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Plan van aanpak veilige duivensport in de corona-periode  
   Afdeling 2 Brabant 2000 
 
 
 
       Bergen op Zoom, 18 mei 2020 
 

Afdeling 2 Brabant 2000 gaat op basis van de voorschriften van de 
Nederlandse overheid en de door de werkgroep Covid-19  NPO 
opgestelde protocollen en voorgeschreven maatregelen, op de 
volgende wijze te werk met ingang van 11 mei 2020: 
 

1. Alle verenigingen zijn en worden direct en rechtstreeks 
geïnformeerd over de vastgestelde protocollen, voorschriften, 
maatregelen, informatie en instructiemateriaal voor het veilig 
inkorven en laden van de duiven, het afslaan van de klokken en 
het chippen van de duiven. 

 
2. Voor de eerste inkorving bij een vereniging wordt het 

inkorflokaal geïnspecteerd door een bestuurslid van de afdeling 
of een daartoe gemachtigde controleur  om na te gaan of de 
daarin getroffen maatregelen voldoen aan de voorgeschreven 
protocollen. Indien dit het geval is wordt de daarvoor opgestelde 
checklist( zie de bijlage)  in 2- voud door de vereniging en de 
afdeling ondertekend .1 exemplaar blijft in de vereniging ten 
behoeve van eventuele controle door een boa/handhaving en het 
andere exemplaar gaat naar het secretariaat van de afdeling zodat 
de Covid 19 werkgroep adequaat kan worden geïnformeerd. Een 
vereniging kan niet inkorven voordat daar, mede op basis van de 
ondertekende checklist , toestemming voor wordt gegeven. 
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3. Bij verenigingen die ( nog) niet voldoen aan de voorschriften 
kan niet worden ingekorfd. De duiven worden daar door de 
afdeling niet opgehaald. Tevens is het voor de leden  van deze 
verenigingen niet mogelijk om bij een andere vereniging in te 
gaan korven. Indien een vereniging in het geheel niet kan 
voldoen aan de voorschriften worden er gedurende het hele 
seizoen 2020 geen duiven opgehaald , maar kunnen de leden wel 
inkorven bij een naburige vereniging die wel aan de 
voorschriften kan voldoen  mits dit voorafgaande aan de 1e 
inkorving tussen de verenigingen is overeengekomen. 

 
4. Steekproefsgewijs en zonder vooraankondiging wordt bij de 

verenigingen gecontroleerd of de protocollen correct worden 
nageleefd. Daarvoor worden door het bestuur van de afdeling 
een aantal controleurs aangesteld / gemachtigd. Wekelijks zal de 
afdeling een steekproef houden bij 5-10 verenigingen: deze 
worden onaangekondigd bezocht om te kijken of er inderdaad 
gewerkt wordt volgens de voorgeschreven werkwijze. 

 
5. Basisleden worden opgeroepen om melding te maken van het 

niet naleven van de protocollen voor inkorving en/of afslaan 
binnen hun vereniging. 

 
6. Toestemming voor het inkorven zal worden ingetrokken als 

blijkt dat een vereniging zich niet strikt aan de protocollen 
houdt. De duiven worden daar dan niet meer door de afdeling 
opgehaald en de leden van deze vereniging krijgen geen 
toestemming om bij een andere vereniging te gaan inkorven. 

 
7. Het vervoer van de duiven van de afdeling wordt verzorgd door 

de eigen vervoersorganisatie. Ook hierbij worden de vigerende 
regelgeving omtrent Coronamaatregelen en voorschriften 
zorgvuldig nageleefd en wordt daarnaast de regelgeving omtrent 
transport van duiven in acht genomen. 
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8. De lossingen zullen plaatsvinden met inachtneming van de op de 

losplaats in het betreffende land geldende voorschriften. 
 

9. Het is de verenigingen van onze afdeling toegestaan om 
aankomstlijsten te maken zoals in het protocol wordt toegestaan. 
Echter het vervliegen van kampioenschappen en 
poulemogelijkheden zijn daarbij tot nader order of bericht  niet 
toegestaan. 
 

10. Alle niet nader benoemde regelgeving zoals vastgelegd in de 
NPO reglementen en het aanvullende wedvluchtreglement 
Brabant 2000 blijven ook van kracht gedurende de periode dat 
de corona maatregelen van kracht zijn. 

 
11. De afdeling zal nauwlettend toezien op naleving van genoemde 

protocollen en voorschriften en de daarin vermelde sancties 
toepassen indien een vereniging of basisleden hierbij in gebreke 
blijven. 

 
12. Aan de werkgroep Covid-19 wordt wekelijks kort en bondig 

verslag gedaan van de gang van zaken binnen de afdeling met 
betrekking tot het veilig beoefenen van de duivensport. Daarbij 
wordt vermeld wat goed gaat, fout ging en hoe daar op geacteerd 
is. Indien nodig geacht worden eventuele verbeterpunten 
aangedragen. 

 
13. Iedere vereniging zal aan  de gemeente waarin de vereniging ( 

sportgebouw of horecagelegenheid ) gevestigd is melden dat 
gestart wordt met activiteiten m.b.t. het inkorven van  de duiven 
met inachtneming van de thans geldende regelgeving ( geen 
kantine, 1,5 meter afstand en maximaal 3 personen in de locatie) 
. 

 


