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Spelregels voor deelname aan de Olympiade 

Inleiding 

Nu de Olympiade in januari 2024 in Maastricht dichterbij komt is het ook tijd om te kijken naar de 

spelregels voor deelname aan de Olympiade. Ieder bij de FCI aangesloten land stuurt zijn beste en 

mooiste duiven naar de Olympiade. Voor deelname aan de Olympiade gelden spelregels welke hier 

worden toegelicht. 

 

Wat zijn de spelregels voor deelname aan een Olympiade? 

De FCI heeft voorwaarden en spelregels vastgesteld voor deelname aan een Olympiade voor zowel 

de sportklasse als de standaardklasse. Daarbij moet U denken aan voorwaarden zoals vereist aantal 

prijzen, vereist aantal prijskilometers, minimaal aantal deelnemers aan een vlucht etc. Voor de 

sportklasse heeft de FCI ook een puntentelling vastgesteld waarbij een coëfficiënt wordt 

uitgerekend. Omdat de FCI spelregels op onderdelen afwijken van wat gangbaar is in de Nederlandse 

duivensport is het dus even opletten geblazen. 

 

Wie bepaald welke duiven een land afvaardigt naar een Olympiade? 

Kort en bondig, het land zelf. Dus in ons geval ligt de beslissing bij het NPO bestuur en de NPO 

Ledenraad. 

 

De NPO Ledenraad heeft in 2020 voor de Sportklasse de regels als volgt vastgesteld; 

• De kwalificatie regels van de FCI gelden voor de Nederlandse duiven. 

• Alleen de vluchten van het Nationaal vliegprogramma tellen voor kwalificatie. 

Op deze manier heeft iedere Nederlandse liefhebber evenveel kans zich te kwalificeren voor de 

Olympiade en doen de Nederlandse duiven volop mee in de internationale competitie. Wat betreft  

voorwaarden en puntentelling volgen we de FCI.  

 

Op de komende NPO Ledenraad wordt een voorstel in stemming gebracht om eenmalig in 2023 

speciale Olympiade vluchten ook mee te tellen voor de Olympiade. Dat moeten dan wel vluchten zijn 

op minimaal afdelingsniveau.  

 

De Nederlandse Groep van Keurmeesters verricht de voorselectie voor de Standaard klasse. Wat 

betreft  voorwaarden volgen we wederom de FCI. 

 

 

 

 

 

 

 



De Olympiade puntentelling van de sportklasse 

Voor alle categorieën, behalve de Marathon, wordt de coëfficiënt als volgt berekend; 

Coëfficiënt = (behaalde prijs * 1.000) / (aantal duiven in concours met een maximum van 5.000) 

 

Voor de Marathon  wordt de coëfficiënt als volgt berekend; 

Coëfficiënt = (behaalde prijs * 1.000) / (aantal duiven in concours zonder maximum) 

 

De winnende duiven hebben een zo laag mogelijke coëfficiënt.  

 

Olympiade voorwaarden sportklasse 

De volgende voorwaarden gelden voor deelname aan de Olympiade 

• De “beste” officiële uitslag telt voor de puntentelling. Dit kan de vereniging-, CC-, Kring-, Afdeling- 

of Nationale uitslag zijn. De rekenaar kiest automatisch de beste officiële uitslag.  

• Alle prijzen dienen 1:5 behaald te zijn. Let op: normaal spelen we 1:3.  

• Het minimum aantal vereiste deelnemers aan een vlucht is 20. 

• Het minimum aantal vereiste duiven op een vlucht is 150. 

• Voor alle categorieën geldt er een tolerantie van 5% op de minimum of “vanaf” afstand per 

vlucht met uitzondering van de Marathon. De 5% tolerantie geldt niet voor het totaal vereiste 

kilometers. 

• De eerste 3 duiven per categorie gaan naar de Olympiade en enkel die duiven verdienen de titel 

“Olympic” 

 

De overige eisen zijn samengevat in onderstaande tabellen 

 

Prijzen behaald in twee jaar (2022-2023)  
Oude duiven    

      aantal minimum  

Categorie vanaf km tot km prijzen km 

Snelheid 100 400 10 1.500 

Midfond 300 600 8 2.800 

Fond >500  6 3.300 

All Round   11 3.500 

  100-400  3-5   

  300-600  2-6   

  >500  1-3   

Marathon >700  4 2.800 

     

     

Prijzen behaald in 2023   

Jaarlingen en jonge duiven   

    aantal minimum  
Categorie vanaf km prijzen km  
Jong >100 3 300  
Jaarling >100 5 500  
Grown up >300 6 1.800  
Fond >500 3 1.800  



De Olympiade voorwaarden standaardklasse 

De duiven van de standaardklasse worden op de Olympiade gekeurd door internationale 

keurmeesters.  

 

Daarnaast moeten ze voldoen aan prestatie criteria als volgt; 

• De “beste” officiële uitslag telt. Dit kan de vereniging-, CC-, Kring-, Afdeling- of Nationale uitslag 

zijn.   

• Alle prijzen dienen 1:5 behaald te zijn. Let op: normaal spelen we 1:3.  

• Het minimum aantal vereiste deelnemers aan een vlucht is 20. 

• Het minimum aantal vereiste duiven op een vlucht is 150. 

• Voor alle categorieën geldt er een tolerantie van 5% op de minimum of “vanaf” afstand per 

vlucht. De 5% tolerantie geldt niet voor het totaal vereiste prijskilometers. 

• De eerste 5 duiven per categorie Oud en de eerste 3 duiven per categorie Jong gaan naar de 

Olympiade en enkel die duiven verdienen de titel “Olympic” 

 

De overige eisen zijn samengevat in onderstaande tabellen 

 
Prijzen behaald in 2022-2023   
Oude duiven   

    minimum  waarvan 

Categorie vanaf km km  in 2023 

Doffers >100 2.500 >20% 

Duivinnen >100 2.000 >20% 

    

Prijzen behaald in 2023  
Jonge duiven   

    minimum  Aantal 

Categorie vanaf km km  prijzen 

Doffers >100 300 3 

Duivinnen >100 300 3 

 

De standaardklasse is wat ondergewaardeerd in Nederland. Het is dus een kans om je te 

onderscheiden in deze klasse. Want wat is er nou mooier dan je land te vertegenwoordigen als de 

Olympiade in eigen land wordt gehouden. 

 

Na afloop van het seizoen 2023 kunt U zich aanmelden voor de keuring van de Olympiade. De oproep 

zal tijdig worden geplaats op de NPO website en in Op de Hoogte. Duiven welke voldoen aan de 

prestatie criteria worden gekeurd in een voorselectie door de Nederlandse Groep van Keurmeesters. 

De uitslag van de voorselectie bepaald welke duiven Nederland vertegenwoordigen in de standaard 

klasse op de Olympiade in Maastricht. 

 

Het NPO Bestuur 

 

 

 

 

 


