
 
 

 
Beleidsnotitie      
 

Opleervluchten Zeeland’96 
 
 
Algemeen 
Jaren geleden is de Afdeling Zeeland gestopt met het zelf organiseren van een adequaat 
opleer-programma voor onze duiven. 
Hieruit ontstane initiatieven via de Nishoek en Heikant bleken een groot succes, ook 
financieel. 
En dit ondanks het feit dat vele leden die op een grote afstand van deze plaatsen wonen hier 
geen gebruik van konden maken. 
Deze laatste groep leden voelt zich benadeeld omdat er sprake is van ongelijke kansen op 
de vluchten. 
Immers de groep liefhebbers die op korte afstand woont van Nishoek en Heikant heeft veel 
meer mogelijkheden om zelfs meerdere keren per week op te leren en duiven in de juiste 
conditie aan de start van een wedvlucht te brengen. 
Liefhebbers uit het noorden en westen van de provincie ervaren dit als concoursvervalsing. 
Al een paar jaar is er een roep vanuit de verenigingen om weer als afdeling een opleer-
programma aan te bieden aan alle leden waardoor er ook gelijkere kansen ontstaan voor 
liefhebbers ongeacht waar je woont. 
Het nieuwe bestuur wil aan de roep van de leden gehoor geven door een serieus opleer-
programma aan al haar leden aan te bieden. 
 
Randvoorwaarden 
Uiteraard speelt het kostenplaatje bij de keuzes voor een opleer-programma een belangrijke 
rol.  
Het moet wel betaalbaar blijven. 
Dat betekent dat er zoveel mogelijk duiven in de afdelingscontainers ingekorfd moeten 
worden. 
Om de kosten te beheersen zal het aantal ophaalpunten kritisch bekeken moeten worden. 
 
Opties 

1. (Doordeweekse) opleervluchten op de voor de hand liggende momenten, n.l voor / 
aan het begin /tijdens  de oude duivenvluchten, jonge duivenvluchten en navluchten 

2. (doordeweekse) opleervluchten in combinatie met de ophaalroutes voor de 
marathonvluchten op dinsdag. Dus vluchten op woensdag. 

3. Opleervluchten in combinatie met de ophaalroutes voor de midfondvluchten op 
vrijdag. Dus vluchten op zaterdag. Voor 2021 zal dit echter alleen gelden voor de 
Melun vluchten met 1 nacht mand. 

4. Opleervluchten voor oude duiven in combinatie met jonge duivenvluchten. 
Voor 2021 zal er geen gebruik worden gemaakt van deze optie. 
 

 



Ophaalpunten 
Het aantal ophaalpunten voor de opleervluchten: 

• Voor optie 1 in principe zo veel mogelijk/alle verenigingen  

• Voor opties 2, 3 en 4 conform ophaalschema originele vlucht 
 
Regelgeving NPO (Losplaatsen beleid) 
Volgens de NPO reglementen kunnen naast de NPO en de afdelingen ook verenigingen 
vluchten organiseren. Verder is het geen partijen toegestaan (opleer)vluchten te organiseren. 
De organiserende verenigingen dienen toestemming en lossingsvergunningen aan te vragen 
bij hun afdeling. Dit ongeacht het aantal duiven en ongeacht welke (evt. buitenlandse) 
vervoerder. 
Voor vluchten boven de 500 duiven dient de betreffende vereniging via de afdeling Euro 
175,- / vlucht te betalen aan de NPO. 
 
Toestemming / lossingsvergunningen aan verenigingen 
Teneinde de kosten en dus de vrachtprijs voor al onze leden zo laag mogelijk te houden 
dienen er zoveel mogelijk duiven door de afdeling Zeeland’96 c.q. haar vervoerder in 
opdracht van Zeeland’96, vervoerd te worden. 
Dat betekent dat de afdeling geen toestemming/lossingsvergunning verleent aan 
verenigingen tot het mogen organiseren van (opleer)vluchten ingeval: 

• De afdeling in het zelfde weekend of binnen een week voor of na de dag van 
inkorving van de aangevraagde opleervlucht op vitesse afstand zelf al een 
(opleer)vlucht organiseert op een vitesse afstand 

• De afdeling in hetzelfde weekend of binnen een week voor of na de dag van inkorving 
van de aangevraagde opleervlucht op midfond afstand zelf een vlucht organiseert op 
een midfond afstand. Voor seizoen 2021 geldt dit alleen voor de afdelingsvluchten 
vanuit Melun met 1 nacht mand. 

Ingeval van toestemming door de afdeling en toekenning van een lossingsvergunning voor 
(opleer)vluchten van meer dan 500 duiven per vlucht dient er Euro 175,-- per vlucht via de 
afdeling aan de NPO te worden betaald.  
Vrijgesteld van een lossingsvergunning zijn doordeweekse opleervluchten met een afstand 
korter dan 50 km. 

 
Inkorving opleervluchten vanuit andere afdelingen 
Deelname aan door de afdeling georganiseerde (opleer) vluchten staat ook open voor NPO 
leden van andere afdelingen. 
Dit met inachtname van de NPO reglementen en /of afdelingsinstucties. (b.v. registratie) 
 
Voorwaarden verenigingen 
Voor alle (opleer)vluchten waarvoor toestemming/vergunning wordt verleend aan 
vereniging(en) gelden de NPO reglementen. 
De organiserende vereniging garandeert toegang en mogelijkheid tot deelname aan deze 
(opleer)vluchten voor alle NPO-leden, tenzij door de NPO disciplinair gestraft. 
 
 
Bestuur Zeeland’96 
18 maart 2021 


