
                                                                                                                                           

                                                                       

Aan de afgevaardigde en de afdelingssecretarissen. 

                                                                                                                                           
                                                                                                           Arnhem,  20 april 2020. 

 Beste collega bestuurders, 

 Allereerst hoop ik van ganser harte dat u gezond bent en dat u en uw naasten het goed maken in 
deze bizarre tijden. Helaas is al een aantal liefhebbers aan de gevolgen van Corona overleden. 
Wie van ons had een tweetal maanden geleden kunnen bedenken in welke situatie wij nu verkeren? 
Niemand waarschijnlijk. 
 
Ondertussen worden ons geduld, vertrouwen, veerkracht en ook onze wendbaarheid maximaal op 
de proef gesteld. Dat vraagt veel van ons allemaal en ik ben ook zeer te spreken over de wijze 
waarop wij als duivenliefhebbers met de situatie omgaan.  
Zoals u weet heeft de minister-president alle sectoren gevraagd om na te denken over de periode na 
een verruiming van de maatregelen. Belangrijk voorwaarde hierbij is ‘social distancing’ de 
noodzakelijke 1.5 meter afstand tot elkaar.  
Wij zijn de afgelopen periode veel benaderd met vragen over een mogelijke opstart van de 
wedvluchten in Nederland.  
 
Werkgroep COVID afdeling 10&11 
De werkgroep COVID van de afdeling 10 & 11 was één van hen. Zij hebben een vergevorderd 
protocol dat wij graag  met u delen. Het protocol is afgestemd met de WOWD en wij stellen voor dit 
protocol te gaan gebruiken als landelijk protocol. 
 
Het is gebaseerd op een protocol voor de sportbranche vanuit de NOC-NSF. Het is aangepast op de 
situatie van de duivensport en gaat uit van een minimale bezetting in onze lokalen en bij het 
vervoeren van onze duiven. 
 
Route 
Op dit moment zijn de regio-burgemeesters leidend en vallen wij onder het regime van de 
Veiligheidsregio’s en de vigerende Noodverordening. De route is momenteel dat verzoeken om 
verruiming vanuit de brancheorganisaties of via de landelijke bonden worden geleid naar de 
Veiligheidsregio’s.  
 
Instructie 
Het protocol voorziet in een instructie voor alle voorkomende handelingen rondom het inkorven, 
vervoeren van de duiven en het verwerken van de vluchtgegevens. Om de procedure te 
verduidelijken wordt er naast het protocol ook een instructiefilm gemaakt. Hierin worden alle 
handelingen uitgelegd. Dit geeft duidelijkheid naar de verenigingen maar ook naar het bevoegd 
gezag dat ons toestemming moet geven om weer vluchten te mogen organiseren. 
 



Pilot Sector 4 
We hebben op basis van het huidige verloop van het virus, in Nederland en de landen om ons heen, 
de verwachting dat er in het noorden van Nederland eerder mogelijkheden ontstaan om weer 
vluchten te organiseren. We stellen daarom voor om, als deze gelegenheid zich voordoet het 
protocol hier te testen en in de praktijk te brengen. Met de input uit de pilot kunnen we landelijk ons 
voordeel doen. 
 
Nationaal vliegprogramma 
Op dit moment is het speculeren over wanneer we in heel Nederland weer kunnen vliegen met de 
duiven. Zodra het moment voor een landelijke opstart van de vluchten zich voordoet willen we 
gezamenlijk een alternatief vliegprogramma opstellen. Op dit moment is het uitwisselen van 
concepten nog te vroeg. 
  
Input 
We willen jullie vragen om input te leveren op het concept-protocol. Deze ontvangen wij graag voor 
vrijdag 24 april. We zullen de input verwerken en hopen zo te komen tot een landelijk protocol  
voor de duivensport. U kunt uw reacties sturen naar corona@duivensportbond.nl 
 
Alvast dank voor het meedenken en bijdragen tot een goed gedragen protocol. 
  

namens Bestuur NPO, 

  

Met vriendelijke groet, 

Maurice van der Kruk 
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