Beste lezer,
Inkorven J36 Sittard en N36 Sittard op vrijdag 4 september
Het is voor onze afdeling de eerste keer, dat op een avond zowel jonge duiven als natour
wordt ingekorfd en tegelijkertijd gelost gaan worden.
Het lijkt ons dan ook goed om vooraf te adviseren over hoe beide vluchten in te korven,
waarbij rekening wordt gehouden met het Coronaprotocol.
Adviezen voor het inkorven op vrijdagavond
Het is natuurlijk belangrijk om er goed op te letten, dat de duif op de juiste vlucht wordt
ingekorfd. Hieronder een aantal adviezen om het inkorfproces goed te laten verlopen.
Het advies is om liefhebbers op afspraak te laten komen, iets meer tijd in te plannen en
per liefhebber alle duiven voor beide vluchten direct na elkaar in te korven.
De liefhebber gebruikt aparte manden voor de jonge duiven en de duiven voor de
natour.
Voor inkorven wordt de liefhebber gevraagd hoeveel duiven hij of zij heeft voor de
Jongeduiven vlucht en/of natour.
We adviseren om steeds om van een liefhebber eerst jonge duiven in te korven en
daarna de duiven voor de natour.
De duiven van beide vluchten kunnen bij elkaar in de mand.
Bij het inlezen van de vlucht in Autokon nakijken of je de juiste vluchtcode aangeeft.
Voordat de inkorflijst wordt geprint, vraagt de inkorver aan de liefhebber of het aantal
ingekorfde duiven klopt, zo ja dan kan de inkorflijst geprint worden.
Na printen van de inkorflijst, schrijft de inkorver de vluchtcode op de lijst en deze lijst
wordt ook ondertekend door de liefhebber.
Ophaalschema
Het ophalen van de duiven gaat volgens het ophaalschema Route A.
Inkorven Chalons-en-Champagne
Voor het inkorven van de laatste jonge duivenvlucht willen we de verenigingen vragen,
voor aanstaande zondag 20 uur, om het aantal duiven op te geven. Er mag ingekorfd
worden in de eigen vereniging bij een deelname van vijf leden. Afhankelijk van de
deelname zullen wij dan het ophaalschema bepalen. Op deze manier hopen we zoveel
mogelijk liefhebbers de gelegenheid te bieden om deel te nemen aan deze vlucht. U
kunt de aantallen doorgegeven per mail op: bestuur@npoafdeling10.nl
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Gurbe van der Schaaf

