Zaterdag 16 JULI 2016 JARNAC
Inrichting : DERBY

HAINAUT

Secretariaat : Mayeur Jacques,5 Rue Etangs Derbaix 7033 Cuesmes GSM 0494453507
T2L. 065/847015 (Secretariaat) Fax 065/847015

e-mail:jacquesmayeur@skynet.be

Inkorving :Woensdag 13 juli 2015
Deelneming : alle duiven, zonder uitzondering, nemen deel aan de nationale prijskamp en
aan de zonale dubbeling. (de zonale dubbeling is gratis)
Geen dubbeling van de jaarduiven bij de oude duiven.
De nationale poelebrieven gebruiken
COORDINATEN VERPLICHT VERMELDEN

CATEGORIE
OUDE
JAARDUIVEN

NATIONAAL
INLEG VOOR ONKOSTEN
2, EURO
2, EURO

ZONAAL
OUDE
JAARDUIVEN
Waarborg nationaal : OUDE en JAARLINGEN 1 MIEZE tot 50€

UITSLAG
3,00 EURO
3,00 EURO

2,00 EURO
2,00 EURO

Gummiringen : aan elke duif zonder electronische chipring, twee gummiringen.
Aan iedere duif met electronische chipring 1 enkele gummiring
Ze worden geleverd door de maatschappijen.
Manden : in goede staat en gelood.
18 duiven in een plastieken mand

Op de onvolledige manden het aantal + geslacht noteren.
Etiketten JARNAC

VRACHTBRIEF
Zoals de vorige jaren zal door de vergezeller, die de duiven komt ophalen, aan de
maatschappijverantwoordelijke een vrachtbrief in viervoud overhandigd worden. Deze laatste
dient de vrachtbrief volledig en duidelijk leesbaar in te vullen en te ondertekenen. De roze
doordruk blijft in het inkorvingslokaal; de blauwe doordruk is bestemd voor de ophaler; de
gele doordruk voor de hoofdvergezeller en het wit voorblad voor de nationale inrichter.

VACCINATIEFORMULIER – PARAMIXO

Het formulier invullen en overhandigen aan de persoon die
de duiven komt ophalen, voor zover dit nog niet verstuurd
is naar het secretariaat.
INKORVINGSDOCUMENTEN :
Inkorvingsdiskettes – systeem Data Technology – zijn toegelaten.
Deze diskettes zo snel mogelijk doormailen aan Goditiabois Violette,
e-mail:giverleyen@belgacom.net
De maatschappijen die niet inkorven met Data Technology dienen hun poelebrieven in een
omslag mee te geven met de ophaaldienst.
BESTATIGINGSDOCUMENTEN
De bestatigingen dienen zo snel mogelijk per e-mail verstuurd te worden naar
E-mail :giverleyen@belgacom.net

TELEFONISCHE AANMELDINGEN

Nieuwe richtlijnen K.B.D.B.
TELEFONISCHE AANMELDINGEN (Uittreksel van art.101 NSR)
“Voor de nationale wedvluchten vanaf Limoges, zullen de aankomsten van al de duiven,
zonder uitzondering, via een communicatiemiddel aan hun respectievelijke inkorvingsburelen
worden gemeld binnen de 15 minuten vanaf het uur van bestatiging (in u, min, sec). Deze
meldingen zullen het juiste nummer van de gummiring, het uur van klokken, het uur van
aanmelden, het eventueel tegenmerk en de naam van de liefhebber omvatten.
Voor de nationale wedvluchten beneden Limoges dient enkel de eerst geklokte duif per
categorie op voormelde wijze te worden aangemeld.
Wanneer de termijn van 15 minuten is overschreden, zal, ingevolge een gegronde klacht,
ingediend door iemand die er belang bij heeft, de duif worden geklasseerd op het uur van
aanmelding van deze duif. Indien geen enkele aanmelding wordt gedaan zullen alle
bestatigingen van deze liefhebber, in dezelfde categorie (en in haar dubbelingen), worden
geannuleerd.
Een tweede melding volgt dan van zodra de liefhebber éénderde van het aantal ingekorfde
duiven per categorie heeft geklokt; een eenvoudige opgave van het aantal aankomsten volstaat
bij deze tweede aanmelding."
Vastgelegd werd dat elke liefhebber enkel zijn eerst aangekomen duif per categorie, dient
aan te melden in het lokaal waar hij heeft ingekorfd.
Het inkorfbureel meldt de eerste vijf geconstateerde duiven per categorie aan het provinciaal
centralisatiebureel:
 West-Vlaanderen: dhr Philippe VANHAEZEBROUCK – GSM : 0479/56.00.84
mail: phvanhaezebrouck@telenet.be
 Oost-Vlaanderen: dhr Mark DE BACKER – tel: 09/230.79.38 – GSM: 0475/37.30.73
Fax: 09/230.79.38 – mail: markdebacker@skynet.be
 Limburg: dhr Roger BOS – tel: 011/82.52.75 – fax: 011/82.50.78
 Antwerpen: Union Antwerpen – dhr Ward GEDOPT– tel: 03/353.17.36 – fax:
03/353.17.52 – mail:gedoptward@kynet.be

Dit bureel zal, volgens de rangschikking, de eerste 20 geconstateerde duiven melden aan:

Tel. 068/447067

Neutralisatie

Fax 068/448862

e-mail: giverleyen@belgacom.net

COORDINATEN WINST of VERLIES
+ 45°44’05” / - 00°09’31” 660km
Zaterdag
16/7
Zondag
17/7
5h19
Maandag
18/7
5h20
Dinsdag
19/7
5h22
Woensdag
20/7
5h23
Dondersdag 21/7
5h25

22h49
22h48
22h47
22h45
22h44
22h42

WAARBORG NATIONAAL
OUDE en JAARSE 1 MIES TOT 50€

Uittreksel Art. 98. (NAV 24.10.2012 - 20.02.2013 – 23.10.2013)
Alle elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan een internationale of een nationale
wedvlucht zullen verplicht één gummiring dragen. De duiven die deelnemen aan deze
vluchten en mechanisch ingekorfd worden zullen twee gummi’s dragen. De twee
gummiringen mogen niet aan dezelfde poot worden aangebracht.
De eerst aangekomen duif van iedere liefhebber in elke categorie zal verplicht worden
geconstateerd en gecontroleerd. Bij gebrek, zal ze één seconde na de eerste controle worden
geklasseerd. Indien deze nalatigheid meerdere duiven betreft, zullen deze, na de eerste
controle, geklasseerd worden, van seconde tot seconde, in volgorde van bestatiging. Indien
geen enkele controle werd uitgevoerd zullen alle bestatigingen worden geannuleerd.
Indien het elektronisch systeem faalt en er bij de inkorving slechts één gummi werd
aangebracht, wordt de gummi gebruikt bij wijze van 1ste bestatiging. De chip moet bestatigd
worden ter controle (in een potje of rechtstreeks in functie van het type van de gebruikte
chip). Deze beschadigde chip zal, na het lichten van het toestel, moeten bewaard worden door
de vereniging tot het einde van het lopende vluchtseizoen.
Indien de controle niet tijdig wordt geklokt, moet de duif worden geklasseerd op de
bestatiging van de controle (zie beschikkingen van § 6, 7 en 8).
Bij gebrek aan een controletoestel dienen al de controlegummi’s te worden ingeleverd samen
met het hoofdtoestel. Behalve van de eerst geklokte duif waarvan de controlegummi binnen
de 15 minuten in het hoofdtoestel wordt afgeklokt. Bij elektronische registratie is enkel het
afklokken van één gummi van de eerst geklokte duif verplicht ter controle (de overige ringen
moeten in de vereniging worden binnengebracht).
De formaliteiten van aanmelden en controleren zijn niet meer verplicht vanaf de 3de dag van
bestatiging.
Voor internationale, nationale, interprovinciale en provinciale vluchten is het gebruik van
klokken die het uur van bestatiging aangeven met een prik van een naald verboden, zowel
hoofdtoestel als controletoestel.

Voor internationale en nationale vluchten zijn enkel elektronische systemen en QUARTZtoestellen toegestaan als hoofdklok (Quartz-toestellen eveneens als controleklok ).
Controle bestatigingen mogen, op eigen risico, in goedgekeurde mechanische toestellen
gebeuren; deze kunnen evenwel NOOIT in aanmerking worden genomen bij defect van de
hoofdklok
RISTORNO : De groeperingen of maatschappijen ontvangen een ristorno van 0,15€ per duif
ingeval van lossing op de voorziene datum.
Ingeval van uitgestelde lossing ontvangen zij een ristorno van 0,05€ per duif en 3% op de
inzetten nationaal en 0,07€ per poulebrief.

NATIONAAL SPORTREGLEMENT : integraal van toepassing.

