Mededeling aan de deelnemers van het ZLU-spel binnen de afdelingen 5 t/m 11

De besturen van Fiante, Fondunie 2000, SMN, SNZH en de besturen van de Fondclubs van ZuidHolland en Noord-Holland, in vergadering bijeen op donderdag 4 januari, overwegende dat op 10
maart voor de NPO vergadering een voorstel van de NT commissie van de NPO, in samenwerking met
het bestuur van de ZLU, zal worden besproken en mogelijk wordt vastgesteld en geldend vanaf het
seizoen 2018. Dit voorsteltreft met name die duiven die in en na de neutralisatietijd worden
geconstateerd.
De besturen van de NPO en ZLU volgen het advies van de NT-commissie waarin is vastgelegd dat
duiven die binnen de neutralisatietijd worden geconstateerd, uitgerekend en gerangschikt zullen
worden volgens de NFO methode. Kort gezegd komt het er op neer dat binnen de neutralisatie de
tijd langzaam blijft doorlopen en deze extra tijd aan alle nog komende duiven wordt toegerekend.
Bovengenoemde besturen hechten eraan om te benadrukken open te staan voor wijziging van de
huidige gehanteerde methode en brengen begrip op, voor de zo nu en dan voorkomende
ongewenste effecten van het hanteren van een neutralisatietijd.
Echter, de nu voorgestelde NFO methodiek zal leiden tot een onevenredig nadeel voor alle duiven
die niet in staat zijn voor het ingaan van de neutralisatie geconstateerd te worden. Dit geldt uiteraard
met name voor de verdere afstanden.
De bovengenoemde besturen zijn het unaniem eens dat het nieuwe voorstel de nodige aanpassingen
behoeft. Zij zullen in de komende weken, in overleg met de NT commissie, trachten een alternatief te
formuleren, waarmee recht zal worden gedaan aan de liefhebbers binnen deze werkgebieden. Indien
dit overleg niet tot de gewenste veranderingen leidt, zullen zij zelf dit alternatief ontwikkelen en
aanbieden aan de afdelingsbesturen en de NPO. Voorafgaande aan de NPO vergadering zullen deze
besturen in contact treden met hun afdelingsbesturen om hun zorgen over het nu voorliggende
voorstel met hen te delen. Wij zullen u zorgvuldig op de hoogte houden van onze verdere stappen.
Met vriendelijke groet namens bovengenoemde besturen,
Fred Kramer, voorzitter FC Noord-Holland

