
 

 

Toelichting nieuw dopingbeleid 28-1-2021 

Inleiding 
Een schone duivensport is in het belang van elke liefhebber en zeker ook in het belang van 
het welzijn van onze duiven. Het toedienen van stoffen met het oogmerk om de prestaties 
te verbeteren doet afbreuk aan een eerlijke competitie en is schadelijk voor de duif. Het 
bestuur heeft geconstateerd dat er geen controles meer hebben plaatsgevonden, dat het 
dopingreglement aan revisie toe is en dat in de uitvoering verbeteringen noodzakelijk zijn. 
We willen komen tot een zo professioneel mogelijk dopingbeleid en correcte uitvoering en 
hebben daartoe een aantal acties ondernomen met dit voorstel als resultaat. 
 
Werkgroep 
Vanwege het grote belang van dit onderwerp is direct in november 2020 een werkgroep 
ingesteld onder leiding van de portefeuillehouders vanuit het bestuur, de heren Rittersma 
en van Dijk. De werkgroep bestaat daarnaast uit de in postduiven gespecialiseerde 
dierenartsen Derycke en Göbel, de heer Diepenveen, de Aanklager NPO en vanuit het NPO 
bureau mevrouw van Berkel. De werkgroep heeft zich ten doel gesteld om in het vliegseizoen 
2021 adequate en juridisch houdbare dopingcontroles uit te voeren. Hiertoe zijn een aantal 
acties ondernomen waarvan u hieronder het resultaat kunt lezen. 
 
Dopingreglement 
De werkgroep heeft vastgesteld dat het meest recente dopingreglement dateert van 2004. 
Sindsdien is het reglement niet meer aangepast. Bij het aanpassen van het beoordelen van 
het reglement is gebruik gemaakt van reglementen van ons omringende landen en is geleerd 
van zaken uit het verleden. Alle leden van de werkgroep hebben vanuit hun eigen expertise 
en ervaring input geleverd. Het nieuwe dopingreglement wordt onder punt 7c in stemming 
gebracht. 
 
Artikelsgewijze toelichting en uitleg 

o in art. 2 is aangegeven welke groepen van stoffen verboden zijn. Hierin zijn geen 
wijzigingen aangebracht ten opzichte van het oude reglement. Gebleken is dat het 
benoemen van deze vijf groepen voldoende is en dat hierop ook daadwerkelijk 
gecontroleerd kan worden door het laboratorium. 

o uit art. 3 blijkt dat uitgezonderd zijn stoffen die zijn verstrekt op voorschrift van een 
dierenarts. In dat geval dient de liefhebber conform art. 4 te handelen: zo moet hij 
de dierenarts laten verklaren dat dit het geval is en deze verklaring dient opgestuurd 
te worden naar Bureau NPO. Ieder liefhebber is immers zelf verantwoordelijk, zoals 
in art. 5 expliciet is gemaakt. 

o De liefhebber is verplicht controleurs een dopingcontrole te laten uitvoeren aldus art. 
6. Indien dit wordt geweigerd wordt dit gelijkgesteld aan dopinggebruik, zo is in lid 3 
nieuw opgenomen.  

o Uit art. 7 blijkt dat controleurs op iedere plaats monsters kunnen nemen van 
ontlasting en/of veren van een duif. Een controle wordt steeds gedaan door twee 
controleurs die door bestuur NPO zijn benoemd, zie art. 8. De daarin opgenomen 
verplichting van het bestuur NPO om te zorgen voor deskundigheid van deze 
controleurs wordt ingevuld door hen structureel te scholen en te certificeren. Dit zal 
in 2021 voorafgaand aan de controles ook gebeuren.  

o het in art. 9 bedoelde laboratorium is inmiddels gevonden. De laatste besprekingen 



over details van de overeenkomst zijn naar verwachting op korte termijn afgerond.  
o de artikelen 10 tot en met 15 zien op de gang van zaken van de controles. De 

instructie voor de controleurs waarnaar verwezen wordt zal ook met de leden 
gedeeld worden. Dit om de transparantie en rechtszekerheid te waarborgen. Dit is 
onderdeel van de communicatie en voorlichting naar leden (zie hierna). 

o Uit met name art. 16 kunt u afleiden dat na een positieve uitslag van het onderzoek 
van het A staal de liefhebber de mogelijkheid heeft om een tegenonderzoek uit te 
laten voeren van het B staal. Hiervan kan hij ook afzien.  

o Wat kosten betreft komt het erop neer dat de liefhebber alleen betaalt voor de 
kosten van controles in het geval hij positief wordt bevonden. Voor het overige zijn 
de kosten voor de NPO. 

o Art. 21 betreft een belangrijk artikel dat op het volgende neerkomt: de Aanklager 
NPO heeft de bevoegdheid om de daarin genoemde ordemaatregel en verboden op 
te leggen. In de praktijk zal de Aanklager dit alleen doen als hij heeft vastgesteld dat 
alle procedures correct zijn gevolgd en dat uit het onderzoek door het laboratorium 
duidelijk blijkt dat er sprake is van doping in de zin van dit reglement. De Aanklager 
laat zich bij de beoordeling van uitslag van het laboratoriumonderzoek adviseren 
door onafhankelijke deskundigen. Op deze wijze hopen we dat alleen sancties 
worden opgelegd die ook houdbaar zijn in rechte. 

o De ordemaatregel en verboden genoemd in dit reglement zijn feitelijk schorsende 
maatregelen die door de Aanklager kunnen worden genomen. In de procedure voor 
de Tucht- en geschillencommissie die de Aanklager vervolgens start zal een 
inhoudelijke behandeling van de zaak volgen, waarna nog beroep mogelijk is bij de 
Beroepscommissie.  

 
Uitvoering controles 
Om in vliegseizoen 2021 weer controles uit te voeren heeft een inventarisatie 
plaatsgevonden van beschikbare controleurs, eventueel nog aanwezige middelen die nodig 
zijn om de controles uit te voeren en wordt gewerkt aan een scholingsplan. Gebleken is dat 
veel controleurs uit het verleden niet meer beschikbaar zijn en dat er nieuwe middelen zullen 
moeten worden aangeschaft. Met ingang van vliegseizoen 2021 zal worden gewerkt met een 
kleinere groep controleurs die gemotiveerd en ter zake kundig zijn. Het selectieproces is 
reeds ingezet. Om de deskundigheid te garanderen worden deze controleurs voorafgaand 
aan het komende vliegseizoen (bij)geschoold. Centraal staan daarin het zorgvuldig volgen 
van de instructies en het reglement. De controles kunnen, zo blijkt uit het reglement, bij de 
liefhebber thuis (op het hok), tijdens het inkorven of tijdens het transport worden 
uitgevoerd. Gedurende het hele vliegseizoen zijn controles mogelijk. Er zal niet alleen bij 
winnaars van vluchten, maar ook willekeurig worden gecontroleerd. Op basis van budget en 
controleurs verwachten we in het seizoen 2021 60-90 controles uit te kunnen voeren. Anders 
dan in het verleden worden niet alleen de reiskosten van de controleurs vergoed, maar wordt 
hen voor gemaakte uren de vrijwilligersvergoeding toegekend. 
 
Communicatie leden 
Van groot belang is dat leden op de hoogte zijn van het feit dat er weer op doping 
gecontroleerd gaat worden, hoe dat in zijn werk gaat, welke verplichtingen men zelf heeft 
en welke rechten in het geval er bij hem of haar een controle plaatsvindt. Hiertoe zal gebruik 
gemaakt worden van Op de Hoogte en Het Spoor en eventueel andere kanalen. We 
verwachten dat dit ook een preventieve werking zal hebben. Ook de evaluatie van het 
dopingbeleid zal worden gedeeld met de leden. 
 
 



Financiën 
Zoals aangegeven acht het bestuur het van het grootste belang dat er weer op doping 
gecontroleerd gaat worden en dat dit zorgvuldig gaat gebeuren. Inmiddels bevinden de 
besprekingen met het laboratorium zich in een afrondende fase. Behalve de kosten van het 
laboratorium voor het uitvoeren van onderzoek bestaan de kosten ook uit een reservering 
voor eventuele juridische procedures, de kosten van aanschaf van middelen om de controles 
uit te voeren en de kosten van de controleurs bestaande uit reiskosten en een 
vrijwilligersvergoeding. Met een taakstellend budget van € 90.000 kunnen genoemde posten 
worden gedekt. De voorlopige verdeling is daarbij als volgt: 
- 60.000 kosten onderzoek laboratorium 
- 15.000 kosten controleurs 
- 10.000 reservering juridische kosten 
- 5.000 middelen controles 
Ter dekking van deze kosten is het voorstel (stempunt 7b) dat hiertoe de vrachtprijs wordt 
verhoogd met 2 cent per ingekorfde duif.  
 

Slot 

Het bestuur rekent erop dat ook de Ledenraad doordrongen is van het belang van dit dossier. Hoewel 
nog niet alles definitief is, zijn we blij dat er in korte tijd zoveel is bereikt. Een woord van dank aan 
de leden van de Werkgroep is daarvoor op zijn plaats. We vragen uw vertrouwen om in 2021 te 
starten zoals hierboven is beschreven. Uiteraard zal aan het eind van 2021 een evaluatie 
plaatsvinden en zullen er aanpassingen en verbeteringen worden doorgevoerd als dat nodig is. 

 

 

Het NPO bestuur 


