
Richtlijn inkorvingen 2023 

De data van de inkorvingen zijn terug te vinden in de rubriek reisrooster en in de rubriek 
vluchtkalender. 

Alle inkorvingen voor de prijsvluchten gebeuren tussen 19 en 21u, dit zowel op donderdag als 
vrijdag. 

De inkorvingen voor de leervluchten gebeuren op dinsdagavond van 19 tot 20u.  

Alle inkorvingen voor de prijsvluchten gebeuren op afspraak! Dus dit is niet nodig voor de 
leervluchten!  

U kan een afspraak maken via dewarevriendenoplinter@gmail.com of via 0486796119 (Rudi 
Sacreas). Telefonisch reserveren bij Rudi voor de kleine HAFO op woensdag tussen 12.30 en 14.00 
uur en voor de snelheid op donderdag tussen 13.30 en 14.00 of eventueel nog tussen 21.00 en 
22.00 uur.  

Let op: van 20.30u tot 21u is er enkel reservatie voorzien voor de liefhebbers-medewerkers! U moet 
begrijpen dat deze liefhebbers in onze maatschappij voorrang krijgen.  

Uitzonderlijk kan er ook aangevangen worden vanaf 18.30u. Deze uitzondering geldt enkel voor 
liefhebbers met veel duiven (meer dan 100). Op deze manier wordt het verdere verloop van de 
planning niet verstoord. Dit kan enkel na contactname met Jos Laudes. 0474/888374. 

We gaan er nog steeds van uit dat zij die niet reserveren wachten tot dat alle reservaties geholpen 
zijn. Er worden ook GEEN portduiven tussendoor (bij de inkorving van de prijsvluchten) aangenomen. 
Ook zij dienen te reserveren !  

Sinds vorig jaar moet er een afspraak voor de nationale vluchten ten laatste op woensdagavond 20 u 
gemaakt zijn MET VERMELDING van het aantal duiven. Op die manier weet de vergezeller welk 
transportmiddel dient ingezet te worden voor de ophaling der duiven. Wij dienen deze informatie 
over te maken aan de K.B.D.B. U klikt op de link hieronder en vul dan je gegevens in. 
https://www.kbdb-online.be/Admin/Aantallen_nationale_vluchten.php?menu=U11 

Liefhebbers die wekelijks inkorven krijgen een vast uur om in te korven. Zij krijgen dit uur 
toegewezen bij de start van het seizoen en dienen daags voordien te verwittigen indien ze niet aan 
de wedstrijd zullen deelnemen. Let op: u kan geen uur gereserveerd houden indien u 2 weken na 
elkaar niet inkorft voor deze vluchten. Alle inkorvingen op donderdag (HAFO) en vrijdag (SNELHEID) 
vangen IN PRINCIPE aan om 19u en duren in principe tot 21u.  

Zorg steeds dat uw poelebrief ten laatste om 20.30u is afgegeven aan de administratie. Er wordt 
steeds voorrang verleend aan de helpers.  

Bij de eerste inkorving dient u het vaccinatie-attest paramyxo af te geven. Ook bij de eerste 
leervlucht.  

U doet er goed aan uw duiven te voorzien van een kenmerk (vb telefoonnummer) dat de teruggave 
bij uitmanden van de duiven bij een leerdracht bij niet lossing vergemakkelijkt.  

Voor de leerdrachten en de portduiven bij prijskampen vragen wij U een lijst te maken met de 
voetringnummers van de ingekorfde duiven. U kan een voorgedrukt formulier vinden op onze 
website of in het lokaal.  
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Voor de prijskampen waar bij controle van de chipring deze niet overeenkomt met de vaste voetring 
worden de duiven geweigerd en niet ingemand!  

BELANGRIJK: Voor alle wedstrijden dient u steeds uw oude en/jaarse duiven af te geven en pas 
nadien de jonge duiven. Dus nooit eerst een jonge duif afgeven en dan pas een oude of jaarduif. 
Ook nooit een jonge duif inmanden tussen de oude/jaarse duiven.  

Op de prijsvluchten en leervluchten worden alleen duiven aanvaard van binnen de voorziene 
lossingssectoren (portduiven) en van binnen de voorziene deelnemingszone (prijsduiven).  

De verantwoordelijke liefhebber of zijn gemachtigde dient steeds het inkorvingsbulletin te 
ondertekenen.  

U krijgt een afrekening op papier bij de inkorving. Gelieve deze onmiddellijk na de inkorving te 
controleren! Gelieve dan ook uw negatief saldo aan te zuiveren, mocht dit het geval zijn.  

U kan uw saldo aanzuiveren per overschrijving of cash. Bij cash dient je te tekenen in het logboek of 
dien je een ontvangstbewijs te vragen. 

Zo vermijdt U dat inleggelden al dan niet terecht/onterecht werden aangerekend.  

Onze maatschappij is in het bezit het PAS-systeem. 


