieën  moet de liefhebber  voor aanvang van het seizoen in het 
rekenprogram van zijn vereniging het geslacht van zijn deelnemende oude duiven 
laten opnemen. In alle elektronische constateersystemen  en rekensystemen kan het 
geslacht van de duif worden ingevoerd.  

 
7. Voor alle onderstaande categorieën,  m.u.v de meerdaagse fond, moeten de 

prijzen zijn behaald in het samenspel dat door de betreffende afdeling voor 
die categorie is vastgesteld en dat bij de NPO is aangemeld als het spel dat 
telt voor de nationale kampioenschappen. ( Voor de natoer geldt hetzelfde 
spel als voor de vitesse.) Zie hiervoor de te verschijnen publicaties van de 
NPO. Voor de eendaagse fond geldt het spel op afdelingsniveau als basis 
voor de geleverde prestatie. In afdelingen waar voor dit kampioenschap een 
gesplitste uitslag wordt gemaakt , gelden de resultaten van deze uitslag ook 
voor deze competitie, mits als zodanig aangemeld bij de NPO voor de 
nationale kampioenschappen.  



 
Beste vitesseduif (V-vluchten) 
Duiven geboren in 2011 of eerder dienen in 2012 op de vitessevluchten 
welke op het officiële vliegprogramma van de betreffende afdeling zijn 
vermeld minimaal vier prijzen te behalen. Als een duif hierop meer dan vier  
prijzen wint,  dan worden de vier beste resultaten geteld.  

 
Beste midfondduif  (M-vluchten) 
Duiven geboren in 2011 of eerder dienen in 2012 op de  midfondvluchten die 
op het officiële vliegprogramma van de betreffende afdeling zijn vermeld 
minimaal vier prijzen te behalen.  Als een duif hierop meer dan vier  prijzen 
wint, dan worden de vier beste resultaten geteld. 

 
Beste dagfondduif  (E-vluchten) 
Duiven geboren in 2011 of eerder dienen in 2012 op de eendaagse 
fondvluchten die op het officiële vliegprogramma van de betreffende afdeling 
zijn vermeld minimaal drie prijzen te behalen.  Als een duif hierop meer dan 
drie prijzen wint, dan worden de drie beste resultaten geteld.  

 
Beste meerdaagse fondduif - middaglossing (A-vluchten) 
Duiven geboren in 2011 of eerder dienen in 2012 op de door de NPO 
vastgestelde meerdaagse sectorale/nationale fondvluchten met 
middaglossing minimaal drie prijzen te behalen. Voor het behaalde aantal 
punten is geen ondergrens vastgesteld.  Als een duif op betreffende vluchten 
meer dan drie prijzen wint, worden de drie beste resultaten geteld. De 
resultaten worden uit de sectorale uitslagen gehaald. Een meerdaagse 
fondvlucht, die door meteorologische of andere omstandigheden in de 
ochtend wordt gelost, telt gewoon als meerdaagse fondvlucht. 

 
Beste jongeduif (J-vluchten)  
Duiven geboren in 2012 dienen op de jonge duivenvluchten welke op het 
officiële vliegprogramma van de betreffende afdeling zijn vermeld minimaal 
vijf prijzen te behalen.  Als een duif hierop meer dan vijf prijzen wint,  dan 
worden de vijf beste resultaten geteld.  

 
Beste natoerduif  (N-vluchten)   
Duiven geboren in 2012 of eerder dienen op natourvluchten,  die door de  
betreffende afdeling op haar officiële vliegprogramma als natoervluchten zijn 
aangeduid minstens drie prijzen te winnen.  Als een duif hierop meer dan drie 
prijzen wint worden de beste drie resultaten geteld. 

 
Beste Z.L.U.-duif. (ZLU-vluchten) 
Duiven geboren in 2011 of eerder dienen in 2012 op vluchten die door de 
Z.L.U. worden georganiseerd, minimaal twee prijzen te behalen. Als 
spelniveau geldt hiervoor de officiële Z.L.U.-uitslag. Als een duif  meer dan 
twee prijzen op deze vluchten wint, worden de twee beste resultaten geteld. 

 
Beste doffer. 



Doffers geboren in 2011 of eerder die in 2012 minimaal twaalf prijzen of 
3.000 prijskilometers en maximaal 18 (achttien) prijzen of 6.000 (zesduizend) 
prijskilometers gewonnen hebben. De prijzen en prijskilometers dienen te zijn 
behaald op vluchten die in het officiële vliegprogramma van de betreffende 
afdeling staan aangemerkt als vluchten voor vitesse (V), midfond (M), 
eendaagse fond (E), meerdaagse fond (A) of natoer (N).  
Bij meer dan 18 prijzen én meer dan 6.000 prijskilometers wordt eerst terug 
berekend naar de 18 beste resultaten en pas daarna zonodig naar 6.000 
prijskilometers. 

 
Beste duivin. 
Duivinnen geboren in 2011 of eerder die in 2012 minimaal twaalf prijzen of 
3.000 prijskilometers en maximaal 18 (achttien) prijzen of 6.000 (zesduizend) 
prijskilometers gewonnen hebben. De prijzen en prijskilometers dienen te zijn 
behaald op vluchten die in het officiële vliegprogramma van de betreffende 
afdeling staan aangemerkt als vluchten voor vitesse (V), midfond (M), 
eendaagse fond (E), meerdaagse fond (A) of natoer (N). 
Bij meer dan 18 prijzen én meer dan 6.000 prijskilometers wordt eerst terug 
gerekend naar de 18 beste resultaten en pas daarna zo nodig naar 6.000 
prijskilometers. 

 
Beste asduif oud. 
Duiven geboren in 2011 of eerder dienen in 2012  tien prijzen in de 
verhouding één  op tien te hebben gewonnen, waarvan de totale afstand 
minimaal 2.000 kilometer bedraagt. Bij opgave van meer dan tien prijzen 
worden de tien beste resultaten geteld. De prijzen dienen te zijn behaald op 
vluchten die in het officiële vliegprogramma van de betreffende afdeling 
staan aangemerkt als vluchten voor vitesse (V), midfond (M), eendaagse 
fond (E) of meerdaagse fond (A). 

 
Beste liefhebber. 
Voor de berekening van het gemiddeld aantal punten wordt uitgegaan van de 
vlucht voor oude duiven in de betreffende periode waarop de deelnemer zijn 
grootste aantal duiven heeft ingezet. Voor iedere vijf duiven, die op 
betreffende vlucht werd ingekorfd, dient één duif te worden opgegeven die 
minstens acht  prijzen of 2.500 prijskilometers heeft gewonnen.  
Bij het bepalen van het gemiddelde worden ook zgn. restduiven 
meegerekend, doch slechts voor het deel dat zij vormen van een gehele duif. 
Voorbeeld: Liefhebber A geeft maximaal 34 duiven mee en dient 34 : 5 = 6,8 
en dus zeven duiven op te geven. De eerste zes duiven tellen volledig en de 
zevende duif telt slechts voor 0,8 van het behaalde aantal punten mee bij 
berekening van het gemiddelde.  
Alle prijzen en prijskilometers dienen te zijn behaald op vluchten die in het 
officiële vliegprogramma van de betreffende afdeling zijn aangemerkt als 
vluchten vitesse (V), midfond (M), eendaagse fond (E)  of meerdaagse fond 
(A).  

 
Opmerking 



In afdelingen, waar met jonge duiven (J-vluchten) ook tegelijk met oude 
duiven wordt gespeeld op dezelfde vlucht, telt deze vlucht ongeacht de 
vluchtcode voor oude duiven,  enkel voor jonge duiven. Oude duiven tellen in 
dit geval voor geen enkele van de genoemde categorieën. 

 
8. Als een vlucht van één der bovenstaande categorieën door omstandigheden 

wordt ingekort, dan telt die vlucht in betreffende categorie enkel als die ook 
meetelt voor het kampioenschap in het samenspel dat door de afdeling of 
NPO voor het kampioenschap van die categorie is vastgesteld en dat bij de 
NPO is aangemeld als het spel dat telt voor de nationale 
kampioenschappen.   

 
9. Met het officiële vliegprogramma wordt bedoeld het voor de aanvang van 

het seizoen 2012  door de afdeling vastgestelde vliegprogramma en bij de 
NPO wordt aangemeld als het program voor de nationale 
kampioenschappen.  Dit programma kan onder bepaalde omstandigheden 
door de afdelingen worden aangepast. Tussen twee opeenvolgende 
resultaten dient daarbij steeds een periode van minimaal vijf  dagen te 
liggen. 

 
 

10. De vliegresultaten van alle categorieën worden met punten gewaardeerd. 
De  duif die met deze puntenwaardering de meeste punten behaalt wordt 
winnaar in zijn of haar categorie. Elke behaalde prijs wordt beloond met 
1000,5 punten. Dit aantal wordt verminderd met een aftrekgetal waarvoor de 
volgende formule telt: behaalde prijs x 5.000 en dit product wordt 
gedeeld door het aantal deelnemende duiven. 
Voorbeeld: 45e prijs tegen 3.872 duiven = 45 x 5.000 = 225.000 : 3.872 = 
58,1095  (wat wordt afgerond naar 51,110 aftrekpunten). 

 
Bij de categorieën Beste doffer, Beste duivin en Beste liefhebber wordt het 
verkregen puntenaantal vermeerderd met het aantal afgelegde kilometers, 
dit echter tot maximaal 6.000 punten. 
         

11. De uitslag van een categorie zal enkele weken na de reclametermijn van de 
laatste vlucht van die categorie door Compuclub worden berekend en 
gepubliceerd op de site van Compuclub onder de knop “WHZB 2012”.  Na 
het einde van het seizoen volgt de uitslag van “beste doffer, beste duivin, 
beste asduif en beste liefhebber”.  

 
12. Van elke rubriek worden de eerste honderd prijswinnaars door Compuclub 

berekend en zullen op hun website onder de knop “WHZB” worden vermeld. 
 

13. Van elke rubriek worden de eerste tien prijswinnaars in “ ’t Spoor der 
Kampioenen” en eventueel andere media nader voorgesteld. 

 



14. In voorkomende gevallen kunnen geschillen door de commissie WHZB 
worden voorgelegd aan het rayonale Tucht- en Geschillencollege van de 
afdeling waarvan de deelnemer lid is. 

 
15. In geval een deelnemer om welke reden dan ook wordt veroordeeld wegens     

              fraude,volgt onmiddellijke uitsluiting van deelname aan de competitie ‘Wie    
              Heeft Ze Beter’ 2012. 

 
16. De prijsuitreiking van de competitie 2012 zal worden gehouden op zaterdag 

16 maart 2013. Juiste tijd en plaats zullen tijdig worden bekend gemaakt. 
Prijswinnaars krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. De gewonnen 
prijzen dienen door de winnaar zelf of een door hem gemachtigde 
plaatsvervanger te worden afgehaald. Niet afgehaalde prijzen vervallen aan 
de commissie en worden niet nagestuurd. 

 
17. Prijswinnaars (en daarnaast nog een aantal andere bekende liefhebbers) zal 

worden verzocht een levende duif of een bon voor een jonge duif of koppel 
eieren 2013  beschikbaar te stellen voor een te houden verkoping bij opbod 
via internet.. De beschrijving van de bonnen vindt plaats op de site 
www.gps-auctions.com en in verkorte vorm in “ ’t Spoor der Kampioenen”. 
Het verloop van de verkoping zal hierin ook worden gepubliceerd. 

 
18. In gevallen waarin deze spelregels niet voorzien, beslist de commissie. De 

besluiten van de commissie zijn bindend. De commissie kan niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor gederfde schade als gevolg van 
genomen besluiten. 

.  
Het bestuur van Stichting ‘Wie Heeft Ze Beter?’, 

       Dhr.  J.H. Arets, penningmeester 
      Dhr.  J.H.M. Boenders 
       Dhr.  R. Geerdink, voorzitter 
       Dhr.  C.Groen 

Dhr.  Th.A. Hutten 
Dhr.  M.J.M. Koreman, secretaris 
Dhr.  W. van Lent  

       Mevr.G. Veenstra 

 

 


