Nieuwsbrief 05-06-2019
Een update van het bestuur.
Bij minder verenigingen worden duiven gehaald op de Dagfond
Vorige week heeft het bestuur een overzicht verspreid waarin aangegeven wordt hoeveel duiven per
vereniging zijn ingekorfd op de eerste Dagfondvlucht E21. Het blijkt dat 22 verenigingen minder dan
100 hebben ingekorfd. Het bestuur heeft die verenigingen gevraagd om na te denken over een
oplossing. Minder dan 100 duiven heeft de consequentie dat er bij die vereniging geen duiven meer
worden gehaald op de Dagfond. Afgelopen weekend zijn alle 22 verenigingen benaderd door het
bestuur. Het blijkt, dat er serieus is nagedacht over een oplossing. We zijn daar als bestuur erg blij
van geworden.
Vereniging komen tot oplossingen als aanvoeren of bij een andere vereniging inkorven. Bij deze
verenigingen worden de duiven niet meer opgehaald.
Bij drie verenigingen van de 22 worden de duiven op de dagfond wel gehaald; bij 99 duiven, het
aantal blijkt toch hoger dan 100, net onder de 100 en ziekte onder de leden.
Een Nationaal Inkorfcentrum (NIC) kan bij minimaal zeven deelnemers in eigen lokaal inkorven en
daarna aanvoeren naar de andere vereniging. Dit is bij een aantal verenigingen het geval. Zijn er
minder dan zeven deelnemers, dan moeten de liefhebbers zelf elders gaan inkorven en is aanvoeren
geen optie. Trouwens voor Sens geldt het minimaal van vijf deelnemers, want dat is geen
sectorvlucht.
Aanvoeren duiven door basisverenigingen
Aanvoeren moet op een juiste manier gedaan worden. Vandaar dat er in het “Reglement Vervoer en
Lossingen N.P.O” een aantal artikelen zijn opgenomen over aanvoeren. Je kunt deze artikelen vinden
in het Informatieboekje van de afdeling op bladzijde 11. We brengen ze nog even onder uw
aandacht, ook al omdat er nu een aantal verengingen voor het eerst gaan aanvoeren.
Aanvoeren kan zorgen voor meer restmanden wat efficiënt vervoer niet ten goede komt. De vraag is
om restmanden samen te voegen. Dat kan door manden tegen elkaar aan te zetten en de duiven
over te laten lopen. Een mandenlijst moet daarbij ook in de andere mand worden gelegd.
Trainingsvlucht
De eerste trainingsvlucht is afgelast vanwege weinig deelname. De inkorving voor de tweede
trainingsvlucht is op vrijdag 14 juni. We houden daar de lossingplaatsen aan van de eerste
trainingsvlucht, dus Heino en Duiven. Zo wordt rekening gehouden met de wens van veel
verenigingen om op een kortere afstand te starten. De duiven worden wel tegelijkertijd gelost.
Als blijkt dat het weer niet mee werkt, krijgt u zo snel mogelijk bericht, dat de trainingsvlucht niet
door gaat.
Nationaal Inkorfcentra
De Nationaal Inkorfcentra zijn doorgegeven aan de NPO. De lijst met NIC’s is te vinden op de website.
Aanpassing “Reglement Vervoer en Lossingen”
Het Reglement is aangepast als het gaat om hoe om te gaan met ontsnappingen en dode duiven.
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U kunt het reglement vinden op de website onder Organisatie/Statuten-reglementen.
De toegevoegde tekst vindt u in het geel aangegeven bij “Taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden hoofdconvoyeur” en bij “Lossing, wijzigingen losplaatsen en afgelastingen”.
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