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Duiven houden geen rekening met de
NPO neutralisatietijden op zowel ochtend- als middaglossingen

NT
NT

Neutralisatie methode ochtendlossingen
NPO commissie “NT regelingen”
Voorstel aan NPO Ledenraad, 10 maart 2018
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1. Aanleiding nieuwe NT regeling
• Onvrede onder de ZLU spelers over de huidige
methodiek ochtendlossingen:
Duiven worden in de NT geklasseerd op afstand en niet op tijd of snelheid

• Meningen over NT lopen sterk uiteen
Veel onbegrip en niet iedereen is materie deskundig

• Nachtvliegers komen er steeds meer
• Evolutie moderne postduif (beter uithoudingsvermogen)
• Trainen op nachtvliegen
• Minder donker dan vroeger, verlichting en autowegen
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2. Verschil in NT Nationaal en Internationaal
Zon onder

Zonop
op
-30 Zon

+30


+60

NT = Neutralisatie Tijdsduur

Huidige NPO regeling

Internationale – ZLU regeling

• Begin NT = Zon ONDER + 30 min
• Einde NT = Zon OP - 30 min
• Ref. punt
De Bilt op 52˚NB, 5˚OL.

= Zon ONDER + 60 min
= Zon OP – 30 min
= Ukkel op 50˚NB, 4˚OL.
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3. Aannames & onnauwkeurigheden
Aannames
• Duiven stoppen met vliegen 30 minuten na zonsondergang
• Duiven hervatten de vlucht 30 minuten voor zonsopkomst
• Er wordt geen rekening gehouden met windrichting en de
weersverschillen op dag 1 in zuid Nederland en op dag 2 in
midden- en noord Nederland

Onnauwkeurigheden
• Verschil in zonsondergang en zonsopkomst bedraagt:
• 15 minuten tussen Oost- en West Nederland
• 20 minuten tussen Zuid- en Noord Nederland
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4. Kwantitatieve ZLU wedvlucht data
(2015-2017)
5.4% vd duiven komt thuis voor de NT
0.2% vd duiven komt thuis in de NT
94.4% vd duiven komt thuis na de NT
10/21 vluchten is de snelste duif thuis voor de NT
4/21 vluchten is de snelste duif thuis in de NT
7/21 vluchten is de snelste duif thuis na de NT
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5. Criteria en uitgangspunten
A. Definieer een methode van klassering die recht doet aan een
aannemelijke en herkenbare klassering van duiven die voor, in en na
de neutralisatietijd geconstateerd worden op een ochtendlossing.

B. De methode van klassering maakt zo weinig mogelijk verschil in
vliegafstand. Er is geen bedoelde bevoordeling voor de kortste (zuid)
of langste afstand (noord) en vice versa.

C. Duiven die geconstateerd worden vóór en in de neutralisatietijd
moeten goed aansluiten op de duiven die geconstateerd worden na de
neutralisatietijd.

D. Snelheden moeten ‘on the fly’ (tijdens de duur van de vlucht) direct
berekend kunnen worden.
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6. Huidige ZLU/NPO situatie
# Plaats
Afstand Tijd
1. Kampen 1116.0 04:00:00
2. Zwolle
1114.0 01:00:00

Duif met 2 km
overvlucht komt
3 uur later thuis
en is winnaar!

Perpignan
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7. Voorstel aan de NPO ledenraad
A) Als er géén duiven geconstateerd worden in de NT
•

Als er géén wedvlucht-deelnemende duiven in de NT worden
geconstateerd, dan wordt de vlucht geneutraliseerd een half uur na
zonsondergang tot een half uur voor zonsopkomst de volgende dag
volgens de standaard NPO-NT regeling met de Bilt als centrum.

11/17

NPO - NT Commissie

7. Voorstel aan de NPO ledenraad
B) Indien er duiven geconstateerd worden IN de Neutralisatie Tijd (NT)
bestaat de vliegtijd uit de som van A1 + A2:
A1: de tijd tussen de lossing en de start van de NT;
A2:
A2: NFO, de gecorrigeerde tijd door de duif in de NT gebruikt.
De NFO wordt berekend over max. 6 uur vliegen in de NT.
(0,75*-NTCONuur)

NFO = NTCON x ( 80 x e

+ 20) /100

NTCON = Tijd tussen start NT en constateringstijd, max 6 uur
NTCONuur = NTCON in uren.

•

Voor de 2e en volgende nachten is de standaard NT rekenmethode van
toepassing

NPO - NT Commissie
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C) Indien er duiven geconstateerd worden NA 6 uur vliegen in de NT en NA
de Neutralisatie Tijd (NT) bestaat de vliegtijd uit het verschil van A1 en
A2:
A1: de tijd tussen lossing en constatering van de duif;
A2:
A2: de NT minus de NFO
(0,75*-6)

NFO = 6 x ( 80 x e
•

+ 20 ) /100 (NFO in uren)

Voor de 2e en volgende nachten is de standaard NT rekenmethode van
toepassing
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7. Voorstel aan de NPO ledenraad
D) De regeling is van toepassing indien:
D1) er binnen de neutralisatie tijd een duif geconstateerd wordt die
een hogere snelheid heeft dan de hoogste snelheid behaald door
een duif geconstateerd voor het ingaan van de neutralisatie tijd
of
D2) de eerste (en mogelijk snelste) duif geconstateerd wordt binnen de
neutralisatie tijd
E) Bij de internationale organisatie het voorstel in te dienen dat:
- ook internationaal de vlucht geneutraliseerd gaat worden een half
uur na zonsondergang (dit is op dit moment een uur)
- internationaal de 800 meter regeling komt te vervallen of eventueel
wordt terug gebracht tot een 600 meter grens.
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7. Voorstel aan de NPO ledenraad
F) Flexibiliteit en toekomstige evaluaties
Indien in de toekomst blijkt dat na evaluatie van nieuwe wedvluchten:
-

de gebruikte parameters zoals o.a. de beginwaarde (80%) en het
basispercentage (20%) van de exponentiële afname moeten worden
bijgesteld dan is deze wijziging eenvoudig te implementeren;

-

de NFO methodiek van toepassing is op alle wedvluchten ongeacht de
snelheden van de duiven die geconstateerd worden voor het ingaan
van de NT dan is deze wijziging eenvoudig te implementeren
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8. Rekenvoorbeeld
8A) duif geconstateerd in de eerste 6 uur van de NT.
Lossingtijdstip
Duif geconstateerd
Afstand
Start NT
Einde NT
BasisPerc = 20

4-8-2017 07:00:00 uur
5-8-2017 01:27:41 uur
1135197,03 meter
4-8-2017 22:23:00 uur
5-8-2017 05:45:00 uur
Afnameconstante = 0,75

MbNT = start_NT – lossingtijdstip
MeNT = einde_NT – lossingtijdstip
Mcon = constatage – lossingtijdstip
DuurNT = MeNT-MbNT
InNT = (Mcon-MbNT)

Alle tijden in seconden

55380 = (04-08-17 22:23:00) – (04-08-17 07:00:00)
81900 = (05-08-17 05:45:00) – (04-08-17 07:00:00)
66461 = (05-08-17 01:27:41) – (04-08-17 07:00:00)
26520 = 81900 – 55380
11081 = 66461 – 55380

InNTuur

11081/3600 = 3,078

NFO = ((80 * e(0,75*-InNTuur) ) + 20)

27,95 = (( 80* e(0,75*-3,078) ) +20

Mcon = Mbnt + (InNT * NFO/100)

58477,42 = 55380 + (11081 * 27,95/100)

Snelheid in M/sec = vlieg_afstand / Mcon
Snelheid in M/min

19,41 = 1135197,03 / 58477,42
19,41 * 60 = 1164,6

'zuivere vliegtijd
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8. Rekenvoorbeeld
8B) duif geconstateerd na 6 uur vliegen in de NT en na de NT
Lossingtijdstip
Duif geconstateerd
Afstand
Start_NT
Einde_NT
BasisPerc = 20

04-08-17
07:00:00 uur
05-08-17
07:23:38 uur
1139731
meter
04-08-17
22:23:00 uur
05-08-17
05:45:00 uur
Afnameconstante = 0,75 Alle tijden in seconden

MbNT = Start_NT - lossingtijdstip
MeNT = Einde_NT – lossingtijdstip
DuurNT=MeNT-MbNT
InNTuur = DuurNT / 3600
Mcon = tijd_constatering – lossingtijdstip

55380 = (04-08-17 22:23:00) – (04-08-17 07:00:00) ‘Start NT
81900 = (05/08/17 05:45:00) – (04/08/17 07:00:00) ‘Einde NT
26520 = 81900 - 55380
7,37 =26520/3600
87818 = (05/08/17 07:23:38) – (04/08/17 07:00:00)

NFO = 80 * e(0,75*-6) + 20

20,89 = 80 * e(0,75 * -6 ) +20

DuurNT2 =6*3600 * (NFO / 100))

4511,96 = 6*3600* 20,89 / 100

Mcon2 = Mcon – DuurNT +duurNT2

65809,96 = 26520 +4511,96

Snelheid in M/sec = vliegafstand / Mcon2
Snelheid in M/min

17,32 = 1139731,9 / 65809,96
17,32 * 60 = 1039,2

‘NFO In procenten

‘Zuivere vliegtijd
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8. Bijlage
Wedvlucht ZLU-Perpignan volgens NFO en bestaande methodiek

De volledige uitslag is als bijlage toegevoegd

