
REPORTAGE 0 
Wat ging er mis tijdens de Duitsland-vluchten 

van 20 en 21 juli 2007? 

IE
t weekend van vrijdag 20 en zaterdag 21 juli 

2007 zal menig dui\lenliefhebber zich nog 
goed kunnen herinneren. In dat weekend is 

een aantal wedvluchten vanuit losplaatsen in Duits
land en Oostenrijk (zie figuur 1) buitengewoon 
slecht verlopen. Van vluchten als Passau, Steyregg 
en München bijvoorbeeld, kwamen er op de zater
dag nauwelijks duiven door. Op de meeste vluchten 
moest er tot ver in de zondagmiddag worden door
geklokt voordat een kwart van de duiven het thuis
hok had bereikt. In de dagen die volgden kwamen 
er weinig duiven na. Een weekend om maar snel te 
vergeten? 

~oor Bestuur NPO was dit weekend aanleiding om 
_ .iens goed te gaan kijken wat er nu mis is gegaan. 

Deze opdracht is gegeven aan Gerrit van Dijk van 
Bestuur NPO en aan Albert Winkel van de commis
sie Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven 
(WOWD). Er is gezocht naar een antwoord op de vol
gende drie vragen. 1) Welke (weers)factoren heb
ben de slechte thuiskomst veroorzaakt? 2) Op 
basis van welke weersinformatie zijn welke los
singsadviezen aan wie gegeven door het Instituut 
Wedvlucht Begeleiding (IWB)? 3) Hoe werd het be
sluit tot lossen genomen door de Lossingscoördi
natoren van de betreffende Afdelingen? De ant
woorden op deze vragen zijn bedoeld om lering te 
kunnen trekken voor de toekomst. Het is dus niet 
de bedoeling om schuldigen aan te wijzen, maar uit
sluitend om helder te krijgen wat er precies is mis
gegaan en hoe dat in de toekomst kan worden 
voorkomen. 

MRKWUZE 
De analyse van de 'Duitsland-vluchten' is op de vol
gende manier aangepakt. Allereerst zijn de uitsla
gen en vervoersverslagen verzameld, om een beeld 
te kunnen vormen van het concoursverloop. Vervol
gens zijn ook de weersverwachtingen, weerkaarten, 
waarnemingen, satellietfoto's en buienradarbeel
den van vrijdag 20 t/m zondag 22 juli verzameld en 
bestudeerd. Daarna hebben er twee gesprekken 
plaatsgevonden met Arie van Dam van het Instituut 
Wedvlucht Begeleiding (IWB) over de weersomstan
digheden en over de lossingsadviezen die zijn gege
ven aan de Lossingscoördinatoren. Tegelijk is er 
een brief en een vragenlijst opgesteld, die via de Af
delingssecretarissen is verzonden aan de Lossings
coördinatoren. De vragenlijst bestond uit 10 vra
gen, zowel meerkeuze als open vragen. Er is daarna 
nog aanvullende informatie ingewonnen door tele
foongesprekken met drie Lossingscoördinatoren 
van de Afdelingen 2 en 5. Zij waren betrokken bij de 
lossingen van de vluchten Passau, Steyregg, Mün
chen en Breisach am Rhein. Met het schrijven van 
dit verslag geven we tot slot een beeld van de be
vindingen en doen we een aanbeveling om vluchten 
als deze meer en meer te kunnen voorkomen. 
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DE WEERSITUATIE OP 20 EN 21 JULI 
Voor vrijdag 20 juli was de weersverwachting van 
MeteoConsult als volgt. " ... Een vlak en langgerekt 
lagedrukgebied beweegt van Frankrijk over Neder
land en Duitsland. Een bijbehorende actieve storing 
trekt in de namiddag en avond over voorgenoemd 
gebied. Achter de storing klaart het op en wordt het 
droog in de nacht. De passage van de storing gaat 
gepaard met zeer hevige onweersbuien of wolk
breuken, waarin hagel en zwaar onweer en (zeer) 
zware windstoten mogelijk zijn. Advies is de duiven 
niet door deze storing heen te laten vliegen. Inver
sies: niet significant..." [Bron: berichtgeving aan het 
IWB op vrijdagochtend 20 juli 2007 om 6:38 uur]. 
Op vrijdag 20 juli is het inderdaad erg slecht weer 
geweest in Nederland en Duitsland. De Nederland
se media berichtten over ondergelopen kelders en 
de uitval van treinen door blikseminslagen. 

Voor zaterdag 21 juli was de verwachting van Mete
oConsult als volgt. " ... Een actieve storing heeft 
Nederland en Duitsland gisteren gepasseerd met 
flinke neerslaghoeveelheden. Vanochtend ligt het 
restant van de storing nog over het zuidoosten van 
Duitsland. De rest van het gebied bevindt zich in de 
heldere lucht achter de frontale zone. Het is droog 
in het vlieggebied. In de vroege ochtend kan er tur
bulentiestratus aanwezig zijn, deze zal verdwijnen in 
de vroege ochtend. De ochtend en middag verlopen 
halfbewolkt en droog. Inversies: niet significant. .. " 
[Bron: berichtgeving aan het IWB op zaterdagoch
tend 20 juli 2007 om 3:52 uur]. In figuren 3 en 4 
wordt een beeld gegeven van de bewolking en de 
neerslag in Duitsland op de zaterdagochtend en -
middag. 

De 'National Oceanic and Atmospheric Administra
tion' (NOAA) in de Verenigde Staten voorspelde voor 
dit weekend dat het aardmagnetisch veld onrustig 
zou zijn. " ... The geomagnetic field is expected to be 
unsettled tor 21 July due to a recurrent coronal 
hole. There is the possibility of isolated active peri
ods. Conditions are expected to return to quiet tor 
22- 23 July ... " [Bron: http://sec.noaa.gov/today]. 
De Duitse meetstations in Wingst en Niemegk heb
ben op vrijdag én zaterdag kleine magnetische stor
men gemeten met K-index waarden van 3 en 4. Op 
zondag 22 juli was het magneetveld weer terugge
keerd in een kalme toestand, bij K-index waarden 
van 0, 1en2. 

DE GESPREKKEN MET IWB EN LOSSINGSCO
ÖRDINATOREN 
Naar aanleiding van de 'Duitsland-vluchten' is er 
contact opgenomen met Arie van Dam van het In
stituut Wedvlucht Begeleiding (IWB). Het IWB heeft 
contact met MeteoConsult in Wageningen, heeft 
toegang tot gedetailleerde weersgegevens, geeft 
lossingsadviezen aan de Lossingscoördinatoren 
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van de Afdelingen en beheert mede de NOS tele
tekstpagina 437. Aan het IWB is gevraagd hoe hij 
de weerssituatie heeft beoordeeld. Maar ook welke 
lossingsadviezen er zijn gegeven en hoe de los
singsbesluiten tot stand zijn gekomen. Ook met 
drie Lossingscoördinatoren van de Afdelingen 2 en 
5 hebben er gesprekken plaatsgevonden. Men 
vindt het oprecht vervelend dat deze vluchten zo 
slecht zijn verlopen en men is van harte bereid om 
van gedachten te wisselen over wat er nu precies is 
misgegaan. Van deze gesprekken zijn de bevindin
gen als volgt. 

Op vrijdag 20 juli stonden de lossingen van de 
Meerdaagse fondvluchten Steyregg (Afd. 5, 6, 12) 
en Passau (Afd. 2) op het programma. Voor Stey
regg, een ochtendlossing, heeft het IWB 's och
tends een negatief lossingsadvies gegeven, vanwe
ge de passage van het actieve koufront op de vrij
dagmiddag en de vrijdagavond. Steyregg is uitge
steld naar de zaterdag. 

Voor de vlucht Passau was het lossingsadvies, om 
dezelfde reden, ook negatief. In de middag heeft de 
Lossingscoördinator van Afdeling 2 nogmaals con
tact gezocht met het IWB over een mogelijke mid
daglossing. De Lossingscoördinator was van me
ning dat een middaglossing om 15:00 in Passau er 
toch wel in zat. Zijn verwachting was dat, gezien de 
zwakke wind in Oostenrijk en Zuidwest-Duitsland, 
de duiven een snelheid van slechts 70 a 75 km/uur 
zouden ontwikkelen. Bij een lossing om 15:00 uur 
zouden de duiven dan rond 18:00 aankomen in het 
gebied waar het koufront actief was. Het zou dan 
ondertussen drie uren later zijn en verwacht werd 
dat het koufront in noordelijke richting zou zijn weg
getrokken. De duiven zouden dan in het mooie weer 
achter (dus ten zuiden van) het front ongehinderd 
kunnen doorvliegen in de richting van Luxemburg 
en België. In de avond zouden de duiven in het 
westen van Duitsland kunnen gaan zitten om de vol
gende ochtend hun weg te vervolgen. Het IWB vond 
dit te optimistisch en heeft een lossing stellig afge
raden. Het plan om te lossen in Passau om 15:00 
uur, is uitgevoerd. 

In de vrijdagmiddag en -avond trok er een langg~ 
rekte neerslagzone over Frankrijk, België, Neder
land en Duitsland. De langgerekte zone bedekte om 
15:00 uur bijna heel Nederland en strekte zich uit 
tot in het zuidoosten van Duitsland. Achter de lange 
lijn van neerslag volgden er nog meer verspreide 
neerslagzones. Het IWB denkt dat de duiven uit 
Passau vol het front in zijn gevlogen. Dat de vlucht 
vervolgens zó slecht is verlopen, zou kunnen 
komen doordat de duiven langs de frontale grens in 
noordelijke richting zijn gaan vliegen. Dit vermoeden 
heeft ook de Lossingscoördinator van Afdeling 2, 
omdat er nogal wat duiven zijn opgevangen en ge-
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meld uit het noordoosten van Nederland. 

De nachtelijke uren zijn grotendeels droog verlopen. 
Een grote neerslagvlek op de buienradar trok nog 
vanaf middernacht over Zwitserland en Zuidoost
Duitsland weg. Rond 06:00 uur lag deze neerslag
vlek veilig boven het westen van Tsjechië. Echter; 
boven Zwitserland en Zuid-Duitsland is dan al een 
nieuwe lijn met verspreido neerslagspots te zien. 

Op zaterdagmorgen was daarom dé vraag voor het 
IWB: 'waar liggen de restanten van het koufront van 
vrijdag precies en hoe gaan die zich ontwikkelen?' 
Hoewel de bewolking en de neerslag in Zuidwest
Duitsland wel meevielen, zou de frontale zone er 
nog kunnen zijn. Dat wil zeggen: er kan nog steeds 
een grenszone liggen tussen de koude lucht uit het 
zuidwesten en de warme lucht in Duitsland. Het ge
vaar bestaat dat zo'n frontale zone 'in de gang van 
de dag' zoals dat heet, weer actief wordt. 

De berichtgeving van MeteoConsult was echter: 'de 
ochtend en middag verlopen halfbewolkt en droog'. 
Telefonisch contact met de weerkamer van Meteo
Consult bevestigde dat nog een keer. Dit heeft op 
dat moment geleid tot een positief lossingsadvies 
voor Steyregg (06:45) en München (07:15). Voor 
alle losplaatsen ten westen van de frontale zone 
waren de condities uitstekend. De grens van het 
front liep in de ochtend ongeveer evenwijdig aan de 
grens tussen Zuidwest-Duitsland/Zwitserland en 
Frankrijk. Voor alle losplaatsen aan de westkant van 
het front, dus alle losplaatsen in Nederland en Bel
gië, en voor Afdeling 1 in het Duitse Beckingen, was 
het lossingsadvies daarom positief. Deze vluchten 
zijn prima verlopen. 

Aan de Lossingscoördinatoren van de losplaatsen 
in Zuidwest-Duitsland (Breisach, Offenburg, Müll
heim en Freiburg), is een positief lossingsadvies ge
geven. Wel heeft het IWB geadviseerd te wachten 
met lossen totdat de omstandigheden op de los
plaats voldoende zouden zijn. Ook vond het IWB het 
verstandig om nog even af te wachten hoe de be
wolking en neerslag in Zuidwest-Duitsland zich zou 
gaan ontwikkelen. 

De Lossingscoördinator van Afdeling 5 heeft ver
moed dat er nog steeds een koufront aanwezig 
was. Hoewel de verwachting van MeteoConsult vrij 
gunstig was, vond men het verstandig om zo snel 
mogelijk te lossen. Het front zou nog actiever kun
nen gaan worden in de loop van de ochtend, en dat 
risico wilde men voor zijn. Afdeling 5 heeft daarom 
als eerste om 07:30 gelost in Breisach am Rhein . 
De Hoofdconvoyeur op de losplaats achtte vanaf 
dat moment een lossing mogelijk. Achteraf is geble
ken dat het rond het tijdstip van lossen volledig be
wolkt is geweest. De Lossingscoördinator die con
tact had met de Hoofdconvoyeur heeft niet daad
werkelijk gevraagd hoe de weersomstandigheden 
(wind, bewolking, neerslag, zicht) nu precies waren, 
maar heeft vertrouwd op het algemene oordeel van 
de Hoofdconvoyeur. Had men geweten dat het ge
heel bewolkt was, dan had men waarschijnlijk niet 
gelost. De duiven van Breisach vertrokken vervol
gens 'niet geweldig'. Het duurde wat langer dan nor-
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maal voordat de duiven zich boven de wagens 
samenvoegden. Na ongeveer twee minuten vertrok
ken de duiven in noordelijke richting. 

Het nieuws van de lossing in Breisach wordt door
gebeld tussen de konvooien. Volgens het IWB 
neemt de druk om te gaan lossen daardoor merk
baar toe. Tussen 09:45 en 10:45 zijn vervolgens 
de duiven in Offenburg, Müllheim en Freiburg op vijf 
verschillende tijdstippen, gelost. Ook deze Afdelin
gen hebben gelost bij een positief lossingsadvies 
en nadat de Hoofdconvoyeur op de losplaats de 
weerssituatie als voldoende had beoordeeld. De 
duiven van Müllheim en Freiburg vertrekken in de 
verkeerde richting (zuidoost) en komen even later in 
groepen terug. Het IWB denkt dat ook deze duiven, 
net als die van Passau, de frontale grenslijn zijn 
gaan volgen in noordelijke of noordoostelijke rich
ting. 

Bij het volgen van de weerssituatie in de loop van 
de zaterdag blijkt de frontale zone, 'in de gang van 
de dag' actief te worden. Meer en meer rijgen de 
neerslagspots op de buienradar zich aaneen. In de 
loop van de middag en in de avond is het koufront 
dan weer volledig actief, met veel bewolking en 
neerslag. 

Volgens het IWB is het niet altijd goed mogelijk om 
in de vroege ochtend vast te stellen of er nog een 
zwak front aanwezig is. In de vroege ochtend kun
nen er nog geen 'zichtbaar licht satellietfoto's' wor
den gebruikt en een zwak front geeft soms weinig 
of geen neerslagspots op de buienradar. Voor de 
duivensport is het belangrijk dat MeteoConsult 
meekijkt naar waar er zich fronten bevinden en hoe 
die zich gaan ontwikkelen. 

Volgens het IWB is een frontale zone, dus een 
grensgebied tussen twee verschillende luchtmassa
's, voor duiven funest. Worden de duiven in of nabij 
een frontale zone gelost, dan willen ze niet wegtrek
ken of ze vliegen een verkeerde richting op om het 
front te ontwijken. Komen de duiven onderweg een 
front tegen, dan vertikken de meeste duiven het 
om daar doorheen te vliegen. Zwakke fronten met 
weinig of geen neerslag en redelijke bewolkingscon
dities kunnen ook voor grote problemen zorgen. Bij 
de vlucht Passau is er één duif wel door het front 
heen gevlogen. Deze duif komt als enige op de za
terdag thuis en ligt ruim 350 m/min los in Afdeling 
2. Het IWB wijt ook het slechte verloop van de lan
delijke jubileumvlucht Le Mans (11 juni 2005) en 
van Pithiviers (19 mei 2005) voor een groot deel 
aan de aanwezigheid van een frontale zone. 

UITKOMSTEN VAN DE VRAGENLIJST 
Om een beeld te krijgen van de besluitvorming van 
de Lossingscoördinatoren hebben zij een vragenlijst 
ontvangen met het verzoek die te retourneren. De 
Afdelingen 6 (Noord-Holland), 11 (Friesland '96) en 
12 (De Kuststrook) hebben geen gegevens aange
leverd. De afdelingen 2 (Brabant 2000), 5 (Zuid-Hol
land) en 8 (Gelders Overijsselse Unie) hebben hun 
gegevens aangeleverd bij Bureau NPO in Veenen
daal. De afdelingen 1 (Zeeland '96), 3 (Oost-Bra
bant), 4 (Limburg), 7 (Midden-Nederland), 9 (Oost-
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Nederland) en 10 (Noordoost-Nederland) hebben 
de gegevens per e-mail verzonden aan Gerrit van 
Dijk. Afdeling 7 heeft tevens een door de Hoofdcon
voyeur geschreven brief naar Bureau NPO gezon
den. De andere respondenten hebben geen verslag 
bijgevoegd maar op het enquêteformulier opmerkin
gen geplaatst over de weersituatie en over de con
tacten en adviezen van het IWB. Een aantal Afdelin
gen geeft aan dat de Hoofdconvoyeur geen ver
voersverslag maakt. 

DE INGEWONNEN WEERSINFORMATIE 
Afdeling 1 maakt, voor zo ver kon worden nage
gaan, als enige geen gebruik van Internet. De 
weersinformatie wordt ingewonnen via de Belgische 
radio en door te bellen met Afdelingen op naburige 
losplaatsen. Onder Internet wordt verstaan de di
verse websites die weersverwachtingen, weerkaar
ten en actuele waarnemingen geven en beelden 
laten zien van de bewolking (satellietfoto's) en van 
neerslag (buienradarbeelden). Bij Afdeling 8 zijn de 
4 Regio's autonoom in hun lossingsbesluit bij de Vi
tesse, Midfond, Jonge duiven en Navluchten. D ) 
om is er ook niet een goed beeld wie of wat zij raaa-· 
plegen en welke criteria zij gebruiken bij het lossen. 
Bij de Fondvluchten en NPO-vluchten worden de los
si ngsbesluiten centraal vanuit de Afdeling geno
men. 

De meeste Lossingscoördinatoren letten op de 
wind, bewolking, regen, onweer en inversies. Ande
ren letten daarnaast nog op verstoringen van het 
aardmagnetisch veld, temperatuur en de te vliegen 
afstand. De factoren relatieve luchtvochtigheid, UV
index, thermiek en dauwpunt temperatuur zijn 
onderdelen waaraan de meeste Lossingscoördina
toren weinig of geen aandacht schenken. 

HET LOSBESLUIT 
Als regel gaat men af op de adviezen van het IWB 
die de algemene toestand op de vluchtlijn weer
geeft. Daarnaast weegt de zelf ingewonnen infor
matie via Internet voor vooral Afdelingen 2 en 4 , } " 
zwaar. Maar ook de andere Afdelingen, met uitzön
dering van Afdeling 3, geven aan de eigen bevindin
gen (sterk) te laten meewegen in het lossingsbe-
~u~ ! 

HET OPVOLGEN VAt~ LOSSINGSADVIEZEN 
Er zijn Lossingscoördinatoren die niet altijd het los
singsadvies opvolgen maar afgaan op eigen waar
nemingen en interpretaties (Afdelingen 1, 2, 7 en 
10). Zij menen soms voldoende reden te hebben 
om het lossingsadvies naast zich neer te leggen. 
Alle afdelingen geven aan achter hun lossingsbe
sluit te staan ("anders had ik niet gelost", zo 
schrijft men). Een aantal Afdelingen geeft aan dat 
men soms besluit te lossen, met de vrees op een 
matig verloop (Afdelingen 3, 7, 8, 9, 10). 

DE STRUCTIJUR VAN DE BESLUITVORMING 
De Lossingscoördinatoren van de Afdelingen 2, 5 
en 8 geven expliciet aan dat de huidige drie-eenheid 
van IWB, Hoofdconvoyeur en Lossingscoördina
tor(en) goed werkt en dat die structuur niet gewij
zigd moet worden. In een toelichtend telefoonge
sprek vindt een Lossingscoördinator van Afdeling 5 

NUMMER 44 • 2 NOVEMBER 2007 



desondanks dat de huidige manier van het nemen 
van lossingsbesluiten beter zal moeten worden in
gericht. 

DE COÖRDINATIE 
De Lossingscoördinatoren van de Afdelingen 1, 3 
en 9 vinden dat er te weinig coördinatie is bij het 
lossen van de Nederlandse duiven. Men ervaart 
het als irritant dat als men op het punt staat om te 
gaan lossen, er plotseling zwermen duiven overvlie
gen die even eerder op een naburige losplaats zijn 
gelost. De Afdelingen 9 en 10 geven aan proble
men te hebben met de Poolse lossingen in ons 
land. Ook hier ontbreekt het aan coördinatie, zo vin
den zij. 

DRUK OM TE LOSSEN 
Bijna alle Lossingscoördinatoren geven aan wel 
eens 'druk' te voelen om te lossen. Die druk kan 
bijvoorbeeld komen van chauffeurs en convoyeurs 
van het eigen konvooi, maar soms ook van die van 
andere Afdelingen. Ook ervaart men soms druk om 
- " lossen vanuit bestuursleden uit de eigen Afde
mfg. Vooral de Lossingscoördinatoren van Afdeling 
5 hebben hier moeite mee. Andere afdelingen 
geven aan 'zich door niemand te laten opjutten'. 

DE LOSSINGSBESLUITEN VAN 20-21JULI 
Alle Afdelingen geven aan dat er op zaterdag 21juli 
2007 contact is geweest met het IWB. Het IWB 
kwam, op basis van haar weersinformatie, al vlot 
met een positief lossingsadvies. Echter, op de 
meeste losplaatsen was het toen nog zwaar be
wolkt. Men heeft toen gewacht tot er blauw aan de 
lucht verscheen. Bij de lossing hadden de duiven 
een vlot vertrek, zo schrijft men. Afdeling 8 be
schrijft dat de duiven, gelost in Freiburg, niet goed 
vertrokken. De duiven vlogen aanvankelijk naar het 
zuiden en kwamen na ongeveer 7 minuten terug
vliegen. Onderweg naar huis hadden de convoyeurs 
prima weer met steeds meer zon en de verwachting 
dat de duiven goed af zouden komen, zo schrijven 

) Afdelingen 7 en 8. Afd. 5 schrijft dat zij in de ver
onderstelling verkeerden dat de duiven het Rijndal 
zouden volgen. De weersituatie in het Rijndal was 
volgens hen goed. 

VERDERE OPMERKINGEN 
Een aantal Afdelingen heeft gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid om nog aanvullende opmerkingen 
te plaatsen. 

Afdeling 1 merkt op: "hoe men in Zuidoost-Duits
land heeft kunnen lossen is mij een raadsel, omdat 
de Belgische radio al vroeg aangaf dit niet te doen, 
vanwege de slechte weersgestelheid". Afdeling 7 
verbaast zich er over dat er een positief lossingsad
vies is gegeven terwijl het op de losplaats nog 
sprake was van een dichte en zware bewolking. 

Afdeling 4 schrijft geen fan te zijn van Duitsland
vluchten, integendeel. Zij geeft aan dat er in het ver
leden veel Duitsers zijn geweest die naar Frankrijk 
zijn vertrokken om daar te gaan spelen. München 
wordt als voorbeeld aangehaald waarop het bijna al
tijd moeilijk gaat. Ook Afdeling 8 schrijft geen fan te 
zijn van de Duitsland-vluchten en haalt de bijna jaar-
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lijkse moeilijkheden bij het verloop van München 
nog eens aan. Afdeling 5 merkt op dat zij graag voor 
het vliegseizoen een avond met MeteoConsult zou 
willen beleggen. 

Tot slot uit Afdeling 10 zijn ergernis over Afdelingen 
die lossen als een dubbel minteken (-) op NOS tele
tekstpagina 437 is geplaatst. Dat betekent een ne
gatief advies en daarom mag er absoluut niet wor
den gelost, zo vindt men. 

CONCLUSIES 
Uit deze analyse kunnen de volgende conclusies 
worden getrokken. 

1). Het slechte verloop van Passau, gelost op vrij
dag 20 juli om 15:00 uur, is toe te schrijven aan het 
koufront van de vrijdagmiddag en -avond. In dit kou
front is het erg slecht weer geweest. Uit het buien
radarbeeld en de waarnemingen van vrijdagmiddag 
om 15:00 uur blijkt dat de afstand van Passau tot 
het front op het moment van lossen 150 tot 200 ki
lometer bedroeg. Tot aan het front was er de eerste 
100 kilometer sprake van matige oostelijke winden, 
temperaturen rond 302C, een relatieve luchtvochtig
heid rond de 50% en een ruim zicht. Dit betekent 
waarschijnlijk dat de duiven al voor 18:00 het fron
tale gebied zijn ingevlogen. Er zijn aanwijzingen dat 
de duiven vervolgens naar het noorden zijn gaan 
vliegen in een poging het front te ontwijken. 

2). Wat ging er mis in het lossingsbesluit van Pas
sau? Het risico dat de duiven van Passau het front 
in zouden gaan vliegen, was tussen 14:00 en 
15:00 uur in te schatten. De ligging, omvang en 
ontwikkeling van het front zijn niet goed geïnterpre
teerd. Het front bevond zich op slechts 150 tot 200 
km van de losplaats en passeerde niet zo snel. 
Achter de frontlijn was er niet sprake van een hel
dere luchtmassa, maar bevonden er zich nog meer 
neerslagzones die tot middernacht voor slecht weer 
zouden gaan zorgen. Men veronderstelde daardoor 
ten onrechte dat de duiven achter de passage van 
het front langs zouden kunnen vliegen. Het IWB 
vond deze redenering te optimistisch, en gaf een 
stellig negatief lossingsadvies. Men meende vol
doende redenen te hebben het advies niet op te 
volgen en dacht dat de ervaren duiven het wel zou
den redden. Daarmee is een risico genomen. 

3) . Het slechte verloop van de zaterdaglossingen is 
toe te schrijven aan het koufront van dat nog 
steeds in Zuidwest-Duitsland aanwezig was. Hoe
wel dit front weinig actief was, lag het er nog wel. 

Losplaats Losdatum 
1 Passau Vrij. 20 juli, 15:00 
2 Steyregg Zat. 21jull, 06:45 
3 München Zat. 21juli, 07:15 
4 Beckingen Zat. 21juli, 07:15 
5 Breisach am Rhein Zat. 21 juli, 07:30 
6 Ottenburg Zat. 21 juli, 09:45 
7 Müllheim Zat. 21 juli, 10:00 

Dit weinig actieve front is voor de duiven toch een 
moeilijk doordringbare barrière gebleken. Ook op de 
vlucht Pithiviers (Afdeling 2) van 19 mei 2007 was 
dit het geval. Waarschijnlijk zijn de duiven in noor
delijke of noordoostelijke richting, evenwijdig aan 
het front, gaan vliegen om het front te ontwijken of 
deze aan de noordzijde/bovenlangs te passeren. 
Zo kunnen de duiven te maken hebben gehad met 
het steeds actiever wordende koufront, terwijl zij 
normaal gesproken Zuid- en Midden-Duitsland al 
zouden hebben verlaten. 

4). Wat ging er mis in de lossingsbesluiten op de za
terdagochtend? Uit de waarnemingen in Zuidwest
Duitsland kon men zien dat er een front aanwezig 
was dat opnieuw actief leek te worden. Het IWB, en 
in ieder geval de Lossingscoördinator van Afdeling 
5, hebben op basis van de weergegevens ook ver
moed dat het koufront er nog lag. Volgens de ver
wachting van MeteoConsult echter, stelde het front 
niet veel meer voor en zou de middag half bewolkt 
en droog verlopen . Deze prognose heeft een be
langrijke rol gespeeld bij het vroege positieve los
singsadvies voor Steyregg (06:45) en München 
(7:15). De Lossingscoördinatoren van de lossingen 
in Breisach, Ottenburg, Müllheim en Freiburg heb
ben gelost ná een positief advies van het IWB en 
hebben gewacht met lossen totdat de omstandig
heden op de losplaats als voldoende werden beoor
deeld. Het is echter twijfelachtig of Hoofdconvoy
eurs altijd een voldoende nauwkeurig beeld schet
sen van de omstandigheden ter plaatse. Een be
langrijke vraag is geweest waaraan men meer be
lang moest hechten: de trend in de actuele buien
radarbeelden, satellietfoto's, enzovoort, of de prog
nose van MeteoConsult. Achteraf kan worden vast
gesteld dat de verwachting van MeteoConsult on
juist is geweest. 

Wat kan men hieruit leren? Ook zwakke fronten zijn 
voor de duiven in veel gevallen een probleem. Het 
vermoeden van de aanwezigheid van een front zou 
voor het IWB en de Lossingscoördinatoren aanlei
ding moeten zijn tot achterdocht en het opnieuw be
studeren van de weerssituatie en prognoses. Fron
ten blijken nog steeds bij veel sle.chte vluchten de 
boosdoener te zijn. Met MeteoConsult zou goed 
moeten worden afgestemd welke weersfactoren 
voor de duivensport van groot belang (gevaar) zijn. 

5) In hoeverre de kleine magnetische stormen (K
index 4) het vluchtverloop hebben beïnvloed, is 
lastig te zeggen. Er zijn hoe langer hoe meer aanwij
zingen dat een hoge K-index tot in ieder geval 

Afdelll'IC( en) Vluchtsoort 
2 Meerdaagse Fond 
5, 6en12 Meerdaagse Fond 
Internationaal Eendaagse Fond 
1 Midfond 
5 Eendaagse Fond 
7 en 9 Eendaagse Fond 
6 Eendaagse Fond 

8 Freiburg im Breisgau Zat. 21juli, 10:15, 10:30, 10:45 3, 8en12 Midf./Eend. Fond 

(Afdelingen 10 en 11 hebben niet gelost vanuit Duitsland of Oostenrijk) 
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waarde 5 à 6, geen verband houdt met een moei
zaam vluchtverloop of met verliezen van duiven. 

6) Uit de vragenlijst en de gesprekken blijkt dat ver
schillende betrokkenen denken dat het uitwijken 
naar losplaatsen in Zuid-Duitsland op zich al een 
reden is tot moeilijker concoursen. Onze duiven zijn 
immers vanaf hun start als jonge duif telkens ge
traind om uit een zuidwestlijn naar huis te vliegen. 
In de zuidwestlijn is het landschap vrij vlak, terwijl in 
Duitsland het landschap al snel heuvelachtig wordt. 
Dat betekent voor de duiven dat ze moeten laveren 
door dalen, en heuvels moeten trotseren, terwijl ze 
daar geen of weinig ervaring mee hebben. Ook dit 
aspect heeft misschien een rol gespeeld bij het 
slechte verloop van deze vluchten. Verschillende 
Lossingscoördinatoren geven aan dat het beter zou 
zijn helemaal af te zien van lossingen in Zuid-Duits
land, Zwitserland en Oostenrijk. Een oostelijke vlieg
lijn vanuit de richting Berlijn of Dresden wordt als 
mogelijk alternatief genoemd. 

7). Uit de vragenlijst en gesprekken blijkt dat de or
ganisatie van het nemen van de lossingsbesluiten 
op dit moment voor verbetering vatbaar is. Dat leidt 
soms tot verliezen met duiven, die met een betere 
organisatie hadden kunnen worden voorkomen. Er 
vallen tenminste 3 verbeterpunten op. 

In de eerste plaats ontbreekt het aan een eenduidi
ge en objectieve methode voor het nemen van los-

Ingezonden 
(Plaatsing houdt niet In dat de redactie al of niet instemt 
met de inhoud of de strekking van het ingezonden artikel). 

Einde aan Wild-West praktij
ken van Commissie Duiven

diefstal 
Het verslag van Piet Grasmaijer onder de kop 
"Commissie Duivendiefstal legt werk neer. NPO 
bestuur frustreert speurders" in NPOrgaan week 
42 noopt mij ertoe hierop te reageren met boven
staande kop. Kennelijk heeft het NPO bestuur de 
mogelijkheid laten bestaan voor de commissiele
den om de eer aan zichzelf te houden. Een ele
gante oplossing maar een eer die ze volgens mij 
absoluut niet verdiend hebben. De kop had eer
der andersom moeten luiden: Speurders frustre
ren NPO-bestuur en de rechtsgang. 

U zult zich ongetwijfeld afvragen waarom zulke 
harde woorden voor een taak die vast niet ge
makkelijk is en waar mensen veel vrije tijd steken 
in een goede zaak. Terechte vraag! Voor het ant
woord moet ik u iets dieper meenemen in de 
werkwijze van meerdere personen werkzaam voor 
deze commissie. Ik kan u verzekeren dat ik als 
voorzitter van de Tilburgse Bond van Postduiven
houders van het begin af nauw betrokken ben ge
weèst bij, wat deze commissie graag wil zien als: 
"De Tilburgse Zaak". 
Zonder direct op zaken in te willen gaan die nog 
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singsbesluiten. Lossingscoördinatoren raadplegen 
elk zo hun eigen websites, teletekstpagina's, radio
zenders en contacten. Die verschillende informatie 
wordt vervolgens met een verschillende zwaarte 
meegewogen in de lossingsbesluiten. Sommige Los
singscoördinatoren wegen factoren mee, waaraan 
anderen weinig belang hechten. In sommige Afdelin
gen is er één persoon verantwoordelijk voor het los
besluit, in andere Afdelingen vindt er altijd rugge
spraak plaats met een Lossingscommissie. Dus: de 
één doet het zus, de ander zo. Lossingsbesluiten 
staan daarnaast onder druk van de ongevraagde 
meningen of kritiek van convoyeurs en chauffeurs, 
andere konvooien, omstanders bij de lossing, be
stuursleden en liefhebbers. Als de weers
omstandigheden ongunstig zijn, is er geen centraal 
orgaan die op een 'landelijke stopknop' kan druk
ken. Kortom, lossingsbesluiten komen niet op een 
eenduidige en objectieve manier tot stand. 

In de tweede plaats beschrijven de Lossingscoördi
natoren, dat het soms ontbreekt aan coördinatie 
tussen de lossingen. Een aantal Lossingscoördina
toren ervaart dit als erg vervelend. Het uniformeren 
of afstemmen van vluchtprogramma's, samenwer
king tussen Afdelingen en het verminderen van het 
aantal losgroepen zijn voorbeelden van mogelijke 
verbeteringen. 

In de derde plaats is er op sommige plaatsen in de 
keten van 'MeteoConsult - IWB - Lossingscoördi-

in behandeling zijn van de aanklager NPO en mo
gelijk leiden tot een zaak voor de Tucht- en Ge
schillencommissie kan ik u volgende feiten noe
men. Een geknipte, naar achteraf blijkt, gestolen 
duif wordt gevonden in een straat in Tilburg. 
Dit leidt tot een controle bij een dichtbij wonende 
duivenliefhebber op 15-april 2007. De vraag rijst 
direct of voor een controle dan voldoende rechts
grond aanwezig is. Immers als mijn portemonnee 
gestolen wordt en bij u beste lezer voor de deur 
gevonden wordt, heeft dan de politie voldoende 
reden tot huiszoeking op uw adres? (En mijn duif 
portemonnee kan niet lopen, een geknipte duif 
wel) Bij deze controle wordt de liefhebber voor de 
keuze gesteld; meewerken of 10 jaar schorsing. 
Voor wie het nog niet weet; schorsen kan alleen 
een Tucht- en Geschillen Commissie. Dit kan dus 
zeker niet gebeuren door een controleur bij u aan 
de deur, net zomin als dat oom agent u niet kan 
veroordelen tot 10 jaar celstraf. Gelijktijdig wordt 
de broer van de gecontroleerde, die veel verder in 
de stad woont ook gecontroleerd. Er wonen mo
gelijk 10-tallen liefhebbers tussen beiden in. Voor 
deze controle was volgens mij al helemaal geen 
rechtsgrond aanwezig. (ik bezit maar één porte
monnee) Vooropgesteld dat het toelaatbaar is om 
op basis van bovenstaande feiten controles uit te 
voeren, zou je eerder vanaf de vindplaats van 
deze geknipte duif, op volgorde van "dichtbij 
wonen", duivenliefhebbers gaan controleren. Dit 
gebeurt echter pas vanaf 12 mei 2007, dus 4 
volle weken later. Pas toen leek het er op dat er 
rond de vindplaats cirkels getrokken werden 
waarbinnen werd gecontroleerd. Er volgde een 
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nator - Hoofdconvoyeur' niet altijd voldoende des
kundigheid van de duivensport of van het waarne
men en interpreteren van het weer. Terugkijkend op 
het seizoen 2007 zijn er verschillende vluchtdagen 
geweest waarop er veel verliezen met oude duiven 
zijn geleden, zoals zaterdag 19 mei, zondag 10 juni 
en zaterdag 21 juli. Meestal is het goed verklaar
baar, soms voor de hand liggend, waarom deze 
vluchten slecht zijn verlopen. Het kan dan niet zo 
zijn dat vluchtverslagen spreken van verbazing over 
het vluchtverloop, dat men schrijft in het duister te 
tast over de oorzaken en dat er geen pogingen wor
den ondernomen om tot verklaringen en leerpunten 
te komen. 

AANBEVELING 
Naar aanleiding van deze analyse adviseren we Be
stuur en Kiesmannen om opnieuw kritisch te gaan 
kijken naar de manier waarop het nemen van de 
lossingsbesluiten nu is georganiseerd. Met eendui
dige/objectieve, gecoördineerde en professionele 
lossingsbesluiten kunnen moeizame en rampzalige 
vluchten voor een deel worden voorkomen. Dat Il' 'i 

bijdragen aan minder verliezen met duiven, een Vt1-
antwoorde beoefening van de duivensport en een 
groter plezier in onze hobby. 

Veenendaal, september 2007, 

Gerrit van Dijk 
Albert Winkel 

tiental controles. Als een controle een liefhebber 
niet uitkwam, werd wederom gedreigd met 10 
jaar schorsing, en vaak werd gevraagd naar eer
der gecontroleerde personen of relaties daarvan. 

Vervolgens besluit de Tucht- en Geschillencom
missie om 2 leden van onze vereniging een voor
lopige schorsing op te leggen. Als plaats om dit te 
doen werd het inmandlokaal Zuid van onze vere
niging gekozen TIJDENS HET INMANDEN. U k( ·,; 
zich voorstellen wat voor een spektakel dit gewöf: 
den zou zijn. Ik heb dit dan ook niet toegestaan, 
waarna de schorsing schriftelijk is opgelegd. Het 
NPO-reglement schrijft overigens voor dat een 
voorlopige schorsing mondeling moet worden 
aangezegd, en daarna schriftelijk moet worden 
bevestigd. Tijdens een zitting van de Tucht- en ge
schillen commissie moet daarna worden bepaald 
of deze schorsing gehandhaafd wordt, of wordt 
opgeheven. (Zie de reglementen op NPO-site) 

OVER DE WIJZE VAN CONTROLEREN: 
De controleurs stellen zich voor, legitimeren zich 
meestal niet, maar ton~n wel de machtiging tot 
het uitvoeren van de co'ntrole. De opname van 
aanwezige duiven vindt plaats op een schrijfblok 
van de Duitse firma Wolf GmbH uit Knittlingen. 
Op de pagina's worden om onbekende reden di
verse regels overgeslagen. De regels zijn ook niet 
genummerd zoals bekend van hok- en entings
lijst. Ook wordt het einde van de controle, dus 
onder de laatst opgenomen duif, niet gemar
keerd. Er staat geen handtekening en zelfs geen 
streep onder de laatste duif. 
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