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Inleiding
Voor het organiseren van training en wedvluchten is het verkrijgen en behouden van
losplaatsen van cruciaal belang. Zonder losplaats immers geen vlucht. Wanneer er een
grotere groep duiven gelost wordt kan dit overlast veroorzaken. Meetrekkende jonge
duiven, beïnvloeding van een concours op de losplaats zijn voorbeelden van overlast. Dit
geeft onrust en onvrede onder Nederlandse, Duitse, Belgische en Franse duivenliefhebbers.
Problemen worden vaak veroorzaakt door onaangekondigde of illegale lossingen en last
minute verandering van losplaats. Daarnaast is het uiteraard vanzelfsprekend dat er op de
losplaats geen sprake is van norm overschrijdend gedrag en dat de losplaats altijd schoon
wordt achtergelaten.
Het is in het algemeen belang van de duivensport dat we goede losplaatsen hebben en
behouden. Het is daarom dat we hebben afgesproken dat er altijd voor een lossing van een
groep duiven een lossingsvergunning aangevraagd moet worden. Ook wordt er in principe
niet afgeweken van een vastgestelde losplaats of los datum tenzij het welzijn van onze
duiven in het geding is of in een geval van overmacht. De NPO Ledenraad van 28 november
2020 heeft het voorgestelde Losplaatsen beleid welke dit regelt goedgekeurd. De afspraken
van het Losplaatsen beleid zijn daarmee bindend voor alle verenigingen, afdelingen en
liefhebbers.
Waar staan we nu?
Afdelingsvluchten
Voor de reguliere vluchten welke door de afdelingen worden georganiseerd verloopt alles
volgens planning. Dat wil zeggen dat voor aanvang van het vliegseizoen alle losplaatsen
bekend zijn en dat daar in principe ook niet meer vanaf wordt geweken. Enkel als het welzijn
van onze duiven in het gedrang komt of als er sprake is van overmacht kan de losplaats
gewijzigd worden.
Extra vluchten buiten het reguliere afdeling programma
Het kan voorkomen dat in het vluchtseizoen er behoefte is aan extra training vluchten. Om
te beginnen is het uitgangspunt dat het plannen van training vluchten zoveel als mogelijk
wordt meegenomen bij het opstellen van het afdeling vliegprogramma. In die gevallen dat
er extra training vluchten noodzakelijk worden geacht zal het NPO bureau hier aan
meewerken en een vergunning verstrekken mits de aanvraag(en) 3 weken voor de training
vlucht worden ingediend. Extra wedvluchten zijn niet toegestaan in het seizoen.
Training vluchten georganiseerd door verenigingen
Elke vereniging die een trainingsvlucht organiseert dient via de afdeling hiervoor een
lossingsvergunning aan te vragen. Dat geldt ook als de duiven zelf vervoerd worden of met
een particuliere en of Belgische vervoerder. Hier zijn geen uitzonderingen op! Bij een
africhting van 500 duiven of minder worden voor het verstrekken van een

lossingsvergunning geen kosten in rekening gebracht. De proces afspraken inclusief
mogelijke boetes gelden ook voor deze vluchten. Voor het lossen van de duiven neemt men
indien mogelijk contact op met de lossingscommissie van de afdeling.
Training vluchten georganiseerd door particulieren of bedrijven.
Deze vluchten zijn verboden. Uitsluitend het NPO, de afdelingen en basis verenigingen
kunnen wed- en trainingsvluchten organiseren. Een particuliere organisator of bedrijf mag
uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de NPO, afdeling of vereniging vluchten mede
organiseren anders betreft het een illegale vlucht. Het is leden niet toegestaan deel te
nemen aan illegale vluchten. Afdelingen, verenigingen en leden worden geacht melding te
maken van illegale vluchten waarna sancties volgen.
Najaar of Taartvluchten
Voor het organiseren van najaar of taartvluchten dienen de aanvragen via de afdeling niet
later dan 1 juli ingediend te zijn bij de NPO. De lossingsvergunningen worden dan verstrekt.
Verandering van geplande losplaats is niet mogelijk tenzij het welzijn van onze duiven in het
geding is of in geval van overmacht. Voor het lossen van de duiven dient men contact op te
nemen met de lossingscommissie van de afdeling. Het is particuliere organisatoren en
bedrijven niet toegestaan Najaar of Taartvluchten te organiseren.
Handhaving
Concoursorganisaties die zonder lossingsvergunning toch duiven lossen verbeuren een boete
van 1.000 euro per overtreding. Het NPO bestuur zal dit sanctie beleid handhaven.
Het NPO bestuur

