NIC toewijzing 2020 voor de vluchten E25 t/m E31, J35 en J37:
102
Koeriers, Bedum
316
De Toekomst, Coevorden
108
De Eemsvliegers, Delfzijl
320
De Kanaalstreek, 2e Exloërmond
113
De Luchtbode, Groningen
328
PV Hoogeveen, Hoogeveen
131
De Zwaluw, Muntendam
329
Steeds Sneller Hollandscheveld
137
De Trouwe Duif, Oude Pekela
331
De Postduif, Klazienaveen
138
De Trouwe Duif, Scheemda
342
PV De Valk, Meppel
157
Naar Huis, Zuidhorn
350
De Stormvogels, Zandpol
303
De Luchtbode, Assen
352
Vredesduif Weiteveen (1)
305
Steeds Sneller, Dedemsvaart
356
De Stormvogels, Ter Apel
307
Vitesse, Beilen
429
Nieuwleusen/Dalfsen (2)
308
Reisduif Tiendeveen
431
De Streekvliegers, Staphorst
1=
Aanvoeren bij 331 Klazienaveen
2=
Wisselwerking NIC lokaal
Extra inkorflokalen afdeling vluchten E21 en E23
125 Vredesduif Hoogezand
153
WPV Winschoten
318
Flying Dutchman
329
Volspanning Veenoord
334
PV Zwartemeer Zwartemeer
Vragen rondom NIC voor Dagfond, Marathon en Jonge duiven;
Waar moet ik mijn klok afslaan als ik heb ingekorfd bij een NIC?
Het aan-, afslaan en het uitlezen van de elektronische systemen moet plaatsvinden in het NIC waar
de duiven zijn ingekorfd (zie Artikel 47 Wedvluchtreglement N.P.O. Aanvullende bepalingen N.P.O.)
Kunnen we nog wel een verenigingsuitslag maken als we hebben ingekorfd bij verschillende NIC’s?
Na het inzenden van UDP bestanden door de NIC’s naar de Compuclub is er een verenigingsuitslag
beschikbaar op de website van Compuclub.
Kunnen we dan ook nog een uitslag maken voor de eigen vereniging?
Een advies is om het NIC te vragen het UDP bestand via mail naar de eigen vereniging te sturen. De
vereniging kan daarvan een uitslag maken. Zo kunnen ook de kampioenschappen in de vereniging
gewoon doorgaan.
Bij het NIC bij mij in de buurt werken ze niet met mijn type klok?
Het is goed om vooraf contact op te nemen met het NIC waar je in wil gaan korven. Vaak zijn er
mogelijkheden om toch in te korven in het NIC. Het kan bijvoorbeeld worden opgelost door het eigen
inkorfsysteem mee te nemen naar het NIC. Vooraf testen is hierbij wel belangrijk. Ook helpt het om
voor het testen iemand mee te vragen die weet hoe het werkt. Het kan ook dat deze persoon
telefonisch bereikbaar is voor ondersteuning op afstand.
Is er geen mogelijkheid dat we aanvoeren bij een NIC?
We hebben de NIC’s vooraf aangewezen en als uw vereniging daar niet bij zit dan is inkorven in de
eigen club niet toegestaan. Het inkorven van de duiven moet dan wel bij een NIC. De duiven kunnen
dan ook niet in het eigen inkorflokaal worden ingekorfd en daarna worden aangevoerd.
Door het inkorven bij een NIC moet ik wel verder rijden
Is een NIC iets verder rijden dan kunnen liefhebbers natuurlijk voor inkorven of afslaan met elkaar
meerijden. Ook kunnen er onderling afspraken worden gemaakt om de duiven en klok mee te geven
aan een liefhebber uit de vereniging.

