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Routekaart voor de duivensport in Corona tijd
De duivensport is de afgelopen Corona periode veilig doorgekomen. Het verzorgen van onze
duiven speelt zich af in onze achtertuin en evenementen, prijsuitreikingen en vergaderingen
zijn afgelast of digitaal gehouden. Met de aanstaande start van het vliegseizoen komen we
in een nieuwe fase. We zullen bij het inkorven en transport van onze duiven moeten zorgen
voor veilige omstandigheden. Dit raakt niet alleen de liefhebbers maar ook vrijwilligers en de
chauffeurs en begeleiders die met onze duiven op pad gaan. Hun aller veiligheid en
gezondheid is onze zorg en verantwoordelijkheid.
Om vluchten te kunnen houden moet voldaan zijn aan tenminste 3 voorwaarden;
1. De Corona maatregelen in Nederland moeten de ruimte bieden om veilig in te kunnen
manden voor een wedvlucht. Zolang er bijvoorbeeld een avondklok van kracht is kunnen
we niet in de avond inkorven. De avondklok zal dus beëindigd dienen te worden voordat
we kunnen inkorven.
2. Er dient een inkorfprotocol te zijn welke volgens de geldende wettelijke maatregelen
veilig inkorven mogelijk maakt. Gelukkig hebben we hier ervaring mee en onze Covid
werkgroep heeft wederom goed werk geleverd met Protocol 1.1 Tenzij de Corona
maatregelen strenger worden kunnen we met dit protocol veilig aan de slag.
3. Bij een lossing in het buitenland moet de nationale bond bereid zijn een
lossingsvergunning af te geven. Bonden kunnen weigeren een vergunning af te geven
vanwege Corona gerelateerde redenen maar ook bijvoorbeeld door vogelgriep
uitbraken.
Uiteraard moeten de losplaatsen veilig aan te rijden zijn. Onze chauffeurs en begeleiders
moeten niet onnodig worden blootgesteld aan gezondheidsrisico’s en ook niet na een reis
met quarantaine maatregelen te maken krijgen. Het goederen vervoer per vrachtwagen
tussen EU landen vindt op dit moment grotendeels normaal plaats. Daarnaast geeft de
overheid reisadviezen af welke regelmatig worden aangepast. Het is niet uit te sluiten dat er
beperkingen zullen volgen voor transport van duiven.
De situatie en maatregelen in Nederland en onze buurlanden veranderen voortdurend. We
houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en we zullen ons beleid, indien
noodzakelijk, daar op aanpassen.
We willen allen uiteraard graag met onze duiven spelen zoals gepland. De Covid-19
werkgroep en het NPO bestuur zetten zich maximaal in om dat mogelijk te maken. Maar de
veiligheid en gezondheid van onze liefhebbers, vrijwilligers en de mensen die met onze
duiven op pad gaan staan bovenaan.
Het NPO bestuur

