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Protocollen vastgesteld door NPO 
Te allen tijde dient er gehandeld te worden volgens de laatste versie van de protocollen 
zoals die zijn gepubliceerd door het NPO (www.duivensportbond.nl) en goedgekeurd zijn 
door het ministerie van LNV. Iedere afwijking heeft tot gevolg dat de vereniging per direct 
zijn recht op inkorving verliest en bij controle door de bevoegde instanties er een kans 
bestaat op een forse boete voor zowel de vereniging als de aanwezigen. 
 
Voorafgaand aan de start 
Zorg dat alle systemen van de liefhebbers klaar voor gebruik zijn conform het betreffende 
protocol. 
Alle benodigde bescheiden (hoklijsten, entlijsten e.d.) dienen aanwezig en ingevoerd te zijn 
in de vereniging vóór de eerste inkorving. Van alle hoklijsten dient een exemplaar 
doorgestuurd te zijn aan de secretaris van de afdeling. 
De vereniging maakt aan de afdeling bekend wie de toezichthouder is. Deze is 
verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw tijdens het inkorven, laden en 
afslaan van de klokken. De persoon mag per inkorving wisselen, maar dan dient dit wel 
voorafgaand aan de inkorving aan de afdelingssecretaris te worden gemeld. 
Pas als alle bovenstaande zaken zijn geregeld door de vereniging kan er worden nagedacht 
over de inkorving van de duiven. 
 
Richtlijnen m.b.t. inkorvingen 
Richt het gebouw zodanig in dat er nooit meer dan 3 personen aanwezig zijn en dat deze 
altijd 1,5 meter tussenruimte houden. Ook dienen de hygiënemaatregelen strikt gevolgd te 
worden conform de protocollen.  
Voorafgaand aan de eerste inkorving wordt de inrichting van het inkorfgebouw 
gecontroleerd door een afdelingsfunctionaris conform de checklist voor verenigingen en pas 
na diens goedkeuring mag er worden ingekorfd.  

http://www.zeeland96.nl/
http://www.duivensportbond.nl/
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Tijdens alle inkorvingen worden er met toestemming van de aanwezigen met enige 
regelmaat door de toezichthouder van de vereniging opnamen gemaakt van de handelswijze 
tijdens het inkorven en deze worden wekelijks toegestuurd aan de afdelingssecretaris.  
Wat er in beeld  moet worden gebracht en op welke manier wordt in een aparte instructie 
vermeld.  
Indien er aanleiding is aan de hand van de toegezonden beelden zal er onaangekondigd 
controle plaatsvinden en waar nodig ingegrepen worden. Ook zullen er steekproefsgewijs 
controles plaatsvinden op inkorfmomenten bij de verenigingen gedurende de periode dat de 
protocollen actief zijn. Beeldmateriaal zal, wanneer nodig, uitsluitend binnen het 
afdelingsbestuur gedeeld worden en bij een volledige vrijgave van de maatregelen worden 
verwijderd. Gelden de maatregelen het hele vliegseizoen, dan zal er na afloop van het 
seizoen alle filmpjes worden verwijderd. 
 
Voorschriften tijdens gebruik inkorflokaal 
Zorg dat de laatste versies van de protocollen duidelijk zichtbaar zijn in het gebouw. Dit 
voorkomt misverstanden en onnodige discussies, ook bij een eventuele controle door 
instanties van buiten de duivensport. 
 
Zorg voor voldoende ontsmettingsmiddelen en handzeep en reinig alle 
contactoppervlakken voor- en nadat alle duiven zijn ingekorfd. Denk hierbij ook aan 
deurkrukken e.d. 
 
Voorkom een ophoping van liefhebbers buiten het gebouw door volgens een inkorfplanning 
te werken. Inventariseer voorafgaand aan de inkorving de verwachte aantallen duiven en 
maak een planning die aansluit op het tijdstip van de ophaaldienst.  
 
Begin tijdig met inkorven, desnoods in de middaguren als er liefhebbers zijn die niet 
afhankelijk zijn van werktijden. 
 
Ontzie de kwetsbare mensen in de vereniging en zoek naar een oplossing om deze zo min 
mogelijk, liefst helemaal niet, met hun duiven naar het inkorfgebouw te laten komen. 
 
Maak aan alle liefhebbers duidelijk dat er na de inkorving direct vertrokken moet worden bij 
het inkorfgebouw en niet op het parkeerterrein of aan de straat een duivenpraatje wordt 
gemaakt. Als liefhebbers hier behoefte aan hebben zullen ze onderling wat moeten 
afspreken. 
 
De gegevens van alle liefhebbers die duiven hebben ingekorfd worden verwerkt in de 
computer van de vereniging en doorgestuurd naar de Compuclub. Deze zorgt voor een 
overzicht van ingezonden bestanden waarop de vervoerder zijn planning kan maken voor de 
belading van de wagens voor vervoer naar de losplaats. Zorg na afloop van de inkorving voor 
een geleidebrief voor de chauffeur van de ophaaldienst. 
 
Bij het laden van de wagen van de ophaaldienst dient er zoveel mogelijk de 1,5 meter 
afstand gehouden te worden. Laat het laden over aan de minst kwetsbare liefhebbers en 
zorg dat er voldoende ruimte is voor iedereen om zich te houden aan die 1, 5 meter. Een 
laadploeg bestaat uit maximaal 4 personen (conform het protocol). 
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Het is gedurende het gehele seizoen 2020 toegestaan om vrachtduiven, m.a.w. duiven 
zonder gebruik te maken van het kloksysteem, in te korven. Laat de liefhebbers dit 
voorafgaand aan de inkorving kenbaar maken zodat de planning hierop aangepast kan 
worden. 
Liefhebbers die wel gebruik willen maken van een kloksysteem dienen deze na thuiskomst 
van de duiven aan te bieden bij het inkorfgebouw conform de protocollen. Zorg ook hier 
voor een planning zodat er geen ophoping plaatsvindt van liefhebbers bij het inkorfgebouw. 
Vooralsnog worden er geen wedstrijdvluchten gehouden, maar een registratie van de 
duiven en de daaraan verbonden lijsten mogen worden gebruikt binnen de vereniging. 
De geprinte inkorf- en aankomstlijsten blijven binnen de vereniging en worden niet 
meegegeven met de ophaaldienst van de volgende week zoals eerder gebruikelijk was. 
 
Tot slot 
Het feit dat we mogen inkorven in deze tijd van beperkingen is al een hele grote stap en het 
is van het grootste belang dat we ons dat blijven realiseren. Duivensport is een mooie 
hobby, maar de gezondheid van allen om ons heen is veel belangrijker. De protocollen zijn 
opgesteld ter bescherming van ons allemaal en niet om het ons moeilijk te maken. 
Zorg voor een strikte naleving en wanneer nodig, wijs iedereen op hun verantwoordelijkheid 
om dit mogelijk te blijven maken. 
 
Mochten er wijzigingen komen in de protocollen of voorschriften, dan wordt Uw vereniging 
per omgaande op de hoogte gesteld en wordt er ook verwacht dat dit per direct kenbaar 
wordt gemaakt aan alle leden. 
 
Blijf gezond en geniet van de duiven. 
 
Willy Huige 
Secr.afd.Zeeland 
  


