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INMANDEN








De commissie die helpt met het inkorven van de duiven korft als 1e in. De inmandcommissie start
hiermee een kwartier eerder dan de vastgestelde inmandtijd volgens de mandenwacht/inkorf lijst.
De leden worden verzocht om, als ze niet aan het inkorven zijn, zich niet op te houden bij het inkorven
van de duiven, maar te wachten in de kantine of buiten. Duivenmanden worden onder het afdak
geplaatst en niet in het inkorflokaal.
De klokken (modules) worden geplaatst in de loketkast op volgorde van aankomst.
Er wordt afgeroepen wanneer men aan de beurt is.
Er wordt mand voor mand ingekorfd, en niemand krijgt een volle mand, ook niet wanneer hij/zij meer
dan 30 duiven bij zich heeft.
Zieke duiven, bijvoorbeeld duiven met pokken en het zogenaamde one-eye-cold kunnen niet ingemand
worden en worden teruggegeven door de inkorfcommissie, die eindverantwoordelijk is voor de
controle op zieke en onreine duiven.
Duiven die niet voorkomen op de hoklijst of niet ingeënt zijn, kunnen niet ingemand worden.

INVLIEGDUIVEN


Op de vluchten van De Drie Beerzen nemen alle duiven die ingemand worden deel aan de wedvlucht.
Wij vliegen dus niet met invliegduiven bij een officiële wedvlucht. In groter verband, bv Midebo en
Afdeling, is het wel mogelijk om duiven als invliegduiven aan te wijzen.

INLEZEN



De ondertekende inkorflijst moet samen met de klok naar het kantoortje worden gebracht waar ze
worden ingelezen in de computer.
Wanneer iemand wil werken met een poulebrief dan wekelijks een nieuwe poulebrief en gummiringen
gebruiken. Voor oude en jonge duiven ieder een aparte poulebrief gebruiken.

POULEN



Wanneer er wordt gepould dan moet men dat zelf in de eigen klok inbrengen of met de daarvoor
bedoelde lijstjes aangeven bij de inlezers. Hierop ook vermelden of men nationaal speelt en een uitslag
op papier wil hebben.Van de fondvluchten van de afdeling komt geen gedrukte uitslag meer.
De inlezers zijn niet verantwoordelijk voor een juiste gang van zaken wanneer zij de gegevens
handmatig in moeten geven.

AFSLAAN





Het afslaan van de klokken is standaard om 19u. Mocht een vlucht dan nog niet af zijn dan wordt de
tijd aangepast in overleg.
Wanneer duiven teruggehaald moeten worden uit Bladel dan wordt er niet onderweg gelost.
Voor het terughalen van de duiven hebben zich opgegeven: Kees van de Schoot, Erik van Korven en ???
In het clublokaal worden de duiven handmatig uit de mand gehaald en teruggegeven aan de
liefhebbers. Binnen het terrein van ons clubgebouw mag ook niet gelost worden.

MANDENWACHT



Het bestuur verwacht van iedereen die op de lijst staat dat men ook daadwerkelijk aanwezig is of
anders voor vervanging zorgt.
Naast het laden van de manden behoort eveneens tot de werkzaamheden het assisteren bij het
gereedmaken van de manden, zoals bv verwijderen drinkgoten, loden etc.

CONCOURSLEIDERS: 1) Ad Pasmans 2) Henri Vennix
INKORFPLOEG VITESSE + MIDFOND ALLE VLUCHTEN:
M. Kuys, H. Vennix, P. van Heijst, K. vd Schoot. (3 van de 4 personen) Reserve: A.Pasmans, R. Pel

INKORFMAN OEFENVLUCHTEN:
T. Kuijpers

Reserve: J. van Dooren

INKORFPLOEG DAAGSE FOND:
H. Broeders, J. Bullens en T. Kuijpers.

Reserve: P. van Heijst

INKORFPLOEG MARATHONVLUCHTEN:
T. Kuijpers, J. Bullens en R. Pel.

Reserve: P. van Heijst

MELDEN, MELDPOST: Cees Lathouwers
 Bij de fondvluchten moet IEDERE duif direct na aankomst gemeld worden.
 Telefoonnummer 013-5141567 of 06-46523083

