Nieuwsbrief maart 2018.
Geachte leden,
Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over een aantal van
belang zijnde thema’s met betrekking tot het komende vliegseizoen 2018.

Lossing, wijzigingen losplaatsen en afgelastingen
1. De duiven voor een wedvlucht kunnen tot uiterlijk één dag na de geplande
lossingsdatum op de vastgestelde/gewijzigde lossingsplaats worden gelost.
2. In verband met verwachte slecht weersomstandigheden kan de
lossingscommissie, op de vrijdag voorafgaande aan de wedvluchtdag, het
voorstel doen aan de secretaris en de penningmeester om wijzigingen door te
voeren die betrekking hebben op de plaats van lossing en eventuele
afgelastingen. Besluitvorming hierover zal dan ook op vrijdag plaats vinden.
3. Conform besluitvorming ALV november 2017 heeft de lossingscommissie de
mogelijkheid in samenspraak met het bestuur ook tijdens de eerste 2 jonge
duivenvluchten over te staan, dit in tegenstelling tot voorgaande jaren.
4. In 2017 is gebleken dat inkorven op zaterdag vervoerstechnisch gezien zeer
problematisch is, niet alleen bij de transporteurs, maar ook m.b.t.
beschikbaarheid klein vervoer. Geconcludeerd kan worden dat
inkorven op zaterdag organisatorisch redelijkerwijs niet uitvoerbaar is en in het
seizoen 2018 zal, ook bij extreme (warme) weersomstandigheden, de inkorfdag
niet worden verschoven naar de zaterdag.
5. Bij het terugrijden wegens afgelasting is de vervoerscommissie in overleg met
de lossingscommissie gemachtigd de duiven op een kortere afstand te lossen in
groepen of gezamenlijk en zal er in principe niet worden teruggebracht bij de
verenigingen, conform besluit ALV.

Aanvoeren duiven door basisverenigingen
Van toepassing is het Reglement vervoer en lossingen N.P.O.
Artikel 3 lid 5: De mand is bij verzending van duiven voorzien van een
verenigingsnummer op de mand of label aan de mand waarop het
verenigingsnummer is vermeld.
Artikel 3 lid 6: De manden zijn op alle daartoe aangebrachte punten verzegeld.
Artikel 4 lid 1: Bestuur Afdeling stelt vast bij welke wedvluchten de duiven door
de Afdeling worden opgehaald en bij welke wedvluchten de duiven door het
inkorfcentrum dienen te worden aangevoerd naar een verzamelpunt.
Artikel 4 lid 2: De begeleiding dient uit minimaal twee personen te bestaan
waaronder een bestuurslid van het inkorfcentrum en een functionaris
aangewezen door het Bestuur van de Basisvereniging van het inkorfcentrum.
Deze begeleiders zijn geen leden van één Combinatie, geen echtgenoten, geen
relatiepartners en geen bloed- en aanverwanten in eerste en tweede graad.
Artikel 4 lid 3: In de wagens waarmee de duiven worden aangevoerd naar het
verzamelpunt zijn voldoende mogelijkheden aanwezig voor toevoer van verse
lucht. Dichte (aanhang)wagens zijn daarom niet toegestaan.
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Bij niet naleving van deze artikelen van dit reglement brengt Bestuur Afdeling dit
ter kennis van het bevoegde College.

Vervoer maatregel bij minder dan 100 duiven
Met ingang van 2017 is de vervoermaatregel “Bij minder dan 100 duiven dan
aanvoeren” voor alle disciplines van kracht betreffende de door de afdeling
georganiseerde wedvluchten. Op basis van situatie 2017 wordt in 2018
uitvoering gegeven aan voornoemde beheersmaatregel. Situatie 2018 wordt in
2019 ten uitvoer gebracht en zo verder.
Indien op de 1e wedvlucht van een discipline (vitesse, midfond, dagfond, jonge
duiven, natoer) minder dan 100 duiven bij een vereniging worden ingekorfd dan
dient desbetreffende vereniging in het eerstvolgende jaar voor desbetreffende
speldiscipline aan te voeren. In specifieke gevallen kan het bestuur dispensatie
verlenen, zodat de duiven toch worden gehaald en niet aangevoerd hoeven te
worden.
vb. 1e wedvlucht vitesse 150 duiven in 2017, dan worden de duiven op de
vitesse in 2018 gewoon opgehaald. Minder dan 100 duiven op de 1e vitessevlucht
in 2017 betekent aanvoeren voor alle vitessevluchten in 2018.
1e wedvlucht eendaagse fond 50 duiven in 2017 dan dienen de duiven voor de
eendaagse fond in 2018 te worden aangevoerd.
U voert al aan v.w.b. eendaagse fondvlucht in 2017, dat is geen probleem, kan
ook gewoon in 2018 en volgend.

Inkorven leden bij eigen vereniging
Afdeling 10 is concoursorganiserende instantie en dus verantwoordelijk voor een
ordentelijk verloop van het inkorven en het transport.
Indien verenigingen voldoen aan HHR NPO artikel 4, basisvereniging komt in
aanmerking als zelfstandig inkorfcentrum, dan worden de duiven voor een
afdelingsconcours door de leden normaal in de eigen vereniging ingekorfd. Als er
in de vereniging wordt ingekorfd is het individuele leden niet toegestaan bij
andere verenigingen in te korven.
Ter aanvulling de duiven welke in de vereniging zijn ingekorfd worden geladen in
de wagen die bij de vereniging komt om de duiven op te halen. Aanvoer van
individuele leden naar een andere vereniging is niet toegestaan.
Ten overvloede wijzen wij erop dat het niet is toegestaan duiven na het inkorven
uit manden te halen en aan te voeren bij een andere vereniging.

Aantal duiven in de box
1 nacht mand: 31 duiven per box.
2 nachten mand dagfond, 26 duiven per box. (verwijderen nav situatie met afd
11 vorig jaar en reactie bestuur NPO de passage: exclusief Chateauroux
(nationale wedvlucht))
Overnachtfond: 25 duiven per box.
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Indien er minder dan het voorgeschreven aantal duiven in de boxen worden
gedaan wordt per duif een heffing aan de vereniging opgelegd van €. 3,00 per
duif die te weinig in de box zit. Hiervan zijn uitgezonderd de restboxen.
Op de vrachtbrief dient u de aantallen van alle ingekorfde duiven in te vullen.
Met ingang van 2017 staan alle ingekorfde duiven in concours.
In het D-bestand welke u na inkorving zendt aan de rekenaar is het aantal
ingekorfde duiven gelijk aan welke u op de vrachtbrief heeft ingevuld.
Volle manden zijn ook vol wat betekent dat u het maximaal aangegeven aantal
duiven in de mand heeft. Voor de aantallen zie hier boven.
Hiernaast kunt u maximaal 2 restmanden hebben. U vraagt de chauffeur of er
restmanden zijn in de oplegger/aanhanger zodat deze kunnen worden
aangevuld.
Eventuele aanpassing van het maximum aantal duiven in de manden als gevolg
van extreme weersomstandigheden zal door het bestuur bekend worden
gemaakt. Bij geen bericht blijven de hier boven vermelde aantallen van kracht.
Ook dit seizoen worden steekproefsgewijs de door de verenigingsfunctionaris
geparafeerde vrachtbrieven op juistheid gecontroleerd door de
vervoerscommissie. Wij verzoeken de verenigingen dan ook zich strikt te gaan
houden aan hetgeen hiervoor is weergegeven.

Verenigingen/ inkorfcentrum
Verenigingen mogen alleen deelnemen en als inkorfcentrum fungeren als er
minimaal 5 leden aan de wedvlucht deelnemen.
Het advies aan de verenigingen is per wedvlucht een mandenlijst bij te houden
met daarop per mand vermeld:
 het nummer van de mand
 de namen en aantallen duiven van de liefhebbers welke in desbetreffende
mand zijn ingekorfd.
Dit in verband met eventuele calamiteiten, zoals ontsnappingen, waardoor het
eenvoudiger wordt de ontsnapte duiven te traceren, zodat voorkomen kan
worden dat een hele vereniging wordt uitgesloten van het concours.
weergegeven.

Hoklijsten liefhebbers en entverklaringen per vereniging
Alle aangevoerde duiven dienen op de hoklijsten te zijn vermeld en dienen tegen
paramyxo ingeënt te zijn. Middels het ondertekenen van de entverklaring per
vereniging verklaart de vereniging dat alle ingekorfde duiven tegen paramyxo
ingeënt zijn. De hoklijsten en de entverklaring per vereniging (dus niet de
entlijsten van de individuele liefhebbers opsturen) opsturen naar Pieter Gast,
Appelhof 4, 9861 CZ Grootegast, voor 1 april a.s. of deze mee geven op
7 april a.s. aan de chauffeur. Graag links boven aan de envelop vermelden
aantal hoklijsten en verenigingsnummer.
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Elektronisch systeem leden/ club
Alle clubs adviseren wij ruim voorafgaande het seizoen de software te testen en
te updaten. In de winter wil het nog wel eens gebeuren dat de licentieperiode
afgelopen is.
De leden doen er goed aan het elektronische systeem te testen door een training
uit te voeren zodat, wanneer nodig, kapotte chipringen tijdig kunnen worden
vervangen. Controleer iedere week na inkorven/afslaan uw print. Het komt
bijvoorbeeld voor dat systemen onbedoeld staan op N.O.Z. en/of invliegduiven.
Ook het controleren van jaartal en ringnummer is een goede zaak, een typefout
is zo gemaakt.
Denkt u er aan dat alle verenigingssoftware bijgewerkt is met de laatste versie?
Controleer alle benodigde apparaten zoals inkorfantennes, computers, printers
etc.
Hebben de leden de chipringen, antennes en klok getest?
Denk aan de oude niet meer te gebruiken chipringen. In de nieuwste software
versies (DAS/Autokon) worden deze niet meer te gebruiken chipringen met rood
aangegeven.
Is de klok toevallig aan nieuwe batterijen toe?

Inkorven en afslaan van de klokken
In principe zijn er twee mogelijkheden als men elders inkorft.
1. Als er ingekorfd wordt bij een andere vereniging en de klokken worden
daar ook uitgelezen dan moet er ook in diezelfde vereniging worden
afgeslagen.
2. Er kan ingekorfd worden bij een andere vereniging, na het inkorven wordt
de inkorflijst afgedrukt (daarmee het inkorven afgesloten). De klokken en
de lijsten worden meegenomen naar eigen vereniging en daar uitgelezen.
Op die manier is het dan mogelijk om in eigen vereniging weer af te slaan.
In ieder geval mag het D-bestand (inkorven) niet afwijken van het W-bestand
(afslaan). Met beide bovenstaande werkwijzen is dat ook zo.

Insturen D en W bestanden
Dringend verzoek om iedere week te controleren of het door u verzonden
D-bestand inderdaad door de rekenaar is ontvangen op de dag van inkorven.
Voor het W-bestand geldt hetzelfde maar dan op de dag van wedvlucht (in geval
van een normaal verloop). Als u een UDP inzendt, zowel D- als W-bestand, wilt u
dan de terugkoppeling van de rekenaar zorgvuldig bekijken deze i.v.m.
foutmeldingen. Mocht hier sprake van zijn dan geconstateerde fout(en)
herstellen. De D en W bestanden alleen opsturen naar de rekenaar, Compuclub.
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Internetverbinding in het verenigingsgebouw
Vanuit Compuclub is het verzoek ontvangen aan te geven welke verenigingen
geen internetverbinding hebben in het verenigingsgebouw. Indien bij uw
vereniging geen internetverbinding aanwezig is verzoeken wij u dit voor
26 maart a.s. door te geven via e-mail adres bestuur@npoafdeling10.nl

NIET op ZONDAG
Leden die om principiële redenen niet op zondag concoursen maar wel in
aanmerking willen komen voor de gemiddelde punten moeten dit voor het
seizoen kenbaar maken bij zijn/haar verenigingssecretaris. De secretaris van de
vereniging geeft dit voor 26 maart a.s. door via e-mail adres
bestuur@npoafdeling10.nl

Ledenlijsten
Wij willen de clubs er ook op attenderen dat de ledenlijst zoals deze bekend is bij
de NPO leidend is voor het maken van uitslagen. Controleer daarom goed of uw
administratie in orde is. Adressen, naamswijzigingen, coördinaten etc.

Reclames uitslagen
Contact met de rekenaar over reclames gaan uitsluitend via de
afdelingscontactpersoon.
De reclames van afd.10 worden verzorgd door: Roelof Popkes, e-mail adres:
reclame@npoafdeling10.nl

Melden van de duiven/ meldingssite
Voor wat betreft het melden van de duiven kan gebruik worden gemaakt van
onze website meldenafdeling10.nl

Regionale teletekst
De eerste 10 per samenspel worden uit de voorlopige uitslag Compuclub gehaald
en op zondagochtend op de regionale teletekst geplaatst.
- Verenigingskampioenschappen.
Alleen indien het verenigings/CC-kampioenschap veranderd t.o.v. 2017 dient dit
kenbaar gemaakt te worden bij Compuclub via de mail voor aanvang van het
seizoen.

Informatieboekje & vliegprogramma
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het “informatieboekje &
vliegprogramma 2018”. Voor verenigingen/ leden die deze niet besteld hebben is
er de mogelijkheid het boekje te downloaden van www.npoafdeling10.nl.
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Kampioenschapsboekjes Afdeling
Opgave aantal Afdeling kampioenschapsboekjes per vereniging graag doorgeven
aan de penningmeester, e-mailadres: teunspeelman@home.nl.

Reacties en op-/ of aanmerkingen
Alle reacties, op-/ of aanmerking en tips etc. alleen richten aan het e-mailadres
bestuur@npoafdeling10.nl
Tot slot willen wij iedereen veel plezier en succes wensen in het komende
vliegseizoen.
Met vriendelijke sportgroeten,
Het afdelingsbestuur.
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