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Technische toelichting op het protocol en ‘vraag en antwoord’ (FAQ) 
 
Huidige situatie 
Op dit moment verkeert Nederland in een langdurige crisis. Binnen de crisisorganisatie wordt er 
gewerkt met op- en afschalingstructuur en op dit moment zitten we in GRIP 4. De bevoegdheden van 
het lokale bestuur (de gemeenten) gaan dan naar de voorzitter van de Veiligheidsregio. Bij GRIP 4 
wordt er een Regionaal Beleidsteam (RBT) ingesteld. Het RBT neemt alle besluiten met betrekking tot 
de crisis. Nederland is verdeeld in 25 Veiligheidsregio’s. De huidige Noodverordening stelt strenge 
eisen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op dit moment en na de eerste 
verruimingen voor jeugd en jongeren is er een tweede versie vastgesteld op 29 april 2020.  
 
Waar staat de duivensport 
Het is even zoeken waar je de duivensport plaatst binnen de huidige Noodverordening.  
Alle competitiesporten voor volwassenen zijn voorlopig verboden. Er zijn uitzonderingen voor jeugd 
tot 18 jaar en topsport. De duivensport valt onder geen van deze uitzonderingen.  
Als werkgroep hebben we daarom de lijn gekozen dat onze dieren omwille van hun ontwikkeling wel 
deel moeten nemen aan vluchten. Meer specifiek, vluchten in grotere groepen dan alleen met de 
duiven van het eigen hok. Dit geldt bij uitstek voor jonge duiven maar ook oude duiven moeten 
deelnemen aan vluchten omdat een jaar stilstand geen goed doet aan hun ontwikkeling. Daarnaast 
hebben we de lijn gekozen dat duivensport net als de training van de paarden in de paardensport, in 
deze tijd volledig individueel uitgevoerd wordt.  
 
Waar past het dan binnen de huidige Noodverordening 
We hebben gekeken naar een manier om het inkorven van de duiven wel mogelijk te maken binnen 
de huidige Noodverordening. In artikel 2.1, lid 1, worden in eerste instantie alle samenkomsten 
verboden, hierna volgen de uitzonderingen op dit verbod. De uitzonderingen zijn voor 
gemeenteraadsvergaderingen, uitvaarten, kerken, huwelijken etc.  
In artikel 2.2 staat dat je in de publieke ruimte tot drie personen mag samenkomen, mits je onderling 
voldoende afstand houdt. Het artikel gaat nog verder met de uitzonderingen voor gezinnen etc. 
Hieronder de letterlijke tekst. 
 
Artikel 2.2. Verbod niet in acht nemen veilige afstand 
1. Het is verboden zich in de publieke ruimte in een groep van drie of meer personen op te houden 
zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van 
tenminste 1,5 meter. 
 
Het verzamelen van duiven voor een vlucht past binnen een samenkomst als bedoeld in artikel 2.2 
van de Noodverordening. De beperking is dat je met maximaal drie personen mag samenkomen in 
een publieke ruimte, wat onze verenigingslokalen zijn, mits je 1,5 meter afstand houdt van elkaar.  
Dit deel van de ruimte hebben we gebruikt in ons protocol. 
 
Sportactiviteiten verboden 
Zouden we de lijn van duiven als sport kiezen dan lopen we tegen artikel 2.3 aan. In dit artikel zijn 
alle inrichtingen voor o.a. sport en ook voor het verstrekken van eten en drinken gesloten. Een 
duivenvereniging valt meestal onder beide categorieën. We worden gezien als sportclub en veel 
verenigingen hebben een vergunning in het kader van de Drank- en Horecawet. We zien dat andere 
sportbranches die verruiming vragen voor individueel sporten binnen de vereniging voor 
volwassenen geen toestemming krijgen. Onze lijn in het protocol is daarom, alleen vluchten 
organiseren ten behoeve van het welzijn van onze duiven. Voor ons trainings- of opleervluchten 
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waarvan we wel het vluchtverloop zullen monitoren door het inzenden van alle gegevens op basis 
waarvan wij ook gewend zijn een uitslag te maken. Zoals hiervoor aangegeven is competitie en 
kampioenschappen met de huidige Noodverordeningen dus niet aan de orde. De focus ligt op leren 
en we doen al onze handelingen met zeer beperkte samenkomsten. Hieronder nog een deel van de 
tekst van artikel 2.3. 
 
Artikel 2.3. Verboden openstelling inrichtingen 
1. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen voor publiek geopend te houden: 
a. eet- en drinkgelegenheden; 
b. sport- en fitnessgelegenheden; 
 
Winkels mogen wel meer mensen ontvangen 
Dan de vergelijking met winkels, de vraag werd gesteld of we in de duivenwereld ook niet kunnen 
werken met loketten en schermen om zo meer mensen gelijktijdig toe te laten. Winkels vallen onder 
artikel 2.3, lid 2 en hebben vanwege hun rol in de voedselvoorziening meer mogelijkheden. Er is een 
protocol ‘Verantwoord winkelen’ opgesteld en daarin wordt het vloeroppervlak van de winkel 
gerelateerd aan het maximaal aantal bezoekers. De extra mogelijkheden op deze plek zijn enkel 
gegeven omdat het gaat om het voorzien in een eerste levensbehoefte van de mensen. Het 
overnemen van deze maatregelen zoals loketten en schermen van plexiglas voor de duivenwereld 
klinkt logisch, maar sluit niet aan bij de reden voor verruiming in de Noodverordening. Daarnaast 
heeft het protocol de insteek dat we zonder grote aanpassingen aan de verenigingsgebouwen toch 
duiven kunnen verzamelen en de vluchtgegevens kunnen verwerken oftewel het huidige protocol 
kan door iedere vereniging gebruikt worden. 
 
Samenvattend 
Het maximale aantal van drie personen zoals genoemd in het protocol is gebaseerd op de 
mogelijkheid die de huidige Noodverordening hiervoor biedt. Onze gebouwen zijn op last van artikel 
2.3, het verbod op sport en het verkopen van eten en drinken gesloten. Door het organiseren van 
alleen vluchten en het sluiten van de kantines kunnen we dit ondervangen. Voor het sportieve deel 
zoals het organiseren van kampioenschappen zijn op dit moment geen mogelijkheden.  
Om een voorbeeld te geven, ook bij de verruiming voor sporten voor jeugd is het spelen in 
competitieverband uitgesloten. We hebben gekeken naar een mogelijkheid om het organiseren van 
wedvluchten voor onze duiven mogelijk te maken. Het is niet zo dat de duivensport zoals wij die 
kennen kan worden ingepast binnen de huidige regels.  
 
Vraag en antwoord over het protocol voor de duivensport 
 
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.  
 
Belangrijk: Het protocol is een algemene richtlijn om binnen de huidige Noodverordening duiven te 
kunnen verzamelen, te vervoeren en de vluchtgegevens te kunnen verwerken. Lokaal zullen er 
knelpunten zijn die d.m.v. maatwerkvoorzieningen kunnen worden opgelost. Het is in eerste instantie 
aan de verenigingen en de afdelingen om hiervoor met voorstellen te komen. Deze zullen worden 
beoordeeld door de Werkgroep NPO Covid-19 en indien noodzakelijk worden afgestemd met het 
bevoegd gezag.  
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 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 
er de oorzaak van zijn dat dit voor sommige verenigingen te vroeg is. Het gaat momenteel 
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 aan het protocol houdt. Dit 

geldt voor de personen die werken in de vereniging en de leden die de duiven komen 

inkorven en (over) laden.  

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 gemeentelijke toezichthouder op de 

Noodverordening komt voor een controle dan dient het protocol te kunnen worden 

overlegd. 

6. Waarom kopen we niet gezamenlijk desinfectiemiddelen in? 

Om te kunnen voldoen aan het protocol heb je handzeep, papieren handdoeken en een 

desinfectiemiddel nodig. Grote hoeveelheden inkopen is op dit moment erg lastig en ook het 

verspreiden en coördineren van deze actie vraagt een hoeveelheid tijd die we als werkgroep 

niet kunnen waarmaken. We zijn van mening dat de inkoop van deze zaken goed door de 

verenigingen kunnen worden uitgevoerd. Initiatieven vanuit de eigen afdeling zijn mogelijk 

ook een optie.  

7. 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.  
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8. 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 zullen alternatieve vlieglijnen 

worden onderzocht. Het is aan de afdelingen om hier een besluit over te nemen in 

afstemming met de NPO. 

9. Waarom staat er niets in het protocol over het onderling ophalen van duiven en klokken? 

Het protocol voorziet in hoofdlijnen in een manier waarop de duiven weer kunnen worden 

ingekorfd en de klokken kunnen worden uitgelezen. Het is belangrijk dat wij bij alle 

activiteiten grote samenkomsten, momenteel meer dan 3 personen, voorkomen. Als 

verenigingen zelf duiven en klokken op willen halen bij kwetsbare mensen dan is dat mogelijk 

mits men de hygiëne en de onderlinge afstand respecteert.  

10. Waarom zegt het protocol niets over het alleen inzetten van jonge mensen? 

Als je onderling voldoende afstand houdt en je de hygiënemaatregelen goed uitvoert dan is 

dat niet noodzakelijk. Het is natuurlijk prima om hier als vereniging wel over na te denken en 

jonge mensen te vragen om het werk in de vereniging uit te voeren.  

11. Waarom kiezen we niet voor alleen africhtingen dan is alles gemakkelijker? 

Het alleen maar toestaan van vrachtduiven scheelt zeker werk in de vereniging. Toch is het 

belangrijk om waar het kan wel de duiven officieel in te lezen via de klok. Het geeft 

afdelingen de mogelijkheid om het verloop van de vlucht te monitoren. Daarnaast geeft het 

weergeven van het verloop van de vlucht een mogelijkheid aan de leden om te zien hoe de 

duiven arriveerden t.o.v. die van andere leden.  

12. Hoe gaat het met het enten van onze duiven? 

Dierenartsen mogen duiven enten en maken hierbij gebruik van aanvullende regels vanuit 

hun brancheorganisatie. De oproep is om alleen te enten als het noodzakelijk is gelet op de 

werkingsduur van de enting. Verder moeten duiven die wel aan vluchten gaan deelnemen 

maar nog niet geënt zijn, de enting minimaal 2 weken voor de eerste inkorving gehad 

hebben. 

13. Mogen we al starten met de voorbereidende werkzaamheden? 

Ja, voor het controleren van de hok- en entlijsten en het koppelen van de chipringen zijn 

protocollen beschikbaar. Deze zijn verstrekt aan de afdelingen en te vinden op de 

Coronapagina op de website van de NPO www.duivensportbond.nl/corona 

14. Hoe werkt het schoonmaken van de manden en het gebouw? 

Dit zijn werkzaamheden die de vereniging met maximaal drie personen mag uitvoeren. Het 

advies is om dit te doen op een ander moment dan het inkorven en/of afslaan.  

Inkorven 

15. 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. 
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16. Voor het inladen van de manden zijn 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. Het protocol spreekt over maximaal vier personen. 

Als twee personen het inladen uit kunnen voeren dan heeft dat de voorkeur.  

17. Met maximaal maar drie personen kunnen wij al onze duiven niet inkorven. 

Er zijn mogelijkheden denkbaar om eerder op de inkorfdag te beginnen met het inzetten van 

de duiven. Er is 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. 

18. Kunnen wij ons gebouw niet opdelen in meerdere ruimten? 

De huidige regels geven hier geen ruimte voor. Het criterium voor een samenkomst is dat 

mensen zich verzamelen voor hetzelfde doel. Door met twee groepen van bijvoorbeeld drie 

personen duiven in te korven komen er zes personen samen voor hetzelfde doel en is er 

sprake van een overtreding. De boete hiervoor is € 390,- p.p. excl. administratiekosten. 

19. Mogen we ook werken met vrachtduiven en invliegduiven? 

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. Invliegduiven worden wel regulier ingekorfd. 

20. Mogen de vrachtduiven buiten het gebouw worden ingekorfd door de liefhebber? 

Er is een verbod op samenkomsten met meer dan drie personen. Door zowel binnen als 

buiten in te gaan korven kom je op meer dan drie personen.  

21. 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 zelf voor hun inkorflijst.  

22. 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 

of staat buiten en wordt aangeroepen door de toezichthouder. Ze gaan dan met elkaar in 

overleg met een minimale afstand van 1,5 meter. 

23. Mogen we ook werken met gummiringen? 

Nee, het bedienen van de ringentang vraagt dat twee personen dichter bij elkaar komen dan 

de minimale 1,5 meter.  

24. 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.  
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Vervoer 

25. Hoe gaan we om met het samenvoegen van de verzendmanden die terugkomen van de 

verschillende ophaalroutes? 

Per afdeling gaat dit op verschillende manieren. Het is aan de afdelingen om hier een plan 

voor te maken en dit voor te leggen aan de Werkgroep NPO COVID-19. In gezamenlijkheid zal 

dan worden bepaald hoe hier invulling aan kan worden gegeven.  

26. 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.  

27. Wat als een vlucht niet gelost kan worden? 

Een vlucht die niet gelost kan worden zal in eerste instantie worden uitgesteld naar de 

volgende dag. 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 inkorven van de duiven.  

 

Afslaan 

28. 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. 

29. 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.  

30. 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 zelf 

ondertekend te worden. 


