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Opmerkingen n.a.v. de eerste inkorvingen 
 
Labels 
 
Het gros van de verenigingen maakt gelukkig correct gebruik van de nieuwe labels, dit is een 
stuk makkelijker werken in het geval van de groepslossingen. Toch zijn er nog verenigingen 
die geen of verkeerde labels gebruiken, iets wat de kans op fouten bij het overladen 
aanzienlijk vergroot. Tevens een verzoek om de oranje restlabels niet aan het touwtje van de 
kleurlabel te bevestigen aan de voorzijde, maar met een apart touwtje ernaast vast te 
binden. Dit voorkomt zoekwerk naar de kleur van de gewone label. 
 
Inzenden bestanden 
 
Ook op trainingsvluchten dient er een D-bestand te worden ingestuurd naar de Compuclub. 
Dit om een overzicht te krijgen middels de digitale geleidebrief voor het overmanden en ook 
om de kosten inzichtelijk te krijgen per vereniging voor onze penningmeester. 
 
Tevens dient er te allen tijde op de inkorfavond een D-bestand van de betreffende vlucht te 
worden ingestuurd. Zoals beschreven op pagina 10 van het informatieboekje is dit een 
essentieel onderdeel ter bescherming van de concoursveiligheid en bij het in gebreke blijven 
volgt onherroepelijk het niet opnemen in de samenspel/afdelingsuitslag van de leden van de 
betreffende vereniging. 
Controleer altijd na het inzenden of de vereniging een bevestigingsmail van de Compuclub 
heeft ontvangen en bij de Voorlopige Uitslagen vindt U onderaan de pagina van de afdeling 1 
de tekst “Ontbrekende verenigings D-bestanden”. Klik hierop om er zeker van te zijn dat Uw 
verenigingsnummer hier niet meer bij vermeld staat. 
Kan er om wat voor reden dan ook niet of niet tijdig een wedvluchtbestand worden 
ingestuurd, licht dan altijd een afdelingsbestuurslid in. Afhankelijk van de reden zal er dan 
worden bekeken wat de mogelijkheden verder zijn. 
 
Opgave Zeeuwse Marathon 
U kunt nog tot 1 mei aanmelden voor deelname aan de Zeeuwse Marathon. Verder info 
hierover vindt U op de website van de afdeling Zeeland.  
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