Betreft : Interprovinciale halve-fond verbond voor seizoen 2022.

Beste bestuursleden,
In samenspraak met Stéphane Libotte, wens ik jullie hierbij enkele details en uitleg te geven over het
vernieuwde samenspel met de waalse procincies, in het “Interprovinciale hafo verbond”
(Interprovincial Demi-Fond).

Uitslagen en contact (Résultats et correspondance)
Libotte Stéphane

pcf.nam.lie@gmail.com

Een eerste vraag is om de info fiche over uwe maatschappij (signalétique société) in te vullen (voor
aanvang van het seizoen), om in de loop van het seizoen gemakkelijk de afrekeningen en behaalde
prijzen aan elke vereniging door te sturen.

Vlaamse lokalen
Verbroedering Tienen, Geetbets, Rummen, Landen, Overhespen en Oplinter

Waalse lokalen
Provincies, : Waals-Brabant, Namen en Henegouw

Poelbrief
Alle vlaamse liefhebbers (brabanders en limburgers) moeten verplicht enkel de linkse kolomn
gebruiken “Interprovinciaal”. Indien geen poelage, het aantal duiven noteren.
Indien voor sommige lokalen een waalse liefhebber (hok in de walen) komt inkorven, uit Luik of
Waals-Brabant, die moet verplicht “interprovinciaal” invullen en mag ook poelen in kolomn “Walen”.
Alle duiven oude, jaarse, jonge moeten in hun eigen categorie.
De oude en jaarse zullen samen ook in een dubbeling geplaatst worden in de categorie O+Y.

In DT, (voor ingevers en uitslagmakers) goed nakijken in programma, dat alle categorieen ingevuld
(O+Y) zijn.
De poelbrief internationaal (oude nationaal) zal in gebruik genomen worden, maar met minder
poelage mogelijkheden.

Daarvoor moeten de parameters in Data Technology de volgende zijn :

Het zal in het nederlands zijn, zolang de categories 1, 2, 3, en 4 overéén komen.

Opgelet wanneer er duivinnen aan een wedstrijd moeten toegevoegd worden, moet categorie 4 op
duivinnen gezet worden, zonder jaartal.

Kosten
Er zal per duif 0.15€, in zijn eigen categorie, aangerekend worden.
De dubbeling O+Y is gratis.
Voor de liefhebbers uit de wallen (hok in de walen) geldt het ook, mogelijke dubbeling “Walen” is
kosteloos.

Voor de parameters in DT, voor het gemak; kosten bij jonge en O+Y = 0.15€ zetten.

Uitslag
Uitslagen worden gratis naar e-mails van de liefhebbers en lokalen gestuurd.
Daarom het belang, bij wijziging van e-mail, het zo snel mogelijk door te geven, vertel het aan de
liefhebbers ook.
Elk lokaal zorgt voor de uitslag aan zijn liefhebbers zonder email.

Inkorving
NOOIT jonge duiven eerst inkorven als de liefhebber ook jaarse en/of oude duiven heeft.
De volgorde van afgeven bij de inkorving van oude en jaarse zal ook de volgorde zijn van de
getekende bij O+Y.

Poelbrieven & bestatigingen
De poelbrieven en bestatigingen moeten opgestuurd worden door elk lokaal (ingever of
uitslagmaker) afzonderlijk, op dezelfde manier vroeger het geval was voor sector3 - 7verbond naar
Romain America gebeurde, “bestanden doorgeven, poelbrieven, selecteer vlucht, enz…
Nu naar : pcf.nam.lie@gmail.com

Opgelet voor Obrafo lokalen, nog steeds de Obrafo, Obrafo West en Obrafo Oost naar
uitslagverbroedering@gmail.com doorsturen om uitslag Obrafo te kunnen maken.

Laatste hafo vlucht seizoen 2022
Opgelet voor de lokalen die op 3 september 2022 nog Brières spelen, deze wedstrijd maakt GEEN
deel meer van de interprovinciaal hafo ! Maar wel van Obrafo met sector 3.

