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Mededelingen april 

 
 
Wijzigingen Informatieboekje 
 
Kees Niemeijer staat abusievelijk vermeld als adviseur van de lossingscoördinator 
Coördinaten Quievrain zijn 502441,0 en 034147,0 
Tel.nummer inkorflokaal PV de Combinatie uit Middelburg is 06-42421635 
 
 
Aanmelden voor NIC 2016 
 
Aanvraagformulier en machtiging dient uiterlijk 25 april verzonden te worden aan de 
afdelingssecretaris. Er zijn nog 4 inkorfcentra waarvan geen opgave is ontvangen. 
 
 
Inkorven Nishoek 
 
Recentelijk is middels een flyer aangekondigd dat er diverse mogelijkheden zijn om in te 
korven voor leervluchten bij de Nishoek. Het afdelingsbestuur heeft onlangs een gesprek 
gehad met enkele bestuursleden van de stichting Nishoek (dus niet met de duivenvereniging 
!) waarin er duidelijkheid is gegeven over de beweegredenen om dit op deze wijze te 
organiseren. Onder bepaalde voorwaarden is het afdelingsbestuur bereid om hiervoor 
toestemming te geven, zeker omdat dit positief kan uitwerken voor ledenbehoud in de 
provincie. 
Ter verduidelijking: voor ieder initiatief om vluchten te organiseren in het werkgebied van de 
afdeling Zeeland dient men toestemming te vragen aan het afdelingsbestuur conform het 
NPO-Wedvluchtreglement artikel 5 lid 2. 
 
 
Aanleveren boxen op de vluchten 
 
Er zijn inmiddels 3 inkorvingen geweest dit seizoen en wekelijks komen er nog zaken voorbij 
die niet volgens de voorschriften zijn. Aangeleverde boxen met verkeerde kleurlabels, oude 
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(rest)labels van 2015 of afwijkende aantallen tussen de restlabel en duiven in de box. Hang 
restlabels niet aan het hetzelfde touwtje als de kleurlabel aan de voorzijde, zeker in geval 
van een groepslossing kost dit extra zoektijd op de verzamelplaats ! 
Tevens worden er soms metaaldraadjes gebruikt voor het sluiten van de boxen of het 
bevestigen van de labels. Dit kan schade aanbrengen aan de duiven of de mensen die deze 
boxen vastpakken voor bv. overladen. Zorg dat de juiste spullen worden gebruikt, dit 
vergemakkelijkt voor iedereen het afhandelen. 
 
 
Compuclub 
 
Het insturen van de D-en W-bestanden ging de afgelopen weken niet soepel, dit lag 
grotendeels aan Compuclub zelf. Controleer of de ingezonden bestanden door Compuclub  
zijn ontvangen (bevestigingsmail en/of controle op website), dan is voor de vereniging alles 
veiliggesteld. 
 
 
 
 


