Amendement Afdeling 3 Hitteprotocol
Antwoorden in rood
Geacht bestuur,
We hebben het punt hitte protocol uitgebreid bestudeerd en willen de volgende wijzigingen
voorstellen: Het WOWD is auteur van het Hitteprotocol. Zij stellen het Hitteprotocol op volgens de
laatste wetenschappelijke inzichten en doen dit geheel onafhankelijk. Deze onafhankelijkheid,
werkwijze en deskundigheid is een groot goed en een krachtig signaal richting duivenliefhebbers,
maatschappelijke organisaties en politiek. De werkwijze voor het aanbrengen van wijzigingen in het
Hitteprotocol is dat het NPO bestuur suggesties doorstuurt aan het WOWD. Het WOWD zal
vervolgens deze suggesties in overweging nemen. De recente aanpassingen/verbeteringen van het
Hitteprotocol hebben bewezen dat dit proces goed werkt.
1. Op de liefhebberskaart staat bij punt 5 “ korf alleen (jonge) duiven in die gezond zijn”. Graag
het woord jonge hier weghalen. Immers ook bij de oude duiven mogen alleen gezonde
duiven worden ingemand! Dit lijkt het NPO bestuur een zinvolle suggestie en wij zullen het
doorsturen aan het WOWD.
2. Bij de vervoerderskaart wordt naar onze mening teveel uitgegaan van niet aangepaste
wagens. De bovenste rij leeglaten geldt bijvoorbeeld niet altijd. Bij punt 3 de volgende tekst
als voorstel: Laat de bovenste mandenrij leeg als u geen andere ventilatie- en isolatie
maatregelen heeft genomen waardoor u het verschil in de wagen tussen de bovenste en
onderste rij manden kunt beperken tot maximaal 2o Celsius. Het WOWD heeft bij het
opstellen van het Hitteprotocol overleg gehad met het Platform Transport. De actuele
toestand en verscheidenheid van de in gebruik zijnde transport middelen is het WOWD
bekend. Omdat er verscheidenheid is in transportmiddelen en we dit jaar een proces gaan
opstellen voor certificatie van transportmiddelen stelt het NPO bestuur voor dit vraagstuk
mee te nemen bij de certificering van duiven transport middelen. Bij het opstellen van de
certificering zal het NPO bestuur het WOWD betrekken en consulteren.
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