
FW: Invliegduiven/vrachtduiven 

Mail: Leen Pruijjsen 

Van: info@duivensportbond.nl <info@duivensportbond.nl> 

Verzonden: vrijdag 16 april 2021 14:15 

Aan: info@duivensportbond.nl 

Onderwerp: FW: Invliegduiven/vrachtduiven 

  

Geachte verenigingssecretarissen, 

  

We merken dat er vragen blijven binnenkomen met betrekking tot invliegduiven. Dit naar 

aanleiding van het op 13 maart jl. genomen besluit. 

  

De keuze hoe men zijn duiven meegeeft, ligt bij de deelnemer en deze heeft drie 

mogelijkheden. Deze zijn hieronder beschreven. 

Bij deze mogelijkheden wordt het gebruik van gummiringen ook genoemd, wij ontraden dit 

echter wel in verband met de extra handelingen en het risico i.v.m. Covid!  

  

Een liefhebber korft alleen invliegduiven in: 

De duiven worden ingekorfd en worden over de antenne gehaald of worden voorzien 

van een gummiring en op een poulebrief vermeld. 

De ESC-systeem wordt ingelezen of de ringnummers van de duiven worden in het 

verenigingsprogramma ingebracht, voor de meeste verenigingen zal dat in Autokon 

of Winver zijn. Aangevinkt wordt dat het invliegduiven zijn. Deze duiven doen op 

geen enkel niveau mee aan de wedvlucht. 

  

Een liefhebber korft een gedeelte van zijn duiven in als invliegduif: 

De duiven worden ingekorfd en worden over de antenne gehaald of worden voorzien 

van een gummiring en op een poulebrief vermeld. 

De ESC-systeem wordt ingelezen of de ringnummers van de duiven worden in het 

verenigingsprogramma ingebracht. Al deze duiven doen op niveau 1 mee aan de 

wedvlucht. Op ieder hoger niveau kan de deelnemer er voor kiezen minder duiven te 

zetten. Hij geeft dit aan door bij elk pouleniveau aan te geven met hoeveel duiven hij 

op dat niveau wil deelnemen. Alle ringnummers zijn ook weer in het 

verenigingsprogramma ingebracht. 
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Voor alle duidelijkheid, als achteraf blijkt dat duiven niet goed zijn gezet, op welk 

niveau dan ook, is er achteraf geen gegronde reclame mogelijk. Met andere 

woorden, het is bij de keuze dat een gedeelte van de duiven als invliegduif wordt 

ingekorfd niet meer mogelijk om daar na het inkorven nog wijzigingen op aan te 

brengen.   

  

Een liefhebber neemt met alle duiven deel aan de wedvlucht: 

De duiven worden ingekorfd en worden over de antenne gehaald of worden voorzien 

van een gummiring en op een poulebrief vermeld. 

De ESC-systeem wordt ingelezen of de ringnummers van de duiven worden in het 

verenigingsprogramma ingebracht. Op alle mogelijke niveaus nemen al deze duiven 

deel aan de wedvlucht. 

  

Wij hopen dat we hiermee de onduidelijkheid , die bij een aantal leden nog heerst, hebben 

weggenomen. Wij wensen iedereen veel succes bij de start van het vliegseizoen. 

  

Bestuur NPO. 

Met vriendelijke groet, 

  

Heiny van Manen 

Secretariaat 

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie 

Postbus 60102 

6800 JC  Arnhem 

t           (026) 4834150 

e          info@duivensportbond.nl 
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