14-07-2020 Nieuwsbrief van het bestuur
Jonge duivenvlucht komende zaterdag
De commissie WHZB/TBOTB heeft aangegeven dat J29 (dus de vlucht van zaterdag 18 juli a.s.) mee telt voor
hun competitie Beste jonge duif. Onze afdeling heeft een trainingsvlucht staan op die datum en dit blijft voor
de afdeling een trainingsvlucht. Hij telt daarom NIET mee voor de afdelingskampioenschappen. Om voor de
WHZB een uitslag met punten mogelijk te maken moet de vluchtcode beginnen met een J i.p.v. T. Daarom
gaan we de volgende vluchtcodes gebruiken voor a.s. weekeinde:
J29 Duiven
rayon 1-2
J59 Duiven
rayon 3-4
J69 Gennep
rayon 5-6
J79 Gennep
rayon 7-8
Alle verenigingen waar jonge duiven ingekorfd zijn, zijn verplicht om een UDP bestand (met de juiste J code)
na het inkorven en na het afslaan op te sturen.
Let op bij het gebruik van Autokon, dat niet de vlucht die in het vliegprogramma staat gebruikt wordt, maar
maak een nieuwe vlucht met de juiste J-code aan. En controleer na het inzenden de verwerkingsmail van
Compuclub. Afgelopen weekeinde bleek dat voor rayon 3-4 in Autokon de verkeerde vluchtcode stond, n.l. T28
i.p.v. T58. Veel verenigingen hebben het udp bestand van de inkorving verstuurd als T28 en dat resulteerde
een email met de melding dat de vluchtcode niet bestaat. De meeste verenigingen hebben alsnog ingezonden
onder code T58.
Geen oude duiven op J29, J59, J69 of J79
Op deze vluchten van 18 juli mogen GEEN oude duiven meegegeven worden. Voor de duidelijkheid is het goed
om door te geven, dat het alleen is bedoeld voor jonge duiven.
Restmanden
Het bleek, dat er op Troyes veel restmanden waren en dat dit er wel minder hadden kunnen zijn. We willen de
verenigingen oproepen om te kijken, waar mogelijk, is om de restmanden aan te vullen die al in de trailer of
aanhangwagen zitten.
N36 en J36
Een aantal verenigingen hebben vragen gesteld over J36 en N36, vandaar deze informatie.
Het zijn op zichzelf staande vluchten, je korft je jonge duiven in op J36 en je duiven voor de natour op N36. De
duiven kunnen ook in dezelfde manden. Beide vluchten worden samen opgehaald en gaan beide naar Sittard.
Jong en Natour gaan dus naar dezelfde losplaats en het wordt één lossing maar vliegen elk in een apart
concours.

Informatie met betrekking tot paramyxo
De afgelopen periode zijn bij ons vragen binnengekomen over de paramyxo-enting en de verschillende rollen
van de liefhebber de vereniging en de afdeling. We willen u met deze nieuwsbrief informeren over wat er van
u wordt verwacht, als lid en vereniging. Ook willen we u informeren wat de rol is van de afdeling.
Paramyxo-enting
Voor postduiven, zowel jonge als oude duiven, geldt een verplichte enting tegen het paramyxovirus. Voor
kweekduiven waarmee niet wordt gevlogen wordt geen uitzondering gemaakt. Ook deze duiven moeten
worden geënt. In onze buurlanden is door de overheden de enting eveneens verplicht gesteld. Onze eigen
overheid ziet in Nederland toe op de naleving van deze regel, maar ook de Franse overheid wil de zekerheid
dat alle duiven die Frankrijk bezoeken, geënt zijn tegen paramyxo! Een enting is gedurende twaalf maanden
geldig. Een duif die bijvoorbeeld in november 2016 geënt is, mag dus het gehele wedvlucht seizoen 2017
meevliegen.
Entingsformulier
Het formulier dient identiek dient te zijn aan het voorgeschreven model. Dit betekent dat het dus niet
verplicht is om de tweevoudige genummerde formulieren te gebruiken. Ook de Compustam-uitdraai voldoet

dus aan de juiste opmaak, evenals dat sommige werken vanuit een excel-bestand. Deze zijn gewoon
toegestaan. Belangrijkste eis is in principe dat er een originele handtekening onder staat en een stempel van
de dierenarts.
14 dagen wachttijd na enting
Als de duiven zijn geënt mogen ze gedurende 14 dagen niet deelnemen aan samenkomsten met andere duiven
zoals een tentoonstelling of een wedvlucht. Het is dus belangrijk om de duiven tijdig in te enten.
Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s
Artikel 54, lid 3 onder b,
De postduiven van de betreffende houder ten minste twee weken voor het begin van de tentoonstelling,
keuring of wedvlucht op de in bijlage 7 omschreven wijze zijn geënt tegen Newcastle Disease overeenkomstig
de bij de registratie van de entstof gegeven voorschriften betreffende het entschema en de dosering.
Controle op naleving
In Nederland ligt de verplichting om toe te zien op naleving van de entingsplicht bij de basisverenigingen. De
makkelijkste manier van controle is door voor de eerste vlucht de hoklijsten en entingsbewijzen met elkaar te
vergelijken. Uiteraard dient dit bij de eerste jonge duivenvlucht en bij de natour ook te gebeuren. Zoals is
bepaald in het Wedvluchtreglement, moeten duiven die de voorgeschreven enting niet hebben gehad voor de
wedvlucht worden geweigerd. Een enting is gedurende twaalf maanden geldig. Het Ministerie heeft
aangegeven ook zelf controles uit te gaan voeren tijdens het inkorven. Van belang is daarom dat de
entingsbewijzen of kopieën daarvan in het inkorflokaal van de vereniging worden bewaard. Een controle
wordt namelijk niet vooraf aangekondigd.
Tekst NPO wedvluchtreglement artikel 133
10.Bestuur Basisvereniging ziet er op toe dat geen duiven worden ingekorfd die niet tegen paramyxo
gevaccineerd zijn overeenkomstig artikel 54 van de 'Regeling preventie, bestrijding en monitoring van
besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s'. De opmaak van de entverklaring(en) dient in
overeenstemming te zijn met bijlage 7 van deze regeling.
11.Het Basislid verstrekt de originele en door een dierenarts van handtekening en stempel voorziene
entverklaring(en) van de in te korven duiven aan Bestuur Basisvereniging van de eigen vereniging. Indien bij
een andere vereniging dan de eigen Basisvereniging wordt ingekorfd wordt een kopie van de originele
entverklaring(en) verstrekt aan Bestuur Basisvereniging van de andere vereniging.
12.Er mogen alleen ringnummers van elektronisch in te korven duiven in de verenigingscomputer staan
waarvoor een geldige entverklaring aanwezig is.
Resumé
Het is belangrijk om het entingsformulier correct in te vullen. Vooral zaken als het batchnummer van de
gebruikte entstof zijn hierbij belangrijk. Gebruik hiervoor het voorgeschreven format. Gekopieerde
handtekeningen zijn niet toegestaan en het formulier moet voorzien zijn van een stempel van een dierenarts.
De controle op de naleving ligt bij de basisverenigingen. Deze controleren alle entlijsten en bevestigen dit naar
de afdeling door een entverklaring voor de gehele vereniging af te geven. Bij onregelmatigheden wordt dit
gemeld bij het afdelingsbestuur.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
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