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Nuland, 15 januari 2022

Geacht NPO bestuur,
Hierbij dienen wij, namens afdeling Oost-Brabant, de volgende voorstellen in:

1) IWB communicatie met verenigingen en CC’s..
In het verleden, voor seizoen 2021, konden verenigingen en CC’s rechtstreeks gebruik
maken van het IWB wat het lossen van duiven op africhtingsvluchten aanzienlijk
vereenvoudigde. Deze africhtingsvluchten waren aangemeld en er was een
lossingsvergunning verstrekt. Door deze manier van werken van het IWB werden
kruislossingen en beïnvloedingen voorkomen. In seizoen 2021 werd dit geweigerd door het
IWB. Het IWB wilde alleen een lossingsadvies verstrekken aan de lossingsverantwoordelijke
van de afdeling. Op dit werk zitten deze vrijwilligers niet te wachten, ook omdat dit vaak door
de week is, op een werkdag voor onze jonge vrijwilligers. Verder missen ze het totaalbeeld
van lossingen elders die van belang zijn of kunnen zijn.
Voor de lossingsvergunning dient betaald te worden door verenigingen en CC’s, dus wordt
daarmee ook betaald aan direct IWB-lossingsadvies.
Wij stellen dan ook voor om m.i.v. seizoen 2022 weer de mogelijkheid te creëren dat
verenigingen en CC’s direct contact op kunnen nemen om rechtstreeks van het IWB een
lossingsadvies te ontvangen.

2) Meldplicht alleen voor verloop van de vlucht, geen tijdslimiet meer.
In het verleden is een meldplicht, met een beperkte tijdslimiet, ingesteld. De bedoeling was
dat vroege duiven zeer snel gecontroleerd konden worden. De praktijk is echter dat de
controle nu plaatsvindt op de duif die als eerste geklasseerd zal gaan worden. En alleen die
eerste duif wordt dan gecontroleerd uren na aankomst van die duif. Dan heeft de tijdslimiet
naar onze mening geen enkel nut meer. De meldplicht dient wel gehandhaafd te blijven om
het verloop van de vlucht te kunnen volgen. Vanwege het snelle verloop van mid- en
dagfond vluchten tegenwoordig, zou de meldplicht alleen voor marathonvluchten ingesteld
moeten kunnen worden.
Ons voorstel is dan ook om de meldplicht te behouden voor de marathonvluchten, maar de
tijdslimiet zo ruim te stellen dat dit doel kan worden nageleefd.

3) Een duif mag maar één keer voor een vluchtweekend worden ingekorfd.
Het blijkt dat er soms duiven twee keer worden ingekorfd voor twee vluchten in hetzelfde
weekend. De duif is zaterdag, in seizoen 2021 soms zelfs vrijdags al thuisgekomen, en
wordt dan direct ingekorfd voor een tweede vlucht, waarvan de geplande aankomstdag ook
in datzelfde weekend is. Dit alles voornamelijk om goed te scoren in de diverse
duifkampioenschappen en in de verschillende rankings omdat er een extra vluchtresultaat
gerealiseerd kan worden.
Uit het oogpunt van dierenwelzijn zou een duif niet twee keer in hetzelfde weekend in
gemand mogen worden.
Ons voorstel is om in de NPO-reglementen op te nemen dat het niet is toegestaan om een
duif in te korven voor twee vluchten in hetzelfde weekend.

4) Lossingen Marathon vluchten
In seizoen 2021 zijn de duiven van Bordeaux en Bergerac gelost op een ongunstig tijdstip.
De duiven zijn de nacht ingestuurd is de mening van een grote meerderheid van de
Marathon spelers. Op de geplande lossingsdag had men beter ’s-morgens al kunnen lossen,
maar in het verleden gemaakte afspraken staan dit kennelijk niet toe. Op de geplande
lossingsdag mogen de duiven ’s morgens niet gelost worden. De dagen na de geplande
lossingsdag kan dit wel.
Ons voorstel is om ook op de dag van lossing, in de meeste gevallen vrijdag, al ’s-morgens
de duiven voor een Marathon vlucht te mogen lossen.

Met vriendelijke groeten,
Namens bestuur Oost-Brabant,
Ron Hanegraaf
Secretaris.

