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PV DE Blauwband (0226)
Aan het bestuur van Afdeling Friesland ‘96
Sloten, februari 2018
Onderwerp; Terugbrengen aantal duiven per mand op marathonvluchten
Geachte bestuurders van de Afdeling Friesland ´96,
Vooruitkijkend op het komende seizoen 2018 willen wij een voorstel naar voren brengen over de
hoeveelheid duiven in de mand op marathonvluchten. Dit is een punt waarvan wij denken dat bij
kan dragen aan verbeteringen in het spel voor onze duiven namelijk: het dierenwelzijn.
Daarom vragen wij aandacht voor het volgende punt.
Ondanks alle goede verzorging, prima vervoer, dito begeleiding, royaal bodembedekte boxen; kregen
wij de boxen afgelopen seizoen wederom diverse keren abnormaal smerig terug.
Dit was zichtbaar het gevolg van de extra dagen in overbevolkte manden. Want naar onze mening is
het aantal duiven van 25 stuks per box teveel (van het goede).
Bij drie nachten mand is 25 al een aantal waar grote vraagtekens bij gezet kunnen worden; bij extra
nachten worden de nadelen nog eens extra duidelijk.
In vergelijking met het vervoer op internationale vluchten waar, 17 duiven per mand de standaard
is, vinden wij als liefhebbers van de zware fond dat de hoeveelheid duiven per mand drastisch
naar beneden gebracht moet worden, waarbij wij het aantal van 20 per aluminium mand het
absolute maximum vinden.
Een kwalitatief beter transport zal op termijn een hoger rendement opleveren tijdens de vluchten,
betere terugkomsten en daaraan gepaarde hogere aantallen ingezette duiven.
Dit voorstel doen wij voortbordurend op de gedachten die er nu leven bij de leden spelend op de
overnacht.
Alvast bedankt voor jullie medewerking en reactie, met sportieve groet,
Namens het bestuur van Postduivenvereniging de Blauwband / NIC ZWH
Reitze Schotanus,
Secretaris

Pre-advies afdelingsbestuur.
1. Welzijn van de duiven tijdens transport naar de losplaatsen heeft de bijzondere aandacht van
het afdelingsbestuur. Voor het vliegseizoen 2018 zijn de speerpunten hygiëne en
mandbezetting benoemd.
2. Het vervoersreglement hanteert voor het transport van de duiven de volgende richtlijnen:
-

Bij 1 nacht mand dient de duif te beschikken over een vloeroppervlak van minimaal 280 cm2.
Dat betekent maximaal 31 duiven per mand bij 1 nacht mand;
Bij 2 nachten mand dient de duif te beschikken over een vloeroppervlak van minimaal 310
cm2. Dat betekent maximaal 28 duiven per mand bij 2 nachten mand;
Bij 3 nachten mand dient de duif te beschikken over een vloeroppervlak van minimaal 350
cm2. Dat betekent maximaal 25 duiven per mand bij 3 nachten mand.

3. Voor het vliegseizoen 2018 worden deze richtlijnen gehanteerd en zo goed als mogelijk
nagestreefd. Het afdelingsbestuur is bevoegd om bij bijzondere omstandigheden gemotiveerd
af te wijken. Hierbij wordt altijd het advies van de betrokken specialisten WDOD gevolgd.
4. De richtlijnen genoemd onder 2, fungeren als basis voor de met de vervoerder vastgestelde
transportkosten/duif (voor de liefhebber). Afwijkingen hebben invloed op de €/duif.

