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NOORD BOLAND POSDUIF UNIE KONSTITUSIE 
 

SOOS GEWYSIG FEBRUARIE 2013 
 
1. VOORWOORD 

 
Hierdie Konstitusie is ‘n samestelling van die bestaande Konstitusie van die Noord Boland Duiwe Unie 

asook die Konstitusie van die Suid Afrikaanse Nasionale Posduif Organisasie ( SANPO ). Alle duiwe 

organisasies is geaffilieer by SANPO en alle duiweorganisasies se reels moet in die breë ooreenstem 

met die van  SANPO. Elke duiwe organisasie is geregtig om sy eie stel reels daar te stel, mits sodanige 

reels nie bots met die breë riglyne van die algemene reels van die SANPO Konstitusie. 

 

Die  doel van hierdie Konstitusie is om ‘n vaste stel reels daar te stel, sodat die sport op ‘n vaste wyse 

beoefen sal word tussen alle lede en klublede van die Noord Boland Duiwe Unie. 

 

Hierdie Konstitusie sal, na deeglike oorweging deur al die geaffilieerde lede van die Unie, en na finale 

aanvaarding op die Algemenejaarvergadering en / of op ‘n spesiale vergadering, die enigste geldige 

Konstitusie van die Noord Boland Duiwe Unie wees. 

 

Hierdie Konstitusie se reels mag alleenlik gewysig word op ‘n Algemene jaarvergadering van die 

Noord Boland Posduif Unie, waar ‘n kworum van minstens 66% van lede teenwoordig sal wees, en die 

meerderheid van die vergadering hul goedkering aan sodanige wysigings sal gee. Indien enige reël 

wat in Sanpo se grondwet voorkom en nie hierin geboekstaaf is nie, sal die reël van Sanpo geld in 

aangeleenthede waar van toepassing en kan sodanige reël te enige tyd bygevoeg word sonder 

magtiging van ‘n Algemene Jaarvergadering.  
 

Indien enige wysiging / s van die SANPO Konstitusie op die Algemenejaarvergadering van SANPO sal 

plaasvind, sal sodanige wysigings ook dadelik van krag word op hierdie Konstitusie, sonder dat daar 

eers ‘n spesiale vergadering gehou, hoef te word. Alle weglatings of oorsigte in hierdie konstitusie sal 

aangevul en saamgelees word met die bepalinge van die SANPO konstitusie en waar nodig onmiddelik 

van krag sal wees. 

 

2. DEFINISIES & OMSKRYWING 

 
1. “Uitvoerende Raad “ Voorsitter, Sekretaris, tesourier, wedvlugsekretaris en een benoemde lid 

van elke Klub. 

2. “Lid “ elke Posduifklub wie se aansoek goedgekeur was en aanvaar was as ‘n Lid van 

NBPU,  is ‘n geaffilieerde lid van die Noord Boland Posduif Unie 
3. “Klublid “ ‘n aktiewe lid van sy betrokke klub 

4. “Dagbestuur “ Voorsitter, Onder Voorsitter, Sekretaris & Tesourier 

5. “Naam van Unie “  Noord Boland Posduif Unie hierna verwys as NBPU 

6. “Reëls “Die wedvlug, Klok, Skou, Gedragskode en enige ander regulasies wat van tyd tot tyd 

van krag sal word. 

7. “Nasionale organisasie “ Suid Afrikaanse Posduif Organisasie, hierna verwys as SANPO 

8. “Posduifklub “’n klub wat minstens uit vier aktiewe lede bestaan 

 

3. DOELSTELLINGS 

 
1. Die daarstelling van ‘n Streeksliggaam om sonder winsbejag, vir sy lede op ‘n geordende 

wyse wedvlugte te reël,  

2. Duiwe benodighede ( Ringe, Wedvlugboeke, rubberringe, seëls ens. ) op ‘n mees 

kompeterende en geordende wyse vir klublede te bekom en aan klubs beskikbaar te stel 

3. Die sport en sy doelstellings vir klublede te bevorder, te stimuleer, te beskerm teen verbreking 

van reels en enige ander ongeoorloofde spel van ‘n lid of klublede. 

4. Die reël van duiwewedvlugte, duiweskoue en duiweveilings. 

5. Die reël van mees bekostigbare vervoer vir duiwewedvlugte; 

6. Gesellighede, ondersteuning, tussen lede en klublede te bevorder; 

7. Die handhawing van hierdie Konstitusie se reëls; 

8. Toe te sien dat goeie orde tussen lede en klublede te alle tye gehandhaaf sal word; 
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9. Om die wedvlugduiwesport se beeld na buite  te alle tye te bovorder; 

10. Om te alle tye SANPO, in sy uitvoering van sy pligte bytestaan 

11. Vasstelling van lidmaatskapgelde vir NBPU 

12. Uniforme klokreëls daar te stel 

13. Aanbied en toeken van sertifikate en pryse vir kompetisies 

14. Aankoop, huur of verkryging van eiendom, hetsy  vaste of roerende, soos benodig mag word 

vir NBPU 

15. Verkoop, verpand of verhuur van eiendom, hetsy vaste of roerende, soos deur NBPU besit 

16. Belê, leen van geld soos deur behoeftes bepaal word van NBPU  

17. Instel of verdediging van regsaksies na gelang die geval; 

18. Maak, wysig of terugtrek van Konstitusionele reëls, in ooreenstemming van hierdie reëls. 

19. Uitvoer van alle ander aksies en dinge wat bykomstig of paslik is vir bovermelde doelstelling. 

20. Beheer en optrede teen lede wat wedvlugduiwe verbode middels toedien 

21. Beheer en toesien dat alle klublede hul duiwe jaarliks na behore inent ingevolge die 
voorskrifte van Sanpo. 

 

4.   LIDMAATSKAP  & LIDMAATSKAPFOOIE 

 
1. Enige duiweklub wat uit minstens 4 klublede bestaan mag aansoek om lidmaatskap van die 

NBPU. 

2. Met aanvaarding van lidmaatskap van die NBPU, sal elke klublid verplig wees om jaarliks die 

NBPU asook SANPO ledegeld te betaal, soos wat van tyd tot tyd deur die onderskeie 

organisasies vasgestel word op hul Algemene jaarvergaderings. ‘n Toelatings fooi van R10.00 

per klublid van die nuwe Lid is betaalbaar aan die NBPU met aanvaarding van die Lid se 

aansoek om Lidmaatskap. 

3. Elke lid moet sy lede se Klubbenodighede ( Ringe, skryfbehoeftes ens ) direk van die 

Tesourier van die NBPU bestel, volgens riglyne en datums wat die Tesourier van NBPU van 

tyd tot tyd sal bepaal. 

4. Indien ‘n Lid ‘n nuwe aansoek ontvang van ‘n persoon wat voorheen ‘n klublid van ‘n ander 

duiweklub gewees het, moet daar eers skriftelik van die persoon se vorige klubbestuur 

uitklaring verkry word, dat sodanige aansoeker geen uitstaande skuld of betrokke gewees het 

by enige ongeruimdheid of skuldig gemaak het aan enige voorvalle van wangedrag by hul 

klub en indien die aansoeker hom skuldig gemaak het aan enige van die voormelde gebeure, 

mag ‘n Lid nie so ‘n persoon aanneem as klublid nie, alvorens die aangeleentheid eers verwys 

is na die uitvoerenderaad van die NBPU, vir oorweging.  

5. Elke nuwe klublid moet met die indiening van sy geskrewe aansoek om klublidmaatskap van 

‘n duiweklub, sy volle besonderhede, met inbegrip van sy I.D. nommer, bekend maak. 

6. Die NBPU behou die reg voor om enige nuwe aansoek van ‘n Lid om lidmaatskap te bekom 

by NBPU, te oorweeg, te aanvaar en of aftekeer,  gedurende ‘n algemene jaarvergadering, 

sonder opgaaf van redes. 

7. Geen persoon mag op grond van sy ras, kleur, geloof of geslag beoordeel word ten tye van die 

oorweging van sy aansoek om lidmaatskap by ‘n duiweklub. 

8. Enige lid wat sy lidmaatskap wil bedank by die NBPU, moet sodanige geskrewe bedanking 

kennisgewing op ‘n algemene jaarvergadering van die NBPU indien. Een jaar vooruit 

kennisgewing is verpligtend. Gedurende die kennisgewing jaar, sal die lid nog steeds ten volle 

verantwoordelik wees vir al sy verpligtinge teenoor die NBPU. 

9. Alle klublede is geregtig om aan alle kompetisies deel te neem soos wat besluit sal word op 

die algemene jaarvergadering van die NBPU. 

 

5. BESTUUR & BEHEER VAN NBPU 

 
1. Die bestuur van die NBPU sal bestaan uit die volgende anpsdraers: 

A ) President 

B ) Voorsitter 

C ) Onder- Voorsitter 

D ) Sekretaris 

E ) Wedvlug Sekretaris 

F ) Tesourier & Voorraadbeampte 

G ) Hoof klokleser & Klokbeampte 

H ) Vier betuurslede van elke Lid ( Voorsitter, Sekretaris, Tesourier & Wedvlugsekretaris ) 
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. 

 

2. ‘n Dagbestuur wat sal bestaan uit Die Voorsitter, Sekretaris, Tesourier & Wedvlugbeampte sal  

dringende  besluite neem rakende die NBPU se belange. 

3. Elke Amp sal jaarliks gevul moet word tydens die Algemene Jaarvergadering,  deur ‘n 

verkiesing te hou van genomineerde persone, wat aktief betrokke is in sy klub, welke klub ‘n 

geaffilieerde Lid van die NBPU is. Elke nominasie moet gesekondeer wees. Persone wat 

genomineer word deur ,n Lid vir die Ampte van Voorsitter, Sekretaris & Wedvlug Sekretaris 

moet ‘n geskrewe nominasie onderteken dat indien hy verkies word vir die amp waarvoor hy 

genomineer is, hy die pligte van die amp vir daardie jaar pligsgetrou sal nakom. Sodanige 

geskrewe en ondertekende  nominasie moet voor die aanvang van die algemene 

jaarvergadering aan die Sekretaris gegee word. Geen afwyking van hierdie prosedure sal 

toegelaat word nie. 

      5    Elke lid sal net geregtig wees op 4 stemme, soos omskryf word in 5 ( 2 ) H,  vir elke  

             aangeleentheid waarvoor ‘n besluit geneem moet word tydens elke Algemene Jaarvergadering. 

             Indien daar ‘n gelykop stemming is oor ‘n aangeleentheid, sal die Voorsitter ‘n ekstra stem  

            mag uitbring om die besluit te finaliseer. 

      6   Gedurende die jaar sal ‘n Uitvoerende Raad, soos omskryf in 2 ( 1 ) vergader en omsien na die 

            dag tot dag  belange van die NBPU. Hierdie vergadering sal bekend staan as die Sentrale Raad  

            vergadering. 

7. Kennisgewing van ‘n Algemene jaarvergadering moet minstens 21 dae voor die vergader 

       datum  aan elke Lid per telefaks en / of E pos gestuur word.. Elke Lid sal 7 dae tyd gegun word  

       om die Sekretaris te versoek om enige saak van belang  te laat aanbring op die Sakelys. Na die  

       7 dae tyd, sal die Sekretaris die finale sakelys aan elke lid beskikbaar stel. 

8)   Elke Sentrale Raad vergadering sal deur die Sekretaris belê word indien daar enige dringende  

      sake is wat aandag verg, deur die betrokke ampsdraers ten minste 24 uur  tyd vooraf kennis te  

      gee. Indien daar gedurende ‘n stemming ‘n gelykop uitslag is oor ‘n besluit wat geneem moet  

      word, sal die Voorsitter ‘n ekstra stem uitbring om die besluit te finaliseer. 

8. Die Uitvoerende Bestuur het die bevoegdheid om enige persoon te Ko-opteer om die bestuur 

by    te staan met enige aangeleentheid. 

9. ‘n Kworum vir ‘n Algemene jaar en Sentrale raadsvergadering  sal  66% van Stemgeregtigde 

       lede wees tydens sodanige  vergaderings.  

10. Alleenlik gevolmagtige lede van ‘n Lid, sal net geregtig wees op 1 stem vir elke 

aangeleentheid waarvoor gestem moet word tydens ‘n vergadering, uitgesluit die Voorsitter 

wat ‘n tweede stem mag uitbring ingevalle van ‘n gelykop stemming 

 

6. FINANSIëLE AANGELEENTHEDE. 

 

 
Alle finansiële aangeleenthede van die NBPU sal deur die Tesourier behartig word. 

Die tesourier sal sorg vir die die volgende aangeleenthede: 

1. Alle NBPU & SANPO ledegelde invorder asook WKDU ledegelde van diegene wat lid is 

van WKDU 
2. Alle benodighede bestel van SANPO & met ontvangs daarvan aan elke Lid voorsien volgens 

Lid se bestelling. 

3. Transportgelde van Lede ontvang 

4. Rekeninge uitstuur aan elke Lid vir gelde betaalbaar 

5. Fakture & kwitansies uitmaak vir elke transaksie 

6. ‘n Inkomste & uitgawe kasboek byhou op eerlike wyse 

7. Ten minste 14 dae voor die Algemene jaarvergadering ‘n Finansiële verslag aan die 

vergadering voorlê wat nagegaan is deur ten minste twee verkose persone en / of  

Onafhanklike Rekenmeester 

8. Alle gelde ontvang so spoedig moontlik te bank 

9. Alle ongebruikte gelde op lopende rekening te belê om sodoende rente te verdien 

10. ‘n mede tekenaar van tjeks moet deur Algemene jaarvergadering aangewys word. Alle 

Tjekbetalings moet twee handtekeninge bevat. 

11. Alle telefoon, Munisipale en ander rekeninge te  betaal  

12. Alle diverse gelde te vorder & te bank. 

13. Alle gelde te vorder tydens Unie veilings of ander spesiale aangeleenthede 
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14. Alle uitstaande gelde te vorder van lede. 

 

 

 

 

7.  STREEKGRENSE 

 
Die NBPU sal bestaan uit twee streke nl. ‘n Noordstreek en ‘n Suidstreek 

Die Noordstreek sal bestaan uit klubs geleë te Touwsrivier, Leeu Gamka, Laignsburg, Matjiesfontein, 

Beaufort Wes, Ladysmith 

Die Suidsteek sal bestaan uit klubs geleë te De Doorns, Worcester, Ceres, Villiersdorp, Brandvlei 

 

Elke streek sal hul eie kompetisies onderling reël met hul eie prysgelde, sertifikate  & bekers. 

Enige nuwe aansoek om affiliasie by NBPU sal  ingedeel word in die streek volgens die geografiese 

ligging van die lid 

 

8. SETEL VAN UITVOERENDE BESTUUR 

 
Die  Tesourier  & Wedvlugsekretaris  ampte sal te alle tye in Worcester gesetel wees. Die ander 

uitvoerende bestuur van die NBPU sal altyd in die Suidstreek gesetel wees 

 

9.  WEDVLUGREëLS 

 
1. ‘n Wedvlug program vir elke seisoen soos opgestel deur die NBPU met volle besonderhede 

van wedvlugpunte, inkorf datums, loslating datums & tye, vervoerkoste, skemagelde sal ten 

minste 14 dae voor die aanvang van elke nuwe seisoen aan al die lede bekend gemaak word. 

2. Alleenlik duiwe met soliede metaalrige, uitgereik deur ‘n erkende posduiforganisasie, wat die 

bona fide eiendom van die insrkywer is, mag aan wedvlugte deelneem. 

3. Alleenlik duiwe wat Derby ringe dra wat gedurende die voorafgaande jaar deur NBPU 

uitgereik is, mag aan die Derby Wedvlug deelneem. Indien ‘n nuwe Klublid van elders kom 

en nie duiwe het wat met NBHU ringe gering is nie en graag aan die Derbyvlug wil deelneem, 

sal hy toegelaat word om maksimum 20 ringnommers van jaaroudduiwe in te dien by die 

tesourier, wat hierdie ringe sal registreer as Derby ringe. Sodanige aansoek moet 

gepaardgaande wees met ‘n betaling van die heersende prys van  Derby ringe en moet voor 

die aanvang van die eerste wedvlug geskied. 

4. Indien ‘n  klublid geskors is deur sy klub, mag sodanige persoon nie deelneem aan enige 

wedvlugte gedurende die periode van sy skorsing. 

5. Enige lid wie se jaargelde uitstaande is mag nie deelneem aan wedvlugte nie. 

6. Elke wedvlug sal volgens die stelsel van spoedberekening oor ‘n reguit afstand en die tyd wat 

tussen die loslating en inkloktyd verloop het, minus die nagure waar van toepassing, bereken 

word. Die duif met die hoogste getal meters per minuut afgelê sal die wenduif verklaar word, 

met die ander plekke ingedeel volgens hul spoed. 

7. Alle wedvlugte sal gesluit verklaar word om 17:00hr op Sondae. Indien net enkele duiwe 

terug gekeer het vanaf ‘n wedvlug tot en met 17:00hr Sondag en nie al die plekke is gevul, sal 

die ongevulde plekke verbeurt verklaar word 

8. ‘n Wedvlug sal alleenlik deur ‘n besluit van die uitvoerendebestuur gekanseleer word. 

9. Geen duiwe mag gedurende reënweer, mistigeweer, stormwind, uitermate hoë teperature 

losgelaat word vir oefeninge sowel as wedvlugte. 

10. Die uitvoerende bestuur van die BOLAND DUIWE VERVOER het alleenreg om besluite te 

neem aangaande loslating van wedvlugduiwe gedurende slegte weersomstandighede by die 

loslatings punt. Geen klublid het geen reg om voorskriftelik aan enige van die NBPU se 

dagbestuur asook die uitvoerende bestuur van die voormelde BOLAND DUIWE VERVOER  

te wees nie. Enige klublid wat hom skuldig maak aan sodanige gedrag kan geskors word, na 

afloop van sy tugverhoor. 

11. Indien ‘n wedvlug uitgestel word na ‘n volgende dag, of die duiwe nader losgelaat word as 

gevolg van ongure weersomstandighede, sal geen klublid enige eis instel vir vergoeding of  

daarop aandring dat sy / haar duiwe terug gebring moet word nie. Na inkorwing en oplaai van  

die duiwe is die totale verantwoordelikheid van die duiwe op die van die bestuur van  

Boland Duiwe Vervoer. 
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12. Geen klublid mag teenwoordig wees by die duiwetrok gedurende of voor loslating tyd van  

duiwe by loslatingpunt. Geen oefenduiwe mag saam of op dieselfde tyd  met die wedvlug 

duiwe losgelaat word  nie. 

13. Indien ‘n klublid nie aan enige wedvlugte deelneem gedurende ‘n spesifieke naweek, moet hy 

sorg dat sy duiwe op hok gehou word gedurende die verwagte aankomstye van die ander lede

 se duiwe vanaf ‘n wedvlug.  

14. Alle nuwe klublede se hokmates moet opgeneem word deur die verkose persoon van die  

NBPU om   hokmates op te neem. Die koste hieraan verbonde sal deur die klublid self gedra  

word en is betaalbaar by versoek daartoe. 

15. Alle klublede wat meer as een span duiwe vlieg vanaf sy erf, moet elke span duiwe registreer  

       en die registrasie vorm inhandig by sy klubbestuur. Veskuiwing van duiwe vanaf een span na  

       die ander gedurende die jaar sal nie toegelaat word nie.  

16. Alle wedvlugmandjies moet behoorlik geseël word voordat dit op die vervoerkontrakteur se  

       voertuig gelaai word. Enige ongeseëlde mandjies se duiwe sal nie in aanmerking kom vir  

       pryse.  

17. Indien ‘n klublid sy hokke op sy perseel verskuif moet hy kennis gee van sodanige  

       verskuiwing aan die Sekretaris en moet sy hokpossisie weer opgemeet word op sy eie koste. 

18. Alle nuwe klublede wat aansluit by enige lid se organisasie, se hokmate moet opgeneem word  

deur die aangewysde hokopmeter van die NBPU op hul eie koste.  

19. Daar sal punte toegeken word aan die eerste 50 duiwe wat die hoogste spoed behaal het  

gedurende elke wedvlug soos op die wedvlugprogram aangedui, deur 50 punte toeteken aan 

 die duif met die hoogste spoed en sal met 1 punt verminder word per posisie. Alle punte deur  

‘n klublid se duiwe verower gedurende ‘n wedvlug sal  progresief bygetel word oor die totale  

aantal wedvlugte om sodoende die algehele puntewenner vir die wedvlugseisoen te bepaal.  

Daar mag ook elke jaar op ‘n Algemene Jaarvergadering op ‘n ander puntestelsel besluit 
word, welke puntestelsel dan sodanig genotuleer moet word.  

20. Nieteenstaande die bepalings van klousule 19, sal elke klublid ook ingedeel word jaarliks,  

voor die aanvang van die eerste wedvlug, in ‘n liga afdeling, Nl. A liga, B Liga & C Liga. Die  

indeling sal as volg geskied: die eerste 33,3% van die vorige jaar se top Unie presterende  

klublede sal in die A liga , die middle 33,3% van die Unie presterende klublede in die B liga  

en die oorblywende 33.3% lede in die C liga. Hierdie reëling sal alleenlik van krag wees  

indien daar so besluit word op ‘n algemenejaarvergadering. Elke Liga se lede sal voor die 

aanvang van die eerste wedvlug van elke jaar, byeen kom om onderling oor prysgeld te besluit 

waarvoor hulle teenmekaar sal meeding. 

21. Punte sal toegeken word in elke liga vir die eerste 20 wenposisies indien van toepassing   

22. Punte sal ook afsonderlik gehou word vir ‘n kortafstand reeks ( 0 – 350km ), middle afstand 

reeks ( 351 – 695km ) en langafstand reeks ( 696 + ) 

23. ‘n Wisseltrofee of ander vorm van erkenning, sal toegeken word aan elke Unie wenner wat 

vir ‘n jaar deur die klublid veilig bewaar en versorg sal word. Verder sal daar ook ‘n Unie 

Sertifikaat / e uitgereik word vir die eerste 3 Unie posisies of van elke wedvlug of meer 

posisies soos besluit mag word op ‘n Algemene Jaarvergadering. 
24. Indien daar vir prysgelde gekompeteer sal word op sekere Uniewedvlugte, sal die verdeling 

daarvan en inskrywingsgelde op ‘n Algemene jaarvergadering besluit word. 

25. Indien ‘n klublid enige verdwaalde duif by sy hok kry en die duif weier om terug na sy eienaar 

se hok te gaan, moet sodanige lid die duif se eienaar opspoor en aan hom rapporteer waar sy 

duif hom bevind. Indien die duif se eienaar toestemming aan die klublid gee dat die duif maar 

by die klublid mag vlieg, moet ‘n skrywe van skenking van die eienaar verkry word. 

26. Geen klublid sal ooglopende siek duiwe aan enige kompetiesie laat deelneem nie. Indien 

gevind word dat ‘n klublid se duiwe enige luise of myte dra, kan sodanige duiwe geweier 

word om aan ‘n wedvlug deel te neem. 

27. Geen klublid mag enige verbode stimulante toedien aan sy duiwe om hulle beter te laat 

presteer. Indien vermoede bestaan dat ‘n klublid wel sy duiwe stimulante toedien, kan die 

dagbestuur ‘n afgevaardigde stuur na sodanige klublid se hok en mismonsters te laat neem om 

gestuur te word aan die Jokieklub van Suid Afrika vir  ontleding. Indien bevind word dat daar 

wel verbode stimulante teenwoordig was in die mismonster, kan so ‘n klublid geskors word, 

nadat ‘n tugverhoor gehou was met die skuldige klublid. 

28. Elke klublid moet voor die aanvang van die eerste wedvlug ‘n toestemmingsertifikaat 

onderteken dat daar ten enige tyd sodanige mismonsters van sy duiwe geneem mag 
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word, na afloop van ‘n wedvlug, in gevalle waar die Dagbestuur of die spesialekomitee, 

aangewys op dieAlgemene-jaarvergadering, sodanige versoek aan die klublid rig. Geen 

klublid het die reg om sodanige versoek te weier en moet ongehinderde toegang aan die 

spesialekomiteelid/e verleen om die mismonsters te neem. 

29. Na afloop van elke wedvlug en die wedvluguitslag is bekend van die wenduiwe, moet elke 

LID (Klub) die wenduiwe gaan toets by die lede se hokke as volg: 

1) Die duif se kleur en ringbesonderhede moet neergeskryf word. 

2) Indien die klublid van ‘n elektronieseklok gebruik maak om sy duiwe se aankomstyd 

te registreer, moet die elektroniese ring geinspekteer word of die mikroskyfie in plek is. 

3) Die klublid moet sy klok op “oefenprogram” stel en die elektroniesering moet op die 

klok gehou word sodat die besonderhede van die elektroniesering op die klok kan 

verskyn. 

4) Die besonderhede soos wat op die klok verskyn moet ook neergeskryf word. 

5) Indien die klok ‘n “Error” aandui gedurende die plaasing van die ring op die klok, 

moet die ring dadelik verwyder van die duif se been, in ‘n koevert geplaas word, 

toegeplak word en almal teenwoordig moet hul handtekeninge aanbring oor die 

toegeplakte gedeelte. Daarna moet die koevert dringend aan die Dagbestuur van die 

NBPU oorhandig word en op ‘n vooraf gereeldetyd moet die klublid, sy klok inbring na 

‘n vergadering om die ring te laat ondersoek. 

6) Gedurende hierdie vergadering moet die koevert oopgemaak word in die 

teenwoordigheid van almal betrokke en dan moet die ring weer ondersoek waarom hy ‘n 

“Error” aandui. 

7) Na afloop van voormelde ondersoek moet die Dagbestuur van NBPU besluite neem 

aangaande die geldigheid van die ring en die wedvluguitslag en gepastestappe neem met 

hierdie aangeleentheid. 

      30. Elke klublid moet voor die aanvang van die eerste wedvlug ‘n sertifikaat inhandig by sy 

 klubsekretaris ( soos voorsien sal word deur sy klub) dat sy duiwe na behore ingeent is  

teen poke en Paramixi Virus. Hierdie Sertifikaat moet ook onderteken word deur die 

 persoon / e wat die klublid gehelp het met die inenting van die duiwe. Daarna moet die 

 klubsekretaris hierdie sertifikate aan die Uniesekretaris oorhandig. 

31. Elke Lid moet ‘n volledige naam en adres lys van sy lede, wat ook die telefoonnommers 

 en E pos adres bevat, aan die Uniesekretaris met die eerste aand van inkorwing indien. 
 

10.  KLOKREëLS 
 

1. Kluiblede mag alleenlik gebruik maak van goedgekeurde duiweklokke om hul duiwe se 

aankomstye te registreer, soos voorgeskryf word deur SANPO. 

2. Voor die aanvang van elke wedvlugseisoen  moet elke klublid se klok ingehandig word by die 

klub se wedvlugsekretaris, wat die klok se werking sal toets en klokbesonderhede sal 

aanteken.  

3. Elke klublid mag net een klok per naweek gebruik om sy duiwe se aankoms tye te registreer. 

Indien ‘n lid twee of meer spanne duiwe vlieg, moet hy afsonderlike klokke gebruik vir elke 

span ingevalle meganieseklokke. Indie ‘n elektronieseklok gebruik word sal elke span  

afsonderlik op die klok geregistreer word. 
4. Elke klublid se klok moet met die aand van elke inkorwing van ‘n wedvlug, sy klok aan die 

klubklokbeampte oorhandid, ten volle voorberei vir die wedvlug. Elke klublid moet sy naam 

& van, wedvlugpunt, klub se afkortings en datum van inkorwing op die klokrol in drukskrif 

aanbring. Dit is ook die klublid se verantwoordelikheid om toe te sien dat sy klok opgewen is, 

die dag & uur wyster korrek gestel is.  

5. Nadat die klubklokbeampte alle besonderhede op die klok nagegaan het, moet die 

klokbeampte die klok seël. Geen seël mag deur die klublid self  verwyder word nie. 

6. Alle klokke moet gesamentlik ingelui word op ‘die laaste piep geluid van ‘n radio tydsein van 

‘n voorafgereelde uur. Klokke kan ook ingelui word op die telefoniese tydsein deur 1026 te 

skakel. 

7. Ongeveer drie minute na die inlui van die klok, moet ‘n tweede inlui gemaak word. Na 

afhandeling van die tweede inlui moet die klub se klokleser, aan die klubwedvlugsekretaris 

elke klok se besonderhede uitlees, nl. Die lid se naam, sy kloknommer, die dag, die uur, 

minute en sekondes asook die gat nommer wat oop is, die klokseël nommer. Al hierdie 

besonderhede moet die wedvlugsekretaris aanteken in ‘n wedvlug register. Die klokleser moet 
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ook toesien dat die klok behoorlik geseël is en dat die inklint duidelike afdrukke op die papier 

maak. Alle besonderhede op die klokrol moet duidelik sigbaar wees. 

8. Indien ‘n klublid se klok van die ouer modelle is en nie beskik oor ‘n sluitskuif oor die drom 

nie of klappies oor elke gat nie, moet hy die duif se rubberring met aankoms vanaf ‘n wedvlug 

in ‘n doppie plaas en dit in die oop gat plaas en dan die klok se tyd slaan. 

9. Indien ‘n klublid se klok gaan staan en / of sy papierrol skeur voor die aankoms van sy eerste 

duif vanaf ‘n wedvlug, mag hy sy duif se rubberring na die naaste mede klublid neem en sy 

duif se rubberring daar gaan inklok. 

10. Die klublid moet die foutiewe klok onoopgemaak na die klub bring vir inspeksie deur die klub 

se klokkomitee. Indien die klublid nalaat om dit te doen, sal sy duif  wat hy elders gaan inklok 

het, se tyd nie in aanmerking kom vir enige moontlike plekke. 

11. Elektroniese klokke moet deur elke klub se verantwoordelike elektroniese klokbeampte, 

ingestel word op die Can voor die klublid se duiwe ingekorf word.  

12. Na inkorwing en tot met uitlui / uitlees van klokke, moet die klub se CAN en al die sleutels in 

‘n bêrekas toegesluit word en die sleutel van hierdie kas mag nie gedra word deur enige 

persoon wat van ‘n elektroniese klok gebruik maak. 

13. Die klublid wat verantwoordelik is vir die elektroniese klokke in elke klub, moet ‘n 

elektroniese klok op ‘n radio tydsein instel op die dag van die wedvlug volgens die 

klokvervaardigers se voorskrifte. Alle ander elektronieseklokke moet dan volgens hierdie 

kontrole klok ingestel word. 

14. Alle elektroniese klokke moet na behore geseël wees met plakkers daarvoor gemaak. Hierdie 

seëls mag nie mee gepeuter word nie. 

15. Alle elektroniese klokstelsels moet geinstalleer word volgens die voorskrifte van SANPO en 

die vervaardigers. 

16. Indien ‘n klublid se klok foutief raak voor en / of gedurende die duiwe se aankoms, moet die 

lid na afloop van die wedvlug na die klub neem en oorhandig aan die klubklokkomitee vir 

ondersoek. 

17. Indien daar ‘n probleem met die klub se drukker is gedurende die uitlui van klokke, mag die 

klublid se duif se aankomstyd en besonderhede vanaf die gesigskerm van die klok gelees 

word, maar ‘n drukstuk moet gemaak word spoedig moontlik na die drukker geherstel is en 

voordat die volgende wedvlug plaasvind. 

18. ‘n lid wat van‘n elektroniese klok gebruik maak en meer as een span duiwe vlieg, mag meer 

as een span inklok met dieselfde klok, aangesien die klok sodanig vervaardig is, behalwe dat 

elke span apart op sy klok geregistreer is voor die aanvang van die eerste wedvlug. ‘n 

drukstuk van elke span duiwe moet aan die klubbestuur oorhandig word. 

19. Indien enige afwykings van die voormelde reëls plaasgevind het met ‘n klublid se klok, moet 

die lid se aankomstye nogtans gelees word deur die klubklokleser, maar die betrokke 

oortreding van die lid of afwyking, moet onmiddelik na die Sentraleraad van die NBPU  

verwys word vir ‘n beslissing. Geen lid se duiwetye mag summier verwerp word deur die  

klubbestuur nie. 

20. Alle Lede (klubs) mag net gebruik maak van die Radiotydsein en of GPS toestel vir die 

inlui van klokke. Geen ander tydmeganisme mag gebruik word om klokke mee intestel 
nie. 

  

 

11. INKORF REëLS 

 
1. Alle klublede moet hulle duiwe inskryf op die offisieële inskrywingsboek uitgereik deur die 

NBPU. Duidelike en korrekte besonderhede is van belang. Hierdie reël geld ook vir persone 

wat van elektroniese klokke gebruik maak. 

2. Met inkorwing moet ‘n klublid sy duif se ringbesonderhede duidelik uitlees en ook aan die 

ringbeampte wys vir die korrektheid daarvan. 

3. Daarna sal ‘n rubberring aan die ongeringde poot van die duif geplaas word, en die klublid sal 

sy duif na die mandjie neem soos aan hom meegedeel is deur die nasiener van die 

inskrywingsvorm. 

4. Die nasiener moet die rubberringnommer korrek teenoor die duif se nommer aanteken op die 

inskrywingsvorm. Die rubberringkaartjie moet dan in ‘n koevert geplaas word waarop die lid 

se naam geskryf is. 

5. Met die inkorwing van duiwe met elektroniese ringe, moet die klublid die duif se ring 

besonderhede aan die nasiener lees en aan die nasiener wys vir die korrektheid daarvan, en die 
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duif se pootjie met die elektroniese ring op die can plaas. Die ringnommer wat verskyn op die 

gesigskerm van die klok, moet ooreenstem met die nommer wat gelees was. 

6. Na al die klublid se duiwe ingekorf is, moet ‘n drukstuk gemaak word en aan die 

inskrywingsvorm vasheg word ingevalle van waar ‘n klublid van ‘n elektronieseklok 

gebruik maak. 
 

12. ReëLS MET KLOKKE SE LEES 

 
1. Alle klokke moet op ‘n bepaal uur by tydseine uitgelaan word soos vermeld in 10) 6. 

2. Elke klublid se inlui tyd, uitlui tyd en elke duif se aankoms tyd sal gelees word. 

3. Met die lees van die klokke, moet elke dag, uur, minuut en sekonde uitgelees word van elke 

tyd geregistreer op die papierrol. 

4. Indien ‘n sekonde wyser tussen twee sekondes geslaan het, word dit as volg gelees: Met Uitlui 

– word die laaste sekonde gelees waar die wyser verby beweeg het :  Met kloktyd: word die 

volgende sekonde gelees waarheen die wyser beweeg. ( ALTYD TEEN DIE LID ) 

5. Indien ‘n klok se inklint onduidelik geslaan het war dit vir die klokleser ontmoontlik maak on 

sekere besonderhede te lees, word die eerste leesbare sekondes & minute gelees. Die klublid 

moet altyd sorg dra dat sy kloklint behoorlik geink is. 

6. Indien bevind word deur die klokleser dat daar gepoog was om die klok se seël te open 

gedurende ‘n wedvlug, moet die seël voor die klublid en ‘n getuie in ‘n koevert gplaas word, 

toegeplak word en deur die voormelde persone geteken word. Die klokrol moet dan nagegaan 

word om te bepaal of daar enige gaatjies in die papier gedruk was voor en na ‘n duif se 

aankoms tyd. 

7. Elke maganieseklok moet ‘n gaatjie deur die papierrol druk waneer hy toegemaak was met 

inkorwing en moet ‘n gaatjie druk wanneer die klok oopgemaak word met uitlui. Indien ‘n 

klok dit nie doen nie is die klok foutief en mag dit nie deur ‘n klublid gebruik word nie. 

8. Indien ‘n lid se klok meer as 1 sekonde per uur gedurende die looptyd van die klok gewen het, 

sal die kloktyd as korrek aanvaar word en die ekstra tyd sal nie van die kloktyd afgetrek word 

nie. Indien ‘n klok meer as een sekonde per uur verloor het gedurende die looptyd, sal die 

verlore tyd verdubbel word en by die kloktyd getel word. 

9. Alle kloktydstrokies en inskrywingsvorms moet bewaar word vir ten minste een jaar deur die 

wedvlugsekretaris. 

 

13. GEDRAGSKODE 
 

1. Alle klublede sal ten alle tye onberispelike goeie gedrag handhaaf, hetsy by sy klub, unie, 

veiling & funksies 

2. Geen klublid sal hom skuldig maak aan wangedrag in die openbaar. 

3. Geen klublid sal hom skuldig maak aan vuil of krutaal, laster, rassistiese opmerkings of 

aanmerkings. 

4. Geen klublid sal enige optrede of handeling veroorsaak wat sy klub en of NBPU en of 

SANPO se goeie naam sal skaad. 

5. Geen klublid sal enige nuusverklarings, openbare uitlatings maak sonder die vooraf 

goedkering van die dagbestuur of die Sentraleraadbestuur. 

6. Geen klublid  sal hom skuldig maak aan dronkenskap. 

7. Geen klublid sal hom skuldig maak aan opswepery, haatspraak teenoor ander lede verkondig, 

aantassting van ‘n mede lid se persoon. 

8. Elke klublid sal enige taak wat hom opgelê word deur die klubbestuur met ywer uitvoer. 

9. Elke klublid sal ywer om die belange van die NBPU & SANPO ten alle tye te bevorder. 

10. Elke klublid sal ‘n toegewyde & lojale lid van sy klub, NBPU betuur wees. 

 

14. GEDRAGS – DISSIPLINêRE KODE  
 

Soos vervat in Bylae C. Opgestel deur SANPO. 

 

 

15. AMPSDRAERS SE PLIGTE    

 

Soos vervat in bylae A. Opgestel deur lede van NBPU 
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16. INTERPRETASIE:  

 

Sou daar op enige stadium twyfel ontstaan oor die interpretasie van enige klousule in hierdie 

konstitusie of die reëls van NBPU, moet die korrekte interpretasie afgelei word volgens die bedoeling/e 

en interpretasie soos vervat in die grondwet van SANPO, uitgesluit reëls en regulasies soos aanvaar 

was deur die lede van NBPU ter vergemakliking van die algemene bestuur van die NBPU se sake. So 

‘n interpretasie mag egter nooit teenstrydig wees met enige ander klousule van SANPO se konstitusie 

nie, of met die reëls en regulasies wat van krag mag wees. In die oorweging van enige interpretasie sal 

die Bestuur gelei word deur dit wat as die algemeen aanvaarde praktyk beskou word.  

 

17. ONTBINDING:  

 

17.1  NBPU sal nie ontbind word solank as ses (6) lede geaffiliëer bly nie, en dan net, deur ‘n spesiale 

resolusie aangeneem by ‘n spesiale algemene vergadering vir daardie doel saamgeroep. ‘n Spesiale 

resolusie vir die doel van hierdie klousule sal ‘n resolusie beteken wat aangeneem is deur ‘n 

meerderheid van ten minste twee-derdes van daardie lede teenwoordig by ‘n behoorlik saamgestelde 

vergadering. Die kworum by so ‘n vergadering sal twee-derdes wees van die stemkrag van behoorlik 

geregistreerde lede.  

 

17.2 Met die ontbinding van NBPU sal die bates ten beste verkoop word en die opbrengs na betaling 

van verpligtinge en onkostes, aan ‘n liefdadigheidsorganisasie soos by so ‘n vergadering op besluit sal 

word, toegeken word.  

 

 

 

 

18.  WYSIGGINGS     
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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