Vraag en antwoord protocol duivensport
Toelichting
Ter verduidelijking van het protocol is er een ‘vraag en antwoord’ opgesteld. Alle vragen
vanuit de afdelingen en de leden zijn in dit document verwerkt.
Algemeen
1. Zijn wij als vereniging verplicht om mee te werken aan het inkorven van duiven?
Nee, het is een beslissing die de vereniging zelf mag nemen. Lokale omstandigheden kunnen
maken dat dit voor sommige verenigingen te vroeg is. Het gaat hier om ‘losse vluchten’
zonder kampioenschappen. Leden die wel willen inkorven kunnen contact leggen met een
vereniging in de omgeving.
2. Waarom afstand houden, we kunnen toch ook met mondkapjes werken?
Nee, het werken met mondkapjes ter bescherming van een virus vraagt deskundig gebruik.
Het onoordeelkundig gebruik kan zelfs leiden tot grotere risico’s. We houden in het protocol
en de uitvoering de voorgeschreven 1.5 meter afstand aan.
3. Wie is verantwoordelijk voor het toezicht in de vereniging?
Hiervoor is de centrumleider verantwoordelijk. Deze hebben wij in het protocol ook
benoemd als de toezichthouder. Deze rol mag ook worden overgedragen gedurende het
proces. Deze persoon houdt voortdurend in de gaten of men zich houdt aan het protocol. Dit
geldt voor de mensen die werken in de vereniging en de leden die de duiven aanvoeren.
4. Wat doet de afdeling aan toezicht?
De afdelingen zullen voor de eerste vlucht alle verenigingen moeten bezoeken om te
beoordelen of men op de juiste wijze invulling kan geven aan het protocol. Daarna zullen er
wekelijks steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd door de afdeling.
5. Waarom moet het protocol in de club aanwezig zijn?
We vallen onder een regionale Noodverordening. De Veiligheidsregio heeft de gemeenten
gevraagd om hier toezicht op te houden. Als een toezichthouder op de Noodverordening
komt voor een controle dan dient het protocol te kunnen worden overlegd.
6. Hoe gaat het met het betalen van vluchtgelden?
Het werken met contant geld moet worden vermeden. Er zijn voldoende oplossingen om dit
digitaal af te werken.
7. Wat als de grenzen gesloten blijven?
Het is niet te voorspellen hoe de buurlanden omgaan met het openstellen van de grenzen
voor duiven. Mocht de lijn richting het zuiden dicht blijven dan moeten alternatieve
vlieglijnen worden onderzocht. Het is aan de afdelingen om hier een besluit over te nemen in
afstemming met het NPO.

Inkorven
8. Wij hebben een grote vereniging mogen wij met meerdere groepen inkorven?
Nee, op dit moment zijn alle sportactiviteiten voor verenigingen verboden. Wij maken
gebruik van de mogelijkheden uit de Noodverordening en dat staat alleen samenkomsten tot
3 personen toe.
9. Voor het inmanden zijn er wel vier personen toegestaan.
Klopt dit is op basis van een uitzonderlijke toestemming en het gaat over een veel kortere
periode dan het inkorven van de duiven.
10. Met maximaal maar drie personen in ons clubgebouw kunnen wij al onze duiven niet
inkorven.
Er zijn mogelijkheden denkbaar om vroeg op de inkorfdag te beginnen met het inzetten van
de duiven. Je hebt dan langer de tijd om alle duiven in te manden. Het is wel belangrijk om
de duiven van voldoende water te voorzien tijdens de inkorfdag.
11. In het protocol staat niets over inkorfstaten, hoeven leden deze niet te tekenen?
Nee, we hebben te maken met een unieke situatie en de leden van de inkorfcommissie
handelen de inkorving volledig af. Leden tekenen niet voor de inkorflijst.
12. Wat als er tussentijds een vraag is voor de liefhebber die aan de beurt is?
Mocht dit zich voordoen bijvoorbeeld als het gaat om een kapotte chipring of de toestand
van een duif dan gaat de toezichthouder naar buiten. De liefhebber zit te wachten in de auto
en wordt aangeroepen door de toezichthouder. Ze gaan dan met elkaar in overleg met een
minimale afstand van 1.5 meter.
13. Mogen we ook werken met vrachtduiven
Ja, het protocol geeft richtlijnen voor het volledig inkorfproces van onze duiven. Bij
vrachtduiven sla je een stap over. Het halen van de duif over de inkorfantenne en het
uitlezen van de klok is dan niet noodzakelijk.
14. Mogen we ook werken met gummiringen?
Wij adviseren om niet te werken met gummiringen. Het bedienen van de ringentang vraagt
dat twee personen dichter bij elkaar komen dan de minimale 1.5 meter.
15. Hoe gaan we om met restduiven en -manden?
Doordat liefhebbers vooraf aan moeten geven met hoeveel duiven ze komen kan er
nauwkeuriger worden bepaald hoeveel restduiven er zijn. Vanwege de onderlinge afstand
van minimaal 1.5 meter is het laten ‘overlopen’ van duiven praktisch niet uitvoerbaar. Zet de
restduiven apart en overleg met de chauffeur welke mogelijkheden er zijn.
Afslaan
16. Waarom geen papieren uitslag?
Het wachten op de uitslag zal in de praktijk tot een samenkomst kunnen leiden. Daarnaast
kan er via het papier verspreiding plaatsvinden. Het zijn weliswaar kleinere risico’s maar door
de digitale beschikbaarheid kunnen de uitslagen ook thuis worden bekeken.

17. Niet al onze leden beschikken over een computer
We begrijpen dat dit een punt van aandacht is maar het advies is om geen papieren vanuit
de club mee te geven aan leden. We gaan er vanuit dat dit lokaal wordt opgelost.
18. In het protocol staat niets over de aankomstlijsten, hoeven leden deze niet te tekenen?
Nee, we hebben te maken met een unieke situatie en de leden van de inkorfcommissie
handelen het uitlezen van de klokken af. De aankomstlijst hoeft niet door leden ondertekent
te worden.
Vervoer
19. Mogen de chauffeur en de convoyeur wel samen rijden?
Vanuit de branche is het toegestaan om met twee personen in een cabine te verblijven. Ze
moeten onderling wel afstand bewaren. Het is wel mogelijk om samen te reizen en te
verblijven.
20. Wat als een vlucht niet gelost kan worden?
Een vlucht die niet gelost kan worden zal in eerste instantie worden uitgesteld naar morgen.
Mocht dit niet lukken dan zullen de duiven terug naar de lokalen gaan. Er zijn dan twee
mogelijkheden, de duiven worden in de eigen omgeving gelost. Een andere mogelijkheid is
dat de duiven terug naar de lokalen worden gebracht. Hier geldt dan de omgekeerde
procedure van het inmanden van de duiven.

