Duivenbond Diest en Omstreken
Info

Algemene info i.v.m. de inkorvingen :
Alle inkorvingen zullen verlopen OP AFSPRAAK zolang de problematiek i.v.m. Corona dit oplegt.
Maken van afspraak voor een leervlucht per mail of telefonisch de dag voor de inkorving tussen 18 en 19 u
Alle andere vluchten per mail of telefonisch UITSLUITEND OP WOENSDAGAVOND tussen 18 en 19 uur.
Van zodra de Corona-maatregelen wegvallen volgens de uren zoals hieronder aangegeven.
Dit zal ook voor het binnenbrengen van de kaskes worden toegepast.
0. Leerdrachten
Inkorven van 19 tot 20 uur.
1. Kleine en grote snelheid
Inkorving vrijdagavond van 18 u 30 tot 20 u zeer stipt
Lossing op zaterdag sector 3
Vanaf 18/09/21 wordt er ingekorfd tussen 19 en 20 u
Er is een lokale dubbeling en samenspel met Schaffen
NIEUW :Vanaf 2021 is er op de snelheid ook een overkoepelnde samenspel tussen de samenspelen
Diest-Schaffen en VSOB . De naam van deze overkoepeling is SECTOR 3 VDS.
(Alle duiven van sector 3 en van begeleider Vanderstrukken samen op 1 uitslag )
Bijduiven enkel op Momignies , registratieformulier bijduiven verplicht
Straal : 14 km vanaf coordinaten 5059200/0503035 en volgens de modaliteiten van de
lossing met geografisch afgelijnde lossingssectoren.
In het westen begrenst door de sectorlijn en in het noorden en het oosten beperkt tot
de aangrenzende Limburgse deelgemeenten.
2. Kleine Hafo
liefhebbers van buiten de provincie Vl. Brabant enkel toegelaten op lokaal spel.
Inkorving vrijdagavond van 17 u 15 tot uiterlijk 18 u
Lossing sector 2+3 samen
De liefhebbers dienen uiterlijk om 17 u 45 in het lokaal aanwezig te zijn.
Dubbelingen : lokaal-Hafo Vlaams Brabant - sector 3 en sector 2+3
Straal : 20 km vanaf coordinaten 5059200/0503035.
3.Zware halve-fond : liefhebbers van buiten de provincie Vl. Brabant enkel toegelaten op lokaal spel.
Inkorving op donderdag van 18u30 tot 20 u 00 stipt
Dubbelingen : Lokaal spel -Zware Hafo Vlaams Brabant + de normale dubbelingen op hoger niveau.
Straal : 20 km vanaf coordinaten 5059200/0503035.
De duiven krijgen geen gummi aan in 2021 , alle duiven verplicht aanmelden via Anonce.be.
De eerst toegekomen duif van iedere categorie binnen de 10 minuten ,
de tweede binnen de 15 min en alle andere binnen de 30 min.
Liefhebbers welke geen computer hebben kunnen telefonisch aanmelden.(alle duiven)
4. Op de snelheidsvluchten en de kleine hafo-vluchten vliegen oude en jaarse samen.
Aparte uitslag voor de jaarlingen wordt voorzien . In september vliegen alle duiven samen
met een dubbeling voor de jonge tbv het kampioenschap jonge binnenland.
5. Uitslagen lokaal spel per 2-tal (behalve de zware halve fond) , alle uitslagen samenspel per 3-tal.
6. Binnenbrengen van de kaskes op zaterdagavond tussen 18 u en 19 uur.
Uitgestelde lossing(en) op zondagavond tussen 18 en 19 uur.
7.

Het koppelen van de duiven welke electronisch zullen worden gespeeld zal ten allen tijde
kunnen na telefonische afspraak op het nummer 0490/44 17 10 (Jan).Niet op inkorvingsdagen.
Het koppelen is kostenloos voor alle leden van Duivenbond Diest +
alle liefhebbers in het bezit van een lidkaart van Duivenbond Diest en Omstreken.

8.

Inentingsbewijs Paramyxo af te geven bij de eerste inkorving

9.

Vanaf 2021 is het noodzakelijk dat alle duiven welke op GELIJK WELK vlucht worden
ingemand ook effectief op uw naam werden geregistreerd bij de KBDB.
Kijk dus uw volledige vliegploeg na en zorg ervoor dat alle bijgehaalde duiven op uw
naam worden overgeschreven.

