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Plattegrond

 

Routeplan 
Dit is een schets van de indeling van het duivenlokaal van De Blauwband. Een liefhebber komt op de 
ingedeelde tijd met de duiven aanrijden en parkeert op de parkeerplaats. (ruimte voor meer dan 50 
auto’s) Zodra de liefhebber in kan korven, parkeert hij de auto op de parkeerplek waar AUTO staat. 
Hier is plaats voor 1 auto. Deze plek is met lint gemarkeerd. De liefhebber zet de duiven en ECS op de 
tafel die bij de deuren staat. De deuren gaan weer dicht zodra alles uitgeladen is. De centrumleider 
ontsmet de klok en loopt met het ECS via <D> <A> naar <B> zodat de 1.5 meter afstand gewaarborgd 
blijft tussen iedereen. De digitaal ondersteuner installeert het ECS. Vervolgens loopt de 
centrumleider met de mand van de ene tafel bij de ingang naar de tafel bij de inkorfmanden 
<MANDEN>. Vervolgens loopt de centrumleider weer richting de deur tussen <C> en <D>. Hij houdt 
toezicht op het inkorven door de inkorver van die avond.  Zodra de inkorver alle duiven in de mand 
gedaan heeft pakt de centrumleider de mand en zet die op de tafel bij de uitgang neer <AUTO>. Hij 
haalt het ECS via <D> <A> op bij <B> en loopt diezelfde route terug naar de ingang en ontsmet het 
ECS weer en legt die op de tafel. De liefhebber pakt zijn spullen en gaat naar huis. De toiletten zijn 
afgesloten zolang dit protocol van kracht is.  

Poster 
Er komt een poster met instructies te hangen bij de deur <D> en deur <C> 



 

 

Looproutes 
Met tape zal op de grond duidelijk gemaakt worden waar scheidingslijnen liggen en waar iemand wel 
of niet mag komen 

Handen wassen 
Na het inkorven van de duiven van iedere liefhebber, wassen de drie vrijwilligers van de avond de 
handen grondig bij <E>.  

Ontsmettingsmiddel 
Bij iedere deur komt ontsmettingsmiddel te staan. 

Schema’s inkorven 
Iedere woensdag wordt voor de komende inkorfdag een inventarisatie gemaakt van de te 
verwachten duiven. Vervolgens wordt een inkorfschema gemaakt met tijdstippen voor iedere 
liefhebber. Er zal ruim gerekend worden zodat er zo weinig mogelijk gewacht hoeft te worden op de 
parkeerplaats.  

Schema’s Afslaan klokken 
Voor het afslaan van de ECS’s zal er een schema gemaakt worden met een interval van 5 minuten per 
liefhebber, zodat er zoveel mogelijk voorkomen kan worden dat er meerdere liefhebbers buiten 
staan te wachten. 

Schema’s inkorfleider, centrumleider, ict’er 
Er zal een schema opgesteld worden waarin duidelijk vermeld is wie in welke week wat gaat doen. 
Dit wordt gedaan rekening houdend met dat er altijd een bestuurslid aanwezig is in het lokaal.  

 

Deze regels zullen in het gebouw aanwezig zijn en ter inzage liggen voor controleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bijlage: Afbeeldingen met extra toelichting 

  

Afbeelding 1 Tafel bij de inkorfmanden, waar de duiven door de centrumleider opgezet worden, om 
vervolgens door de inkorfleider ingemand te worden. 

 

Afbeelding 2 

Het computerlokaal, beide deuren worden 
hier met een tafel geblokkeerd om beweging 
door dit lokaal te voorkomen. 



Afbeelding 3  

De deur waar de liefhebber doorheen mag om de duiven op de tafel te zetten. Zodra de klok en 
duiven binnen zijn gaat de deur weer dicht, totdat de duiven ingekorfd zijn en de klok ingelezen. 
Alleen de centrumleider komt ook bij deze tafel, om de duiven te verplaatsen naar de tafel op 
afbeelding 1. 

 

Afbeelding 4 

De tafel tussen het 
inkorfgedeelte en het 
computerlokaal. De ECS 
kunnen op de witte tafel 
liggen, zodat de inkorver 
de ringnummers af kan 
lezen en de digitaal 
ondersteuner de klok in 
kan lezen. 


