Discriminatie in de vinkenwedstrijden?
Zoals de titel doet vermoeden, zit ik met deze vraag of dit ook aan de orde is bij
onze vinkenwedstrijden.
Enkele bedenkingen kunnen worden gemaakt:
Over ledenzetting is bijvoorbeeld soms discussie; sommigen denken dat hier
alleen mag deelgenomen worden door eigen leden. Dit zou dus onder onze titel
van het artikel kunnen ondergebracht worden. Nochtans is het reglement
inwendige orde A.Vi.Bo. hier vrij duidelijk in:
Art. 10 Spelende leden mogen aan alle A.Vi.Bo.-zettingen deelnemen,
uitgezonderd aan zettingen aangekondigd in het officieel orgaan,
www.avibo.be en ‘De A.Vi.Bo.-mail’ onder de rubriek ‘Buitengewone
zettingen’ waarvoor een speciaal reglement van maatschappelijke
inwendige orde wordt opgemaakt.
Spelende leden mogen dus aan alle zettingen deelnemen.
Verder lezen we in de reglementering:
Art. 13 Indien de ‘buitengewone zetting’ wordt aangekondigd tussen de
gewone zettingen, dan nemen alle deelnemers hieraan deel met gelijke
rechten op de prijzen van vooruit of gratis en inleg. Het is echter
toegelaten speciale prijzen voor te behouden aan eigen leden, aan eigen
jongere leden of aan eigen vrouwelijke leden, alsook aan deelnemers niet
behorende tot eigen maatschappij, voor zover deze speciale prijzen niet
genomen worden van de aangekondigde vooruit of gratis en inleg.
Dus, speciale prijzen mogen wel worden voorzien voor de eigen leden, maar de
aangekondigde geldprijs (vooruit) is voor alle spelers.
Dit lijkt mij dus vrij duidelijk; een ledenzetting is een zetting waar speciale
prijzen voor eigen leden zijn toegestaan, maar waar ieder spelend lid is
toegelaten.
Kijken we nu verder naar bijvoorbeeld
wedstrijden voor kleine vogels; hier worden de
zogezegde ‘grote vogels’ die boven het
uitgetrokken getal vallen wel uitgesloten. Dit is
op zich vrij raar; je bent beter aangezien je meer
zangen hebt in de wedstrijd maar toch sluiten
we je uit. Is dit geen discriminatie is dan de
vraag ?

Laten we dit eens doortrekken naar een opmerking die een wijze kalende man
onlangs gaf i.v.m. met deze vorm van wedstrijden.
Men kan dit gaan vergelijken met een wielerwedstrijd laten rijden en Van
Aert, Van Der Poel en Pogacar nemen hieraan deel en komen bovendien
als de 3 eerste renners aan de eindmeet.
Deze hebben echter jammer genoeg geen prijs want ze hebben te snel
gereden. De 4de in de wedstrijd wordt bijgevolg geproclameerd als de
winnaar van de dag.
Vreemd toch?
Ik vond deze uitspraak heel toepasselijk en vergelijkend. Als men dit zou doen
gaat dit ontegensprekelijk als discriminatie worden gezien want we sluiten
renners uit die te snel hebben gereden.
Moeten we de wedstrijden voor kleine vogels dan niet anders gaan organiseren
in evenredigheid met de ledenzettingen? Iedereen doet mee voor de geldprijzen
en er zijn speciale prijzen voor de vogels die onder een getrokken getal
uitkomen.
Als we kijken in de aankondigingen ziet men soms op bepaalde dagen zes
wedstrijden die doorgaan en allemaal voor de kleine vogels.
Bovendien, regelmatig horen we opmerkingen dat de strijdkwaliteit van onze
vogels naar beneden gaat. Zouden zettingen voor kleine vogels ook niet een
stukje van de reden kunnen zijn?
Men gaat doelbewust, voor deze ‘kleine’ zettingen, vogels houden die maar aan
een bepaalde snelheid kunnen zingen. Want er zijn veel wedstrijden voor kleine
vogels.
Dergelijke vogels worden echter ook in andere wedstrijden gespeeld.
Wanneer men dit allemaal neutraal gaat bekijken, is de kans groot dat de
vragende titel ‘Discriminatie in de vinkenwedstrijden?’ met een ja kan worden
beantwoord.
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