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Het clubgebouw is te vinden op het
industrieterrein “De Stikke” aan de
T. de Boerstrjitte 8d in Balk.

Informatie
Vluchtprogramma
De vluchten waarvoor u bij ons kunt inkorven:
Dinsdag 27 mei 2008
Dinsdag 10 juni 2008
Dinsdag 24 juni 2008
Dinsdag 1 juli 2008
Woensdag 16 juli 2008
Dinsdag 22 juli 2008
Dinsdag 29 juli 2008
Donderdag 21 augustus 2008
Dinsdag 2 september 2008

A01 Limoges
A02 Sint Vincent
A09 Perigueux
A04 Montauban
A05 München
A06 Bergerac
A07 Bordeaux
A08 Morlincourt
FU2000 Limoges

Inkorftijd
Vanaf 18.30 uur tot 20.00 uur.
Hoe lang er ingekorfd kan worden is afhankelijk van de afdeling die voor het vervoer
zorgt. Als u tussen 18.30 uur en 20.00 uur komt, kunt u altijd terecht.
Afgelopen jaar bleek dat er veel liefhebbers aan de late kant komen te inkorven.
Dat betekent dat de inkorfcommissie in het begin staat te wachten en later op de
avond tijd te kort komen.
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We verzoeken alle leden die op tijd kunnen komen dat ook te doen.
Als u later wilt komen, neem dan vooraf even contact op met de centrumleider.

Inkorfgebouw
Staat aan de Tjalke de Boerstraat 8d 8561 EL Balk

Inkorflijst
U kunt de omnipoulelijst van de afdeling gebruiken.
Zorg voor een volledig ingevulde inkorflijst.
BELANGRIJK:
Vul ook zelf de poules in en reken uit hoeveel u moet betalen.

Spelniveaus
Niveau 1
Niveau 7
Niveau 8
Niveau 9
Niveau 10

Nationaal Inkorfcentrum
Friese Fondclub
NPO vlucht afdeling 11
Nationaal Sector 4
Noordelijke Unie (NU)

De Noordelijke Unie in 2008
In een vergadering van de N.U. op 28-01-08 zijn nadere beslissingen genomen over
uitslag, kampioenschappen etc.
− Er zijn 4 zones en wel tot 900 km., tot 950 km, tot 1000 km en boven de 1000
km.
− Liefhebbers die deelnemen aan het Nationale (Sector) Spel, nemen
automatisch deel aan het Internationale Spel van de NU zonder meerkosten
en krijgen één uitslag waarin het Sectorspel én het Zonespel zijn opgenomen.
− Het kampioenschap van de Noordelijke Unie wordt vervlogen volgens het
"verfijnde NPO - systeem"
Voor de NU-kampioenschappen tellen de 5 beste resultaten van de 6 vluchten;
wanneer er een wedvlucht niet doorgaat, tellen de 4 beste resultaten van de 5
vluchten. Het minimaal aantal vluchten voor een NU-kampioenschap is 3. De punten
behaald per zone tellen voor de kampioenschappen.
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De volgende kampioenschappen worden vervlogen:
Onaangewezen: 10 kampioenen.
Aangewezen: tellen 2 van de 3 aangewezen duiven, welke bovenaan de poulebrief
staan. Van deze duiven worden de punten bij elkaar opgeteld en gedeeld door 2.
Er zijn 10 kampioenen aangewezen.
Totaal kampioenschap: de punten van onaangewezen en aangewezen
kampioenschap worden bij elkaar opgeteld. Er zijn 10 kampioenen Totaal.
Asduiven: er worden 5 asduiven gehuldigd.
Vervolgens is er een Superprestige en Marathonkampioenschap. Zie hiervoor
later op www.noordelijke-unie.nl. Voor Duitsland wordt een apart Nu Kampioenschap
vervlogen.
-Er is een NU-commissie benoemd. Deze commissie ressorteert onder de
verantwoordelijkheid van de vijf afdelingen”.

Gummiringen
De duiven worden van 1 gummiring voorzien.

Elektronisch constateren
In ons inkorfcentrum kunt u in 2008 terecht met elektronisch constateersystemen.
In het NICZWH worden Atis, Tipes en Tauris ondersteunt. Als u een Bricon-systeem
heeft, dient u zelf het aansluitstuk Atis mee te nemen.

Poulen met een elektronisch systeem
Er kan gebruik worden gemaakt van de elektronische poulebrief.
Als u wilt poulen met een elektronische systeem moet u thuis de poules in uw
systeem inbrengen.
De klok dient aangeboden te worden bij de centrumleider. Deze zal u vragen of de
klok klaar is voor het inkorven. Wanneer dit niet het geval is zal de klok voor het
inkorven klaar gemaakt worden met ondersteuning van het NIC.
In het inkorflokaal wordt niet de mogelijkheid geboden om na het inkorven te gaan
poulen.

Drie € poule
Bij het afrekenen kunt u aangeven of u mee wilt doen aan de € 3,00 poule. De
winnaar van het totaal gezette bedrag is degene met de eerst getekende duif. Een
eerst getekende duif is de duif die als 1e, 2e of 3e getekende op de inkorflijst is
aangewezen.
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Afrekening
U wordt verzocht dat u op de avond van het inkorven, voor het verlaten van het
gebouw, de kosten van het nationale spel meteen betaald.

Entlijsten
Bij de eerste vlucht waarop ingekorfd wordt door een lid dient een kopie van de
paramixo entinglijst te worden ingeleverd.

Mechanische klokken
U dient uw klok op de inkorfavond mee te nemen. De mechanische en computer
klokken mogen op de dag van inkorving aangeslagen worden, maar dit is niet
verplicht. Uiteraard mag het ook op de vrijdag. De liefhebber blijft zelf
verantwoordelijk voor zijn klok.
U moet er zelf voor zorgen, dat de klok opgewonden is en op 21.00 uur gesteld is .
Ook moet u er voor zorgen dat er voldoende papier op de rol zit.
De klokkencommissie scheurt het strookje af en zet hierop een handtekening.
De computerklokken mogen niet meer dan 2 seconden verloop hebben.

Het aanslaan
Om er voor te zorgen, dat men in de verenigingen niet in tijdnood komt en om de
klokkencommissie de tijd te geven hun werk goed te doen is besloten om de klokken
op dinsdag –of vrijdagavond om 21.00 uur aan te slaan.
De klok dus om 21.00 uur te stellen.
Degenen die een elektronische constateersysteem hebben hoeven bovenstaande
handeling uiteraard niet te verrichten.
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Het melden van de duiven
De meldposten in 2008
A01 Limoges
A02 Sint Vincent
A09 Perigueux
A04 Montauban
A05 München
A06 Bergerac
A07 Bordeaux
A08 Morlincourt
FU2000 Limoges
De meldposten krijgen per vlucht een lijst met lidnummers, naam van de liefhebber
en de afstanden.
Vaste telefoonnummer meldpost
Bij melding opgeven:
Ringnummer
Juiste tijd van aankomst

NPO+Lid nummer
Eventueel geheim vleugelmerk.

Het afslaan
Het tijdstip van afslaan gebeurt in overleg met de deelnemers.
Het inkorfcentrum zal de tijd zo goed en snel mogelijk via de meldpost bekend
maken.
Als er duiven geklokt zijn, en het concours sluit niet op die dag, dan is het verplicht
om de klokken waarin geconstateerd is af te slaan, te lichten en eventueel opnieuw
te stellen. Het afslaan is in die gevallen om 23.00 uur. Voor elektronische geklokte
duiven geld ook de verplichting om 's avonds het systeem aan te bieden voor het
maken van een print. Klokken waarin niet gedraaid is mogen afgeslagen worden en
opnieuw gesteld, maar het is niet verplicht.
Wanneer u wel duiven hebt ingemand maar er zijn geen duiven geklokt en het
concours is reeds gesloten dan bent u verplicht uw klok aan het NIC aan te
bieden.
Ook lege constateerlijsten dienen te worden ingeleverd.
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Verantwoordelijkheden
Er worden gevlogen volgens de officiële NPO reglementen.
De commissieleden van het inkorfcentrum zullen alles in het werk stellen om fouten
te voorkomen. Eventuele schades, die het gevolg mochten zijn van gemaakte fouten,
kunnen niet op commissieleden worden verhaald. Door deelname verklaart men zich
met het bovenstaande akkoord.

De uitslag en de kampioenschappen
Van elke vlucht zal een NICZWH -uitslag gemaakt worden. Ook zal er een stand
bijgehouden worden voor het NICZWH -kampioenschap.
Omdat het om nationale vluchten gaat wordt het nationale systeem gehanteerd.
Het kampioenschap ziet er als volgt uit:
Overnachtkampioenschap NICZWH gaat over 6 meerdaagse fondvluchten.
3 onaangewezen 1:10, 3 aangewezen 2 van de bovenste 3 en 1 keizer generaal.
Voor deze vluchten zijn er 3 duifkampioenschappen.

Saco Eekma Cup
De liefhebber met het hoogste aantal punten op alle vluchten,
exclusief Morlincourt en inclusief FU2000 Limoges wordt de
winnaar van de Saco Eekma Cup.
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Gratis prijzenvluchten
Gratis prijzen overnachtspel
30-05-2008

Limoges, klassering op nr. 90
wint een DVD speler

13-06-2008

St. Vincent klassering op nr. 25
wint een MP3 speler

27-06-2008

Perigueux klassering op nr. 65
wint een draagbare radio

01-07-2008

Montauban klassering op nr. 35
wint een kruimeldief

25-07-2008

Bergerac klassering op nr. 75
wint een friteuse

29-07-2008

Bordeaux klassering op nr. 45
wint een DVD speler

05-09-2008

Limoges FU klassering op nr. 20
wint een Gourmet set

19-07-2008

München klassering op nr. 18
wint een MP3 speler
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