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VNCC Oude Duiven
Inkorven
di. 30 – 05
di. 13 – 06
di. 20 – 06
di. 04 – 07
wo. 12 – 07
di. 25 - 07
di. 01 - 08

Losplaats
Limoges* (M)
St. Vincent* (M)(1)
Perigueux (M)
Dax (M)(1)
Orange (O)
Bergerac (M)(1)
Cahors (M)

Los datum
vr. 02 – 06
vr. 16 – 06
vr. 23 – 06
vr. 07 – 07
za. 15 – 07
vr. 28 – 07
vr. 04 – 08

Inkorftijd
19.00-20.15
19.00-20.15
19.00-20.15
19.00-20.15
19.00-20.15
19.00-20.15
19.00-20.15

* het is niet toegestaan om op Limoges en St. Vincent jaarlingen in te korven.
(M) = Middaglossing
1) Nationale lossing
(O) = Ochtendlossing
Orange: lossing op zaterdag
Kampioenschap NIC 0617 Reisduif Borne 2017:
De bovenstaande 7 vluchten tellen voor het kampioenschap OA en AG 2017 NIC 0617
Reisduif Borne.
De vluchten worden vervlogen conform het verfijnde NPO 1:10 Systeem.
Voor het aangewezen kampioenschap telt één duif van de bovenste twee van de poulebrief.
Vliegprogramma 2017
Inkorven
Losplaats
do. 20 - 07 Chateauroux
do. 03 - 08 Issoudun
Vliegprogramma 2017
Inkorven
do. 17 – 08
do. 24 – 08
do. 31 – 08

Losplaats
Laon
Nanteuil
Nanteuil

Eendaagse Fond
Los datum Inkorftijd
za. 22 – 07 18.30-19.30
za. 05 – 08 18.30-19.30
Jonge duiven
Los datum
za. 19 – 08
za. 26 – 08
za. 02 – 09

Inkorftijd
18.30-19.30
18.30-19.30
18.30-19.30

Het betreffen voorlopige inkorftijden, er kunnen wijzigingen optreden.
Raadpleeg voor de definitieve inkorftijden onze TT pagina Oost 673 of www.reisduifborne.nl.

Kosten NIC € 1,25 per liefhebber en € 0,25 per duif
Per vlucht zijn er binnen het NIC op de VNCC vluchten de volgende gratis prijzen te winnen:
1e prijs bloemstuk + taart,
2e prijs 5 kg. Allerhande,
3e prijs voerbon ’t Juk
4e prijs taart
5e prijs 3 harde worsten
De prijzen gaan af per liefhebber.
Om aan de vluchten deel te nemen dienen de duiven geënt te zijn tegen paramixo.
Inkorven Trainingsvluchten Afdeling 9 dinsdagavond van 19.00-20.00
Vrachtprijs o.v.b. € 0,80 per duif.
Er wordt van de deelnemers aan de Trainingsvluchten verwacht dat allen helpen laden
Het bestuur van PV De Reisduif staat absoluut niet toe dat de inspeelvluchten gebruikt wordt
om “vreemde” duiven in te manden. Ook voor de inspeel vluchten geldt dan dat de duiven
geënt moeten zijn tegen paramixo en op uw naam staan.
Mochten de duiven van de Trainingsvluchten vanwege slechte weersomstandigheden niet
gelost worden, en met de vrachtwagen terug keren naar ons clubhuis, dan beslist ten allen
tijde het bestuur van de Reisduif wat er met de duiven gaat gebeuren.
Individuele leden kunnen dus niet beslissen wat er met de duiven gaat gebeuren.
Het melden van de duiven:
De Nationale meldplicht is ook van toepassing op de VNCC vluchten.
Deelnemers kunnen de duiven zelf melden via de VNCC website d.m.v.:
1 Ga naar www.vncc.nl
2 Ga naar “Melden Duiven”
3 Lidnummer b.v. 06171234 (max. 8 posities)
4 Tijd b.v. 101825 of 10:18:25
5 Ringnummer b.v. jaartal 07-1234567
6 Centra “Inkorfcentrum kiezen”
7 Melden
Bij het melden van de duiven via bovenstaande instructie, worden de duiven ook “doorgemeld”
aan de Nationale Rekenaar.
Liefhebbers die niet de beschikking hebben over een computer kunnen hun duiven melden bij
de meldpost van het inkorfcentrum, de heer Otten tel. 0547-381862 die de melding doorgeeft
aan de betreffende instanties.
Zowel de handmatige klokken als Electr. systemen dienen na de vlucht aangeboden te worden
om afgeslagen te worden. De leden die in 0617 De Reisduif inkorven (en dus klok aanzetten)
dienen ook na de wedvlucht bij 0617 De Reisduif de vlucht te beëindigen (klok afslaan).
Belangrijke info NIC PV De Reisduif 0617 m.b.t. Marathon vluchten met
middaglossingen:
De vluchten worden vervlogen conform het NPO reglement.
De leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen poulebrief en Elektronisch systeem.
Alle info m.b.t. de nationale concoursen is na te lezen op de site van het NPO: www.npo.nl.

De volgorde van de duiven op de VNCC poulebrief dient identiek te zijn als in uw Elektronisch
systeem!!!
Het NIC 0617 Reisduif zal de UDP bestanden zowel na inkorven als na afslaan verzenden.
Tijdens het inkorven is het niet mogelijk om concoursduiven alsnog te chippen. Dus controleer
zelf voortijdig of de vaste voetring van uw duif correspondeert met de chipring !!
De klokken worden zonder tegen bericht afgeslagen op zaterdagavond 20.00 uur. Ook als er
geen duiven geconstateerd zijn, is men verplicht de klok/ blokje aan te bieden.
De inleggelden Nationaal, Internationaal, VNCC en ZLU dienen betaald te worden bij Harold
Vlaskamp.
De Feestmiddag/ Kampioenenhuldiging NIC 2017: De datum wordt nog vastgesteld.
Vliegprogramma 2017 ZLU Concoursen.

Alle vluchten zijn ochtendlossingen en worden op vrijdag gelost behoudens St. Vincent welke
op zaterdag wordt gelost.
Meldinstructies voor de ZLU concoursen worden t.z.t. bekend gemaakt.
Kampioenschap ZLU vluchten 2017:
De eerste 3 Onaangewezen- en Aangewezen kampioenen zullen gehuldigd worden.
Per vlucht zullen de volgende prijzen vervlogen worden:
1e plaats Bloemstuk en duivenbon ’t Juk
2e plaats duivenbon ’t Juk
Afslaan klokken: In overleg rekening houdend met neutralisatie tijd, reisafstand,
Marathon/VNCC concoursen op zelfde datum als ZLU concoursen.
Om aan de vluchten deel te nemen dienen de duiven geënt te zijn tegen paramixo. Een kopie
van de entlijst alsmede een kopie van de hoklijst dient u in te leveren bij de centrumleider.
Voor info zie: www.dezlu.nl
De inleggelden Nationaal, Internationaal, VNCC en ZLU dienen bij inkorving betaald te worden
bij de heer Harold Vlaskamp.
Namens de Commissie NIC 0617 Reisduif Borne wensen wij u een succesvol en sportief
vliegseizoen 2017.

