Notitie IWB (Instituut Wedvlucht Begeleiding)
Het IWB heeft diverse taken en verantwoordelijkheden. Het adviseert de afdelingen door meteo
adviezen te vertalen naar relevante informatie voor duivenlossingen en het coördineert de lossingen
om kruislossingen te vermijden. Het doel van dit alles: onze duiven zo verantwoord mogelijk lossen.
Het IWB kan onafhankelijk haar werk doen. Het IWB is belangrijk voor de duivensport en alle
liefhebbers. We hebben immers er allen belang bij dat onze duiven goed naar huis komen. Ook is het
als onafhankelijk instituut belangrijk voor de duivensport in geval van vragen van de overheid en/of
maatschappij in algemene zin en bij calamiteiten. Het IWB en de manier waarop het IWB haar werk
doet maakt aantoonbaar dat we bij het lossen van duiven verantwoord onze sport bedrijven en
dierenwelzijn zeer serieus nemen.
Het nut en de noodzaak van het bestaan van het IWB staat daarmee buiten kijf. Wel zijn er op dit
moment vragen en twijfels over de invulling van het takenpakket van het IWB. De redenen hiervoor
zijn divers;
- Het IWB is niet altijd in staat om tijdig de relevante informatie te leveren.
- De kwaliteit van de IWB adviezen is niet altijd onomstreden c.q. afdelingen bedienen zich van
andere informatie bronnen waaraan meer waarde wordt gehecht of die voor hen praktischer
zijn in het gebruik.
- Het aantal contacten en contact momenten is soms te groot en daardoor inefficiënt. Het
komt voor dat een afdeling per regio lost en daarvoor per regio een aparte
lossingscommissie of functionaris aanstelt.
- De applicatie die wordt gebruikt om kruislossingen te voorkomen blijkt in de praktijk niet
eenvoudig te hanteren. Snelheden correct inschatten, variatie in de vlieglijn en tijdigheid van
het aanleveren van lossingsinformatie blijken lastige zaken.
- Er leven hardnekkige vooroordelen bij duivenliefhebbers zoals bijv. dat vroeg lossen bij warm
weer altijd beter is of dat inversie een fabeltje is.
- Het draagvlak en gezag van de het IWB wordt, al dan niet terecht, verschillend beoordeeld.
Het NPO Bestuur constateert de volgende knelpunten;
1. Het IWB moet voldoende draagvlak en gezag hebben.
2. De informatie voorziening naar de liefhebbers, vooral in “Wie lost waar” moet en kan beter.
3. De informatie voorziening naar de lossing functionarissen kan beter worden gestroomlijnd.
Het inrichten van een informatie portal, waarop men kan inloggen voor de meest actuele
informatie lijkt een betere oplossing dan de huidige methode welke gebaseerd is op appen/of e-mail verkeer.
4. In de huidige werkwijze van het IWB worden wedvluchtdata en bijhorende
weersomstandigheden niet systematisch opgeslagen. Dat maakt het moeilijk om achteraf
onderzoek te doen naar bijvoorbeeld verliezen van duiven en impact van bepaalde
weersomstandigheden.
5. In de NPO reglementen en statuten is zeer weinig opgenomen over de taken en
bevoegdheden van het IWB. Het IWB ontleent haar bestaan en rol aan in het verleden

genomen besluiten in de Ledenraad. Aangezien het IWB een cruciale rol vervult in onze
duivensport horen de rol en bevoegdheden van het IWB in de reglementen en statuten
verankerd te worden.
6. Hoewel de duivensport veel dank is verschuldigd aan de huidige IWB functionarissen
constateert het NPO bestuur dat het tijd is voor een wisseling van de wacht.
Deze overwegingen brengen het NPO Bestuur tot de volgende besluiten;
- Om met directe ingang de heren Enrico Doldersum, Johan den Hartog, Jouke Rottine en Hans
Tap te benoemen tot leden van het IWB.
- Het IWB te vragen de informatie voorziening naar liefhebbers en lossing functionarissen te
stroomlijnen
- Het IWB te vragen wedvluchtdata en bijhorende weerdata vast te leggen.
Het nieuwe IWB heeft aangegeven deze taken op te pakken in zich hierin te laten bijstaan door Zimoa
voor wat betreft meteorologische data, verwachtingen en ondersteuning.
Het NPO Bestuur zal zorg dragen voor het verankeren van de taken en bevoegdheden van het IWB in
de statuten en reglementen van de NPO.
Tot slot
De duivensport is veel dank verschuldigd aan de vertrekkende IWB functionarissen, Arie van Dam en
Kees Elzinga voor vele jaren trouwe dienst. Arie en Kees bedankt!
Het NPO Bestuur

