
Beste lezer, 
 
 
Vullen van de juiste niveaus bij inkorven. 
 
Omdat dit jaar niet meer automatisch de duiven worden gezet voor niveau 2 (afdeling/rayon) en 
niveau 3 (samenspel) is de liefhebber verplicht om deze aantallen correct in te vullen als hij wil 
deelnemen aan de concoursen van het rayon, afdeling en/of samenspel. Ook voor de 
sector/nationale vluchten geldt deze verplichting. Dit heeft te maken met de regelgeving m.b.t. 
invliegduiven, eerder gecommuniceerd via de nieuwsbrieven. Bij onjuiste vulling is de liefhebber 
verantwoordelijk en zal dit gevolgen hebben voor zijn klassering op de uitslagen van 
rayon/afdeling/samenspel. 
 
Compuclub gaat uit van de UDP bestanden die verstuurd zijn na het inkorven. Correcties 
aangeleverd via het bestand verstuurd na het afslaan worden genegeerd. Voordat het 
inkorfbestand verstuurd wordt, is het verstandig om in Winver of Das te controleren of de 
aantallen goed gevuld zijn. Bij onjuiste vulling voor de zekerheid afstemmen met de liefhebber.  
Het kan gebeuren dat bij het inkorven per ongeluk op een verkeerde vlucht wordt ingekorfd (en 
dus verkeerde aantallen) of dat de liefhebber een duif meer of minder heeft, dan opgegeven in 
zijn systeem. Bij de situatie van een duif meer wordt het aantal op niveau 1 wel aangepast maar 
op niveau 2 en 3 niet. Dit moet handmatig gebeuren. 
 
Afgelopen vrijdag zijn alle udp bestanden door het bestuur gecontroleerd op onvolkomenheden. 
Bij 7 verenigingen werden niet ingevulde niveaus geconstateerd. Met hun is contact opgenomen, 
waarbij ze mogelijkheid hadden om aan te vullen en opnieuw in te zenden.  Twee verenigingen 
hebben niet opnieuw ingezonden. De ene omdat een aantal leden van die vereniging bewust 
kiezen voor alleen het vereniging spel en de andere heeft niet goed stil gestaan bij de gevolgen 
van het niet opnieuw insturen. De meeste leden van deze vereniging zijn dus niet opgenomen in 
de uitslagen van rayon/afdeling/samenspel. Om deze leden niet te duperen heeft het 
afdelingsbestuur besloten om ze via een reclame toe te voegen aan de uitslag.  
 
De komende vluchten zal deze controle weer uitgevoerd worden, daarna niet meer. Het bestuur 
gaat er dan vanuit dat er door de liefhebber een bewuste keuze is gemaakt indien niveau 2 en/of 
3 niet is gevuld, reclame hierop is dan niet mogelijk. 
 
 
Melden 
 
Afgelopen vlucht is volop gebruik gemaakt van het melden van de duiven en het raadplegen van 
de meldingen. Dusdanig volop dat de meldsite het niet snel kon verwerken (3 x meer bezoekers 
dan normaal). In de loop van de zaterdag is dit probleem opgelost door de beheerder van de 
meldsite. 
De top tien, gepubliceerd in teletekst formaat op onze website, van de afdeling, rayon 2 en rayon 
waren volledig in overeenstemming met de uitslag van Compuclub. Bij de andere rayons had een 
enkele liefhebber niet gemeld of te weinig vroege duiven gemeld. Een mooi resultaat.  
 
Vitesse 
 
Omdat vlucht van 10 april j.l. is komen te vervallen, tellen voor de vitesse 5 van de 5 vluchten. Er 
is dus geen aftrekvlucht. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur 
 
Gurbe van der Schaaf 
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