Beste lezer,
Inkorven op de dagfond
Aanstaande donderdag is het inkorven voor de eerste dagfond. We hebben een NIC lijst vastgesteld
en op de website gepubliceerd met 28 verenigingen. Deze verenigingen zijn allemaal opgenomen in
het ophaalschema C.
Kleinere verenigingen mogen aanvoeren
We hebben besloten dat de verenigingen die niet tot deze lijst van NIC’s behoren, in eigen vereniging
mogen inkorven mits ze voldoen aan de minimale inkorvende leden van 5. Dit geldt voor de vluchten
E27, E29, E33, J35 en J37. Voldoet men niet aan minimaal 5 inkorvers, mag er NIET worden
ingekorfd in eigen vereniging en moet men inkorven bij een NIC. De vlucht uit Issoudun E31 is de
nationale dagfondvlucht en dient te worden ingekorfd bij de vastgestelde NIC’s.
Aanvoeren bij NIC’s in de trailer
De verenigingen die hier gebruik van willen maken moeten de manden met duiven aanvoeren bij 1
van de volgende verenigingen: Muntendam 131, Tweede Exloërmond 320, Assen 303, Beilen 307,
Hoogeveen 328, Meppel 342 en Staphorst 431. Dit zijn de verenigingen die worden opgehaald door
de trailer. Er mag niet worden aangevoerd bij een NIC welk wordt opgehaald door een aanhanger.
Aanvoeren dan aanmelden
Er dient minimaal 1 dag van te voren worden gemeld, waar men de duiven aanvoert. U kunt dit
aangeven via de mail bij bestuur@npoafdeling10.nl. De tijden waarop deze verenigingen worden
opgehaald vind men in ophaalschema C, men moet minimaal 1 kwartier van tevoren aanwezig zijn.
Voor het aanvoeren van duiven bij andere verenigingen gelden de volgende regels:
Reglement aanvoeren
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.
Bij niet naleving van deze artikelen van dit reglement brengt Bestuur Afdeling dit ter
kennis van het bevoegde College.
Mandenlijsten en meldplicht
Voor de vlucht Issoudun kan er alleen worden ingekorfd bij één van de 28 NIC’s. Er dienen dan
nationale mandenlijsten ingevuld te worden. Deze dienen bij de manden worden toegevoegd. Voor
de overige vluchten zijn er geen mandenlijsten nodig. Alleen voor de vlucht uit Issoudun geldt een
meldingsplicht op de nationale meldsite van compuclub.

Trainingsvluchten jonge duiven
De trainingsvluchten voor de jonge duiven starten volgende week. Het is goed om u daarover het
volgende door te geven:
 Op de trainingsvluchten (11 en 18 juli) mogen geen oude duiven meegedaan worden.
 De jonge duiven mogen zowel over de antenne als ook als vrachtduif meegedaan worden;
vergelijkbaar met de eerste drie vitesse vluchten.
 Het is verplicht een UDP in te sturen, omdat de verrekening via compuclub gaat. Ingekorfde
vrachtduiven moeten als invliegduiven opgegeven worden (vergelijkbaar met de eerste oude
duiven vluchten).
 De vereniging gaat mee met de lossing van het rayon waar het is ingedeeld.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Gurbe van der Schaaf
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