
Vervoerscommissie 

Vervoerscoördinator: Ruud den Dunnen 06-54637468 

Vervoerscommissie: Jelger Klinkenberg 06-12232218 

 

Voor vragen over het vervoer in de afdeling, zoals aantallen manden, ophaal en dergelijke, kunt u in 
eerste instantie contact opnemen met Ruud den Dunnen. Indien deze niet bereikbaar is dan kunt u 
contact opnemen met Jelger Klinkenberg. 

 

De afdeling is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan duiven tijdens het transport van de 
duiven. Met andere woorden: na het afgeven van de duiven is de Afdeling dus niet aansprakelijk voor 
enige schade. Door deel te nemen aan de vluchten accepteert de eigenaar van de duiven deze 
voorwaarde. 

 

Regels voor vervoer 2022 voor verenigingen 

 

De duivenmand/ box 

Het reglement vervoer en lossingen NPO is van toepassing. 

Conform dit reglement dient de te vervoeren box voorzien te zijn van een stroeve 
vochtabsorberende laag bestaande uit ribbelkarton. Elk ander materiaal is niet toegestaan. 

Aandachtspunten: zorg voor voldoende karton, de gehele bodem moet bedekt zijn! Zorg er ook voor 
dat het karton in de juiste richting gelegd wordt zodat deze niet kan opwaaien als de deuren 
openstaan. Het karton dient uitgerold te worden en dan in de breedte van de mand geplaatst te 
worden. 

De verenigingen dien het schuifwandje links aan de zijkant zodanig vast te binden dat het niet 
mogelijk is dit schuifwandje zonder verwijdering van het touw te openen. 

Aantallen duiven in de box NH 

1 nacht mand: 24-26 duiven in een box 

2 nacht mand midfond: 22-24 duiven in een box 

2 nacht mand dagfond: 21-23 duiven in een box 

Meer dan 2 nachten mand: 20 duiven in een box 

 

 

Aantallen duiven in de box ZH 

2 nacht mand midfond: 27 duiven in een box 

2 nacht mand dagfond: 25 duiven in een box 



 

Houdt u zich aan deze aantallen. De NPO zal bij hoge temperaturen tijdens het inkorven of hoge 
temperaturen op de losplaats adviseren de genoemde aantallen naar beneden bij te stellen.  

Als er verenigingen afwijken van de juiste aantallen duiven in een box, zal hen een of meer boxen in 
rekening gebracht worden. Bovendien zullen de boxen op de verzamelplaats worden aangevuld. 

 

Labels 

Alle boxen dienen voorzien te worden van een label. Elke kring/ losgroep krijgt zijn eigen kleur t.w.: 

Kring 1 Wit 

Kring 2 Groen 

Kring 3 Blauw 

Kring 4 Oranje 

Kring 5 Geel 

Het label dient vastgemaakt te worden aan het handvat aan de voorzijde van de mand. 

Restmanden 

Voorkom restboxen: het vervoer in restboxen is voor de duiven erg onplezierig. Het is toegestaan om 
maximaal 2 duiven extra in de mand te doen (10%) om restmanden te voorkomen. Ook is het 
mogelijk om een restmandje samen te voegen met een restmand van een andere vereniging. Het is 
voor de duiven en voor de begeleiders niet wenselijk om op de verzamelplaats nog restboxen samen 
te voegen. 

Er mogen niet meer dan 2 restboxen per vereniging worden aangeboden, 1 box met duivinnen en 1 
box met doffers. Daar waar de auto komt dienen de restboxen samengevoegd te worden. Op de 
labels dient het juiste aantal duiven vermeld te staan, kreten als VOL zijn niet toegestaan. 

Restmanden moeten aan de voor- en achterzijde een restlabel hebben, waarop het juiste aantal 
duiven staat vermeld. Ook moet de restmand aan de achterzijde de label van de losgroep hebben, 
zodat het voor iedereen duidelijk is om welke losgroep het gaat. 

Voor de restmanden zijn de volgende kleuren van toepassing: 

Restmand doffers: Geel 

Restmand duivinnen: Oranje 

  



 

Laden en lossen van de boxen 

Het laden en lossen van de boxen valt onder verantwoording van de verenigingen en moet door de 
verenigingen zelf uitgevoerd worden. Het laad- en losmateriaal, trappen, planken, steigers enz. moet 
door de vereniging zelf verzorgd worden. Het laden gebeurt op aanwijzing van de 
chauffeur/convoyeur en er zijn geen voorkeurplaatsen in de duivenwagens. 

 

Wilt u er voor zorgen dat de ophaalplaats goed te bereiken is en dat tijdig de vervoerscommissie 
wordt geïnformeerd als de ophaalplaats niet normaal te bereiken is. 

De verenigingen dienen klaar te staan met de boxen en de benodigde formulieren op de geplande 
ophaaltijd zodat onnodig oponthoud voor de chauffeur(s) kan worden voorkomen. 

 

Afmelden als vereniging 

Als u als vereniging NIET deelneemt aan een wedvlucht en dus niet opgehaald hoeft te worden dan 
MOET dit voor dinsdag 12.00 uur gemeld zijn bij het vervoer. U kunt dat doen door een e-mail te 
sturen naar vervoer@afdeling5.nl en voorzitterafdeling6@gmail.com 

Vermeld in ieder geval de naam en het verenigingsnummer. Afmeldingen later dan dinsdag 12.00 uur 
kunnen vrijwel nooit meer in behandeling genomen worden omdat de routes dan al opgegeven zijn 
aan de vervoerders. Als een vereniging niet of te laat een afmelding stuurt dan zal het minimale 
aantal van 100 duiven in rekening gebracht worden. 

 


