Vragen en antwoorden Ladies League
“Hoe schrijf ik me precies in?”
Via www.nationaleduivensportdagen.nl/ladiesleague en www.duivensportbond.nl is tot 1
maart 2019 de mogelijkheid om op te geven en ringen te bestellen. Let wel, er zijn geen
onbeperkt aantal ringen dus op=op. Aanmelden via de websites is mogelijk vanaf 20
december 2018.
“Wat kost het?”
Dames welke reeds lid zijn bij de NPO en spelen onder eigen naam kunnen maximaal 30
ringen bestellen. Dit geldt ook voor dames die besluiten om lid te worden van de NPO en
een vereniging. Voor nieuwe aan te melden NPO-leden welke deel gaan nemen aan de
Ladies League geldt overigens dat het lidmaatschap 2019 NPO gratis is.
Dames die zich laten koppelen aan een reeds spelend (combi)nummer kunnen maximaal 25
ringen bestellen.
De kosten voor 1 setje ( 1 roze getinte voetring en 1 roze chipring) zijn €2,50 en betaling kan
via iDEAL geschieden.
“Wanneer worden de ringen verzonden?”
De voetringen worden vanaf eind december per post verzonden naar de deelneemsters. Dus
niet via de verenigingen. De chipringen zullen medio maart worden verstuurd, wederom per
post rechtstreeks naar de deelneemsters.
“Zijn de ringen op tijd op mijn adres?”
De voetringen, welke Ladies League roze getint zijn, zullen separaat van de “normale”
ringen, per post, worden verzonden naar de inschrijfster. Dit zal ook, net als de normale
ringen, einde december zijn. De roze chipringen worden later verzonden, wederom
rechtstreeks per post naar de inschrijfster. Wij verwachten dat dit begin maart zal zijn.
“Als ik onder het nummer van mijn partner vlieg, wordt hij dan wel geklasseerd?”
Wanneer u de Ladies League-ringnummers wilt koppelen aan uw partner dient u het
nummer op te geven waaronder gevlogen wordt. Dit kan dus ook een combinatienummer
zijn. De duiven worden in de reguliere uitslagen (club, kring, afdeling etc) geklasseerd onder
deze naam. Maar doordat de Ladies League duiven een afwijkende serie hebben ( 7000)
zullen wij de duiven uitfilteren om een klassement op te maken voor deze prachtige
vrouwencompetitie.
Tijdens de Nationale Dagen 2019 zullen wij de Duifkampioen(e), Onaangewezen,
Aangewezen en Superkampioene huldigen. Natuurlijk ziet een dame zich zelf graag terug in
de uitslagen op de diverse niveaus, dit kan alleen wanneer zij zich heeft ingeschreven als lid
bij het NPO en een vereniging en dit juichen wij uiteraard toe, want hoe meer vrouwen in de
sport, hoe beter!
“Is er een minimum leeftijd aan verbonden?”
De competitie voor alle vrouwen van alle leeftijden welke kunnen genieten van duiven- en
duivensport, conform de reglementen van de NPO.

