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GRONDWET VAN DIE MIDDELVELD POSDUIF UNIE 

 

 
Nademaal dit wenslik blyk om die Grondwet van die Middelveld Posduif Unie waarby sekere klubs 

en/of verenigings geaffilieёr is, te herroep en te vervang deur ‘n hersiene Grondwet, word daar soos 

volg ooreengekom: 
 

 

1. HERSIENING VAN BESTAANDE GRONDWET: 

 
 Die Grondwet van die Middelveld Posduif Unie word hiermee herroep en die volgende Grondwet 

word in die plek daarvan gestel. Die inwerkingtreding datum van hierdie Grondwet is 18 Januarie 

2020 met die volgende aanpassings, en/of toevoegings t.o.v. die 2019 weergawe. SANPO Grondwet 
veranderings soos goedgekeur tydens die November 2019 SAV is ook oorweeg: 

 Klousule 8.2  –  bygevoeg; 

 Klousule 9.1  –  hersien; 

 Klousule 10.6.1(c) –  hersien; 

 Klousule 13.2  –  hersien; 

 Klousule 18.1   –  hersien; 

 Klousule 18.2   –  geskrap, klousule 18.3 (hersien) word klousule 18.2; 

 Klousule 18.4    –  word vervang met klousule 18.3 (onveranderd); 

 Klousule 19.3   –  hersien; 

 Klousule 19.4  –  hersien; 

 Klousule 19.5  –  geskrap; 

 Klousule 24.9  –  hersien; 

 Klousule 24.10   –  hersien; 

 Klousule 25.3   –  hersien; 

 Klousule 26.5.17  –  hersien; 

 Klousule 28.6  –  geskrap; 

 Klousule 30.8  –  hersien; 

 SANPO klousule 6.1.3  –  Bygevoeg as klousules 6.2, 6.3 en 6.4; 

 SANPO klousule 5.1  –  Klousules 25.8 en 16.5.1 hersie; 

 SANPO klousule 5.8  –  Reeds vervat onder klousule 26.5.8. 

 

 

2. NAAM: 

 

Die naam van die Unie is die Middelveld Posduif Unie, hierna die Unie genoem. 

 
 

3. KANTOOR: 

 
Die kantoor van die Unie is die woning van die Unie Sekretaris of soos van tyd tot tyd deur die 

 Dagbestuur van die Unie bepaal. 

 
 

4. STATUS: 

 

4.1 Die Unie is ‘n regspersoon wat kan dagvaar en gedagvaar kan word en wat vaste en roerende 
eiendom kan koop, bekom, hou, verkoop of vervreem. 

 

4.2 Die Unie bestaan uit 'n Bestuurskomitee, erelede en behoorlike toegelate of verkose lede op 
die wyse waarvoor daar onder die hoof Lidmaatskap voorsiening gemaak is. 
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4.3 Die Unie as Outonome liggaam aanvaar slegs verantwoordelikheid vir enige 

regsaanspreeklikheid ten opsigte van sy eie sake.  Elke klub en/of affiliaat is self aanspreeklik 

binne die sfeer an sy eie outonomiteit. 
 

 

5. AFFILIASIE: 
 

5.1 Die Unie bestaan uit en het jurisdiksie oor sodanige wedvlugduif klubs en/of verenigings wat 

geaffilieer is of geaffilieer mag word met die Unie, onderhewig aan sy Grondwet en reёls.  

 
5.2 Lede van sodanige liggame is onderhewig aan hierdie Grondwet onmiddelik na affiliasie van 

sodanige klub en/of vereniging met die Unie. 

 
5.3 Individuele persone word nie geag as lede van die Unie buite hulle klub en/of vereniging 

verband nie. 

 

5.4 Die grense van die Unie sal wees alle ge-affilieerde klubs in plaaslike munisipaliteite binne 
die Distrik Munisipaliteit van Nkgangala, i.e. Victor Khanye (Delmas, Botleng, Eloff & 

Sundra), Thembisile Hani (Kwaggafontein, KwaMlanga, Tweefontein & Vlakfontein), Dr. JS 

Moroka (Siyabusa, Allemansdrift, Kameelpoort, Koedoespoort, Vaalbank, plus 44 
‘Hoofplekke’), Emalahleni ((Witbank, Kriel, Ogies, Rietspruit, Van Dyksdrift & Wilge), 

Steve Tswete (Middelburg & Hendrina) en Emakhazeni (Belfast & Dullstroom). – Sien kaart. 

 
 

5.5 Wysiging en/of verandering aan Unie en klub en/of vereniging grense mag van tyd tot tyd 

deur die Bestuurskomitee gemaak word, met dien verstande dat sodanige veranderings of 

wysigings geen bestaande lid se lidmaatskap affekteer nie. 
 

5.6 Aansoek deur ’n nuwe klub en/of vereniging om affiliasie of lidmaatskap van die Unie moet 

skriftelik by die Unie Sekretaris gedoen word en moet alle inligting soos verlang deur die 
Unie bevat. 

 

5.7 Die Unie mag enige aansoek om lidmaatskap of affiliasie aanvaar of van die hand wys en in 
die laasgenoemde geval, mag geen heraansoek gedoen word voor na die verstryking van 6 

(ses) maande na weiering nie - Enige klub en/of vereniging in die Unie het bestaansreg indien 

hy oor vier (4) vlieënde senior lede beskik, met dien verstande dat klubs en/of verenigings wat 
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aansoek om affiliasie by die Unie doen, ten minste 6 (ses) senior vlieёnde lede het. 

 

5.8 Bo en behalwe die vereiste jaarlikse ledegeld, moet enige nuwe klub en/of vereniging by 
affiliasie met die Unie, 'n intreefooi van R1000 (eenduisend) of sodanige bedrag as wat deur 

die Bestuurskomitee vasgestel word, betaal.  

 
5.9 Geen klub en/of vereniging of lid van enige sodanige liggaam se aansoek om affiliasie of 

lidmaatskap sal oorweeg word nie, tensy skriftelike bewys gelewer kan word dat die betrokke 

klub en/of vereniging of lid daarvan, geen uitstaande verpligtinge teenoor ‘n ander 

wedvlugduiwe organisasie het nie. 
 

5.10 Die Unie sal op sy beurt geaffilieёr wees by die amptelike Provinsiale Sport Federasie of 

Instansie, asook die Suid Afrikaanse Nasionale Posduif Organisasie (SANPO) of enige 
sodanige nasionale liggaam as wat in beheer van die wedvlugduiwe sport mag wees, 

onderhewig aan die Grondwet en reёls van sodanige nasionale liggaam. 

 

 

6. KLUB EN/OF VERENIGING LIDMAATSKAP: 

 

6.1 Enige persoon wat lid van ’n klub en/of vereniging wil word moet op die voorgeskrewe wyse 
by sodanige liggaam 'n aansoek indien, behoorlik ondersteun deur 'n voorsteller en sekondant 

wat lede van die Unie is, tesame met 'n klaringsertifikaat van sy vorige klub en/of vereniging 

indien van toepassing, asook die vasgestelde ledegeld. 
 

6.2 Indien die aansoeker voorheen ’n lid was van ’n ander organisasie wat by SANPO ge-affilieër 

is, moet ’n klaringsertifikaat wat hom kwytskel van enige uitstaande finansiële verpligtinge en 

dissiplinêre ondersoeke vanaf sodanige organisasie verkry en ingehandig word. 

 

6.3 Waar ’n klub in sy geheel aansoek om affiliasie doen, moet sodanige klub ’n klarinsertifikaat 
van die voormalige organisasie bekom wat die klub en al sy lede skriftelik kwytskel van enige 

finansiële verpligtinge en dissiplinêre ondersoeke, en dit inhandig, tesame met hulle aansoek 

om affiliasie. 

 
6.4 Indien die bepalings van klousules 6.2 en 6.3 hierbo nie nagekom word nie, sal die Unie in 

terme van die SANPO Grondwet aanspreeklik wees vir enige uitstaande aangeleenthede t.o.v. 

sodanige lid of klub. 

 
6.5 Indien ’n lid aan al die vereistes voldoen (klarings sertifkaat, geen uitstaande skulde) mag ’n 

klub en/of vereniging nie sy aansoek van die hand wys nie. 

 
6.6 Indien ’n lid voorheen oortredings begaan het mag hy onderworpe aan sekere skriftelike 

voorwaardes soos wat deur sodanige geafflieerde liggaam nodig geag is, aanvaar word. By 

oortreding van vermelde voorwaardes, is sodanige klub en/of vereniging gemagtig om teen 
die lid op te tree dienooreenkomstig voorgemelde voorwaardes.  

 

6.7 Elke geaffilieërde klub en/of vereniging keur sy eie lede.  Elke geaffilieërde klub en / of 

vereeniging keur sy eie lede deur jaarliks die voorgeskrewe Klub aansoekvorm in te vul, hetsy 

bestaande lid of nuwe lid, en indien lid/lede onder voorwaardes aanvaar word, moet dit 
aangeteken word op die Klub aansoekvorm en afskrifte moet aan die Klub Sekretaris sowel as 

Unie Sekretaris gestuur word vir veilige bewaring 

 
6.8 Slegs persone wat as lede van 'n geaffilieerde klub en/of vereniging toegelaat is, mag lid wees 

van die Unie en indien enige persoon ophou om lid te wees van sodanige klub en/of 

vereniging, hou hy ipso facto op om 'n lid te wees van die Unie, vanaf die datum wat sy 
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lidmaatskap beёindig is. 

 

6.9 Die verkiesing tot lid, kan deur die Bestuurskomitee gekanselleer word indien daar na die 
mening van die Bestuurskomitee 'n wesenlike wanvoorstelling of fout met betrekking tot die 

lid was. 

 
6.10 Elke lid moet sy of haar adres of adresverandering deur sy klub en/of vereniging by die 

Sekretaris van die Unie laat aanteken. 

 

6.11 Geen lid het enige reg of aanspraak op die eiendom of fondse van die Unie nie. 
 

6.12 Enige lid van 'n geaffilieerde klub en/of vereniging wat bedank of ophou om lid te wees vir 

welke rede hoegenaamd, verbeur outomaties alle geldelike eise teen die Unie.  
 

6.13 Enige lid van ‘n geaffilieёrde klub en/of vereniging wat vir ‘n tydperk van een jaar nie aktief 

aan wedvlugte van die Unie deelneem nie, se lidmaatskap verstryk outomaties na afloop van 

die daaropvolgende jaar. Indien sodanige lid besluit om weer aktief aan wedvlugte deel te 
neem, sal sodanige gewese lid weer aansoek om lidmaatskap moet doen, en alle bepalings 

aangaande voornemende lede is van toepassing. 

 
6.14 Enige lid van 'n geaffilieerde klub en/of vereniging wat die Unie lank en getrou gedien het en 

wie se gedrag en optrede respek afgedwing het, of enige lid wat lang en verdienstelike diens 

aan die wedvlugduiwesport gelewer het, kan op aanbeveling van die Bestuurskomitee en 
nadat sodanige betrokke klub en/of vereniging se bestuurskomitee behoorlik kennis gegee het 

daarvan, by 'n Jaarlikse Algemene Vergadering tot erelid van die Unie verkies word. 

 

6.15 ‘n Bona fide lid van ‘n geafilieerde klub en/of vereninging kan slegs dien as Bestuurskomitee 
lid van sodanige klub/vereniging na behoorlike verkiesing daartoe deur die meerderheid lede 

van sodanige klub en/of vereniging. 

 
 

7. DOELSTELLINGS: 

 
7.1 Om die wedvlugduiwesport binne die jurisdiksie van die Middelveld Posduif Unie op 'n 

ordelike wyse te reël en te beheer en regte, verpligtinge en verantwoordelikhede van die 

beoefenaars van die wedvlug duiwesport duidelik te omskryf. 

 
7.2 Om die belange van die duiwesport te bevorder, aan te moedig en om die status van 

geaffilieёrde klub en/of verenigings in die algemeen te steun en te beskerm. 

 
7.3 Om reëls neer te lê vir die beheer en reël van duiwevlugte in die streek van die Middelveld 

Posduif Unie en om sodanige reëls aan te vul, te wysig of dit te herroep indien nodig, en om 

die nakoming daarvan af te dwing, met dien verstande dat sodanige reёls nie teenstrydig is 

met dié van enige organisasie waarby die Unie geaffilieёr is nie. 
 

7.4 Om wetgewende maatreëls te bevorder of om SANPO te nader in verband met enige saak wat 

duiwesport regstreeks of onregstreeks raak met dien verstande dat geen individuele lid of 
Klub of Vereeniging enige saak direk na SANPO verwys behalwe deur die amptelike kanale 

via die Middelveld Posduifunie nie. 

 
7.5 Om handelinge uit te voer wat as noodsaaklik beskou word in die belange van die Unie en wat 

nie met die bepalings van hierdie Grondwet bots nie. 

 

7.6 Om enige persele en/of ander vaste en roerende eiendom of bates van die Unie te koop, te 
bekom of te huur en/of te verkoop, te vervreem, handel mee te dryf of van die hand te sit.  
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7.7 Om die fondse van die Unie uit te leen, te belê, te skenk of te spandeer onderhewig aan 

sodanige voorwaardes en terme en vir sodanige redes as wat van tyd tot tyd nodig geag blyk 
te wees, ten einde die belange van die wedvlugduiwe sport in die algemeen, en die Unie in 

besonder, te bevorder. 

 
7.8 Om te waak oor die belange van geaffilieёrde liggame en lede daarvan, en om sodanige 

belange te bevorder en te beskerm, met dien verstande dat sodange belange nie teenstrydig 

met die bepalings van hierdie Grondwet is nie. 

 
7.9 Ingeval van twyfel met betrekking tot die betekenis of toepassing van enige bepalings van die 

Grondwet, of enige reёls wat daaronder uitgereik is, sal die vertolking van die 

Bestuurskomitee finaal en bindend wees op alle geaffilieёrde klubs en/of verenigings en lede 
daarvan, met dien verstande dat waar daar 'n teenstrydigheid tussen die Afrikaanse en Engelse 

bewoording is, of skyn te wees, die Bestuurskomitee in die uitoefening van sy magte 

ingevolge hierdie artikel dit moet vertolk op 'n wyse wat so ver moontlik met beide 

bewoordings versoenbaar is. 
 

 

8. ORGANISASIE, BESTUUR EN BEHEER VAN DIE UNIE: 
 

8.1 Die Dagbestuur van die Unie sal bestaan uit ’n verkose Voorsitter, Vise Voorsitter, Sekretaris, 

Wedvlug Sekretaris, Trok Voorsitter, Tesourier en Ringmeester. Die Voorsitters van 
geaffilieerde liggame wat geen verteenwoordiging in voorafgenoemde ampte het nie, sal deel 

van die Dagbestuur van die Unie uitmaak. Die Dagbestuur is verantwoordelik vir die dag-tot-

dag bestuur van die Unie en verwante aangeleenthede. 
 

8.2 Lede van ge-affilieërde liggame wat op die Uitvoerende Bestuur (‘Exco’) van die MPPA of 

enige organisasie warby die Unie ge-affilieër is dien, sal lede van die Dagbestuur wees, 

ongeag of hulle daartoe verkies of afgevaardig is, aldan nie 
 

8.3 Die Bestuurskomitee van die Unie sal bestaan uit die Dagbestuur en afgevaardige lede van 

elke klub en/of vereniging met dien verstande dat geen klub/vereniging meer as drie (3) 
afgevaardigdes op die Bestuurskomitee sal hê nie. 

 

8.4 Aktiewe lede op Klub/Unie Dagbestuur sal ongeag of hulle vlieënd is of nie, stemreg hè op 

alle vergaderings mits hul Klub, Unie en Sanpo gelde opbetaal is.  
 

 

9. BEVOEGDHEDE EN MAGTE VAN DIE BESTUURSKOMITEE: 

 
Die Bestuurskomitee is gemagtig om: 

 

9.1 Ter eniger tyd na goeddunke en deeglike oorweging sodanige bevoegde aktiewe lede vanuit 
ge-affilieërde liggame as Dagbestuurlede aan te stel of te ko-opteer ten einde behulpsaam te 

wees met die dag-tot-dag beheer en bestuur van Unie aangeleenthede, met dien verstande dat 

tydige Dagbestuur aanstellings t.o.v. siektes, afwesigheid, bedanking of andersinds, by die 
volgende Jaarlikse Algemene Vergadering gevul sal word ingevolge die bepalings van hierdie 

Grondwet. 

 

9.2 Beheer uit te oefen oor alle sake, eiendom, fondse en ander bates van die Unie en om wettiglik 
alle magte van die Unie soos uiteengesit in hierdie Grondwet, uit te oefen. 

 

9.3 Bywette, reëls en regulasies op te stel en af te dwing wat daarop gemik is om die doelstellings 
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van die Unie te bevorder of uit te voer, ten einde die bestuur, werksaamhede en beheer wat 

nodig mag wees in verband met duiwesport en verwante sake van die Unie behoorlik te 

administreer. 
 

9.4 Die finansiële sake van die Unie te reguleer, te bestuur en te beheer en om van tyd tot tyd 

affiliasie- en appél fooie, asook ledegelde te bepaal, in te stel, te wysig of terug te betaal. 
 

9.5 Sodanige bedrae as wat verdienstelik geag mag word, uit die fondse tot die beskikking van die 

Unie, te bewillig as honorariums. 

 
9.6 Regsgedinge namens die Unie in te stel, te verdedig, te dryf, te laat vaar, te skik of om ‘n 

kompromie ten opsigte daarvan aan te gaan, of om enige eis deur of teen die Unie te 

onderwerp aan arbitrasie. 
 

9.7 Sub-komitees aan te stel en aan sodanige komitees enige geskikte magte te deligeer. 

 

9.8 Enige sodanige persone wat van tyd tot tyd in diens van die Unie mag wees, aan te stel, te 
skors of te ontslaan en om hulle vergoeding en diensvoorwaardes vas te stel. 

 

9.9 Terme vir wisselwerking met ander wedvlugduiwe organisasies te bepaal en te bevorder 
indien sodanige wisselwerking as bevorderlik vir die Unie geag sou word. 

 

9.10 Beslissings, uitsprake en/of uitslae van enige geaffilieёrde liggaam, werksgroep of sub-
komitee oor enige saak wat die Unie raak, te hersien, te bekragtig, te wysig of tersyde te stel. 

Enige beslissing, uitspraak of opdrag wat deur die Bestuurskomitee gegee word aan enige 

geaffilieёrde liggaam, is bindend op al die lede van sodanige liggaam.  

 
9.11 Enige geaffilieёrde liggaam tereg te wys, te skors of om sodanige klub en/of vereniging se 

affiliasie op te skort. 

 
9.12 Te handel en op te tree in enige geval waar hierdie Grondwet nie voorsiening maak nie, mits 

sodanige optrede nie teenstrydig is met die doelstellings van die Unie nie. 

 
9.13 Alle bywette, reëls en regulasies wat deur die Bestuurskomitee gemaak word, sal bindend 

wees op alle geaffilieerde liggame en lede daarvan. 

 

 

10 GEDRAGS-DISSIPLINÊRE KODE VIR GE-AFFILIEëRDE FEDERASIES/UNIES/KLUBS 

 

10.1 Doel van Kode 
 
10.1.1 Dit is die beleid van die Federasie/Unie/Klub om orde ten opsigte van sy aktiwiteite te 

handhaaf deur ’n klimaat te skep wat bevorderlik is vir die be-oefening van die duiwe 

wedvlugsport. 
 

10.1.2 Dit is voorts die voorneme van die Federasie/Unie/Klub om sodanige optrede en gedrag by 

lede aan te moedig, wat betaamlik, opbouend en algemeen aanvaarbaar vir al sy lede sal 

wees. 
 

10.1.3 Verder het hierdie kode ten doel om sodanige gedrag van lede wat onvanpas is uit te wys, 

aan te spreek en binne die raamwerk van natuurlike geregtigheid, dissiplinêre aksies in te 
stel teen lede wie nie aan die norme en standaarde van ordelike en betaamlike optrede 

voldoen nie. 
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10.1.4 Die Federasie/Unie/Klub het egter ’n positiewe benadering tot dissiplinering en wil deur 

middel van korrektiewe maatreëls poog om ’n klimaat te skep waarbinne lede aangemoedig 

word om reëls en gedragskodes na te kom. 
 

10.1.5 Die Federasie/Unie/Klub volg dus nie ’n strafbenadering ten opsigte van dissipline nie, 

maar wil elke lid wat in staat is tot aanvaarbare gedrag aanmoedig om homself/haarself op 
’n korrekte wyse te gedra en op te tree. 

 

10.1.6 Die Sleutelbeginsel van hierdie kode is: 

(a) Om te verseker dat die lede van ge-affilieërde Federasies/Unies/Klubs, mekaar onderling  

 met wedersydse respek sal behandel. 
(b) Om lede teen arbitrêre optrede te beskerm. 

(c) Om bevredigende gedrag en optrede van lede te vereis. 

 

10.1.7 Die kode sal dien as riglyn aan ge-affiliërde Federasies/Unies/Klubs om billike en gelyke 

behandeling van alle lede te verseker. 

 

10.1.8 Die kode moedig voorts tydige optrede aan en wel in geval van ’n lid wie se gedrag of 
optrede onbevredigend of onaanvaarbaar blyk te wees. 

 

10.2. Beginsels van Toepassing 
 
10.2.1. Die kode sal op gelyke wyse ten opsigte van alle lede van die Federasie/Unie/Klub toegepas        

word. 

 
10.2.2. Dit is elke lid se verantwoordelikheid om dissipline, goeie orde en aanvaarbare betaamlike 

gedrag te handhaaf. 

 
10.2.3. ’n Lid teen wie daar ingevolge hierdie kode opgetree word, sal te alle tye: 

 

10.2.3.1. Skriftelik van die aanklag teen hom/haar in kennis gestel word. 

 
10.2.3.2. Binne ’n redelike tydperk gedissiplineer word. 

 

10.2.3.3. Teenwoordig wees by die verhoor, en geregtig wees om aangehoor te word. 
 

10.2.3.4. Tydens die ondersoek die reg hê om verteenwoordig te word. 

 
10.2.3.5. Die reg hê om getuies te roep. 

 

10.2.3.6. Enige getuie wat geroep word, te kruisondervra. 

 
10.2.3.7. Die reg hê tot toegang van enige getuienisse, bewysstukke of dergelike relevante 

inligting. 

 
10.2.3.8. By skuldig bevinding, die Respondent tyd gegun sal word om getuienis ter 

versagting aan te bied waarna ’n sanksie opgelê word. 

 

10.2.3.9. Tydig, maar nie minder as drie dae na die verhoor skriftelik in kennis gestel word 
van die paneel se sanksie. 

 

10.2.3.10. Die Respondent ingelig m.b.t. sy reg tot appel na die Federasie/Unie/SANPO. 
 

10.2.3.11. Ingelig word dat appél na die Uitvoerende Bestuur van die Unie gedoen word. 
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10.3. Oortreding(s) 
 
10.3.1. Dit sal onmoontlik wees om alle moontlike vorms van oortredings te lys en derhalwe sal 

gesteun word op dit wat as onaanvaarbare en onredelike optrede geag word, gemeet aan die 

heersende of gebruiksgevestigde norme en standaarde vir optrede van lede van die 
Fedrasie/Unie/Klub.  As sodanig sal elke oortreding wat onaanvaarbare gedrag daarstel 

ingevolge die dissiplinêre proses geïdentifiseer en hanteer word. 

 

10.3.2. (a) Meer as een beweerde oortreding kan in dieselfde verhoor hanteer word. 
(b) Oortredings mag gekombineer word vir die doel van dissiplinêre optredes. 

 

10.3.3. Dissiplinêre besluit word geneem met behoorlike oorweging van vorige soortgelyke 
oortredings waarvan die waarskuwingsperiode nog nie verval het nie, sowel as die algemene 

dissiplinêre rekord van die betrokke Respondent.  Dit is derhalwe noodsaaklik dat die 

Respondent se dissiplinêre rekord oorweeg word in die besluit oor die mees gepaste 

dissiplinêre sanksie wat geneem moet word nadat ’n lid aan die oortreding skuldig bevind 
is. 

 

10.3.4. Die volgende verteenwoordig ’n lys van oortredings wat oor die algemeen binne die lid tot 
lid verhouding geïdentifiseer kan word.  Dit moet egter nie as volledig beskou word nie.  

Oortredings is verder soos volg gekategoriseer ter wille van maklike verwysing. 

 
A. Onorderlike/Onreëlmatige gedrag 

B. Alkohol/Dwelms 

C. Oneerlikheid 

 
 

A. ONORDELIKE/ONREëLMATIGE GEDRAG 

Die maksimum dissiplinêre sanksie wat toepaslik is ten opsigte van elke kolom behoort 
as ’n riglyn gebruik te word en behoort nie outomaties toegepas te word nie.  Die aard 

en omstandighede van elke afsonderlike geval, met inagneming van eie meriete behoort 

voordat ’n besluit geneem word in ag geneem te word. 
 

OORTREDING NOTA TER 

VERDUIDELIKING 

EERSTE 

OORTREDING 

TWEEDE 

OORTREDING 

DERDE 

OORTREDING 
A. 

Ander lede dreig of 
opstook ten einde 
deel te neem aan 
geweld of ernstige 
ontwrigting 

  

Finale skriftelike 
waarskuwing 

 

Skorsing vir ’n 
bepaalde termyn 

 

Beëindiging van 
lidmaatskap 

     
B. 

Dreiging om fisies te 

beseer en aanranding 

 
Fisiese aanranding / 

aanval deur een party 
ten opsigte van ’n 
ander of deur twee 
partye teenoor mekaar.  
Omstandighede waar 
selfverdediging ter 
sprake is moet in ag 
geneem word. 

 
Skorsing vir ’n 

bepaalde termyn 

 
Beëindiging van 

lidmaatskap 

 
NVT 

     

C. 
Onbeskofte / 
Onbehoorlike / 
minagtende gedrag 

 
Vuil taal gebruik 
teenoor medelede, 
maak van neerhalende 
aanmerkings teenoor 

 
Skriftelike 
waarskuwing 

 
Skorsing vir ’n 
bepaalde termyn 

 
Beëindiging van 
lidmaatskap. 
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medelede, uittarting, 
onbeskoftheid, 
astrandheid, gebruik 

van onbehoorlike 
teken en ander 
optredes wat hiermee 
in verband staan. 

 

B. ALKOHOL/DWELMS  

Die maksimum dissiplinêre sanksie wat toepaslik is ten opsigte van elke kolom behoort 
as ’n riglyn gebruik te word en behoort nie outomaties toegepas te word nie.  Die aard 

en omstandighede van elke afsonderlike geval, met inagneming van eie meriete behoort 

voordat ’n besluit geneem word in ag geneem te word. 
 

OORTREDING NOTA TER 

VERDUIDELIKING 

EERSTE 

OORTREDING 

TWEEDE 

OORTREDING 

DERDE 

OORTREDING 
A. 

Gebruik van alkohol in ’n 

gebied, anders as ’n gebied 
spesiaal ingeruim vir die 
gebruik van alkohol 

 
Waar ’n lid bv. Op mandjie 

aand in die saal en nie in die 
kroeg nie alkohol gebruik 

 
Mondelikse 

waarskuwing 

 
Finale skriftelike 

waarskuwing 
(maar kan 
uitgesluit word 
indien oortreding 
ernstig is) 

 
Skorsing van ’n 

termyn of 
permanent. 

     
B. 

Dermate onder die invloed 
van alkohol of dwelms 

verkeer dat lid se optrede 
’n ergenis, aanstoot of 
weersin veroorsaak. 

 
Waar ’n lid duidelik dermate 
onder die invloed van 

alkohol/dwelms verkeer en 
waar sy optrede onaangenaam 
of onsmaaklik deur mede-lede 
ervaar word. 

 
Finale Skriftelike 
waarskuwing. 

 
Skorsing vir 
termyn 

Beëindiging van 
Lidmaatskap 

 

C. ONEERLIKHEID 
Die maksimum dissiplinêre sanksie wat toepaslik is ten opsigte van elke kolom behoort 

as ’n riglyn gebruik te word en behoort nie outomaties toegepas te word nie.  Die aard 

en omstandighede van elke afsonderlike geval, met inagneming van eie meriete behoort 

voordat ’n besluit geneem word in ag geneem te word. 
 

OORTREDING EERSTE 

OORTREDING 

TWEEDE 

OORTREDING 

DERDE 

OORTREDING 
A. 

Peuter met klokke, wedvlugringe, 

elektroniese ringe of enige iets wat 
hiermee in verband staan ten einde die 
akkurate tydmeting van deelnemended 
wedvlugduiwe op welke wyse ookal te 
beïnvloed. 

 
Skorsing vir termyn 

 
Beëindiging van 

lidmaatskap 

 
NVT 

    
B. 

Oneerlikheid ten opsigte van oorsprong 
en/of geslagsregisters van duiwe wat vir 

veiling aangebied word. 

 
Skriftelike 
waarskuwing 

 
Skorsing vir termyn 

 
Beëindiging van 
lidmaatskap 

    
C. 

Duiwe wat bekom word op ’n wyse wat 
in stryd is met algemene beginsels van 
Goeie praktyk bv. Steel van duiwe, toe-
eiening van vreemde duiwe sonder om 
die Federasie/Unie Sekretaris binne ’n 

redelike tyd van die teenwoordigheid 
van die vreemde duif te verwittig. 

 
Finale skriftelike 
waarskuwing / 
skorsing vir termyn 

 
Beëindiging van 
lidmaatskap. 

 

    
D 

Koop van duiwe, insluitende aankope 
 
Verbod om verder 

 
Skorsing vir termyn 
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gedoen op veilings sonder om die 
ooreengekome koopsom tydig en ten 
volle te vereffen. 

aan wedvlugte deel 
te neem. 

of beëindiging van 
lidmaatskap. 

    
E 

Gebruik van enige verbode middels soos 
genoem in A. 

 
Beëindiging van lid 
se lidmaatskap van 
Federasie, Unie, 
Klub, asook SANPO 
of enige ander 
sanksies wat die 

bestuur mag oplê. 

  

 

10.4. Dissiplinêre Prosedure 

 

10.4.1. Die prosedure bestaan uit die volgende aksies: 

 
(a)  ’n Ondersoek waartydens feite en bewyse wat van toepassing is op die beweerde 

oortreding versamel word en; 

 
(b)  Indien die ondersoek aandui dat die oortreding van so ’n aard is dat die straf nie ’n  

skriftelike waarskuwing of enige swaarder straf regverdig nie, word die volgende prosedure 

gevolg. 
 

(c)  Berading:  In gevalle waar die ernstigheidsgraad van die oortreding slegs berading 

regverdig, moet die Voorsitter van die Federasie/Unie/Klub: 

 1.  die oortreding onder die Lid se aandag bring: 
 2.  die redes vir die oortreding bepaal en die Lid geleentheid gee om op die  

      bewering te reageer: 

 3.  ooreenkoms met die lid bereik ten einde die gedrag te remedieer. 
 

 (d)  Mondelinge teregwysing:  In gevalle waar die ernstigheidsgraad van die oortreding ’n 

mondelinge teregwysing regverdig, word sodanige mondelinge teregwysing deur die 
Voorsitter van die Federasie/Unie/Klub aan die lid meegedeel.  Die Voorsitter deel die lid 

mee dat verdere optrede van sodanige aard mag lei tot ernstige optrede deur die 

Federasie/Unie/Klub en word die mondelinge waarskuwing op die rekords van die 

Federasie/Unie/Klub aangeteken. 
 

  (e)  Indien die ondersoek aandui dat die oortreding van ’n ernstiger aard is waar die 

gepaste straf met skuldigbevinding minstens ’n Finale Skriftelike Waarskuwing sal 
regverdig of waar die lid reeds voorheen ’n mondelinge waarskuwing vir dieselfde tipe 

oortreding ontvang het, sal ’n verhoor gehou word waartydens die feite en bewyse wat van 

toepassing is op die beweerde oortreding(s) ge-evalueer word en daar besluit sal word op 

gepaste dissiplinêre sanksie. 
 

10.4.2 Waar ’n lid formeel van ’n beweerde oortreding aangekla word, word die volgende proses 

gevolg: 

 

10.4.3 Die lid word skriftelik van die beweerde oortreding in kennis gestel. 

 
10.4.4 Die Respondent erken of ontken skuld voor of op vyf dae na betekening van die Bylae 

(Kennisgewing van Oortreding) op ’n bylae (Skulderkenning of ontkenning van oortreding) 

 

10.4.5 By erkenning van skuld, word die beweerde wangedrag as bewese beskou en word ’n paneel 
deur die Federasie/Unie/Klubbestuur aangewys om enige versagtende omstandighede van 

die Respondent aan te hoor en om ’n gepaste sanksie op te lê 
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10.4.6 Die Respondent word binne drie dae skriftelik van die beslissing van die paneel in 10.4.2.3 

vermeld, in kennis gestel. 

 
10.4.7 Die Respondent behou sy reg tot appel wat vonnis betref soos vervat in die voorgeskrewe 

appél prosedure. 

 
10.4.8 By skuldontkenning deur die Respondent, word die volgende prosedure gevolg: 

 

(a)  Die Respondent ontvang ’n skriftelike kennisgewing 7 dae voor die verhoordatum, in ’n 

formaat soortgelyk aan Bylae ”C”, genoem ”Kennisgewing van Dissiplinêre verhoor”, wat 
op ’n bepaalde datum, tyd en plek gehou staan te word. 

 (b)  Die verhoor word deur ’n paneel hanteer, wat deur die Federasie/Unie/Klubbestuur 

saamgestel word welke paneel uit die volgende lede bestaan: 
 

A  In die geval van ’n verhoor wat deur die Federasie/Unie behartig word: 

Enige bevoegde persoon deur die Federasie/Unie aangewys wat as Voorsitter kan optree en 

twee lede van die Federasie/Unie aangewys deur die voorsitter, en ’n lid deur die klub van 
die Respondent aangewys. 

Die voorsitter is by magte om ’n assessor aan te wys om  behulpsaam te wees met die 

verhoor.  Enige bevoegde persoon wat die ondersoek doen en die getuienis aanbied (die 
ondersoeker) 

 

B.  In die geval van ’n verhoor wat deur die Klub behartig word: 
Enige bevoegde persoon deur die klub aangewys wat as voorsitter kan optree, en twee lede 

van die klub aangewys deur die voorsitter. 

Die voorsitter is by magte om ’n assessor aan te wys om  behulpsaam te  wees met die 

verhoor.  Enige bevoegde persoon wat die ondersoek doen en die getuies aanbied. (Die 
ondersoeker) 

 

10.4.9 Indien die kennisgewing van verhoor op die Respondent tydig beteken is en hy nie tydens 
die geskeduleerde verhoor opdaag nie, sal die verhoor voortgesit word in sy/haar 

afwesigheid.  Indien Respondent uitstel verlang, moet hy/sy die ondersoek ten minste 48 uur 

voor die verhoordatum versoek. 

 

10.4.10 Die Voorsittende beampte van enige in die 1 en/of 2 vermelde paneel het die bevoegdheid 

om die gepaste sanksie gedagtig aan paragraaf 10.3 vermelde riglyne op te lê. 

 

10.5 Doel van die Verhoor 

 

10.5.1 Om orde te handhaaf. 

 

10.5.2 Om alle relevante feite, inligting en bewyse te bekom en te evalueer. 

 

10.5.3 Om ’n uitspraak ten opsigte van die skuld of onskuld van die Respondent te maak. 

 

10.5.4 Om ’n dissiplinêre sanksie in die geval van skuld op te lê. 

 
10.5.5 Om gehoor te gee aan die regte van ’n Respondent. 

 

10.5.6 Om reg ten behoewe van die georganiseerde sport en die Respondent te spreek. 

 

10.6 Die Verhoor (wat meganies of skrifteliek genotuleer moet word) 

 

10.6.1 Die paneel volg die volgende prosedure gedurende die verhoor: 
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(a) Die voorsittende beampte verduidelik die aard en doel van die ondersoek en  

  verduidelik die Respondent se regte. 

(b) Die ondersoeker hou aan die Respondent die aanklag voor en spreek die paneel toe 
  op die feite. 

(c) Die Federasie/Unie/Klub stel sy saak (deur die ondersoeker) en roep getuies.  Die 

  getuies mag deur enige lid van die paneel, insluitend die  Respondent of sy  
  verteenwoordiger ondervra/kruisondervra word. 

(d) Hierna kry die Respondent die geleentheid om sy saak te stel asook om getuies te 

  roep.  Die Respondent en sy getuies mag deur die ondersoeker gekruisondervra en 

  lede van die paneel kan ook vrae ter opheldering stel. 
(e) Die ondersoeker kry die geleentheid om die paneel toe te spreek met betrekking tot 

  die skuld van die Respondent, en die Respondent kry ook geleentheid om die paneel 

  toe te spreek met betrekking tot sy onskuld. 
(f) Hierna word die ondersoeker en respondent tydelik verskoon en kom die  paneel tot 

  ’n gevolgtrekking rakende die Respondent se skuld of onskuld. 

(g) Die voorsittende beampte roep die partye terug in die komitee, insluitende die  

  Respondent en deel die uitspraak aan die Respondent mee (skuldig of onskuldig) en 
  verskaf redes waarom tot die gevolgtrekking gekom is. 

(h) Die ondersoeker en die Respondent word die geleentheid gebied vir die aanbied van 

  versagtende of verswarende omstandighede indien ’n beslissing van skuldig  
  uitgebring is. 

(i) Na aanhoor van die pleidooi ter verswarende en versagting, word die ondersoeker 

  en Respondent tydelik verskoon en besluit die paneel oor die oplegging van ’n  
  gepaste sanksie. 

(j) Die voorsittende beampte moet na afloop hiervan die sanksie mondelings aan die  

  respondent in Komitee meedeel, maar moet sy sanksie ook voor of op drie dae na 

  die datum van die verhoor skriftelik aan die Respondent laat beteken. 
(k) Die voorsittende beampte vestig ook die Respondent se aandag op sy reg tot appél.  

(l) Die Voorsittende beampte moet ’n behoorlike skriftelike notule byhou wat al  

  voorgenoemde aksies in ”detail” weerspieël. 
(m) In geval van appél, moet die Voorsittende beampte die notule, tesame met redes vir 

  die bevinding sowel as die appellant se appélstukke stuur na die Bestuurskomitee 

wat oor wat oor die appél sal beslis, binne 7 dae nadat die appél ontvang was. 

 
 

11. DISSIPLINÊRE KOMITEE: 

 

11.1 Die Bestuurskomitee is ten volle gemagtig en geregtig om in sy absolute diskresie sodanige 
 tugmaatreëls toe te pas as wat wenslik geag mag word. 

 

11.2  ‘n Dissiplinêre Komitee bestaande uit die Bestuurskomitee sal klagtes teen enige 
 geaffilieërde liggaam of lid daarvan lê, ondersoek instel daarna en daaroor besluit, sal 

 sodanige geaffilieërde liggaam of lid daarvan berispe, se affiliasie opskort of be-eindig, 

 beboet of skors, indien die betrokke geaffilieërde liggaam of lid daarvan, skuldig bevind is 
 dat hy: 

 Willens en wetens die bepalings van hierdie Grondwet en die verordeninge wat daar 

kragtens gemaak is, verbreek het, verontagsaam het of teenstrydig daarmee gehandel 

het; 

 Opgetree het op ’n wyse wat nadelig is vir die belange of die reputasie van die 

duiwesport in die algemeen, en die Unie in besonder; 

 Ledegelde, skulde of boetes verskuldig mag wees, met inbegrip van enige bedrae wat 

verskuldig mag gewees het voor aanvaarding van hierdie Grondwet, met dien verstande 

dat enige boetes wat deur die Dissiplinêre Komitee of Bestuurskomitee opgelê is, binne 

30 dae na oplegging daarvan, betaal moet word; 
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11.3 Indien dit aan die lig sou kom of blyk dat ’n geaffilieërde liggaam of lid daarvan homself 

aan oortredings soos hierbo genoem, skuldig gemaak het, sal die betrokke geaffilieërde 
liggaam of lid skriftelik deur die Dissiplinêre Komitee in kennis gestel word om ’n 

ondersoek / verhoor na sodanige aangeleentheid by te woon.  In geval van Liggame wat 

geaffilieer is, moet die Voorsitter en Sekretaris die verhoor bywoon. 
 

11.4 Sodanige kennisgewing sal aan die betrokke geaffilieërde liggaam of lid gelewer word ten 

minste veertien dae voor die beoogde ondersoek en sal die redes vir die ondersoek vervat; 

 
11.5 Getuies namens die betrokke geaffilieërde liggaam of lid en / of die Bestuurskomitee sal 

toegelaat word om verklarings tydens die ondersoek / verhoor te maak, met dien verstande dat 

die onderskeie partye self moet verseker dat getuies teenwoordig is ten tye van die ondersoek 
/ verhoor; 

 

11.6 Indien ’n betrokke geaffilieërde liggaam of lid daarvan, na behoorlike kennisgewing soos 

vermeld hierbo, versuim om sodanig ondersoek / verhoor by te woon, sal die Dissiplinêre 
Komitee geregtig wees om sodanige ondersoek / verhoor in absentia te hou. 

 

11.7 Indien enige van die Dissiplinêre Komitee lede direk betrokke is of in geval van botsende 
belange by die dissiplinêre proses sal hy vir die duur van die proses nie deelneem aan die 

verrigtinge nie. 

 
11.8 Die Dissiplinêre Komitee sal optree in dissiplinêre verhore soos omskryf in SANPO reëls. 

 

 

12. APPÉL  

 

12.1 Enige geaffilieerde lid van die Unie kan appél aanteken by die Bestuurskomitee teen enige 

  beslissing van sy klub en/of vereniging, welke appel skriftelik aangeteken moet word  
  en ingedien moet word by die Sekretaris van die Unie binne 7 dae na sodanige besluit en  

  moet vergesel wees met 'n fooi van: 

 R50.00 (vyftig) in die geval van 'n lid (geaffilieerde lid). 

 R100.00 (eenhonderd) in die geval van 'n Klub en/of vereniging (geaffilieerde liggaam). 

 
12.2 Dit is die plig van die Unie Sekretaris om binne 7 dae die appél voor die Bestuurskomitee te 

bring. Die Bestuurskomitee se bevinding en beslissing sal finaal en bindend wees. 

 

12.3 Die Bestuurskomitee word ook gemagtig om stappe te neem soos wat hulle goed vind in lyn 
met die oortreding, soos om ’n Dissiplinêre Komitee saam te stel. 

 

12.4 Indien die appél suksesvol is sal die appél fooi terug betaal word. 
 

12.5 Elke geaffilieërde liggaam moet die Bestuurskomitee binne sewe dae nadat ‘n lid of lede van 

sodanige liggaam skorsing(s) en / of opskorting van lidmaatskap opgelê is, in kennis stel van 

skorsing en / of opskorting van lidmaatskap. 
 

12.6 Indien enige bepaling van hierdie Grondwet nie nagekom word nie en enige geskille as 

gevolg daarvan ontstaan, moet dit na die Bestuurskomitee verwys word wie se beslissing 
finaal en bindend sal wees. 
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13. JAARLIKSE ALGEMENE VERGADERING: 

 

13.1 Die Jaarlikse Algemene Vergadering van die Unie sal gehou word op die derde Saterdag in 
Januarie  van elke jaar, op sodanige tyd en plek soos wat aangesê mag word deur die 

Voorsitter van die Unie. 

13.2    In die aanloop tot die Jaarlikse Algemene Vergadering (JAV) in Januarie, sal die volgende 

proses gevolg word: 

a) Tensy die vergadering vir welke rede ookal, nie op die 3e Saterdag van Januarie elke jaar 

kan plaasvind nie, sal geen kennisgewing t.o.v. die JAV gegee word nie.  

b) 4 Weke vooraf skriftelike kennisgewing t.o.v. die tyd en plek van enige Spesiale Algemene 

Vergaderings en Jaarlikse Algemene Vergaderings (JAV) wat nie op die 3e Saterdag in 

Januarie kan plaasvind nie, sal aan die voorsitters van ge-affilieerde liggame gegee word 

deur die Unie Sekretaris;  

c) Skriftelike kennisgewing vanaf ge-affilieerde liggame aan die Unie Sekretaris t.o.v. agenda 

punte vir bespreking tydens die JAV, sal gegee word voor of op die voorafgaande 15de 

Desember; 

d) ‘n Volledige agenda wat die aard van die beplande besprekings aandui, sal deur die Unie 

Sekretaris aan die voorsitters van ge-affilieerde ligame gestuur word, voor of op die 

voorafgaande 30ste Desember; 

e) Voorgeskrewe geloofsbriewe asook skriftelike konsep voorstelle t.o.v. voorgestelde wedvlug 

rigtings en verste punt van deelname, moet deur ge-affilieerde liggame aan die Unie 

Sekretaris gestuur word, voor of op die voorafgaande 10de Januarie   

 

13.3 Nuwe lede sal stemreg vir Jaarlikse Algemene Vergaderings verwerf slegs na deelname aan 

  die wedvlug program wat die vergadering vooraf gaan. Lidmaatskap sal strek van Mei tot 
  Mei die volgende jaar vir bestaande lede. Nuwe lede moet ledegeld betaal voor of op die  

  aanvang van die eerste wedvlug. 

 
13.4 Slegs lede van geaffilieёrde liggame wie by die vergadering teenwoordig is en wie se  

 voorgeskrewe ledegelde betaal is en wie in besit is van vereiste SANPO unieke lidnommer,      

sal onderworpe aan die bepalings van 13.3 hierbo, toegelaat  word om te stem by Algemene 
vergaderings.  Die voorsitter of sy afgevaardige van elke geafilieerde klub en/vereniging sal 

voor die aanvang van die vergadering ‘n skriftelike naamlys van opbetaalde lede ten opsigte 

van sy klub/vereniging aan die unie voorsitter oorhandig ten einde stemgeregtigheid te kan 

bepaal. 
 

13.5 Die Voorsitter skryf die prosedures voor wat by enige Algemene vergadering gevolg word 

met inagneming van Universele Demokratiese beginsels wat nie onbestaanbaar is met 
administratiefregtelike beginsels en norme nie;  en dat:  

 

a. Daar oor alle sake besluit word deur die opsteek van hande of per stembrief; 

b. Tensy aan die klosules van 6.1 en 6.5 van hierdie Grondwet voldoen is, word venootskappe 
geag as ’n enkele lid en het derhalwe slegs een stem by die vergadering; 

c. Die Voorsitter ’n beslissende stem het in die geval van ’n staking van stemme. 

 
13.6 Die reg van toegang by alle vergaderings word voorbehou. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Middelveld Posduif Unie – Grondwet en Reёls 
 

Hersien : 18 Januarie 2020 

 

17 

14. SPESIALE VERGADERINGS: 

 

14.1 Spesiale Algemene Vergaderings mag gehou word: 
 

a) In opdrag van die Bestuurskomitee van die Unie; 

b) Op skriftelike versoek  van nie minder as 3 (drie) geaffilieerde liggame, waarin die 
voorgestelde besigheid en die aard van enige mosies wat gestel word by sodanige  

vergadering, uiteengesit is; 

c) Ten minste 14 (veertien) dae kennis van enige Spesiale Vergadering moet gegee word; 

d) Kennisgewings wat die Jaarlikse of Spesiale vergaderings belê, sal ten alle tye die aard van 
die besigheid wat op sodanige vergadering voorgelê en behandel sal word, uiteensit. 

 

14.2 'n Kworum by enige Jaarlikse of Spesiale Algemene Vergadering sal 40% (veertig persent) 
van die lede wees. 

 

14.3 As daar binne 30 (dertig) minute vanaf die bepaalde tyd van die hou van 'n Jaarlikse of 

Spesiale Algemene Vergadering nie 'n Kworum teenwoordig is nie, sal sodanige  vergadering 
verdaag word vir een week, op dieselfde tyd en plek, wanneer die wat dan teenwoordig is, 'n 

Kworum sal vorm, en geregtig sal wees om die besigheid van die vergadering af te handel. 

 
 

15. VERGADERINGS VAN DIE BESTUURSKOMITEE: 

 
15.1 Die Bestuurskomitee sal minstens 3 (drie) keer per jaar vergader, maar spesiale vergaderings 

van die Dagbestuur mag belê word te enige tyd wanneer dit nodig geag mag word deur die 

Bestuurskomitee.  

 
15.2  Een van die minstens 3 vergaderings wat deur die Unie Bestuur gehou moet word per jaar 

(Klousule 15.1), sal plaasvind so gou moontlik na die afloop van die wedvlug seisoen, sodat 

nabetragting oor die pas afgelope seisoen gedoen kan word.  Sodanige vergadering (waar al 
die Klubs goed verteenwoordig is) kan onder andere dien om die voorlopige finansiele posisie 

van die Unie te bespreek, die prysuitdeling beplanning te finaliseer, asook die bespreking van 

roete en verste punt vir die volgende seisoen. 
 

15.3 Alle korrespondensie vir Bestuurskomitee vergaderings moet ten minste sewe (7) dae voor 

vergadering by sekretaris van die Unie ingehandig word. 

 
 

16. FINANSIES: 

 
16.1 Die Unie sal behoorlike boeke van die sake van die Unie hou, welke boeke jaarliks behoorlik 

geouditeer sal word, en die Bestuur moet by elke Jaarlikse Algemene Vergadering in 

volledige besonderhede, 'n balansstaat, rekeningstaat en 'n verslag omtrent die sake van die 

Unie voorlê. 
 

16.2 Die boeke en rekenings van die Unie sal opgeskryf en gebalanseer word so spoedig moontlik 

na die einde van die wedvlug seisoen en sal dan behoorlik geouditeer word deur 'n bevoegde 
persoon wat aangestel word deur die Bestuurskomitee van die Unie.  Die Unie se Finansiele 

boekjaar strek van 1 Januarie tot 31 Desember. 

 
16.3 Alle geldelike transaksies van die Unie moet by wyse van tjek of elektoniese oorplasing 

geskied. 

 

16.4 Elke lid van die Bestuurskomitee of beampte, lid, agent of dienaar van die Unie word uit die 
Unie se fondse vergoed vir enige koste, onkoste, uitgawe, verlies en verpligting wat hy 
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aangegaan het in die bestuur van die Unie se sake of in die uitvoering van sy pligte. Elke 

sodanige eis vir vergoeding moet aan die Bestuurskomitee voorgelê word vir goedkeuring. 

 
16.5 Elke lid moet jaarliks sodanige ledegeld betaal as waarop die Bestuurskomitee besluit. 

 

16.6 Ledegeld (en ook ander verpligte gelde) moet by inkorwing vir die eerste wedvlug van die 
reeks volgens Bestuurskomitee bepalings aan die respektiewelike klub en/of verenigings 

betaal word (3 paaiemente). Klub en/of verenigings moet hierdie geld ooreenkomstig aan die 

Unie oorbetaal 

 
16.7 Enige lid wat in gebreke bly om sy jaarlikse ledegeld en verpligte geld op die betaaldatum te 

betaal, word nie toegelaat en is nie geregtig daarop om identifikasieringe te kry, aan enige 

wedvlug deel te neem of by enige Algemene Vergadering te stem nie, tot tyd en wyl sy 
agterstallige geld ten volle aan die Unie betaal is.  Geen uitgereikte ringe mag aan enige nie-

lede of enige lid wat agterstallig met sy ledegeld is, verkoop of vervreem word nie.   

 

16.8 Waar 'n duiwehok deur 'n vennootskap besit of beheer word, word die vennootskap vir die 
doeleindes van die heffing van die jaarlikse ledegeld as een lid beskou en slegs die jaarlikse 

ledegeld vir een persoon is aan die Unie betaalbaar. 

 
16.9 'n Lid wie se lidmaatskap gekanselleer is, of wat uitgesit of geskors is, of bedank het, bly 

aanspreeklik vir alle geld wat nog betaalbaar is of wat hy nog nie betaal het nie. 

 
16.10 Enige tekort wat tydens ’n wedvlugseisoen mag ontstaan moet by wyse van ’n pro-rata heffing 

op elke lid aangesuiwer word en sodanige betaling moet geskied op die wyse en binne die 

tydperk wat die Bestuurskomitee bepaal. 

 
 

17. WYSIGING VAN GRONDWET: 

 
17.1 Geen amendament, opheffing, wysiging of byvoeging tot hierdie Grondwet of reёls sal 

gemaak word, sonder goedkeuring van ⅔ van die lede teenwoordig by ‘n behoorlike 

gekonstuteerde Algemene Vergadering nie. 
 

17.2 Skriftelike kennisgewing wat die presiese aard van enige sodanige voorgenome wysiging, 

verandering of toevoeging tot die Grondwet, moet 30 dae (1 maand) vooraf aan die Sekretaris 

van die Unie gegee word. 
 

17.3 Die bepalings wat in hierdie Grondwet vervat is, kan gewysig word deur nie minder nie as ⅔ 

van die lede wat teenwoordig is by 'n Jaarlikse Algemene Vergadering of Spesiale Algemene 
Vergadering wat vir daardie doel belê is. ‘n  Agenda, tesame met voorgestelde wysigings van  

Grondwet moet 21 dae voor Algemene vergadering aan  Dagbestuur/Klub Sekretarisse gestuur 

word.    

 
 

18. WEDVLUGPROGRAM: 

 
18.1 Die wedvlugroete/rigting en verste afstand in kilometer van deelname word deur die lede 

van die Unie op ‘n Jaarlikse Algemene Vergadering bepaal/beslis per meerderheid van 

stemme. Die wedvlugroete/rigting en verste wedvlugpunt (Dorp/Plek van loslating) van 

deelname word jaarliks deur die lede van die Unie op ‘n Jaarlikse Algemene Vergadering 

bepaal/beslis per meerderheid van stemme. Die volgende prosedure is van toepassing: 

a) Dit word van elke ge-affilieerde liggaam vereis om voor of op die voorafgaande 10de 

Januarie voor die Jaarlikse Algemene Vergadering, ‘n skriftelike konsep wedvlugprogram 
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namens sodanige ge-affilieerde liggaam by die Unie Sekretaris in te handig vir voorlegging 

by die vergadering. 

b) Een afgevaardigde verteenwoordiger van elke ge-affilieerde liggaam wat aan bogenoemde 

verieste voldoen het, sal die geleentheid kry om hulle program aan die vergadering voor te 

lê, waarna stemming soos beskryf in 18.1 hierbo, sal plaasvind. 

 

18.2  Die finale wedvlugprogram/punte word deur die Bestuurskomitee opgestel. 'n 

Wedvlugprogram vir elke reeks met volledige besonderhede soos loslatingsplekke, 

vervoergeld, inskrywingsgeld, datums van inkorwing, inskrywingsbeperkings en so meer, 

moet minstens 2 (twee) maande voor die eerste wedvlug aan elke klub en/of vereniging 

beskikbaar gestel word. 

 

18.3   Unie en geaffilieerde liggame se wedvlug uitslae sal bereken word volgens ‘n stelsel soos  

goedgekeur deur die Bestuurskomitee. 

 

 

19. INSKRYWINGSFOOIE, PRYSGELDE EN NOMINASIES: 

 

19.1 Indien minder as die vereiste getal duiwe terugkeer in die vereiste wedvlugtyd, word al die 
prysgelde toegeken aan die duiwe wat wel plekke gevlieg het, in verhouding soos van 

toepassing op die bepaalde wedvlug. 

 
19.2 Elke geaffilieerde liggaam word verantwoordelik gehou vir die invordering van alle gelde 

betaalbaar in verband met wedvlugte en oorbetaling daarvan aan die Unie moet geskied soos 

elders vervat in hierdie Grondwet. 

Handeling by versuim : Opskorting van  klub en/of vereniging affiliasie tot gelde oorbetaal 

is. 

 

19.3 Die Wedvlug-Sekretaris van elke geaffilieerde liggaam moet volledige wedvlug uitslae van 
elke wedvlug aan die Wedvlug-Sekretaris van die Unie e-pos  nie later nie as die Maandag om 

16:00 na die vlug. Die kontrole strokies, oorspronklike uitslae, asook alle verwante 

dokumentasie moet met die volgende naweek se wedvlug duiwe aangestuur word. 

Handeling by versuim: Diskwalifikasie van klub en/of vereniging vir betrokke wedvlug, 

asook tugmaatreels teen klub en/of vereniging vir nalatigheid.. 

 

19.4  Dit is nie verpligtend om die wenduif van elke klub en/of vereniging in alle wedvlugte na te 
gaan en te bevestig as korrek nie. Die onus berus steeds by die Unie/Klub Bestuur om klub 

en/of vereniging wenduiwe uit te gooi en na te laat gaan deur twee genomineerde 

mededingende lede van die klub en/of vereniging indien dit vir watter rede ookal nodig geag 
word, in welke geval verslag gelewer moet word aan die Unie Wedvlug Sekretarisklub oor die 

ringbesonderhede van die duif wat deur die eienaar aan hulle getoon is. Hierdie reël mag ook 

op alle klassieke wedvlugte, asook Klub, Seksie en Unie veilingwenners toegepas word. 

Handeling by versuim: Diskwalifikasie van wenduif vir die betrokke wedvlug indien besluit 

is om wenduif na te gaan.. 

 

19.5 Waar bogenoemde opsie (19.4) uitgeoefen word, moet die wedvluguitslag van die klub en/of 
vereniging ook die name van bogenoemde genomineerde lede aandui en aan die Unie 

wedvlugsekretaris gestuur word saam met die uitslae. 

Handeling by versuim: Tugmaatreёls teen klub en/of vereniging vir nalatigheid. 
 

19.6 Lede van klubs en/of verenigings wat by die Unie geaffilieёr is, mag nie vanaf sy/haar 

geregistreerde perseel aan wedvlugte deelneem wat deur opposisie organisaseis gereёl word 
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nie, tensy vooraf goedkeuring daarvoor, deur die Bestuurskomitee gegee is. 

Handeling by versuim: Opskorting van lidmaatskap van lid. 

 
19.7 Die Tesourier moet 10% (tien) van die bruto-totaal inskrywingsgeld van die Unie vlugte aftrek 

vir administratiewe kostes. 

 
 

 

20. ALGEMENE REËLS 

 
20.1 Die Sekretaris van elke geaffilieerde klub en/of vereniging sal aan die Sekretaris van die Unie 

die volle naam, adres, Identiteitsnommer en SANPO nommer  van elke lid van sy klub en/of 

vereniging (30) dertig dae voor die aanvang van die eerste wedvlug stuur.   
 

20.2 Die Unie sal jaarliks 'n prysuitdeling en geselligheid hou. Kostes vir die aangeleentheid sal 

deur die lede betaal word teen 'n bedrag wat deur die Bestuur bepaal sal word. Die Unie 

sekretaris is verantwoordelik vir die funksie reёlings.   
 

20.3 Geen geaffilieerde liggaam sal die reg hê om te bedank as lid van die Unie, tensy hulle die 

toestemming daartoe het van ten minste twee derdes van hulle lede. 
 

20.4 Alle nuwe lede moet 'n trokfooi van R50.00 (vyftig) of sodanige bedrag as wat van tyd tot tyd 

deur die Bestuurskomitee bepaal word, betaal. 
 

20.5 Amptelike seëltange met identifikasie merke van elke klub en/of vereniging moet voortdurend 

deur die klub en/of vereniging in veilige bewaring gehou word ten einde misbruik daarvan te 

voorkom. 
 

 

21. BEPALING VAN AFSTANDE: 

 

21.1 Klubs en/of verenigings moet aansoeke vir afstande by die Unie Wedvlug Sekretaris indien 

soos van tyd tot tyd deur die Bestuurskomitee bepaal word. Klubs en/of verenigings is 
verantwoordelik dat die betaling vir die bedrag verskuldig om die koste hieraan verbonde te 

dek, tydig aan die Unie oorbetaal word. 

 

21.2 Lede wat ooreenkomstig bogenoemde bepaling aansoek gedoen het en tot tyd en wyl die 
benoemde persoon hierdie afstande verstrek het, word toegelaat om mee te ding volgens die 

afstande van 'n hok waarvan die afstande reeds bekend is en welke afstande tot sy minste 

nadeel sal strek. 
 

21.3 Wanneer 'n lid se hok verder as 20 (twintig) meter verskuif word, moet hy opnuut aansoek 

doen vir afstande. 

 
21.4 Enige beswaar teen die juistheid van afstandberekeninge moet by die Unie sekretaris ingedien 

word ten minste 30 dae voor die aanvang van ‘n wedvlugseisoen of 24 dae vanaf ontvangs 

daarvan en moet vergesel wees van ‘n bedrag wat die heropmeting sal dek. 
 

21.5 Afstande sal bepaal word deur ‘n bevoegde persoon met ‘n GPS toestel. Die Bestuurskomitee 

moet verseker dat lede se afstande op dieselfde metode en met dieselfde tipe GPS en waar 
moontlik, deur dieselfde persoon bereken word. 
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22. DUIWE TOEGELAAT OM MEE TE DING: 

 

22.1 Duiwe wat meeding in wedvlugte van die Unie moet die bona fide eiendom van die lid wat 
hulle ingeskryf het wees en elke duif moet met die amptelike metaalring van die Unie of 'n 

erkende Vereniging, gering wees. 

 Handeling by versuim: Diskwalifikasie van duif, asook tugmaatreёls teen lid 
 

22.2 Registrasie moet gedoen word van alle duiwe wat aan wedvlugte deelneem in die naam van 

die persoon wat hulle gaan vlieg. 

 Handeling by versuim: Opskorting van lid se lidmaatskap tot sodanige registrasie gedoen is. 

 

22.3 Dit is verbode om verdwaalde duiwe te hou.  Enige verdwaalde duif moet onmiddellik by die 

Unie Wedvlug Sekretaris aangemeld word met die volle besonderhede oor die duif. 

Handeling by versuim: Tugmaatreёls teen lid 
 

22.4 Die vlieg van verdwaalde duiwe van Unie lede word geheel en al verbied, tensy ’n 

klaringssertifikaat / identifikasie kaart verkry is van die betrokke eienaar en aan die klub se 
Sekretaris oorhandig is. Verdwaalde duiwe van ander organisasies word 14 dae nadat aan 

klousule 22.3 hierbo voldoen is, gereken as die eiendom van die nuwe eienaar, en mag na die 

verstryking van veertien (14) dae soos genoem, aan Unie wedvlugte deelneem. 

 Handeling by versuim: Diskwalifikasie van duif/duiwe, asook tugmaatreёls teen lid 
 

22.5 Slegs duiwe wat gering is met amptelike derbyringe wat deur die Unie vir die doel uitgereik is, 
en wat as sodanig in lede se name geregistreer is, mag aan die Derby Wedvlug deelneem. 

 Handeling by versuim: Diskwalifikasie van duif/duiwe. 
 

22.6 Indien ‘n klub en/of vereniging in gebreke bly om genoeg Derby ringe aan al die lede te 
voorsien, kan die klub en/of vereniging met toestemming van die Unie Tesourier (ring 

meester) ‘n reeks gewone ringe omskakel as Derby ringe; hierdie ringe word dan deur die klub 

en/of vereniging uitgereik aan die lid as Derby ringe. 

Handeling by versuim: Diskwalifikasie van duif/duiwe. 
 

22.7 Indien n nuwe lid by die Unie aansluit vanaf ‘n ander organisasie moet hy skriftelik aansoek 
doen om sy ringe te registreer as Derby ringe voor die aanvang van die eerste amptelike Unie 

wedvlug. Stawende dokumente van uitreiking van die ringe ter sprake in sy naam moet die 

aansoek vergesel. Die lid moet die hele reeks ringe wat aan hom uitgereik is registreer en 

vereiste gelde betaal aan Unie en seksie.  

Handeling by versuim: Diskwalifikasie van duif/duiwe. 
 

22.8 Geen ringe wat deur ‘n Unie geaffilieerde klub en/of verenigings as gewone ringe uitgereik is, 
mag her-gerigistreer word as Derby ringe nie. 

  Handeling by versuim: Diskwalifikasie van lid, asook tugmaatreёls teen klub en/of 

organisasie. 

 
 

23. IDENTIFIKASIE RINGE: 

 
23.1 Die amptelike ringe van die Unie is die ring wat van tyd tot tyd deur SANPO verskaf word. 

Geen geaffilieerde klub en/of vereniging mag aan enige lid ringe uitreik voordat die jaarlikse 

ledegelde wat hy aan die Unie verskuldig is, betaal is nie.  

Handeling by versuim: Tugmaatreёls teen klub en/of vereniging. 

 

23.2 Elke duif moet 'n ongeskonde identifikasiering aanhê. 

Handeling by versuim: Diskwalifikasie van duif.   
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23.3 Letters, jaar van uitreiking en 'n volgnommer moet op elke identifikasiering wat deur die Unie 

of ander erkende wedvlugduiwe-organisasies uitgereik is, verskyn en al die besonderhede 

moet presies so op die wedvluginskrywingsvorm aangedui word, met dien verstande dat Unie 
identifikasie ringe as SA Mid (voor 2006) en/of ZA Mid (vanaf 2006) afgekort mag word.  

 Handeling by versuim: Diskwalifikasie van duif/duiwe.   

 
23.4 Geen ringe wat behoorlik uitgereik is mag oorgemaak of andersins vervreem word aan enige 

persoon wat nie 'n lid van die Unie is nie. 

 Handeling by versuim: Tugmaatreёls teen lid.   
 
23.5 Die uitreikingsdatum van identifikasieringe is die eerste (1) dag van Januarie van elke jaar. 

Duiwe mag in die jaar van uitreiking aan geen wedvlugte op Unie program deelneem nie. 

 Handeling by versuim: Diskwalifikasie van duif/duiwe.   
 

23.6 Geen duif mag meer as een erkende identifikasie ring dra nie.  Sigbare identifikasie t.o.v. die 

eienaar moet soos wat van tyd tot tyd deur SANPO voorgeskryf word, op of aan duiwe 

aangebring word. 

 Handeling by versuim: Diskwalifikasie van duif/duiwe.   

 

23.7 Geen klub en/of vereniging of lid is daarop geregtig om aangekoopte identifikasieringe terug 
te stuur teen terugbetaling van die bedrag wat daarvoor betaal is nie. Onverkoopte Derby ringe 

in klub en/of verenigings sal slegs aangeslaan word as gewone ringe deur die Tesourier.  

Onverkoopte Derby ringe moet terugbesorg word aan die Unie. 
 

 

24. INKORWING: 

 
24.1 Inkorwing en ring van wedvlugduiwe mag nie 'n aanvang neem alvorens daar minstens vier 

(4) lede wat aan die betrokke wedvlug deelneem, teenwoordig is nie. Die klub en/of 

vereniging is verantwoordelik om toe te sien dat die metode van inkorwing wat hulle gebruik 
korrek uitgevoer word en dat daar geen verwarring of ongeruimdhede plaasvind nie. 

Handeling by versuim: Diskwalifiseer klub en/of vereniging. 
 

24.1.1 Indien daar nie aan die veereistes van 24.1 voldoen kan word nie, sal die betrokke klub 

se deelnemende lede by een van die ander nabygeleë klubs moet gaan mandjie. 

Handeling by versuim: Diskwalifiseer klub en/of vereniging. 

 
24.1.2 Indien bogenoemde bepaling nie nagekom kan word nie, sal die Unie Voorsitter 

geregtig wees om ’n deelnemende lid van ’n nabygeleë klub af te vaardig om by die betrokke 

klub te gaan mandjie. 

(NB.: Tydens uitslaan prosedures is klousules 24.1.1 en 24.1.2 nie van toepassing nie!) 

Handeling by versuim: Diskwalifiseer klub en/of vereniging. 

 

24.2 Elke lid sal sy duif se ring aan die kontroleur wys wat al die besonderhede sal lees vir die 
skryfbeampte, wat dit sal nagaan op die inskrywings vorm en die nodige inskrywing daarteen 

maak vir rekord doeleindes. Indien bogenoemde bepaling nie nagekom kan word nie, sal die 

Unie Voorsitter geregtig wees om ’n deelnemende lid van ’n nabygeleë klub af te vaardig om 

by die betrokke klub te gaan mandjie.  (Verwys ook klousules 24.8, 28.4.1 en 28.5.1 van MPU 
Grondwet en klousule D4.1 van SANPO Grondwet) 

Handeling by versuim: Diskwalifiseer lid. 
 
24.3 Alle oorspronklike inskrywings vorms van elke klub en/of vereniging moet na inkorwing, in 

‘n toegeplakte koevert aan die Unie wedvlug sekretaris besorg word. 

Handeling by versuim: Diskwalifiseer klub en/of vereniging. 
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24.4 Die klub en/of vereniging moet die wedvlug boeke, ander inskrywings vorms en rubber ring 

etikette in veilige bewaring hou totdat die lid se klok gelees word. 

Handeling by versuim: Diskwalifiseer klub en/of vereniging. 

 

24.5 Alle duiwe wat in wedvlugte meeding, moet van rubberwedvlugringe wat deur die Unie 
goedgekeur is, voorsien word of van ‘n elektroniese identifikasie ring wat voldoen aan die 

vereistes van SANPO.  

Handeling by versuim: Diskwalifiseer duif/duiwe. 

 
24.6 Nadat ’n duif van ’n wedvlugring voorsien is, maar net voordat dit in die wedvlugkorf geplaas 

word, moet ’n genomineerde lid toesien dat elke duif ’n wedvlugring dra wat behoorlik om die 

duif se been geplaas is. 
 

24.7 Klub en/of verenigings word toegelaat om afsonderlik in te korf, maar wanneer die 

Bestuurskomitee so 'n verordening uitvaardig, moet alle geaffilieerde klub en/of verenigings 

gesamentlik inkorf op 'n plek en datum soos bepaal mag word. 

 Handeling by versuim: Diskwalifiseer klub en/of vereniging. 
 

24.8 Die korwe moet vanaf die oomblik dat inkorwing begin totdat dit op die voertuig wat die 
duiwe vervoer gelaai word, voortdurend onder toesig wees van lede wat aan die betrokke 

wedvlug deelneem 

 
24.9 Voordat duiwe vir n wedvlug ingekorf mag word moet die groot uitlaatdeure van die 

wedvlugkorwe op twee plekke met draad en ‘n seël soos goedgekeur deur die 

Bestuurskomitee, geseël word. 

 
24.10 Waar twee wedvlugte ingekorf word moet wedvlug een se inkorwing voltooi wees en die 

inlaatdeurtjies van wedvlug 1 verseël word met draad en bogenoemde goedgekeurde seëls, 

voordat die tweede wedvlug ingekorf kan word. By voltooing van die tweede wedvlug se 
inkorwing moet die inlaat deurtjies geseël word met draad en goedgekeurde seëls voordat die 

korwe van die plek van inkorwing weggeneem mag word. 

 
24.11 Indien enige mandjie se seëldraad of seëls af of gebreek is moet die drywer en sy begeleier en 

’n onafhanklike party die duiwe mandjie uithaal die duiwe in die mandjie nagaan en al die 

nommers neerskryf en die duiwe terugplaas in die mandjie. Die mandjie moet dan weer 

verseël word. Slegs duiwe wat gekontroleer is sal in die wedvlug tel. Indien dit vir die drywer 
onmoontlik is om die duiwe te kontroleer moet hy die duiwe terugbring na die betrokke klub 

en/of vereniging.  

 
24.12 By die vind van ’n beskadigde mandjie of waar seëldraad gebreek is moet die drywer die 

nommer van die mandjie aan die wedvlugsekretaris van die Unie rapporteer, dit in die 

begeleiers boek aanteken en die prosedure soos hierbo beskryf volg. 

 
 

25. HAND KLOKREËLS: 

 
25.1 Slegs kloktipes wat deur SANPO goedgekeur is, mag gebruik word (Unie Wedvlug Sekretaris 

moet klokke verifieer), met dien verstande dat elektroniese klok stelsels aan die 

Bestuurskomitee voorgelê word vir goedkeuring. 

 ERS sisteme soos goedgekeur deur SANPO met neergelegde reëls. 

 Slegs klokke soos deur SANPO goedgekeur is mag sonder doppies gebruik word. (Unie 

Wedvlug Sekretaris moet klokke verifieer) 
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25.2 Betrokke geaffilieёrde klubs en/of verenigings moet verseker dat elektroniese klok installasies 

ingevolge aanhangsels 1 en 2 ge-installeer is. 

 
25.3 Alle klub en/of verenigings moet 'n Klok Komitee bestaande uit minstens twee (2) lede 

benoem en die name van die lede daarvan moet, met vermelding van hulle adresse en 

telefoonnommers en voordat wedvlugte 'n aanvang neem, skriftelik aan die Unie Wedvlug 
Sekretaris verstrek word. 

 

25.4 ‘n Lid wat aan wedvlugte wil deelneem moet minstens veertien (14) dae, maar nie meer nie as 

een-en-twintig (21) dae voor die aanvang van die eerste wedvlug van enige reeks, sy klok in 
goeie werkende toestand inlewer by die Klok Komitee van sy klub en/of vereniging (hierna 

genoem die Klok Komitee).  Die klokke moet deur die Klok Komitee nagesien, opgewen, 

verseël en aan die gang gesit word op dieselfde wyse asof dit vir 'n wedvlug gereed gemaak 
word.  Nadat twee dae, maar nie meer as drie (3) dae, verloop het nie, moet die klokke weer 

op dieselfde wyse as na 'n wedvlug geslaan word.  Indien dan of enige tyd gedurende die 

wedvlugreeks gevind word dat 'n klok nie aan die vereistes van die klokreëls voldoen nie, 

moet so 'n klok deur die betrokke eienaar op sy koste herstel word tot die bevrediging van die 
Klok Komitee.  Die Klok Komitee moet voordat die klok gebruik word, op dieselfde wyse te 

werk gaan soos vooraf uiteengesit in hierdie bepaling.   

 
25.5 Nadat klokke goedgekeur en verseël is, moet dit altyd verseeld bly totdat 'n lid besluit om nie 

verder aan 'n wedvlugreeks deel te neem nie. Slegs die Klok Komitee mag hierdie seël breek 

en die klok weer van 'n nuwe seël voorsien.  Die verpligting rus egter op die eienaar van 'n 
klok om toe te sien dat wanneer hy sy klok wegneem, dit verseël is en dat dit verseeld bly 

totdat hy dit weer aan die Klok Komitee, vir welke rede ookal, moet oorhandig. 

 

25.6 Klokke moet op die inkorfdag, maar nie later nie as die dag voor die datum van die wedvlug 
gestel en aan die gang gesit word, behalwe in ‘n geval waar die klok foutief raak wanneer dit 

oorgestel word of opgetree word soos elders vermeld. 

 
25.7 Wanneer 'n klok gestel word, moet die klokrol deur twee lede van die Klok Komitee geteken 

word met vermelding van die lid se naam, die wedvlugpunt, die nommer van die klok en die 

datum wat die klok aan die gang gesit word. Die naam van die lid, wedvlugpunt en datum van 
uitlui moet deur die Klok Komitee aangebring word tydens uitlui en as korrek gesertifiseer 

word. Geen lid mag ‘n klok stel of mede onderteken wat deur hom gebruik word nie. 

Voorgemelde bepalings is nie van toepassing op klokke wat nie met ‘n klokrol toegerus is nie.  

 
25.8 Die Wedvlug Sekretaris of afgevaardigde persoon in elke ge-affilieërde liggaam moet toesien 

dat klokke gelyktydig in ooreenstemming met ‘n amptelike tydsein van ‘n ‘mastertimer’ of 

GPS in- en uitgeslaan word. Dieselfde tydsein moet deur al die lede van ge-affilieërde liggame 
tydens inslaan en uitslaan van die klokke gebruik word. 

 

25.9 Na klokke ooreenkomstig bovermelde reёl geslaan is, moet daar weer binne vyf (5) minute, 

gelyktydig, 'n nasienslag geneem word.  Hierdie slag mag nie met meer as twee (2) sekondes 
verskil met die tyd waarop die teken vir die neem van die slag gegee is nie.  Indien daar meer 

as twee (2) sekondes verskil is, moet so 'n klok oorgestel en op 'n volgende tydsein saam met 

enige ander klok waarvan die nasienslag korrek was, geslaan word. Die prosedure soos hierbo 
beskryf moet herhaal word. Na die nasienslag moet die Klok Komitee die klokke nagaan en 

die nasienslag van elke klok se tyd neerskryf. Die lid moet hierby teken.   

 
25.10 Elke klokrol moet die vereiste twee (2) tydslae soos omskryf hierbo, aandui. 

 

25.11 Gedurende die tydperk wat 'n klok vir een of ander wedvlug verseël is, het enige lid van die 

Klok Komitee asook enige lid van die Unie Bestuurskomitee, of 'n benoemde plaasvervanger 
die reg om so 'n klok te eniger tyd te ondersoek, 'n tydslag te maak en word 'n defek gevind, 
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op te tree op 'n wyse wat goed geag word. 

 

25.12 Op uitklokdag, voordat die klokke oopgemaak word, moet alle klokke in die teenwoordigheid 
van ten minste 4 mededingende lede op die sesde sein van ‘n SABC sein of op ‘n sein soos 

vermeld in 24.8 hierbo, op die uur geslaan word. ALLE KLOKKE MOET OOK DEUR DIE 

KLOK KOMITEE, VOORDAT DIE SEёL VAN DIE KLOK GEBREEK WORD, GESLAAN 
WORD, EN DIE NOMMER VAN DIE OOP GAATJIE MOET IN DIE KLOKBOEK 

AANGETEKEN WORD. 

          Ter nakoming van die bepalings van hierdie reёl sal die ‘vol’ op die Benzing en STB klokke 

beskou word as ‘n oop gaatjie en sal as sodanig aangeteken word. Klokke wat nie uitgeslaan 
word nie, moet by die volgende mandjie aand verseeld by die Klok Komitee ingehandig word. 

 

25.13 Tydens die lees van klokke moet lede van die betrokke Klok Komitee noukeurig let op die 
verhouding van die diamant of driehoek simbool in vergelyking met die lang of kort wyser 

van die klok en in gevalle waar klokrolle met reeksnommers gebruik word, moet die klok 

nommer met die aantekening in die boek vergelyk word. 

 
25.14 Tydens oornag vlugte kan ’n lid wat geklok het homself beskerm deur saam met n 

mededingende lid se klok twee slae te slaan soos hierbo omskryf. Tydens die lees van die klok 

sal die duiwe wat voor die eerste uitslaanslag geklok is teen daardie variasie gelees word en 
duiwe wat daarna geklok is teen die laaste uitslaanslag se variasie gelees word.  

 

 
25.15 Ingeval 'n klok meer as twee (2) sekondes per uur wen, word die variasie buite rekening 

gelaat.  Ingeval 'n klok meer as twee (2) sekondes per uur verloor, moet dubbel die tyd verloor 

bygetel word by die berekening van klokvariasie. 

 
25.16 Die papierrol van ‘n klok wat gaan staan het nadat geklok is, maar voordat uitgeslaan is, of van 

enige klok wat oopgemaak is voordat uitgeslaan is in ooreenstemming met die bepalings 

hierbo, mag nie aanvaar word nie. 
 

25.17 Die papierrol van enige klok wat enige ponsmerke tussen die ponsopening en/of pons 

sluitingsmerke het, mag nie aanvaar word nie, tensy ‘n lid van die Klok Komitee voordat daar 
ingeslaan word, daarby geteken het nie. 

 

25.18 Ingeval van ‘n klok waarvan die papierrol tussen die pons openingsmerke en die pons 

sluitingsmerke geskeur het of waarvan die klokrol klaar geraak het nadat ‘n duif geklok is, 
mag die klok deur die Klok Komitee oopgemaak word en die papierrol herstel word sodat die 

uitslaan tyd van die betrokke klok geneem kan word.  Die Voorsitter van die Klub moet die 

wedvlugsekretaris oortuig dat alles juis is. 
 

25.19 Ingeval 'n lid se klok nadat dit vir 'n wedvlug ingeslaan is, gaan staan of defek raak voor die 

aankoms van sy eerste duif, moet hy sy klok verseeld aan 'n lid van die Klok Komitee besorg.  

Laasgenoemde het die bevoegdheid om die betrokke klok oor te stel wat dan volgens die 
radiotydsein aan die gang gesit kan word, ooreenkomstig die bepalings van voorafgaande 

artikels, of die lid mag by 'n medelid klok. 

 
25.20 Klokstroke word altyd tot nadeel gelees en klokvariasie word bepaal op die radiotydseininslae 

vir nasien of uitslaan. 

 
25.21 Wanneer 'n klok geslaan of oopgemaak word, moet minstens vier (4) mededingende lede 

teenwoordig wees, met uitsondering in die geval van reёl 24.17.  'n Lid is geregtig om 

teenwoordig te wees wanneer sy klok oopgemaak word.   

 
25.22 Rubberringe moet behoorlik in die kompartement of doppie daarvoor bedoel geplaas word.  
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Wanneer die Klok Komiteelid die rubberringe uithaal, moet hy oortuig wees dat dit geheel en 

al in die kompartement of doppie waarin dit moet wees, was. 

 
25.23 Die rubberring se reeks- en kontrolenommer moet vergelyk word met dié van die papieretiket 

en met die rubberring nommer wat in die wedvluginskrywingsboek aangeteken is tydens 

inkorwing. Indien die nommer in die wedvlug inskrywingsboek verskil met die 
rubberringnommer moet die nommer aan die binnekant van die rubberring vergelyk word met 

die nommer aan die binnekant van die etiket.  Indien hierdie nommers ooreenstem moet 'n 

aantekening tot dien effekte gemaak word. 

 
25.24 Indien dit gebeur dat 'n lid by die inskryf van die rubberring nommer in die  

wedvluginskrywingsboek 'n fout begaan het, kan die bestuur van die betrokke klub en/of 

vereniging, indien daarvan oortuig dat geen onreëlmatighede plaasgevind het nie, sodanige 
fout kondoneer en die prestasie toeken, met dien verstande dat die bepalings soos hierbo 

vermeld nagekom is. 

 

25.25 Enige aantal ringe kan in ’n gat geklok word en die nommers word neergeskryf soos die ringe 
uit die betrokke gat verwyder word (rekenaar sal self bepaal watter duif word eerste geplaas na 

gelang van die duiwe se nommers). 

 
25.26 Alle rubberringe met papieretikette met betrekking tot duiwe wat in klub en/of 

vereniginguitslae voorkom, moet tesame met die klub en/of vereniginguitslae en klokstroke 

teen Dinsdag 16h00, aan die Unie WedvIug-Sekretaris oorhandig word.  Indien die 
Uniebestuurs-komitee dit verlang, moet enige of alle bogemelde stukke ter tafel gelê word.  

Hierdie stukke moet tot Desember van daardie jaar deur die Unie WedvIug-Sekretaris veilig 

bewaar word waarna dit vernietig mag word. 

 
25.27 Indien ‘n klok of klokstrook of rubberring nie aan die vereistes voldoen nie, moet die 

aangeleentheid met verstrekking van volle besonderhede, binne 24 (vier-en-twintig) uur na die 

gebeure aan die Uniebestuurskomitee vir ‘n beslissing voorgelê word. 
 

 

26. ELEKTRONIESE KLOKKE 
 

Elektroniese Ringe Skandering Sisteem (ELEKTRONIESE KLOKKE) 

 

 Elektronies Ringskandering Sisteem, ook genoem ERS Sisteem kan gebruik word in plaas 
 van die tradisionele meganiese klokke en rubberringe.  Die volgende reëls is van toepassing op die 

 ERS Sisteme en moet gelees en gebruik word tesame met die SANPO Klokreëls. 

 

26.1 Geldige ERS Sisteem Tipes en Komponente: 

 

26.1.1 Slegs ERS sisteme met die toepaslike sagteware wat goedgekeur is deur SANPO Raad, ook 

 verwys as SANPO, en gelys in reel 5.19 mag gebruik word deur geaffilieerde organisasies. 
 

26.1.2 Slegs oorspronklike elektroniese ringe wat op die amptelike SANPO lys van goedgekeurde 

elektroniese ringe verskyn, moet gebruik word met die ERS Sisteem. 
 

26.1.3 SANPO behou die reg om die goedkeuring van enige ERS sisteem ter enigertyd te onttrek.  ‘n 

Skriftelike motivering moet gerig word aan SANPO vanaf ‘n geaffilieerde organisasie 
wanneer ‘n versoek gerig word vir die verwydering van ‘n ERS sisteem.  Die versoek vir 

verwydering moet formeel deur SANPO goedgekeur word en daarna moet alle geaffilieerde 

organisasies skriftelik daarvan in kennis gestel word voordat die verwydering van die sisteem 

van die lys in werking tree. 
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26.1.4  Geaffilieerde organisasies MAG gebruik maak van enige goedgekeurde ERS sisteem.  Dit is 

die verantwoordelikheid van individuele klublede om al die hardeware en komponente van die 

sisteem benodig, te bekom vir die korrekte funksionering van al die sisteme wat gebruik word 
in die Klub.  Derhalwe is dit die Klubs se verantwoordelikheid om te verseker dat alle sisteme 

gebruik word op die voorgeskrewe wyse soos uiteengesit in die handleiding uitgereik deur die 

vervaardiger van die betrokke ERS sisteem. 
 

26.1.5 ‘n Geaffilieerde Organisasie mag nie die gebruik van ‘n goedgekeurde ERS sisteem weier nie, 

behalwe wanneer die vereiste hardeware vir die korrekte funksionering van die sisteem nie 

beskikbaar is nie. 
 

26.1.5.1 Dit sal verwag word van die gebruikers van die ERS sisteme om: 

 
a) Die unieke register ring van die ERS Sisteem te gebruik om ten minste drie identiteit 

syfers  of letters te programmeer gedurende inkorwing / inskrywing. 

 

b) Slegs gebruik te maak van SANPO goedgekeurde elektroniese ringe wat verskaf is 
 deur ‘n goedgekeurde ERS sisteem verskaffer. 

 

c) Slegs gebruik te maak van die lees/skryf tipe elektroniese ringe gedurende ‘n wedvlug. 
 

d) Wedvlug data direk na ‘n drukker uit te druk. 

 
e) Mandjie antenna, kontroles en sagteware vir die ERS Sisteem te verkry/koop deur die   

 eienaar van die elektroniese sisteem. 

 

f) Alle ERS sisteme moet gebruik word volgens die vervaardiger van die ERS Sisteem se 
 eienaars handleiding.  

 

26.2 Seël Van ERS Sisteme (Elektroniese Klokke) 
 

26.2.1 Alle sisteem sensors, hierna genoem as hok-antennas, moet geseël word na installasie in die 

hok.  Elke kontrole eenheid, hierna genoem as ‘n klok, moet geseël wees met ‘n 
genommerde seël wat aan die kant van die klok geheg is, oor die area waar die bo- en onder 

panele mekaar verbind.  In die geval waar die vervaardiger skroewe gebruik het om die buite 

panele van die klok aanmekaar te heg en die skroewe is sigbaar, moet ‘n addisionele seël 

geplaas word oor ten minste een van die  skroewe of openinge waarin die skroewe is. 
 

26.2.2 Hok antennas en klokke moet ten alle tye geseël bly en die nommers van alle hok-antennas 

en klokke, sowel as die nommers van die seëls wat gebruik word om hierdie eenhede te seël, 
moet jaarliks aangeteken word by die klub. 

 

26.2.3 In gevalle waar noodsaaklike veranderinge van nuwe komponente aangebring moet word, bv 

‘n nuwe klok, addisionele/nuwe hok antennas of nuwe genommerde seëls as gevolg van 
herstelwerk aan ‘n lid se sisteem, moet die veranderinge eers deur die klub gekontroleer en 

goedgekeur word, en moet die inligting in die register opgedateer word voor enige wedvlug 

waar ‘n lid van addisionele of nuwe toerusting gebruik maak. 
 

26.3 Installasie van die ERS Sisteem 
 

26.3.1 Die hok antennas moet op so ‘n manier geïnstalleer word om te voldoen aan een van die 

volgende plasing posisies.   

 

a) Enige plek binne-in die hok waarvan ‘n “fly-in” oopdeur sisteem gebruik gemaak word. 
b) Binne in ‘n geslote deurloop of ‘n oop “jump-in trap” sisteem. 
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c) Onder die grondvloer van ‘n “sputnik trap”. 

d) Teen die binnekant of onderkant van ‘n stalseksie van ‘n “American stall trap”. 

e) Enige plek binne in die hok waar daar ‘n deur is wat toegemaak kan word agter die 
antenna. 

 

26.3.2 Waar ‘n klok gebruik kan word as ‘n hok antenna, soos in die geval van ‘n Benzing Express, 
hoef slegs die buiteraam wat die klok huisves gebruik word om dit te seël in ‘n 

goedgekeurde plasingsposisie by die hok. 

 

26.3.3. Geen hok-antenna mag buite die hok geplaas word nie.  Antenna moet in die “trap” wees en 
geseël wees gedurende die vliegseisoen. 

 

26.4 Registrasie en Koppeling van Elektroniese Ringe 

 

26.4.1 Die Wedvlugsekretaris of aangewese persoon van elke klub moet die elektroniese ringe om 

die duiwe se pote inspekteer om te verseker dat die ringe behoorlik vas is.  Hierdie proses 

moet gedoen word voor die aanvang van die eerste wedvlug in die seisoen. 
 

26.4.2 Die besonderhede van die identifikasie-ring van elke duif wat ingeskryf gaan word vir die 

wedvlugte, moet gekoppel word aan ‘n elektroniese ring voor die wedvlugseisoen.  Nadat 
die koppelingsproses voltooi is, is dit die verantwoordelikheid van die Wedvlugsekretaris of 

aangewese persoon om twee kopieë van die koppelingsbesonderhede vir elke deelnemer te 

gee.  Die twee  kopieë van die koppelingsbesonderhede moet geteken word deur die 
Wedvlugsekretaris en die deelnemer waar elkeen ‘n afskrif moet hou as bewys daarvan dat 

die duiwe vir wedvlugte ingeskryf kan word deur die deelnemer.  Die getekende afskrifte 

kan ook dien as registrasie vorm van alle wedvlugduiwe, indien sulke registrasievorms 

vereis word deur die organisasie.  Die drukstuk moet die elektroniese ringnommers aantoon. 
 

26.4.3 Die proses om die identifikasie-ring data te koppel na die elektroniese ring data mag 

gedurende die  wedvlugseisoen opgedateer word, in ag geneem dat ‘n nuwe uitdruk van 
koppeling inligting verkry en geliasseer moet word na elke opdatering.  

 

26.4.4 Die Wedvlugsekretaris of aangewese beampte van ‘n klub het die reg om afdrukke van 
gekoppelde inligting van enige deelnemer se klok te vergelyk met die uitdruk wat geliasseer 

is in die amptelike geliasseerde lys, om te verseker dat daar geen ongemagtigde veranderings 

gemaak is met  die koppelingsinligting nie.  

 

26.5 Inkorwing van Duiwe en Wedvlugprosedures: 

 

26.5.1 Die Wedvlugsekretaris of aangewese beampte sal elke Klub Eenheid (CAN) sinkroniseer 
met‘n amptelike tydsein met aanvang van inkorwing.  Eenhede kan met die tydsein van ‘n 

“master clock” of deur gebruik te maak van ‘n GPS, ingeslaan word. Dieselfde tydsein moet 

gebruik word deur al die lede van een organisasie / klub. 

 
26.5.2 ‘n Amptelike inskrywingsvorm moet gebruik word in alle gevalle waar die uitdruk van 

inkorwingbesonderhede deur die ERS sisteem nie al die inligting bevat soos vereis word 

deur die organisasie nie. 
 

26.5.3 Die Wedvlugsekretaris of aangewese beampte sal wanneer nodig die deelnemer se klok met 

die CAN sinkroniseer en sal alle ander amptelike prosedures uitvoer soos voorgeskryf deur 
die fabrikante van die betrokke ERS sisteem voor inkorwing van die deelnemer se duiwe in 

aanvang neem.  “Check strikes” is nie nodig wanneer gebruik gemaak word van die ERS 

Sisteem nie. 
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26.5.4 In organisasies waar die deelnemers toegelaat word om hulle eie duiwe in te korf, moet hulle 

(die deelnemer) met elke wedvlug al hulle ringe, horlosies en armbande afhaal en hulle 

hande oor die CAN plaas voor die duiwe ingekorf word.  Deelnemers moet ook bevestig dat 
hulle geen elektroniese ringe by hulle het nie.  Die Wedvlugsekretaris of aangewese beampte 

mag ‘n deelnemer gedurende inkorwing versoek om sy hande oor die CAN te plaas en mag 

die CAN ook gebruik word om enige ongemagtigde elektroniese ringe in sy besit op te 
spoor. 

 

26.5.5 Voor ‘n duif in ‘n wedvlugmandjie geplaas word, moet die elektroniese ring eers oor die 

CAN gehou word.  Die inligting van die identifikasie-ring soos verskyn op die klok moet 
vergelyk word met die inligting van die identifikasie ring op die duif se been wat dan moet 

ooreenstem. 

 
26.5.6 ‘n Deelnemer mag gevra word om a mededeelnemer te nomineer om sy duiwe in te skryf en 

te hanteer.  Al die veiligheidsmaatreëls geld dan vir die genomineerde deelnemer. 

 

26.5.7 ‘n Mandjielys sal uitgedruk word gedurende inkorwing vir elke wedvlug onder een reispunt 
nadat al die duiwe van ‘n deelnemer vir die spesifieke wedvlug ingekorf is.  Die mandjielys 

dien as bewys van die duiwe wat ingeskryf is en moet geteken word deur die 

Wedvlugsekretaris of ‘n komiteelid, sowel as die deelnemer.  In gevalle waar amptelike 
inskryfvorms gebruik word, sal die uitdruk aangeheg word by die amptelike 

inskrywingsvorm.  Indien geen amptelike inskrywingsvorms gebruik word nie, sal die 

uitdruk dien as amptelike inskrywingsvorm. 
 

26.5.8 Alle hardeware, i.e. Klub Eenhede (CAN) wat gebruik word gedurende die koppeling van 

elektroniese- en identifikasieringe, sowel as tydens die mandjieproses, moet in veilige 

bewaring geplaas word deur die Wedvlugsekretaris of aangewese beampte wanneer dit nie in 
gebruik is nie. 

 

26.5.9 Wanneer ‘n “deviation error” plaasvind gedurende die opstel en sinkronisasie van ‘n 
deelnemer se klok, moet die verskil in tyd en/of datum van die verkeerde opstelling, 

aangeteken word en op- of afgetrek word van die tye en/of datums  ingepons gedurende die 

wedvlugtyd.  Hierdie vergunning is noodsaaklik, aangesien ‘n klok nie weer ingestel kan 
word na die inkorwing van die eerste duif van ‘n wedvlug nie. 

 

26.5.10 Indien ‘n deelnemer se klok nie beskikbaar is om duiwe te klok met aankoms van ‘n 

wedvlug nie, vir watter rede ookal of as die data wat ingevoer is in die klok defektief raak, 
uitgevee is of korrup geraak het terwyl duiwe ingekorf is voor voltooiing van die uitdruk van 

die aankomslys vir ‘n wedvlug, sal die deelnemer gediskwalifiseer word van die spesifieke 

wedvlug.  
 

26.5.11 Indien ‘n deelnemer ‘n ander deelnemer se elektroniese data met opset vernietig of sy klok 

saboteer, sal die skuldige deelnemer volgens die dissiplinêre reëls van SANPO aangespreek 

word. 
 

26.5.12 Die Wedvlugsekretaris of klokkomitteelid sal na die afsluiting van ‘n wedvlug, ‘n 

aankomslys van elke wedvlug uitdruk en aan deelnemer gee.  Sodra die aankomslys van ‘n 
deelnemer suksesvol uitgedruk is, kan die elektroniese data wat op die klok is oorgeplaas 

word na ‘n rekenaar vir die prosessering van die wedvluguitslae. 

 
26.5.13 Indien dit nie moontlik is om ‘n aankomslys te druk nie, vir watter rede ookal,  moet die 

Wedvlugsekretaris of aangewese beampte poog om soveel as moontlik inligting op die LCD 

skerm van die klok te toon.  Indien genoegsame inligting nl. aankomsdatum, tyd en 

klokvariasie getoon word op die skerm om duiwe wat aangekom het positief te identifiseer, 
kan ‘n spoed uitgewerk word vir sulke duiwe, en mag hulle aanvaar word as deel van die 
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wedvluguitslae met die diskresie van die organisasie se bestuurskomitee. 

 

26.5.14 Uitdrukke van aankomslyste of identifikasie van duiwe inligting op die LCD skerm van die 
klok, moet ingehandig word binne ‘n redelike tyd, neergelê deur elke organisasie.  Wanneer 

moontlik, kan die bystand van ‘n formele verteenwoordiger van ‘n vervaardiger van ‘n ERS 

Sisteem in Suid-Afrika genader word om bystand te verleen met die uitdruk van ‘n 
aankomslys, of om die duif- en wedvlugdata te toon op die LCD skerm van die klok.  Die 

hulp van ‘n sub-agent of die vervaardiger van ‘n ERS sisteem kan ook aanvaar word. 

 

26.5.15 In die geval van meer as een wedvlug op dieselfde dag, sal die klokvariasie wat op die 
aankomslys gedruk is vir elke individuele wedvlug, gebruik word vir die uitwerk van 

wedvluguitslae vir daardie wedvlug. 

 
26.5.16 Voor die “strike-out” prosedure, moet die interne klok van die CAN onmiddellik weer 

gesinkroniseer word met die amptelike tydsein wat gebruik word deur die organisasie.  Die 

enigste uitsondering is waar die CAN toegerus is met ‘n LCD skerm, soos die Benzing Klub 

Eenheid en dit gebruik word as die amptelike “master timer” van die organisasie. 
 

26.5.17 Waar dit ingevolge klousule 19.4 vereis word om die ring- en ander verwante besonderhede 

van wenduiwe na te gaan, moet die seëls op die klok, sowel as die elektroniese ring van die 
wenduiwe, nagesien word om vas te stel of daarmee gepeuter was. Die ring besonderhede en 

die kleur van die duif aan hulle getoon moet aan die Unie/klub terrug gerapporteer word. Die 

wenduif moet ook nie minder as 20m vanaf betrokke lid se hok losgelaat word nie, om vas te 
stel of dit na die hok terugkeer. Die name van die twee genomineerdes moet op die 

wedvluguitslag van die betrokke lid (eienaar) aangeteken word en ‘n afskrif daarvan moet 

die klub uitslae na die Unie Wedvlug Sekretaris vergesel. 

 
26.5.18 Gedurende die verifikasie van ‘n wenduif na ‘n wedvlug, kan die Wedvlugsekretaris of 

aangewese amptenaar die eienaar van die wenduif versoek om sy klok in te stel en die 

elektroniese ringbesonderhede van die wenduif aan te teken terwyl die duif oor die 
hokantenna gaan.  Die besonderhede wat op die klok reflekteer mag dan vergelyk word met 

die inligting van die laaste afdruk van die Wedvlugsekretaris se lys van geregistreerde duiwe 

vir die kompetisie om te verseker dat die inligting dieselfde is. 
 

26.5.19 Die huidige ERS sisteme goedgekeur deur SANPO vir gebruik deur die geaffilieerde 

organisasies en sagteware uitreikings wat gebruik kan word met die sisteme, is as volg: 

a) UNIKON Deister Electronic Gmb II Versions:  1,9,2,9 of latere uitreikings, race sensors 
2,0 of later uitreikings. 

b) TIPES Diehl ident Gmb II version:  3,00 of later uitreikings, race sensor, ESA 400 of later 

uitreikings. 
c) TAURIS RUTER EPV – system Gmb II Minden version : 5K of later uitrekings race 

sensor;  ES2 of later uitreikings. 

d) BENZING ATIS, EXPRESS en M1 Sisteme met die nuutste SANPO goedgekeurde 

sagteware. 
e) BRICON sisteme met die nuutste SANPO goedgekeurde sagteware. 

f) Die VICTORY Sisteem 

g) MEGA STAR Sisteem met die nuutste SANPO goedgekeurde sagteware. 
 

26.5.20 Indien probleme soos omskryf in klousule 26.5.9 en 26.5.13 ervaar word moet die Unie                   

Wedvlug sekretaris so gou as moontlik in kennis gestel word, soda hy/sy die nodige modus 
operandi kan voorskryf. 
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27. VERVOER, BEGELEIDING EN LOSLATING VAN DUIWE: 

 

27.1 Duiwe word met die Unie se eie padvervoer vir oefenvlugte en wedvlugte vervoer.  Indien 
padvervoer om een of ander rede nie uitvoerbaar is nie, word aan die Bestuurskomitee 

bevoegdheid verleen om enige ander metode van vervoer na goeddunke by wyse van 'n 

verordening uit te vaardig, asook om toepaslike reëls vir dié doel neer te lê. 
 

27.2 'n Amptelike begeleier (wat ook die vragmotorbestuurder mag wees) wat deur die 

Bestuurskomitee aangewys word, moet in bevel wees van die vragmotor wat gebruik word 

vir die vervoer, versorging en loslating van wedvlugduiwe. 
 

27.3 Klub en/of verenigings word afsonderlik verantwoordelik gehou vir die invordering van 

vervoerkoste en die oorbetaling daarvan aan die Unie, ooreenkomstig die tariewe wat van 
tyd tot tyd deur die Bestuurskomitee van die Unie vasgestel word. 

 

27.4 Klub en/of verenigings is self verantwoordelik vir die onderhoud van mandjies en kosbakke. 

 
27.5 Duiwekos wat tydens wedvlugte gebruik word, word deur die klub en/of verenigings 

voorsien en betaal. 

 
27.6 Loslatingstyd sal soos per aanvaarde wedvlugprogram geskied. Alleenlik die Unie Wedvlug 

Sekretaris, mag onder omstandighede buite beheer, en slegs na oorlegpleging met die Unie 

Voorsitter en Trok Voorsitter, gelas dat loslating later of op ’n ander tyd mag plaasvind. In 
voorgemelde geval sal loslating met inagneming van weersomstandighede, so vroeg as 

moontlik geskied. Die Unie Wedvlug Sekretaris sal geaffilieёrde klubs en/of verenigings 

wedvlug sekretarisse tydig in kennis stel van enige veranderings ten opsigte van 

loslatingstye. 
 

27.7 Loslating vir elke bepaalde wedvlug moet gesamentlik en gelyktydig plaasvind. 

 
27.8 Die presiese tyd van loslating moet deur die begeleier aangeteken word.  Die begeleier moet 

ook so  gou moontlik nadat die loslating plaasgevind het, die Unie Wedvlug-Sekretaris per 

telefoon in kennis stel van die tyd van loslating en die weersomstandighede op daardie 
oomblik. 

 

27.9 Slegs die Wedvlug-Sekretaris, Unie Voorsitter en die Trok Voorsitter of sy gemagtigde word 

toegelaat om opdragte aan die begeleier te gee. Dit is verkieslik dat hierdie opdragte op skrif 
gestel word.  

 

27.10 Indien dit onmoontlik is om op die geallokeerde loslaatpunt oop te maak en die duiwe word 
terug gebring na ’n nader loslaatpunt sal die volgende geld: 

a. Indien enigsins moontlik moet gepoog word om ‘n loslatingspunt te gebruik wat in dieselfde 

kategerie as die oorspronklike loslatings punt val. 

b. As die nuwe loslaatpunt in dieselfde kategorie val bv. langpad sal dit as ‘n langpad wedvlug 
geld. 

c. Indien die nuwe loslaatpunt in ‘n ander kategorie val bv. middelpad sal die wedvlug slegs 

punte tel en nie in aanmerking kom vir die oorpronklike kategorie nie.   
Die wedvlug sal as afgehandel beskou word en nie oor gevlieg word nie. Die kampioen in 

daardie kategorie sal die persoon wees met die meeste punte oor die aantal wedvlugte wat in 

aanmerking kom vir die kategorie.  
 

27.11 Die afstande word gebruik om die verskillende kategoriee te definieer. 

a. Kortpad   100 km tot 500 km 

b. Middelpad   450 km tot 650 km 
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c. Langpad bo  600 Km tot 1000 km 

 

27.13 Indien een (1) of meer duiwe in donkerte aankom sal die tyd geneem word as 15 (vyftien) 
minute  voor sonop. 

 

27.14 (a)  Indien op die dag van loslating enkele duiwe geklok word en die wedvlug derhalwe nie 
finaal gesluit word nie, moet die onderskeie Klub Wedvlug Sekretarisse die hoeveelheid 

duiwe geklok asook die tyd van die eerste duif, voor 22h00 aan die Unie Wedvlug Sekretaris 

rapporteer.  Geen verder rapportering word die volgende dag vereis nie.  

 
(b)  Indien daar op die dag van loslating geen duiwe in ‘n klub of geaffilieerde liggaam 

geklok is nie moet elke lid sy eerste duif van die volgende dag binne 60 (sestig) minute aan 

die Klub Wedvlug Sekretaris rapporteer. Die klub Wedvlug Sekretaris moet die eerste duif 
wat die volgende dag in die klub geklok is, aan die Unie Wedvlug Sekretaris rapporteer 

binne 60 minute nadat dit aan hom gerapporteer is.  

Handeling by versuim: Diskwalifiseer duif/duiwe.  
 

 Klub en/of verenigings moet ’n addisionele lid aanstel waar lede duiwe kan rapporteer 

indien die wedvlug sekretaris nie beskikbaar is nie 

 

 

28. ALGEMENE-, WEDVLUG-, KLOKREËLS EN LOSLATING VAN DUIWE  

(SOOS BYLAAG D VAN SANPO) 
 
Alle lede moet hulle jaarliks vergewis van die volgende reëls wat bindend is. 

Indien ’n lid die reëls oortree, kan ’n strafsanksie van ’n boete tot ’n maksimum van R10 000,00 

opgelê word. 

 
28.1 Wedvlugreëls: 

 

28.1.1 Die wedvlugprogram vir elke seisoen soos opgestel deur die lid-organisasies tesame met 
volle besonderhede oor die loslatingspunte, tye, vervoerkoste, inskrywingsgelde, 

inkorwingsdatums, loslatingsdatums sal aan elke lid ten minste 14 dae voor die eerste 

wedvlug aan die lede beskikbaar  gestel word. 
 

28.2 Spoedberekening: 

 

28.2.1 Elke wedvlug sal volgens die stelsel van spoedberekening oor ’n reguit afstand en die tyd 
wat tussen die loslatingstyd en die inkloktyd verloop het, minus die nagure waar van 

toepassing, bereken word.  Die wenduif sal die hoogste getal meters per minuut afgelê het, 

met die daaropvolgende plekke in volgorde volgens die hoogste getal meters per minuut 
afgelê. 

 

28.2.2 ’n Wedvlug sal sluit in ooreenstemming met die afstand afgelê en die inkloktyd van die 

wenduif waarby die getal ure soos hieronder vermeld, bygetel word: 
 

 a) tot 700 km  -  12 uur (insluitend nagure) 

 b) 701 tot 1000 km  -  24 ure (uitsluitend nagure) 
 

28.3.3 ’n Wedvlug sluit sodra die eerste duif se spoed minder as 450 meters per minuut beloop.  So 

’n wedvlug word gekanselleer en nietig verklaar. 
 

28.3.4 ’n Wedvlug sal slegs na ’n besluit van die lid-organisasie se bestuurskomitee gekanselleer 

word. 
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28.3 Duiwe wat in wedvlugte mag deelneem: 

 
28.3.1 Duiwe wat meeding in wedvlugte moet die bona fide eiendom van die lid wat hulle 

ingeskryf het wees, en elke duif moet met die amptelike registrasie-ring van SANPO gering 

wees. 
 

28.3.2 Derby wedvlug:  Slegs duiwe gering met die amptelike derbyring van die lid-organisasie, 

wat vir die doel uitgereik is aan ’n lid van die organisasie en in sy naam geregistreer is, mag 

aan die Derbywedvlug deelneem.  Indien ’n klublid van organisasie verander, kan hy duiwe 
as Derby registreer voor 1 April.  Die verskuldigde koste per ring moet oorbetaal word.  Die 

lid-organsieasie kan bepaal of hy dit aanvaar of nie. 

 
28.3.3 Jongduiwe:  Jongduiwe wat gering is, en wat in die eienaar se naam geregistreer is mag aan 

jongduif wedvlugte deelneem, met dien verstande dat as registrasieringe van ’n ander 

erkende organisasie gebruik is, die ringe nie voor die datum van die lid se organisasie 

uitgereik is nie.  In geval van vreemde ringe, moet ’n sertifikaat met die strekking dat die 
ringe nie uitgereik is, voor die datum wat die lid se organisasie se ringe uitgereik is nie, 

bekom word van die organisasie wat die ringe uitgereik het. 

 
28.3.4 Registrasie:  Lid-organisasies kan onderling self besluit of die volgende reël op hul lede van 

toepassing sal wees.  Indien wel, moet elke lid voor die aanvang van elke wedvlugreeks alle 

duiwe wat in die eersvolgende wedvlugseisoen sal deelneem, registreer.  ’n Lys van alle 
duiwe sal ten minste 14 dae voor die wedvlugte begin, aan die sekretaris van sy klub 

oorhandig word.  Hierdie lys moet aan die wedvlugsekretaris van die organisasie oorhandig 

word wat na ontvangserkenning die lys in sy leêr bêre vir rekorddoeleindes.  Aanvullende 

lyste mag gedurende die seisoen ingehandig word, maar enige duiwe wat op sodanige lys 
voorkom, mag nie aan wedvlugte deelneem voordat 14 dae vanaf die datum wat die lys 

ingehandig is verstryk het.  Wanneer sodanige lys deur die lid onderteken, ingehandig het, 

verklaar die lid by implikasie dat hy die bona fide eienaar is van die duiwe wat op die lys 
verskyn. 

 

28.3.5 Registrasieringe:  Registrasieringe verskaf deur SANPO en geregistreer in die naam van ’n 
lid-organisasie, moet aan die lede van so ’n organisasie uitgereik en geregistreer word.  ’n 

Ringregister moet deur die organisasie of klub wat die ringe aan sy lede uitreik, bygehou 

word.  Die ringnommers en besonderhede van die lid met sy adres en telefoonnommer moet 

in die register verskyn.  Geen lid mag enige duif wat nie sy eiendom is vir ’n wedvlug 
inskryf nie.  By die ondertekening van die wedvluginskrywingsvorm, verklaar die lid dat die 

duif aldus ingeskryf sy bona fide eiendom is.  (Sien paragraaf 28.3.8) 

 
28.3.6 Uitreik van ringe:  Geen ringe sal deur SANPO aan enige lid-organisasie of enige lid 

daarvan uitgereik word tensy alle verskuldigde bedrae betaal is nie.  Geen uitgereikte ringe 

mag aan enige nie-lede, of enige lid wat agterstallig met sy ledegelde is, verkoop of 

vervreem word nie.  SANPO se bestuurskomitee sal geregtig wees om ’n boete by die 
oortreding van hierdie reël te hef.  Lid-organisasies sal self die datum bepaal waarop die 

ringe aan hul lede beskikbaar gestel sal word. 

 
28.3.7 Beskadigde ringe:  Alle duiwe wat aan wedvlugte deelneem moet ’n ongeskonde 

registrasiering aanhê.  Enige gerekte of mee gepeuterde/beskadigde ringe diskwalifiseer die 

duif vir deelname.  Enige oortreding vernietig die reg op pryse, plekke en verdere deelname 
aan die wedvlugte. 

 

28.3.8 Verdwaalde duiwe:  Dit is verbode om met verdwaalde duiwe aan wedvlugte deel te neem.  

(Verwys na SANPO Grondwet klousule 8.6) 
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28.3.9 Alle wedvlugduiwe moet voor die aanvang van die wedvlugseisoen met ’n geregistreerde 

duiwe entstof inge-ent en gespuit word vir Paramyxo virus – NewCastle virus asook  Pokke.   

’n Sertifikaat in verband daarmee moet deur lid beskikbaar gestel word, geteken deur ’n 
mede lid/lede dat entings wel gedoen is deur betrokke lid. 

 

28.4 Inkorwing: 

 

28.4.1 Inkorwing en ring van duiwe mag nie begin alvorens ten minste vier lede waarvan twee nie 

familieverwant mag wees nie teenwoordig is nie. 

 
28.4.2 Alle duiwe wat aan wedvlugte deelneem moet gering word met ’n rubberring wat deur die 

organisasie aan sy klubs voorsien en goedgekeur is.  Waar elektroniese klokke gebruik word, 

moet die duiwe elektroniese ringe aanhê. 
 

28.4.3 Rubberringe:  Voordat ’n lid se duiwe vir inkorf gering word, moet die benodigde aantal 

rubberringe met papierstrokies vir die betrokke duiwe op so ’n wyse gehou word dat die lid 

nie toegang daartoe het nie. 
 

28.4.4 Hantering:  Die organisasies mag onderling self besluit of ’n lid of sy genomineerde 

toegelaat mag word om sy eie duiwe te hanteer vir die doel van die aanbring van die 
rubberring of om hulle in die wedvlugmandjie te plaas. 

 

28.4.5 Lees van ringbesonderhede:  Geen lid en of sy vennote mag die nommers van sy eie duiwe 
uitlees by die aanbring van die rubberring-nommers aan sy duiwe gedurende die inkorwing.  

Die volle besonderhede wat op die duif se registrasiering voorkom, moet gelees word. 

 

28.4.6 Kontrole van rubberringe: 
 

28.4.6.1 Nadat duiwe met rubberringe gering is en net voordat die betrokke duif in die spesifieke 

wedvlugmandjie geplaas word, moet die mandjie beampte of ’n ander genomineerde lid 
kontroleer en seker maak dat die duif van ’n rubberring/elektroniese ring wat behoorlik om 

die been pas, voorsien is.  Die lid moet ook seker maak dat die duif in die korrekte mandjie 

geplaas word.  Duiwe mag onder geen omstandighede in ’n ander mandjie as die toegekende 
nommer geplaas word nie. 

 

28.4.6.2  Geen duiwe mag om watter rede ookal uit ’n toegekende wedvlugmandjie gehaal of 

verwyder word, sonder die klub wedvlugsekretaris of sy genomineerde se goedkeuring en 
toesig nie. 

 

28.4.7 Wedvluginskrywingsvorms: 
 

28.4.7.1  Alle lede moet in besit wees van ’n inskrywingsboek wat genommer is en wat voorsiening 

vir duplikaatinskrywings maak, of in gevalle waar elektroniese klokke gebruik word wat 

daarvoor voorsiening maak. 
 

28.4.7.2  Die inskrywingsvorm moet volledig en korrek ingevul word met vermelding van die naam 

van die klub, die lid se naam en wedvlugpunt.  Die vorm moet na voltooiing deur die lid of 
sy gevolmagtigde geteken word. 

 

28.4.7.3 Foutiewe of weggelate ringbesonderhede van duiwe sal sodanige duiwe vir die betrokke 
wedvlug diskwalifiseer. 

 

28.4.7.4  Onmiddellik na inkorwing afgehandel is, moet al die oorspronklike wedvlug 

inskrywingsvorms van elke klub in ’n verseëlde koevert aan die betrokke organisasie se 
wedvlugsekretaris geadresseer, gepos of afgelewer word. 
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28.4.8 Duplikaat inskrywingsvorm en papierstrokies met rubberringe:  Die ooreenstemmende 

papierstrokies van die rubberringe wat uitgereik is vir die ring van ’n lid se duiwe en die 
duplikaat inskrywingsvorm word in ’n aparte koevert verseël en in veilige bewaring gehou, 

totdat die klok van die lid gelees word.  Die wyse van veilige bewaring moet deur die 

bestuurskomitee van die organisasie goedgekeur word. 
 

28.5 Verseël van mandjies: 

 

28.5.1 Toesig oor mandjies:  Vanaf die oomblik wat die inkorwing begin totdat die mandjies in die 
voertuig wat die duiwe vervoer gelaai is, moet die mandjies voortdurend onder die toesig 

van ten minste vier mededingende lede bly. 

 
28.6 Nagure: 

 

28.6.1 Kom daar op die dag van loslating enkele of geen duiwe tuis nie, sluit die wedvlug vir die 

dag 30 minute na sononder en heropen 15 minute voor sonop die volgende dag.  Duiwe 
geklok tydens sodanige nagure, se kloktyd sal geneem word as 15 minute voor sonop die 

volgende dag. 

 
28.7 Hokmates (Afstande) 

 

28.7.1 Aansoek:  Aansoeke vir afstande moet deur die lid se betrokke klub aan sy organisasie gerig 
word. 

 

28.7.2 Deelname voordat afstande ontvang is:  Totdat die afstande voorsien is, sal lede wat 

ingevolge Artikel 6.1 aansoek gedoen het, toegelaat word om deel te neem aan wedvlugte in 
ooreenstemming met die afstande van ’n hok waarvan die afstande alreeds bekend is en wat 

die minste tot sy nadeel is, of afstande wat deur die bestuurskomitee van die organisasie 

goedgekeur is. 
 

28.7.3 Nuwe hokke:  Indien ’n lid se hok meer as 20 meter geskuif word moet hy opnuut vir die 

afstande aansoek doen. 
 

28.7.4 Aanvaarde afstande:  Slegs afstande wat deur ’n bevoegde persoon met ’n GPS bereken is, 

sal aanvaar word.  Organisasies moet hul lede se afstande op dieselfde metode en met 

dieselfde tipe GPS en waar moontlik deur dieselfde persoon laat bereken. 
 

28.8 Vervoerreëlings: 

 
28.8.1 Alle duiwe wat vir wedvlugte ingeskryf word, sal op die eienaar se risiko vervoer word. 

 

28.8.2 Tydens vervoer sal die lid-organisasies self reël dat kos en water aan die duiwe voorsien 

word.  (Sien SANPO se reëls vir die versorging en loslating van wedvlugduiwe) 
 

28.8.3 Die lid-organisasies sal self vragmotorbestuurders aanstel wat vir die vragmotors, vervoer, 

versorging en loslating van die duiwe verantwoordelik sal wees. 
 

28.8.4 Die lid-organisasies sal nie vir die vertraging, enige beserings of verlies van wedvlugduiwe 

om watter rede ookal verantwoordelik wees nie. 
 

28.8.5 Vragmotorbestuurders is verplig om die lid-organisasies se aandag op enige mandjies wat as 

ongeskik vir die vervoer van duiwe geag word te vestig. 
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28.9 Ontsnapping van Wedvlugduiwe: 

 

28.9.1 Wanneer die vragmotorbestuurder tydens die vervoer van die duiwe of op die loslatingspunt 
vasstel dat van die mandjies beskadig is of nie verseël is nie, moet hy die lid-organisasie se 

Unie Trok Voorsitter en Unie Wedvlug Sekretaris onmiddellik daarvan in kennis stel.  

Indien daar mandjies sodanig beskadig is dat vermoed word dat van die duiwe uitgekom het, 
moet hy die nommer(s) van die mandjie(s) aanteken en die oorblywende aantal duiwe in die 

bepaalde mandjie(s) moet getel en die ringnommers van die duiwe aangeteken word.  Die 

verslag moet aan die lid-organisasie se vervoerbeampte by tuiskoms oorhandig word. 

 
28.9.2 Behalwe in die geval van reël 28.10.3 sal die Unie Trok Voorsitter indien hy na aanleiding 

van ’n verslag oortuig is dat duiwe vervoer na ’n loslatingspunt by ’n bepaalde 

wedvlugmandjie(s) uitgekom het, aan die lid-organisasie se bestuur verslag doen en al die 
duiwe wat in die betrokke mandjie(s) vir die wedvlug geplaas was, vir die spesifieke 

wedvlug diskwalifiseer. 

 

28.9.3 Waar daar op die loslatingspunt vasgestel word dat duiwe by mandjie(s) uitgekom het en die 
oorblywende duiwe se registrasieringnommers in oorleg met die lid-organisasie se bestuur in 

teenwoordigheid van ’n persoon wat deur die organisasie se bestuur goedgekeur is op die 

loslatingspunt opgeskryf kan word en verseker word dat sodanige duiwe saam met die res 
van die duiwe losgelaat kan word, sal slegs die duiwe waarvan die registrasieringnommers 

aangeteken is uit die betrokke mandjie(s) mededinging in die spesifieke wedvlug toegelaat 

word. 
 

28.10 Loslating van Duiwe: 

 

28.10.1 Die vragmotorbestuurder sal skriftelike instruksies van die Unie Trok Voorsitter aangaande 
die loslatingstye soos deur die lid-organisasie se bestuur besluit is, ontvang. 

 

28.10.2 Indien loslatingstye weens onvoorsiene omstandighede gewysig moet word, sal die lid-
organisasie bestuur dienooreenkomstig besluit. 

 

28.10.3 Sien SANPO se reëls oor die versorging en loslating van wedvlugduiwe.  (28.13). 
 

28.11 Algemeen: 

 

28.11.1 ’n Lid word nie toegelaat om in wedvlugte na meer as een hok mee te ding nie, tensy 
sodanige hokke nie meer as twintig (20) meter van mekaar geleë is nie. 

 

28.11.2 Die aantal duiwe wat lede in wedvlugte mag inskryf sal deur die lid-organisasie bepaal 
word. 

 

28.11.3 Appelle teen wedvluguitslae moet by die lid se klubsekretaris binne sewe (7) dae na datum 

van publikasie ingedien word. 
 

28.11.4 Dit is verpligtend vir elke geaffilieerde organisasie om onderhewig aan hierdie wedvlugreëls 

aan wedvlugte deel te neem en nie sy eie of die van ander organisasies nie.  Besluite van 
SANPO se bestuur rakende enige aangeleentheid en na goedkeuring op die Algemene 

Jaarvergadering sal daarom ook op alle geaffilieerde organisasies van toepassing en bindend 

wees. 
 

28.12. Reëls vir versorging en lostlating van wedvlugduiwe: 

 

28.12.1 SANPO is genoodsaak om standaarde daar te stel vir die versorging van wedvlugduiwe vir 
die tydperk wat die duiwe vervoer word na die wedvlugpunt, en totdat die duiwe losgelaat 
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word, en vir die loslating van die duiwe en die omstandighede by die loslating self. 

 

28.13 Versorging: 

 

28.13.1 Waterbakke en kos moet altyd beskikbaar wees op die voertuie sodat wanneer 

omstandighede so verander dat die duiwe kos en water moet kry, die bakke daar is. 
 

28.13.2 By kortafstand wedvlugte waar die duiwe die Vrydagaand gekorf word, is dit nie 

noodsaaklik dat die duiwe water moet kry nie, maar waar omstandighede so verander dat 

vroeë loslatings nie moontlik is nie moet die duiwe water kry voor loslating. 
 

28.13.3 By die langafstand wedvlugte waar die duiwe Donderdagaand gekorf word, is dit 

noodsaaklik dat daar genoeg kos saam vervoer word sodat indien die duiwe oorgehou moet 
word, daar altyd kos is. 

 

28.13.4 Die duiwe moet twee keer of meer per dag water kry, verkieslik die oggend na 10:00 en 

weer die middag.  Die duiwe moet beslis water kry die volgende oggend voor loslating. 
 

28.13.5 Die duiwe moet een of twee ker per dag kos kry.  Die oggend na inkorwing net voor water 

gegee word en weer die middag voor water gegee word. 
 

28.14 Loslatings: 

 
28.14.1 Geen duiwe mag losgelaat word in mis of reën nie. 

 

28.14.2 Geen duiwe mag losgelaat word as die sig nie redelik tot baie goed is nie. 

 
28.14.3 Geen duiwe mag losgelaat word voor 15 minute na sonop nie. 

 

28.14.4 Geen duiwe mag losgelaat word naby elektriese drade of ander obstruksie wat die duiwe by 
loslating kan beseer nie. 

 

28.14.5 Geen duiwe mag op hoofweë en of ander paaie in verkeer losgelaat word nie. 
 

28.15 Beserings: 

 

28.15.1 Alle duiwe wat by loslatings om een of ander rede nie kan vlieg nie, moet deur die 
trokbestuurder teruggeneem word na die organisasie waar die duif dan aan die eienaar 

terugbesorg moet word. 

 
 

29. ALGEMEEN: 

 

29.1 Geen klub en/of vereniging word toegelaat om 'n wedvlug te organiseer tensy vooraf toestemming 
 van die Bestuurskomitee van die Unie verkry is nie. 

 

29.2 'n Lid word nie toegelaat om na meer as een hok in wedvlugte mee te ding nie, tensy sodanige hokke 
 nie meer as 20 (twintig) meter van mekaar geleë is nie. 

 

29.3 Die grootste getal duiwe wat deur lede vir wedvlugte ingeskryf mag word, sal van tyd tot tyd deur 
 die Bestuurskomitee bepaal word. 

 

29.4 'n Wedvlug word slegs gekanselleer wanneer die Bestuurskomitee so besluit, maar vervoergeld word 

 onder geen omstandighede terugbetaal nie. 
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29.5 Wedvluguitslae, in volgorde van plekke behaal, met vermelding van die naam van die lid, duif se 

 ringnommer, die spoed gevlieg, die wenduif se vliegtyd en die afstand gevlieg, moet so spoedig 

 moontlik na die wedvlug aan elke geaffilieerde klub en/of vereniging beskikbaar gestel word. 
 

29.6 Enige besware teen foute wat in die uitslae voorkom, moet binne sewe (7) dae na publikasie datum 

 daarvan by die Unie Wedvlug-Sekretaris ingedien word. 
 

29.7 Enige geskille in verband met wedvluguitslae moet vir beslissing na die Bestuurskomitee verwys  

 word, wie se beslissing finaal en bindend is. 

 
29.8 Die Derbywedvlug vir jaaroudduiwe sal oor 'n afstand van ongeveer 640 Km (seshonderd en veertig 

 kilometer) plaasvind. 

 
29.9 Indien enige van die bepalings in hierdie Grondwet teenstrydig met die bepalings en reёls van 

 SANPO soos van tyd tot tyd uitgevaardig word, blyk te wees, sal die SANPO reёls van toepassing 

 wees. Die Bestuur sal jaarliks ’n persoon of persone aanstel om hierdie Grondwet te hersien in 

 ooreenstemming met veranderings wat van tyd tot tyd deur SANPO uitgevaardig word. 
 

 

30. MERIETE TOEKENNINGS: 

 

30.1 Meriete Toekennings deur SANPO word in verskeie kategorieë aan lede toegeken vir prestasies 

 behaal naamlik, bv. Wedvlugte, Skou, Administrasie, ens. Reëls en puntestelsels vir meriete 
 toekennings ten opsigte van die onderskeie kategorieë word jaarliks deur  SANPO vrygestel.  Die 

 Dagbestuur van die Unie is verantwoordelik vir die aanbeveling van lede by die SANPO vir meriete 

 toekennings en moet hulle gereeld vergewis van die jongste puntestelsels en reëls ten opsigte van 

 meriete toekennings.  
 

30.2 Klub bestuursliggame is verantwoordelik om toe te sien dat aanbevelings vir SANPO meriete 

toekennings tydig by die Bestuurskomitee ingedien word.  
 

30.3 Medalje toekennings deur SANPO word ook gedoen aan duiwe wat goed presteer.  Dit is die plig 

 van die Unie Wedvlug Sektretaris om die nodige uitslae aan SANPO deur te gee om duiwe sodoende 
 erkening te gee. 

 

30.4 Aanbevelings moet op die voorgeskrewe vorms van SANPO gedoen word en die Unie Sekretaris  is 

 verantwoordelik vir die verkryging van die nodige vorms vanaf SANPO 
 

30.5 Meriete toekennings vir toepaslike MPU ere kleure deur die Unie, word in drie (3) kategorieë aan 

lede toegeken vir prestasies behaal naamlik; Wevlugte, Administrasie en Unie nominasie. 
 

30.6 Metode waarvolgens MPU ere kleure vir Wedvlug prestasies toegeken word is soos volg: 

 Unie Puntekampioen vir 'n betrokke jaar. 

 Unie Punte Naaswenner vir 'n betrokke jaar. 

 Punte wenner van die Unie nominasies. 

 
30.7 Punte waarvolgens MPU ere kleure vir Administrasie toegeken word is soos volg : 

 Unie-Voorsitter : vir elke voltooide jaar : 12 punte. 

 Tesourier: vir elke voltooide jaar 9 punte 

 Unie-Bestuurslid  vir elke voltooide jaar: 6 punte. 

 Klub en/of vereniging voorsitter vir elke voltooide jaar :  6 punte 

 Klub en/of vereniging Bestuurslid vir elke voltooide jaar : 3 punte. 

 Kwalifiserende punte totaal = 30 punte, met dien verstande dat slegs Unie punte of klub 

en/of vereniging punte vir ‘n spesifieke jaar in aanmerking geneem mag word. Unie en 
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klub en/of vereniging punte vir ‘n bepaalde jaar mag nie saamgevoeg word nie. 

 

30.8 Meriete toekennings vir MPU ere kleure sal bestaan uit die sakwapen en das met die Unie wapen 
daarop wat deur die Unie voorsien sal word.  Lede wat meriete toekennings ontvang, is self 

verantwoordelik vir die aankoop van hulle baadjies en sweetpakke.  Die dra van klere met Unie   

meriete daarop, moet streng volgens reëls gedra word en daar sal streng teen lede opgetree word wat 
hierdie reëls verontagsaam. 

 

30.9 Aanbevelings ten opsigte van meriete toekennings vir MPU ere kleure moet op die 

 voorgeskrewe vorms gedoen word. Voorgeskrewe vorms is verkrygaar by die Unie Sekretaris. 
 

30.10 Alle meriete toekennings sal op die jaarlikse prysuitdeling aan lede oorhandig word. 

 
 

31. ONTBINDING VAN UNIE: 

 

31.1 Die Unie kan ontbind word of saamsmelt met 'n ander organisasie met soortgelyke doelstellings, 
 maar in elke geval slegs kragtens 'n besluit geneem deur ‘n ⅔ meerderheid van die lede wat by 'n 

 behoorlik gekonstitueerde Unie Algemene Vergadering teenwoordig is. 

 
31.2 By samesmelting gaan die Unie se bates oor na die organisasie waarmee saamgesmelt word. 

 

31.3 By ontbinding moet die bates van die Unie te gelde gemaak word deur 'n likwidateur wat deur  
'n Algemene Vergadering of die Hof, soos die geval mag wees, aangestel is en die opbrengs moet 

gaan aan die plaaslike Kinderhuise en Kankerfondse in ons Middelveld Posduif Unie streek. 

 

31.4 Indien die Unie sou ontbind, sal daar geen verpligtinge wees vir enige lid of geaffilieёrde 
klub en/of vereniging nie, behalwe sover sodanige lid of klub en/of vereniging persoonlik 

lidmaatskap- of ander gelde aan die Unie verskuldig is. 

 
 

32. VERSPREIDING VAN GRONDWET: 

 
Die oorspronklike getekende Grondwet sal deur die Unie Sekretaris in veilige bewaring gehou word. 

Die Unie Sekretaris moet toesien dat alle geaffilieёrde klubs en/of verenigings voorsien word van 

voldoende afskrifte. 

 
 

33. GOEDKEURING VAN GRONDWET: 

   
Hierdie Grondwet is hersien op die MPU Algemene Jaarvergadering gehou op 18 Januarie 2020 te 

Eagle Inn, Middelburg en alle veranderings en/of toevoegings is goedgekeur deur die lede 

teenwoordig. 

 
 

 

 
 

Voorsitter:  ......................................... Onder Voorsitter:  ............................................ 

 
 

 

 

 
Sekretaris:  ......................................... Tesourier:   ............................................ 


