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Volgende maatregelen blijven gelden tot nader order. 
 
 

Duivensport kan enkel mits het strikt volgen van corona-voorzorgsmaatregelen. Wij willen al  
onze liefhebbers beschermen en niet in het minst onze inkorvers en andere helpers die een risico 
willen lopen door uw duiven in te manden. Houd U dus aan alle voorgeschreven regels die wij 
hieronder hebben voor u uit de doeken doen.  Alleen op die manier kunnen we onze sport 
beoefenen.  

 
Hoe pakken wij het aan? 

 
1. Betalingen. 

 
Wat kan u al doen? Spijs je persoonlijke rekening bij onze maatschappij zodat wij alle 
onkosten voor u op een vlotte manier kunnen verwerken. Wij aanvaarden geen cash geld of 
betalen geen cash geld meer uit. De kassa is en blijft gesloten bij alle inkorvingen. U stort een 
som op rekening van de maatschappij op BE14 7343 7400 0683 op naam van De Ware 
Vrienden Oplinter Sint-Genovevaplein 33 te 3300 Oplinter. Enkel in zeer uitzonderlijke 
gevallen willen we cash aanvaarden en wel op deze wijze. U geeft geld af in een gesloten 
omslag (minimum 50 € en geen munten) met vermelding op de omslag: datum, naam en 
som. De enveloppe niet dichtplakken aub. Let op: u ontvangt bij afgifte geen betalingsbewijs. 
Alle onkosten zoals portonkosten, chippen van ringen, aankoop van poelebrieven, K.B.D.B.-
ringen… kunnen zo automatisch verwerkt worden. Wij doen dit het ganse seizoen. Ook na de 
lock-down of bij versoepeling van de maatregelen. U krijgt telkens bij een volgende inkorving 
de stand van uw rekening. Bij een negatief saldo vragen wij steeds om ten laatste de week 
nadien uw rekening aan te zuiveren. 
  

2. Algemene COVID 19 maatregelen van kracht in ons lokaal 
 

a. Alle inkorvingen of wat dan ook dienen te gebeuren op afspraak. Eén telefoonnummer: 
0474/888374. Jos Laudes gaat onze maatschappij als coördinator doorheen de corona-
malaise loodsen.  U biedt zich aan op AFSPRAAK op het juiste uur. Niet te vroeg; niet te 
laat.  

b. Vermijd fysiek contact met de inkorvers en andere helpers. Zij moeten een gans seizoen 
mee. Als ze besmet raken en in quarantaine moeten kan de maatschappij misschien niet 



meer functioneren. Om die reden werken wij met een minimum aan vrijwilligers die 
tegelijkertijd aanwezig zullen zijn. Wij werken in ‘silo’s/bubbels van 2 man’.  

c. In het lokaal (vanaf de ingang via de poort) is het correct dragen van een mondmasker 
VERPLICHT. Mond en neus moeten afgedekt zijn! Indien u geen mondmasker hebt, kunt 
u er één kopen in het lokaal. 1 € per stuk. Zonder mondmasker wordt u de toegang tot de 
inkorvingszone ontzegd! 

d. U houdt afstand ten opzichte van alle aanwezige leden. Er staan geel/zwarte lijnen 
getrokken met een tussenafstand van 1,5 m en er geldt een  EENRICHTINGSVERKEER 
zoals in de supermarkten.  

e.  Indien u praat met een ander lid doet u dat terwijl u naar een andere richting kijkt. Doch 
vermid de sociale babbels en WEES GECONCENTREERD!  

f.  U MOET uw handen ontsmetten met beschikbare ontsmettingsgel bij het binnenkomen 
en verlaten van de inkorvingszone. Dit is verplicht.  

g. Spreek anderen die de regels niet respecteren hierop aan.  
h. U dient ook bij prijskampen uw klok telkens te ontsmetten als u ze aangeeft aan de 

inkorver. Er staat spray ter uwer beschikking hiervoor.  
i. Breng zelf een stylo mee waarmee u, indien nodig, de inkorvingspapieren of andere 

documenten dient te ondertekenen of in te vullen. In het andere geval is er een stylo die 
ook telkens ontsmet wordt. 

j.  U volgt de pijlen die de richting aanduiden zodat u de andere liefhebbers niet kan 
kruisen. Er is een IN en UIT afgebakend en de te volgen weg is met lint afgezet.  

k.  Het nuttigen van dranken is toegelaten. Wij schenken uit flesjes of uit glazen die 
dezelfde avond maar één keer gebruikt worden. Wij spoelen geen glazen zoals 
gewoonlijk. De tafels zijn 1,5 m van elkaar geschikt. Als het terras open kan worden de 
consumpties buiten genuttigd. 

 
3. VLUCHTEN in de maatschappij OP AFSPRAAK.  

 
Algemene regels: 
 
Om zo weinig mogelijk liefhebbers tegelijkertijd in het lokaal aan te treffen worden de duiven 
ingekorfd op afspraak. De inkorvingen zullen wat langer duren dan wij gewoon zijn.  U belt 
daags voordien! (dus de dag vóór de inkorving en dit tussen 19 en 20u naar Jos Laudes  op 
het nummer 0474/888374 voor een afspraak. U krijgt een vast uur (tijdsstip) toegewezen 
waarop u zich met de duiven dient aan te melden. U komt op tijd. Geen kwartier te vroeg of 
geen kwartier te laat. In het lokaal volgt u nauwgezet de maatregelen van de corona-steward 
die er zal op toezien dat iedereen de handen ontsmet, de korven ontsmet, een mondmasker 
draagt en dat iedereen de aangegeven richting volgt. Let op: hou alle documenten klaar zoals 
registratieborderel, poelebrieven of registratieborderel voor portduiven.  U mag ook al deze 
documenten electronisch overmaken. Bij de eerste inkorving van de duiven dient u het 
vereiste paramyxoformulier af te geven of nog beter, u maakt het electronisch over via mail 
naar dewarevriendenoplinter@gmail.com 
 
Leervluchten: voorlopig dienen de duiven wat de leervluchten betreft GEEN CHIPRING aan te 
hebben. Wel moet u een lijst afgeven waarop de ringnummers staan van de door u 
ingekorfde duiven. Het REGISTRATIEFORMULIER dus. Bij de leervluchten wordt u gevraagd 
uw duiven, onder toezicht van de inkorver, zelf in te manden. U mag ook iemand anders 
sturen of de duiven meegeven aan een bevriend liefhebber.  
 
  
 
 



Optioneel ook enkel voor portduiven tijdens leervluchten of wedstrijden snelheid!  
U kan ook opteren om één of meerdere reismanden (maximum 28 duiven per korf af te halen 
de dag van de inkorving tussen 11 en 12u in de voormiddag en deze ten laatste een half uur 
vóór de aanvang van de inkorving zelf naar het lokaal te brengen om 18.30u STIPT! U betaalt 
een ganse korf. Er worden geen duiven van andere liefhebbers bijgestoken. Zo moet u niet 
wachten en neemt u geen enkel risico. Deze manden worden bij aankomst in het lokaal 
onmiddellijk voorzien van een loodje.  
 
Prijsvluchten:   
 
Ontsmet eerst uw handen vooraleer u de duiven aan de inkorver overhandigd. Ontsmet ook 
met de spray uw klok vooraleer ze aan de inkorver te overhandigen. 
Ontsmet na de inkorving uw klok met de spray en uw handen met de ontsmettingsgel.  
 

4. Koppelen van de chipringen 
 

U dient uw klok voorzien van alle info en uw chipringen binnen te brengen bij Jos Laudes 
Hererstraat 91/I te 3300 Oplinter. Aan de voordeur staat (beschut) een zwarte plastieken bak 
waar u de klok en alle info in een met uw naam voorziene plastic zak of andere deponeert. U 
belt niet aan! Jos Laudes zal enkel op dinsdag in het lokaal alle klokken in orde stellen. U 
dient dus ten laatste op maandag uw klok binnen te brengen. Deze klok zal ter uwer 
beschikking zijn in het lokaal tijdens de inkorvingen van de leervluchten op dinsdag van 19 tot 
20u. Er worden enkel chipringen gekoppeld voor de hoklijstleden en sportieve leden 2020. U 
kunt digitaal per mail kenbaar maken of u een lidkaart wenst. 15 € voor snelheid en 15 € voor 
halve fond of 25 € voor beide disciplines. 
 

5. Seizoen 2020 
 
Informeer u steeds op onze site www.duiven-oplinter.be of op facebook De Ware Vrienden 
Oplinter. Verder kan je ook terecht bij Jos Laudes, de communicatieverantwoordelijke, op 
0474/888374 voor alle andere bijkomende info. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Was je handen bij vertrek naar het lokaal. Zorg dat de ringen van de 

duiven proper zijn. Zorg dat uw manden proper zijn en dat de pootjes 

van de duiven zuiver zijn.   

   

http://www.duiven-oplinter.be/


 

 

Maak gebruik van de ontsmettingsgel dewelke u ter 

beschikking wordt gesteld door de vereniging bij aankomst en 

vertrek uit het lokaal. 

 

 

Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant 

van je elleboog. Gooi het zakdoekje weg in de voorziene 

vuilbak met pedaal (pedaalemmer). Deze is te vinden in de 

afwachtingszone. 

 

 

 

      

Geef GEEN handen … en beperk uw gesprekken met andere  

liefhebbers.  

      

 

 

      

Houd voldoende afstand (minimum 1,5 meter) 

Zie geel/zwarte lijnen aangebracht op de vloer. 

Volg de pijlen IN-OUT. 


