
Ladies League  
 
“ Staat er achter elke duivenmelker een sterke vrouw.. zijn zij van onmisbare waarde.. of 
staan zij ook hun mannetje in de duiven wereld?” 
 
De duivensport is een “gemengde sport” qua sexe. Dat wil zeggen dat dames en heren tegen 
elkaar spelen. In het voetbal, schaatsen of wielrennen  zien we bijvoorbeeld dat de 
geslachten gescheiden zijn, want heren hebben nu eenmaal meer longinhoud en spieren. In 
de duivensport gaat het niet om het hebben van spieren.. of longinhoud.. Het gaat om drive, 
inspiratie, mentaliteit, liefde voor het dier en een eenheid die benodigd is om samen te 
presteren. 
 
Wist u dat ruim 7% van de NPO leden vrouw is? 1139 vrouwen staan ingeschreven bij de 
Nederlandse Postduiven Organisatie! Voor u wellicht een verrassing, maar in verhouding tot 
andere sporten binnen Nederland is dit percentage veel te laag. 
 
De NPO wil hier verandering in brengen. 1139 vrouwen actief in de sport is natuurlijk  al 
geweldig, maar veel meer vrouwen zijn betrokken bij de sport,  als drijvende kracht achter 
een man, als vrijwilliger achter de bar, als commissie lid van de verenigingsbingo, als 
secretaresse voor het maken- en uitprinten van mooie pedigrees. Het NPO wil deze vrouwen 
graag naar de voorgrond halen!  
 
Het NPO faciliteert de “LADIES LEAGUE”! 
 
Tijdens de Nationale Dagen, om in voetbaltermen te spreken,  trapt het NPO de Ladies 
League af! 
 
Voor wie? 

- Vrouwen welke reeds lid zijn van het NPO. 
- Vrouwen die willen gaan spelen onder een bestaand (vrouwelijk- of mannelijk) 

coördinaat. 
- Nieuwe vrouwelijke leden. 
- Mannen die niet bang zijn om hun vrouw/vriendin/buurvrouw etc  op te geven voor 

deze competitie. ( cadeau-bon, Sint-cadeau, competief ingesteld cadeau) 
 
En hoe zit dat dan??  
 
De NPO heeft 5000 ringen en chipringen gereserveerd in een speciale serie, waardoor dames 
die onder eigen naam,  de coördinaten van een bestaand NPO lid of een nieuw te maken lid 
deze competitie kunnen spelen.  De punten worden gefilterd, uit regio’s gehaald en 
berekend door een berekenaar. In het jaar 2019 betreft het nog alleen jonge duiven maar in 
2020 kunnen ook zomaar de oude duiven in competitie staan. En om nog breder te denken.. 
wellicht wel een Europese competitie .. of mondiaal! 
 
Wat kan ik dan winnen? 



Alle ringnummers worden opgenomen in de reguliere berekeningen. Dus elke dame doet 
mee voor een club- kring- regio- afdelings- of landelijk kampioenschap. Maar daarnaast 
worden zij geklasseerd in de Ladies League!  
En de prijzen zijn niet misselijk! Wat te denken van een meubelcheque, weekendje 
Centerparcs, weekend wellness met massage, Tablets, Zalando waardebonnen, geurensets 
voor de superkampioenen! Maar natuurlijk ook  de prijzen voor aan- en onaangewezen en 
duifkampioen. 
Deze huldigingen zullen plaats vinden tijdens de Nationale Dagen 2019. 
 
En voor de kampioene zal er een eeuwigdurende wisselbeker klaar staan, die niet over het 
hoofd te zien is!  
 
Wat kost dat dan? 
 

Reeds lid bij NPO: Nieuw in te schrijven lid: Spelend op bestaand 
lidnummer NPO 

2,50 Euro per ring (incl. chip) 2,50 Euro per ring (incl. chip) 2,50 Euro per ring (incl. chip) 

Max 30 ringen  Max 30 ringen Max 25 ringen 

 Gratis lidmaatschap NPO 1e 
jaar (aanmelden bij club 
vereiste) 

 

 
En wat krijg ik dan? 

- NPO voetringen 
- Roze chipringen 
- Deelname aan alle reguliere kampioenschappen 
- Deelname aan de Ladies League met kans op geweldige prijzen 

 
Hoe schrijf ik me in? 

- Inschrijven tijdens de Nationale Dagen te Nieuwegein op 1 en 2 december bij de 
stand NPO Ladies League. 

- Inschrijven na de Nationale Dagen via de website NPO 
 
 
Tijdens de Nationalen Dagen ligt er in de Ladies League stand voor de eerste 150 
inschrijfsters een rijk gevulde (vrouw gerelateerd) goodie-bag klaar en maken de 
inschrijfsters kans op waardebonnen van Zalando en twee prachtige duiven waaronder een 
“Ladykiller” van H en EJ Eijerkamp! 
 
Als u nu kijkt naar de achtergrond van deze reportage… wat een prachtige vrouwen staan 
hier! Duiven in hun hand… op hun hoofd.. duiven in het bloed!!  
Duivensport leeft óók onder vrouwen!! De meesten staan immer in de schaduw! 
En ook deze vrouwen verdienen een speciale ranking!  
Tussen de mannen… maar zij kunnen ook hun mannetje staan in de Ladies League! 
 
 



Daarom een oproep aan  de duivenvrouwen van Nederland: Kom 1- of 2 december tijdens 
de Nationale Dagen te Nieuwegein naar de Ladies League stand en schrijf je in! Maak je 
vriendinnen enthousiast en laat hen ook dat stukje sport beleven waar jij altijd over vertelt 
en wat ze nu ook zelf kunnen gaan ervaren! Want ook zij kunnen nu deelnemen! 
 
ÉN de mannen van Nederland:  naast  mineralen-emmers, vitamines, kapelletjes, nestmatjes 
en knijpringetjes horen deze Ladies League ringen- en chips op uw boodschappenlijstje te 
staan! Maak uw vrouw, vriendin, buurvrouw, dochter enz. enthousiast door ze te laten 
meespelen en geniet samen van onze prachtige duivensport! 
 
 
 


