
 
 

OOST-VLAAMSE VERENIGING 
                                                                                  Secr.: Mark DE BACKER 

                                                                                                          St. Jozefstraat 84 

                                                                                                          9820 MERELBEKE 

                                                                                                          tel  :  09  230  79  38 

 

ONDERRICHTINGEN   Argenton 24-06-2017 

====================================== 
 

Coördinaten losplaats:  463519.0   /  013135.0  

Winst of verlies:    515 Km 

 

Neutralisatie: 

 zaterdag 24/06   05h00 - 23h00 

 zondag 25/06 05h00 - 23h00 

 maandag 26/06  05h01 - 23h00 

 dinsdag 27/06   05h01 - 23h00 

 woensdag 28/06  05h02 - 23h00 

 

 

INKORVING  
                         Alle duiven nemen deel aan de nationale prijskamp en aan de zonale dubbeling ( de  

                         zonale dubbeling is gratis )  

                         Vlucht voor  OUDE en  JAARLINGEN            

                                                                 

                         Gummiringen :1 gummi voor elektronisch ingekorfde duiven 

                                                    2 gummi’s voor mechanisch ingekorfde duiven (verschillende kleur) 

     Reismanden : in goede staat en gelood . 

Plastieken korven   :  22 duiven. (bij warm weer 20 duiven)  

                               Aluminium korven : 28 duiven. (bij warm weer 25 duiven) 

  Reiskosten : 1.75 euro + 0.15 euro verwerking uitslag WPROL = 1.90 euro 

  Uitslag : gratis via site WPROL  

 

                        Op de mandenbriefjes moet de stempel van de maatschappij vermeld worden. 

                         Deze etiketten vermelden het aantal manden (onvolledige inbegrepen ) en de naam 

                         van het inkorvingsbureel. De onvolledige manden vermelden het aantal duiven  +  

                         het geslacht .Oost-Vlaanderen gebruikt de bordjes vooraan op de manden  . 

                         Maatschappijen of groeperingen mogen onderling in geen geval onvolledige                                                                                                                                                                  

                         manden zelf vervolledigen of aanvullen . 

                          
                         De verantwoordelijke van de groepering zal mij zo vlug mogelijk het aantal duiven  

                         van de groepering mededelen per categorie zodat wij vrijdagavond de totalen  kunnen        

                         mededelen aan de verantwoordelijken van de K.B.D.B.           

                         E-Mail: mark.de.backer3@telenet.be 
   

 

 

 

 

 



VRACHTBRIEF K.B.D.B. 

                        Zoals de vorige jaren zal door de vergezeller, die de duiven komt ophalen,aan de  

                        maatschappijverantwoordelijke een vrachtbrief in drievoud overhandigd worden. Deze  

                        laatste dient de vrachtbrief volledig en duidelijk leesbaar in te vullen en te onder-      

tekenen. De roze doordruk blijft in het inkorvingslokaal; de blauwe doordruk is 

bestemd voor de ophaler en het wit voorblad voor de nationale inrichter.                                                                                                
  

INSCHRIJVING :Elke vereniging is verplicht van iedere liefhebber een poelbrief  op te maken ,hetzij 

                        per computer ,hetzij manueel. Poelbrieven kunnen meegegeven worden met de ophaal- 

                        dienst van de duiven of per taxipost opgestuurd worden naar . 

 

De gegevens van inkorving doorgeven aan WPROL. 

Dezelfde werkwijze als de eerdere gespeelde nationale vluchten. 

Philippe van Haezebrouck (Wprol)  Malgretoutstraat 37   8511 Aalbeke 

Be.info@wprol.com 

 

 

 

 

 

TELEFONISCHE  AANMELDINGEN :Zie art. 101 van het Nationaal Sportreglement. 

                            

                      Vermits alle duiven via de verschillende kanalen op KBDB-online komen hoeven de 

                       lokalen zelf geen aanmeldingen door te sturen  
            -Aanmelden van alle duiven. 

  -eerste per categorie binnen de 15 min met gummi 

  -alle andere duiven binnen de 30 min (gummi niet verplicht) 

                                              

 

BESTATIGINGSDOCUMENTEN :  De diskettes, constatatiebriefjes  of listings  dienen zo vlug 

                           mogelijk na het sluiten van de vlucht toe te komen bij : 

 

De gegevens van de aankomsttijden doorgeven aan WPROL. 

Dezelfde werkwijze als de eerdere gespeelde nationale vluchten. 

Philippe van Haezebrouck (Wprol)  Malgretoutstraat 37   8511 Aalbeke 

Be.info@wprol. 

                    

 

 

                                                                                                                                                             

AFREKENINGEN : De groeperingen of maatschappijen bewaren  hun ontvangsten. Een afrekening  

zal aan de groeperingen-maatschappijen overgemaakt worden door de  

Oost-Vlaamse Vereniging . 

 

 

 

Mark De Backer 

OVVGent 


