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ONDERRICHTINGEN

PAU 22-06-2018
1° ALGEMEEN:
Inkorving: maandag 18 juni 2018 – Los: vrijdag 22 juni 2018


Zo vroeg mogelijke lossing !

Coördinaten losplaats: 431830.0 N / -001905.0 W
Voor de burelen in BELGIE moet het coördinaat als volgt worden ingegeven:

431830.0 -01905.0
Winst of verlies:

910 Km

Uitslag: NIEUW – NIEUW - NIEUW
 Internationaal+Nationaal+Duivinnen= 6 Euro
 Op papier en per post bezorgd – zoals in 2016 !

Deelneming:



Géén beperking van het aantal duiven méér
alle duiven, zonder uitzondering, nemen deel aan de internationale prijskamp
en aan de nationale dubbeling.
 Er mogen geen jaarduiven worden aanvaard!
 Er is een aparte dubbeling voor duivinnen (enkel INTERNATIONAAL).
Deze moeten eerst in de hoofdvlucht worden getekend!
 Deelneming Dubbeling Duivinnen= 0,25 ct/duif
 Minimum afstand om deel te nemen aan de wedvlucht: 730 km.

Neutralisatie:







Voorzitter:
Président:

vrijdag 22/06 04h59 – 23h00
zaterdag 23/06 05h00 - 23h00
zondag 24/06 05h00 - 23h00
maandag 25/06 05h01 - 23h00
dinsdag 26/06 05h01 - 23h00
woensdag 27/06 05h02 - 23h00

Van Bael Michèle
Blvd. Felix Paulsen (laan) 11-15
1070
Anderlecht

Schatbewaarder :

Roger Geysen
Bosschaertlaan 18
2960 St Job in’t Goor
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2° INKORVING:
Algemeen:
 De inkorvingsburelen mogen vrij hun inkorvingsuren kiezen, met dien
verstande dat alle verrichtingen uiterlijk om 21 uur moeten beëindigd zijn. Dit
moet de begeleider toelaten om rond middernacht de duiven(van waar ook) op
de verzamelplaats af te leveren.
Gummiringen:
 Éen gummiring bij elektronisch klokken
 Twee gummiringen: één aan iedere poot bij constateurs.
Plastieke Reismanden :
 Moeten in goede staat en gelood zijn. MAX. 18 duiven per mand.
 Manden moeten voorzien worden van etiketten: PAU 2018
 Deze etiketten vermelden het aantal manden (onvolledige inbegrepen), het
nr. van de mand en de naam van het inkorvingsbureel (duidelijk leesbaar
ingevuld a.u.b.). De onvolledige manden vermelden het aantal duiven + het
geslacht.
Inschrijving en poelage:
 Voor België: nationale poelbrieven gebruiken
 COORDINATEN en AFSTAND van de liefhebbers VERMELDEN EN
NAZIEN !!
Inleg voor kosten:
5.15 €uro per duif
- de inleg voor kosten
- Een gratis deelname aan de ereprijzen en deelname aan de huldiging.

3° NA DE INKORVING:

NIEUW – NIEUW – NIEUW – NIEUW - NIEUW:
Alle gegevens inkorving doorgeven aan
DATA technologie zowel
Internationaal + duivinnen + nationale + provinciale poulbrieven.
E-mail : datatechnology@skynet.be
Voor de belgische lokalen de gegevens van inkorving ook doorgeven aan WPROL.
Dezelfde werkwijze als de eerdere gespeelde nationale vluchten.

Philippe van Haezebrouck (Wprol) Malgretoutstraat 37 - 8511 Aalbeke
Be.info@wprol.com
Voorzitter:
Président:

Van Bael Michèle
Blvd. Felix Paulsen (laan) 11-15
1070
Anderlecht

Schatbewaarder :

Roger Geysen
Bosschaertlaan 18
2960 St Job in’t Goor
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De maatschappijverantwoordelijke of de verantwoordelijke van de groepering zal
alsook het aantal duiven mededelen aan:
 Tel. +32 (0)56/ 77.26.00 OF +32 (0)56/ 77.25.00
 Fax: +32 (0)56/77.26.01
 e-mail:datatechnology@skynet.be

Inschrijvingsformulieren:
De inschrijvingsformulieren/poulbrieven dienen ook naar WPROL doorgegeven te
worden:

Philippe van Haezebrouck (WPROL)
Malgretoutstraat 37
B-8511 Aalbeke

Be.info@wprol.com
!! Copy Discettes (nat. Internat. & prov.) mogen opgestuurd worden naar Datatechnology !!
Vichtsesteenweg 173 – B-8540 DEERLIJK
datatechnology@skynet.be

Voor de belgische lokalen de gegevens van inkorving doorgeven aan WPROL.
Dezelfde werkwijze als de eerdere gespeelde nationale vluchten.
Indien de maatschappij klaar is met alle bewerkingen bij het ophalen van de duiven,
mogen de internationale en nationale poulbrieven ook onder omslag
meegegeven worden met de convoyeur.
De omslag moet duidelijk op naam staan van : ROGER GEYSEN

Voorlopige afrekening:
De groeperingen of maatschappijen storten binnen de week de inleggelden – de
onkosten en de kosten voor de uitslag van de INTERNATIONALE PRIJSKAMP op
de rekening van:

COLOMBE JOYEUSE AXA : BE68-7512-0668-7034

Voorzitter:
Président:

Van Bael Michèle
Blvd. Felix Paulsen (laan) 11-15
1070
Anderlecht

Schatbewaarder :

Roger Geysen
Bosschaertlaan 18
2960 St Job in’t Goor
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Aan de begeleider te overhandigen:
1) Voor wat de manden betreffen:

 NIEUW – NIEUW – NIEUW
Iedere maatschappij zal aan de vergezeller, onder gesloten omslag, op naam
van PAU 2018, een lijst PER MAND met de nummers per mand van de
gebruikte loodjes meegeven welke de matriculatie ringen vermelden van de
duiven in iedere mand (vb.: mand 1/10 (totaal van 10 manden waarvan deze
nr 1) met vermelding van de 18 matriculatie ringen van de duiven die in deze
mand zijn ingekorfd.
2) Vaccinatie


Het formulier (u door de KBDB toegestuurd) invullen en overhandigen aan de
persoon die de duiven komt ophalen.

3) Vrachtbrief:




De vergezeller die de duiven komt ophalen zal aan de verantwoordelijke van
de maatschappij een vrachtbrief in viervoud overhandigen.
Deze vrachtbrief dient volledig en duidelijk leesbaar ingevuld en
ondertekend door de verantwoordelijke van de maatschappij.
De roze doordruk blijft in het inkorvingslokaal; de blauwe doordruk is bestemd
voor de ophaler; de gele doordruk voor de hoofdbegeleider en het wit voorblad
voor de nationale inrichter.

4° NA DE LOSSING:
Telefonische aanmeldingen:

KBDB ONLINE-WPROL
Aanmelden zoals bij elke nationale vlucht via
KBDB ONLINE-WPROL
Uittreksel van art.101 nationaal sportreglement.
Voor de nationale wedvluchten vanaf Limoges, zullen de aankomsten van al de
duiven, zonder uitzondering, telefonisch aan hun respectievelijke inkorvingslokalen
worden gemeld. Binnen de 15 minuten. (Zie sportreglement KBDB)
Deze meldingen zullen het juiste nummer van de gummiring, het uur van klokken, het
eventueel tegenmerk en de naam van de liefhebber omvatten.
Voorzitter:
Président:

Van Bael Michèle
Blvd. Felix Paulsen (laan) 11-15
1070
Anderlecht

Schatbewaarder :

Roger Geysen
Bosschaertlaan 18
2960 St Job in’t Goor
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De medewerkende landen moeten per Telefoon, Fax of Email.
Datatechnology op de hoogte brengen( nederland-frankrijk-engelandduitsland-luxemburg)
Telefoon +32 (0)56/77.26.00 / +32 (0)56.77.25.00. - Fax. 056-77.26.01
Email: datatechnology@skynet.be
Zo snel mogelijk de eerst aangemelde duiven meedelen, rekening houdend
met de verschillende afstanden.
Telkens als er een blad vol is zal dit onmiddellijk worden doorgefaxt.
De maatschappij zal eveneens het tijdstip meedelen dat de prijzen - lokaal per drietal verspeeld zijn!

Bestatiginsdocumenten:
De constatatietijden of listings dienen na de sluiting van de vlucht toe te komen bij:

NIEUW – NIEUW – NIEUW – NIEUW – NIEUW - NIEUW
1. Datatechnology e-mail : datatchology@skynet.be
en alsook WPROL
2. WPROL - Philippe van Haezebrouck
Malgretoutstraat 37 B- 8511 Aalbeke
Be.info@wprol.com
Copy discettes moeten verstuurd worden naar Datatechnology !!
Vichtsesteenweg 173 – B-8540 DEERLIJK email: datatchology@skynet.be

Na het sluiten van de termijn voor klachten op de uitslag, zal aan de
verantwoordelijke voor ieder land een afrekening worden gestuurd. Het saldo dient
binnen een termijn van 14 dagen gestort op rekening:
van de COLOMBE JOYEUSE – AXA BANK
IBAN: BE68 7512 0668 7034
BIC: AXABBE22

Voorzitter:
Président:

Van Bael Michèle
Blvd. Felix Paulsen (laan) 11-15
1070
Anderlecht

Schatbewaarder :

Roger Geysen
Bosschaertlaan 18
2960 St Job in’t Goor

5

Royale Association colombophile

« La Colombe Joyeuse »
ANDERLECHT

Koninklijke Duivensportvereniging

1876

« La Colombe Joyeuse »

www.colombejoyeuse.be

ANDERLECHT

5° TOT SLOT:








Verdere instructies betreffende neutralisatie – elektronisch constateren –
controlebestatigingen volgens de reglementen van de kbdb elke duif moet
binnen de 15 min. Gemeld worden op KBDBONLINE of lokaal. En de eerste
binnen de 10 minuten tegenklokt..
Er mag enkel gebruik gemaakt worden van gecontroleerde constateurs voor
dewelke een keuringsattest aan de eigenaar werd afgeleverd.
Art.83 van het Nationaal Sportreglement is ook van toepassing voor de
buitenlandse deelnemers.
De reglementering ter beteugeling van het gebruik van verboden stoffen bij
sportduiven is ook van toepassing voor alle deelnemers. In geval van
overtreding wordt de duif uit de wedstrijd genomen en het inleggeld verbeurd
verklaard ten gunste van de vlucht.
Voor de buitenlanders die dienen de bestatigingslijsten door te sturen naar
datatechnologie, en wij zullen deze verder versturen naar WPROL.
Het Nationaal Sportreglement is integraal van toepassing.

De Franse liefhebbers die in België inkorven moeten voorzien zijn van een toelating verleend
door de Franse Duivenbond.
Zoniet worden de duiven NIET geklasseerd.

Voorzitter:
Président:

Van Bael Michèle
Blvd. Felix Paulsen (laan) 11-15
1070
Anderlecht

Schatbewaarder :

Roger Geysen
Bosschaertlaan 18
2960 St Job in’t Goor
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