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Hitteprotocol Afdeling 10 

Onderstaande maatregelen hebben betrekking op het vervoeren en het organiseren van wedstrijden 

voor postduiven bij hitte. Er wordt gewerkt met maatregelen op basis van verwachte temperaturen. 

Hiervoor geldt de gemiddelde verwachting van de temperatuur. De vaststelling zal uiterlijk 

plaatsvinden op de dag van inkorving om 10 uur en hoeft niet per definitie voor het gehele land 

hetzelfde te zijn. In het protocol zijn maatregelen opgenomen rondom het vervoer en het houden 

van wedstrijden. Per onderdeel gelden verschillende (gemiddelde) temperaturen waarop 

maatregelen van toepassing zijn. 

Het hitteprotocol voor afdeling 10 is opgesteld met gebruikmaking van het landelijke hitteprotocol, 

opgesteld door WOWD en Platform Transport NPO, afgestemd op de eigen middelen zoals klein 

vervoer en de trailers. Wij hanteren tevens de Risico Tabel Lossingen opgesteld door de WOWD-IWB  

(versie maart 2019). 

Aantal duiven per mand aanpassen 

Wanneer tijdens het inkorven buitentemperaturen voorkomen van 25 graden of hoger zal het aantal 

duiven per mand worden aangepast. Afhankelijk van de te verwachten temperaturen kan dit worden 

aangepast naar 23 tot maximaal 26 duiven per mand.  

Belading vervoersmiddelen aanpassen 

De in gebruik zijnde trailers binnen onze afdeling kennen grotere afstanden tussen de manden dan 

andere afdelingen. Hierdoor is de ‘duifdichtheid’ in onze trailers lager. Een veel toegepaste 

maatregel bij hitte is het vrij houden van de bovenste rij in de trailers. Deze maatregel is vanwege 

voorgenoemde omstandigheid voor onze afdeling niet van toepassing. 

 

Wanneer tijdens het inkorven buitentemperaturen voorkomen van 25 graden of hoger dan houden 

we in het klein vervoer de bovenste rij vrij van manden met duiven. 

Moment van inkorven aanpassen  

Wanneer tijdens het inkorven buitentemperaturen voorkomen van 25 graden of hoger dan kunnen 

de ophaaltijden worden aangepast. Het ophaalschema wordt dan verplaatst naar een tijdstip waarop 

de buitentemperatuur naar verwachting lager zal zijn. 

Transportduur aanpassen (jonge duiven) 

Wanneer er voor een vlucht met deelname van jonge duiven (kan ook voor natour gelden) 

temperaturen worden verwacht hoger dan 29 graden op de vluchtdag dan wordt de transportduur 

maximaal 1 nacht mand. 
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Vluchtafstand maximeren 

Wanneer er voor een vlucht met deelname van jonge duiven (kan ook voor natour gelden) 

temperaturen worden verwacht hoger dan 29 graden op de vluchtdag dan wordt de vlucht beperkt 

tot een vliegduur van maximaal drie uren. Bij kopwind zal dit een vlucht van 200-210 kilometer zijn 

en bij wind mee 250-270 kilometer. Hiervoor geldt dat de afstanden bepaald worden uitgaande van 

de verste afstanden in onze vlieggebieden, Noord en Zuid. 

Drinkmogelijkheden voor de duiven aanpassen 

Wanneer tijdens het inkorven buitentemperaturen kunnen voorkomen van 25 graden of hoger  

geven we de duiven voor het vertrek naar de losplaats gedurende 1 uur de gelegenheid om te 

drinken. Na iedere 4,5 uur rijden krijgen de duiven de gelegenheid om gedurende een periode van 1 

uur te drinken. Na aankomst op de losplaats krijgen de duiven te drinken tot aan de lossing.  

Reduceren van het aantal losgroepen 

Wanneer er voor een vlucht met deelname van jonge duiven (kan ook voor natour gelden) 

temperaturen worden verwacht hoger dan 29 graden op de vluchtdag dan beperken we de lossing 

tot één lossing per losplaats. 

Afgelasting van de vlucht 

De vlucht wordt afgelast bij de volgende situaties;  

• Wanneer er voor een vlucht met deelname van jonge duiven (kan ook voor natour gelden) 

temperaturen worden verwacht hoger dan 32 graden op de vluchtdag.  

• Wanneer er voor een dagfondvlucht temperaturen worden verwacht op de vluchtdag van 35 

graden of hoger. 

Communicatie over extra maatregelen 

De lossingscommissie adviseert het bestuur over de toe te passen maatregelen. De communicatie 

over de toe te passen maatregelen verloopt altijd via de afdeling. De maatregelen zijn voor zover 

mogelijk landelijk uniform maar kunnen afwijken vanwege de onderlinge verschillen in 

weersomstandigheden en de inrichting van het vervoer.  
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Middel Voorwaarden Maatregel 

Aantal duiven per mand 25 graden of hoger ten tijde van het 

inkorven. 

Aantal aanpassen naar 23-26 duiven 

per mand. 

Belading vervoersmiddelen 

aanpassen 

25 graden of hoger ten tijde van het 

inkorven. 

In het klein vervoer de bovenste rij 

vrijhouden van manden met duiven. 

Moment van inkorven aanpassen 25 graden of hoger ten tijde van het 

inkorven. 

Het ophaalschema later laten starten. 

Transportduur aanpassen 

Jonge duiven 

29 graden of hoger op de vluchtdag. Voor de jonge duiven een vlucht 

organiseren met maximaal 1 nacht 

mand. 

Vluchtafstand maximeren 

Jonge duiven 

29 graden of hoger op de vluchtdag. Vliegduur beperken tot maximaal 3 

uren. Bij kopwind zal dit een vlucht 

van circa 200-210 kilometer zijn en bij 

wind mee circa 250-270 kilometer. 

Verste afstand Noord / Zuid 

Drinkmogelijkheden voor de duiven 

aanpassen 

25 graden of hoger ten tijde van het 

inkorven. 

• Voor vertrek 1 uur laten 

drinken. 

•  Na iedere 4,5 uur rijden, 1 

uur laten drinken. 

• Na aankomst de duiven 

voorzien van drinken tot 

aan de lossing 

Reduceren van het aantal losgroepen 

Jonge duiven 

29 graden of hoger op de vluchtdag. Het aantal lossingen per losplaats 

beperken tot één lossing. 

Afgelasting van de vlucht 

Jonge duiven 

32 graden of hoger op de vluchtdag. Afgelasten van de vlucht. 

Afgelasting van de vlucht 

Oude duiven 

35 graden of hoger op de vluchtdag. Afgelasten van de vlucht. 
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