
Laat anderen niet zitten met jouw duif! 

Rege lmat ig komen bij de  NPO te le fonisch en schrift e lijk klachten 
binnen ove r de  manie r waarop ge re agee rd wordt  wannee r ie mand 
me ldt  dat  hij/ zij e en duif opgevange n hee ft . Vaak zijn dit  me nsen die  
ze lf geen duiven houde n die  vee l moe it e  he bbe n ge daan om de  duif t e  
ve rzorgen e n om achte r he t  t e le foonnummer van de  e igenaar t e  
kome n. Jammer genoeg komt  he t  voor dat  zo  iemand onfat soenlijk 
behande ld wordt  door de  e ige naar van de  duif. Je  kunt  in  zo’n ge val 
nie t  t ege n de  vinde r zeggen dat  je  de  duif nie t  op komt  halen, zonde r 
een ande re  oplossing t e  bie den. 

Duivenhouders onderling 
W annee r zowe l de  e igenaar als me lde r ze lf post duive n houdt , zijn e r 
mee r oplossinge n moge lijk. Je  spree kt  same n af of de  e igenaar de  duif 
ophaalt / laat  ophalen, de  me lde r he t  e igendomsbewijs ont vangt , e e n 
duplicaat  aanvraagt , in  geval van gewonde  duiven de ze  afvoe rt  of 
gewoon de  duif na ee n aant al dagen ve rzorging wee r loslaat  zodat  
deze  zijn  weg kan ve rvolge n. Ook hie r ge ldt  ove rige ns dat  je  alt ijd 
reagee rt  en tot  e en oplossing komt ! 

Onbekend met postduiven 
Bij mensen die  geen duiven houde n, ligt  d it  ande rs. Zij he bbe n vaak 
geen ruimte  om de  duif t e  ve rzorge n of vast  t e  houde n en willen he t  
lie fst  dat  de  duif sne l opgehaald wordt . Lukt  dit  e cht  nie t , legt  u  dan 
duide lijk uit  waarom dit  n ie t  kan e n kom me t  ee n alt e rnat ie f. 
Misschie n woont  e r een duivenlie fhebbe r in de  buurt  d ie  de  duif 
t ijde lijk kan onde rbrengen. Of je  schake lt  e en koe rie r in. 
W il je  dat  ze  de  duif loslat e n, ve rt e l dan dat  een oude re  duif de  weg 
we l wee r t e rug kan vinden. Ee n jonge  duif mee st al ook, maar neem 
die  duif mee  en laat  die  op zijn  minst  10  km van uw huis ve rwijde rd 
los. De  kans dat  de  duif ve rde r vliegt  naar he t  t huishok is dan grote r 
dan dat  ze  naar u t e rug komt . Vee l mensen buit en de  duivensport  zijn 
hie rvan nie t  op de  hoogte . Spree k event uee l af dat  je  laat  we ten 
wannee r de  duif wee r t huis is. 
Let op wat je zegt! 
He laas komt  he t  rege lmat ig voor dat  duivenhoude rs aan de  t e le foon 
nogal ongenuancee rd meede le n dat  ze  hun duif n ie t  t e rug willen. 
Houd e r reke ning mee  dat  de  klachten nie t  alleen bij de  NPO te recht  
kome n, maar ook bij maat schappe lijke  organisat ie s zoals de  



die renambulances en de  Die renbesche rming. Bedenk dat , wannee r 
iemand jouw duif hee ft  opgevange n, deze  mensen dit  doe n me t  de  
alle rbest e  be doe lingen. Ze  wille n duif e n lie fhe bbe r he lpen! Ste l 
daarom alt ijd  he t  be lang van je  duif voorop. Dat  is goed voor de  
duiven en ook hee l be langrijk, voor he t  imago van de  sport . 

Maatschappelijke zorgplicht 
Als je  huisdie ren houdt , en daar vallen post duiven ook onde r, ben je  
hie rvoor ve rantwoorde lijk. Je  hebt  een maat schappe lijke  zorgplicht ! 
Ook in ons re glement  (Eigendomsrecht  en Hokcont role  NPO) st aat  in 
de  art ike le n 17  e n 18  dat  je  voor een voor be ide  part ije n 
bevredigende  oplossing moe t  zorge n 
 
Centraal Hok 
Vee l lie fhe bbe rs denken dat  ze  bij e en me lding van een Cent raal Hok 
geen act ie  hoe ven t e  onde rnemen. Maar volge ns de  NPO-
reglementen moe t  je  ook in dit  geval react ie  ge ven. Doe  dit  zo sne l 
moge lijk. De  cent raal hokbehee rde r wee t  dan of je  als e igenaar nog 
prijs st e lt  op de  duif. Ze ke r in ee n drukke  t ijd bewijs je  daar de  
ce nt rale  hokke n een dienst  mee .  

De  cent raal hok behee rde rs hoe ven de  duive n minde r lang vast  t e  
houden. Ne de rlandse  duive n moesten voorheen 12  dagen 
vastge houden worden na me lddat um. Dit  is  ve rkort  naar 7  dagen. De  
wacht t ijd voor buit enlandse  duiven is ve rkort  van 4  we ken naar 14  
dage n. 

 

https://www.duivensportbond.nl/inloggen/reglementen-1/05-reglement-eigendomsrecht-en-hokcontrole-2021.pdf
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