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Technische toelichting op versie 3.0 van het protocol en ‘vraag en antwoord’ (FAQ) 
 
Huidige situatie 
Nadat er mogelijkheden zijn ontstaan voor de duivensport op basis van de verruiming voor het 
buitensporten heeft de Werkgroep COVID-19 van de NPO versie 1.0 van het protocol geïntroduceerd. 
Alle afdelingen werken nu met versie 2.0 van het protocol en het naleefgedrag blijft hoog. Alle 
afdelingen pakken op de juiste wijze hun rol in het toezicht en daarmee de zelfregulering van het 
protocol. Met de juiste naleving van het protocol is sprake van een landelijk eenduidige en 
verantwoorde aanpak. Met de verruimingen van 1 juli 2020 zijn we nu toe aan versie 3.0 van het 
corona-protocol voor de duivensport. Hieronder lichten we de wijzigingen puntsgewijs toe. 
 
Gebruik sportkantines weer toegestaan 
Met ingang van 1 juli is het gebruik van sportkantines tot 100 personen, zonder gezondheidscheck, 
weer toegestaan. Deze 100 personen kunnen alleen in het gebouw als de ruimte daarvoor groot 
genoeg is. Boven de 100 personen moet de gezondheidscheck wel worden uitgevoerd. In de praktijk 
zal dit maar voor een beperkt aantal verenigingen van toepassing zijn. Voor alles geldt dat er gewerkt 
moet worden met vaste zitplaatsen. Om dit goed te reguleren is het daarom noodzakelijk om als 
vereniging een inrichtingsplan te maken.  
 
Inrichtingsplan 
Verenigingen dienen een inrichtingsplan op te stellen, wat kan verschillen voor het inkorven en het 
afslaan. In het plan staat het maximaal aantal bezoekers per ruimte benoemd. Bezoekers mogen 
alleen plaatsnemen op vaste zitplaatsen die met minimaal 1,5 meter afstand zijn opgesteld. Veel 
hangt af van de beschikbare ruimte, het aantal inkorftafels en de leden die gebruik willen maken van 
het gebouw. Het was al voorgeschreven dat er in het gebouw looproutes en scheidingsvakken 
aanwezig moeten zijn. Nu het gebouw door nog meer mensen gebruikt gaat worden zal dit wellicht 
moeten worden herzien. Een inrichtingsplan dient in het gebouw aanwezig te zijn en kunnen worden 
overlegd bij een controle door de afdeling of andere toezichthouders.  
 
Toch weer een rooster 
Verenigingen kunnen in de situatie komen dat het vloeroppervlak van het gebouw onvoldoende is 
om alle leden gelijktijdig in het verenigingsgebouw toe te laten. In dit geval moet een vereniging dit 
reguleren door een rooster op te stellen voor het inkorven, afslaan en het gebruik van de kantine. 
Door te werken met een rooster kunnen verenigingen voorkomen dat er te veel mensen in het 
verenigingsgebouw aanwezig zijn en de noodzakelijke 1,5 meter niet wordt behaald. 
 
Protocol Koninklijke Horeca Nederland 
Het gebruik van de kantine kent wel enkele voorwaarden; hiervoor wordt verwezen naar het 
protocol van Koninklijke Horeca Nederland. Dit protocol dient te worden gebruikt voor de 
openstelling van onze verenigingsgebouwen en de horeca-activiteiten. In dit protocol worden 
hygiëne-maatregelen voorgeschreven die voor het gebruik van de kantines dienen te worden 
opgevolgd. Voor het inkorven en afslaan gelden de hygiëne-maatregelen uit het protocol van de 
NPO. 
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Afstand houden 
De basis is en blijft, houd altijd 1,5 meter afstand tot een ander persoon. Bij alle werkzaamheden in 
het verenigingsgebouw moet er 1,5 meter afstand worden gehouden. Oplossingen zoals 
spatschermen of andere constructies met wanden en openingen zijn niet toegestaan. We zien dat er 
verenigingen zijn die hier mee willen gaan werken maar het RIVM staat deze inventieve oplossingen 
niet toe.  
 
Inkorven bij een NIC 
Voor de nationale vluchten moet er worden ingekorfd bij een Nationaal inkorfcentrum (NIC). Een 
liefhebber die hiervoor buiten zijn/haar eigen vereniging moet inkorven neemt vooraf contact op 
met het NIC. In overleg met het NIC kan dan een inkorftijd worden toegekend en kunnen de lokale 
afspraken van het NIC bekend worden gemaakt. Door voldoende afstand te houden en alle hygiëne-
voorschriften op te volgen is dit een verantwoorde manier van inkorven die past binnen de huidige 
regelgeving.  
 
Blijf alert 
Het is niet zo dat we met versie 3.0 weer terug zijn naar de ‘oude duivensport’ zoals we die kenden 
van voor de corona-pandemie. Hoewel het virus afneemt is het nog wel steeds aanwezig en een 
besmetting in een duivenvereniging kan grote gevolgen hebben. Het blijft belangrijk om hygiëne-
maatregelen te treffen en voldoende afstand te houden. Blijf daarom alert op het naleven van de 
regels, op uw gezondheid en die van anderen. We doen het goed als duivensport en dat moeten we 
met elkaar zien te behouden. 
 
Vragen via de coronafunctionaris 
De vorige keer hebben we als werkgroep verenigingen en leden met vragen doorverwezen naar de 
coronafunctionaris binnen de eigen afdeling. Ook voor versie 3.0 zijn alle functionarissen 
meegenomen in de inhoud van dit protocol en zijn daarom goed in staat om uw vragen te 
beantwoorden.  
 
Vraag en antwoord over het protocol voor de duivensport 
 
Ter verduidelijking van het protocol is er een ‘vraag en antwoord’ opgesteld.  
 
 Algemeen 
 

1. Zijn wij als vereniging verplicht om mee te werken aan het inkorven van duiven? 
Nee, het is een beslissing die de vereniging zelf mag nemen. Lokale omstandigheden kunnen 
er de oorzaak van zijn dat dit voor sommige verenigingen niet mogelijk is om duiven in te 
korven. Leden die wel willen inkorven kunnen contact leggen met een vereniging in de 
omgeving. 
 

2. Wie is verantwoordelijk voor het toezicht in de vereniging? 
Hiervoor is de centrumleider verantwoordelijk. Deze hebben wij in het protocol ook 
benoemd als de toezichthouder. Deze rol mag ook worden overgedragen gedurende het 
proces. Deze persoon houdt voortdurend in de gaten of men zich aan het protocol houdt.  
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3. Wat doet de afdeling aan toezicht? 
De afdelingen hebben voor de eerste vlucht alle verenigingen bezocht om te beoordelen of 
men op de juiste wijze invulling geeft aan het protocol. Daarna zullen er wekelijks 
steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd door de afdeling.  

4. Waarom moet het protocol in de club aanwezig zijn? 
We vallen onder een regionale Noodverordening. De Veiligheidsregio heeft de gemeenten 
gevraagd om hier toezicht op te houden. Als een gemeentelijke toezichthouder op de 
Noodverordening komt voor een controle dan dient het protocol te kunnen worden  

5. Waar dient het inrichtingsplan voor? 
Een vereniging moet een plan maken waarop duidelijk is hoeveel mensen er waar in het 
gebouw aanwezig mogen zijn. Er moet worden gewerkt met vaste zitplaatsen. Voor het 
inkorven en het afslaan kan dit verschillend zijn. In het plan moeten de looproutes en de 
functies per ruimte benoemd zijn. Het plan moet beschikbaar zijn als er toezicht wordt 
gehouden door de afdeling of een andere toezichthouder.  

6. Wij hebben statefels in ons verenigingsgebouw? 
De regels zijn dat er in het gebouw alleen mag worden verbleven op vaste zitplaatsen. Het 
gebruik van statafels is daarom niet toegestaan.  

7. Hoe werkt dat dan bij de werkzaamheden voor het inkorven en afslaan? 
De vaste zitplaatsen gelden voor de verblijfsruimten zoals kantines. De leden die in het 
gebouw aanwezig willen zijn moet zitten op vaste zitplaatsen in de kantine. De 
functionarissen kunnen in de ruimten waar wordt ingekorfd en de andere werkzaamheden 
worden uitgevoerd vrij bewegen als er maar 1,5 meter afstand wordt bewaard. 

8. Moeten we alle desinfecterende handelingen nog uitvoeren? 
Voor zowel het inkorven als het afslaan blijft de procedure met daarin alle desinfecterende 
handelingen gelijk. Door afstand houden en een goede hygiëne zijn we in staat om 
overdracht van het virus te voorkomen.  

9. Moet iedereen zijn handen desinfecteren bij binnenkomst? 
Ja, bij binnenkomst van het gebouw desinfecteert iedereen zijn/haar handen. Ook dienen er 
in het gebouw op meerdere plekken mogelijkheden te zijn om je handen te kunnen 
desinfecteren.  

10. En de stoelen en tafels dan? 
Als iemand vertrekt dan dient voordat iemand anders er gebruik van maakt de stoelen en 
tafels te worden gedesinfecteerd.  

11. Hoe gaat het met het betalen van vluchtgelden of consumpties? 
Het werken met contant geld moet worden vermeden. Er zijn voldoende oplossingen om dit 
digitaal af te werken.  
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Inkorven 

12. Hoeveel inkorftafels mogen wij inrichten? 
Er is geen beperking op het aantal inkorftafels. Er mogen maximaal 100 personen in het 
gebouw aanwezig zijn en deze dienen altijd 1,5 meter afstand te bewaren tot een ander 
persoon. Vooral de beschikbare ruimte en het aantal liefhebbers bepalen de mogelijkheden.  

13. Mag de liefhebber bij het inkorven aanwezig zijn? 
Ja, maar wel op minimaal 1,5 meter afstand. Het inkorven wordt nog steeds volledig 
zelfstandig uitgevoerd door de inkorver. De liefhebber kan op afstand toekijken. Het 
uitvoeren van alle handelingen vraagt echter wel concentratie en de aanwezigheid van een 
extra persoon dient dit niet te verstoren. De liefhebber mag geen rol hebben bij het 
uitvoeren van de hygiëne-maatregelen bij het inkorfproces.  

14. Mogen leden zelf weer de inkorfstaten ondertekenen? 
Ja, nu de liefhebber ook weer in het gebouw mag kan dit weer. De toezichthouder zal de 
inkorfstaat ter ondertekening aanbieden bij de liefhebber. De onderlinge afstand van 1,5 
meter blijft gewaarborgd.  

15. Mogen we ook werken met gummiringen? 
Ja, mits deze handeling zelfstandig door de inkorver kan worden uitgevoerd. Er zijn 
mogelijkheden om ringentangen te laten bedienen door één persoon bijvoorbeeld door een 
onderarm-lepel of een voetpedaal.  

16. Hoe gaan we om met restduiven en -manden? 
Doordat liefhebbers vooraf aan moeten geven met hoeveel duiven ze komen kan er 
nauwkeuriger worden bepaald hoeveel restduiven er zijn. Vanwege de onderlinge afstand 
van minimaal 1,5 meter is het laten ‘overlopen’ van duiven praktisch niet uitvoerbaar. Zet de 
restduiven apart en overleg met de chauffeur welke mogelijkheden er zijn.  
 
Vervoer 

17. Hoe gaan we om met het samenvoegen van de verzendmanden die terugkomen van de 
verschillende ophaalroutes? 
Per afdeling gaat dit op verschillende manieren. Het is aan de afdelingen om hier een plan 
voor te maken en dit voor te leggen aan de Werkgroep NPO COVID-19. In gezamenlijkheid zal 
dan worden bepaald hoe hier invulling aan kan worden gegeven.  

18. Mogen de chauffeur en de convoyeur wel samen rijden? 
Vanuit de branche is het toegestaan om met twee personen in een cabine te verblijven. Ze 
moeten onderling wel afstand bewaren. Het is wel mogelijk om samen te reizen en te 
verblijven.  
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19. Wat als een vlucht niet gelost kan worden? 
Een vlucht die niet gelost kan worden zal in eerste instantie worden uitgesteld naar de 
volgende dag. Mocht dit niet lukken dan zullen de duiven terug naar de lokalen gaan. Er zijn 
dan twee mogelijkheden de duiven worden in de eigen omgeving gelost. Een andere 
mogelijkheid is dat de duiven terug naar de lokalen worden gebracht. Hier geldt dan de 
omgekeerde procedure van het inkorven van de duiven.  
 
Afslaan 

20. Mogen leden de aankomstlijsten weer zelf ondertekenen? 
Ja, nu de liefhebber weer in het gebouw mag kan dit weer. De toezichthouder zal de 
aankomstlijst ter ondertekening aanbieden bij de liefhebber. De onderlinge afstand van 1,5 
meter blijft gewaarborgd.  


