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Informatie 
 
 

 

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

 
NIC commissie 
Centrumleider: 
Ignace Bult 
 
Inkorf leider: 
Sjoerd Grouwstra 
 
NIC Secretaris: 
Bennie Homma 
 
NIC Penningmeester: 
Arnold Homma 
 
Commissie leden: 
Gerrit de Boer 
Henk Bulsing  
Hendrik koekoek 

 
Vluchtprogramma 
 
De vluchten waarvoor u bij ons kunt inkorven:  
Inkorfdatum Station en vluchtcode Lossingsdatum 
Dinsdag 28 mei Limoges A22 Vrijdag 31 mei 
Dinsdag 11juni St. Vincent  A24 Vrijdag 14 juni  
Dinsdag 18juni Perigueux A25 Vrijdag 21 juni 
Donderdag 20 juni Auxerre E25 Zaterdag 22 juni 
Dinsdag 2 juli Cahors A27 Vrijdag 5 juli 
Donderdag 4 juli Lorris E27 Zaterdag 6 juli 
Dinsdag 9 juli Dax A28 Vrijdag 12 juli 
Donderdag 18 juli Orleans E29 Zaterdag 20 juli 
Dinsdag 23 juli Orange  A30 Vrijdag 26 juli 
Dinsdag 30 juli Bergerac A31 Vrijdag 2 augustus 
Donderdag 1 Augustus Bourges E31 Zaterdag 3 augustus 
Donderdag 15 augustus Rethel F33 Zaterdag 17 augustus 
Donderdag 29 augustus Calons en Campangne F35 Zaterdag 31 augustus 
Donderdag 12 september Rethel F37 Zaterdag 14 september 
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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 jaren bleek dat er veel liefhebbers aan de late kant kwamen te inkorven. 
Dat betekent dat de inkorfcommissie in het begin staat te wachten en later op de 
avond tijd te kort komen. 
 
We verzoeken alle deelnemers die op tijd kunnen komen om dan ook zo vroeg 
mogelijk te komen.   
 
Als u later wilt komen, neem dan vooraf even contact op met de centrumleider 
Ignace Bult Tel. 0514-581971.  
 
Inkorfgebouw 
Staat aan de Tjalke de Boerstraat 8d 8561 EL Balk  
 
Inkorflijst 
U kunt de inkorflijst van uw ECS-systeem gebruiken en indien gummiringen 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 Nationaal Inkorfcentrum 
Niveau 7 Friese Fondclub 
Niveau 8 NPO vlucht afdeling 11 
Niveau 9 Nationaal Sector 4 
Niveau 10 Noordelijke Unie (NU)  
 
Gummiringen 
De duiven die niet elektronisch worden geconstateerd worden van 1 gummiring 
voorzien. 
 
Elektronisch constateren 
In ons inkorfcentrum kunt u in 2019 terecht met elektronisch constateersystemen. 
In het NIC de ZWH worden Atis, Tipes en Tauris ondersteunt. Als u een Bricon-
systeem of een MEGA systeem heeft, dient u zelf het aansluitstuk Atis mee te 
nemen. 
Unikon bezitters dienen buiten hun Opslagmodule ook hun Datalogger/Basis mee te 
nemen. 
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Poulen met een elektronisch systeem 
Er kan gebruik worden gemaakt van de elektronische poulebrief. 
Als u wilt poulen met een elektronisch systeem moet u thuis de poules in uw systeem 
inbrengen. 
De klok dient aangeboden te worden bij de tafel van ontvangst. Daar zal gevraagd 
worden of de klok klaar is voor het inkorven. Wanneer dit niet het geval is zal de klok 
voor het inkorven klaar gemaakt worden met eventueel 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.  
 
 
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 deelnemer dient een kopie van 
de paramixo entinglijst te worden ingeleverd. 
 
 
Gezondheid van en ongedierte bij de duiven 
De inkorfcommissie van het NIC weigert kennelijke zieke duiven voor een wedvlucht. 
De inkorfcommissie gaat hier ook op letten. (art.132 wedvluchtreglement). 
Hieronder vallen ook duiven met luis/ongedierte! 
 
 
Mechanische klokken 
U dient uw klok op de inkorfavond mee te nemen. De mechanische en computer 
klokken mogen op de dag van inkorving worden aangeslagen, 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 20.00 uur gesteld. 
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 20.00 uur aan te slaan. 
De klok dus om 20.00 uur te stellen, bij ongelegenheid overleggen met de 
klokkencommissie. 
Degenen die een elektronisch constateersysteem hebben hoeven bovenstaande 
handeling uiteraard niet te verrichten. 
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Het melden van de duiven 
De meldposten in 2019 
Voor alle vluchten Tel. 06-15202487 
 
Bij nationale wedvluchten moeten in ons NIC de eerste 5 duiven van het concours 
gemeld worden binnen 30 minuten na constatering van de duif.  
Duiven die in de neutralisatietijd arriveren, worden gemeld binnen 30 minuten na 
afloop van de neutralisatietijd.  
 
De meldingsprocedure 
 
Vaste telefoonnummer meldpost 06-15202487 
Bij melding opgeven: 
Ringnummer:    NPO+Lid nummer:    
Getekende duif: 
Juiste tijd van aankomst:  Eventueel geheim vleugelmerk: 
 
 
Als er 5 meldingen bij de meldpost binnen zijn krijgt u de voice mail er voor dat u niet 
meer hoeft te melden maar indien er nog geen 10 duiven op onze meldingsite staan 
dan kunnen er meer duiven worden gemeld. 
Het telefonische melden is Nationaal en voor ons NIC verplicht ook indien u 
automatisch melden heeft, Indien er 1 van eerste 5 duiven van ons NIC niet 
gemeld wordt bij onze meldpost kan deze uit concours worden genomen. 
 
U hoeft daarna de duiven alleen nog door te melden via onze meldingssite 
https://afd11.duifmelden.nl/beheer/ of via automatisch melden. 
 
 
Aanvullende NPO regels 
Iedere deelnemer aan een wedvlucht houdt zijn geconstateerde duiven op de dag 
van thuiskomst tenminste drie uur vast en verleent alle medewerking aan een 
eventuele controle. Controle kan onder meer bestaan uit het loslaten van een 
prijswinnende duif op enige afstand van het hok van de deelnemer en uit controle op 
de klok(ken) en elektronisch(e) constateersysteem(systemen) van de deelnemer, de 
moederklok(ken) en de atoomklok. 
 
Duiven die in de neutralisatietijd arriveren, worden gedurende tenminste drie uur na 
afloop van de neutralisatietijd vasthouden. 
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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. 
Het tijdstip van afslaan wordt ook op de website www.niczwh.nl bekend 
gemaakt. 
 
Klokken, waarin gummiringen zijn geconstateerd kunnen desgewenst op iedere 
wedvluchtdag worden veiliggesteld. Voor het veiligstellen is een afslag met 
controleafslag toereikend. Desgewenst worden de klokken na de afslag en de 
controleafslag gelicht en opnieuw gesteld. Van elektronische constateersystemen 
waarin geconstateerd is, kan desgewenst een tussentijdse afslag met print worden 
gemaakt. 
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.  
Van de niet ingeleverde klokken gaat een melding van naar het NPO. 
 
 
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. 
 
Overnachtkampioenschap NICZWH 0226. 
  
3 Generale onaangewezen kampioenen. 
 
 
Word vervlogen over de volgende Marathon vluchten  Limoges, St. Vincent, 
Perigueux, Cahors, Dax, Orange en Bergerac. 
Er zijn geen aftrek vluchten. 
 
Hiervoor wordt met het 1:10 verfijnde puntensysteem gerekend met een puntentelling 
van 1000 afgaand naar 500 punten voor de laatste prijsduif. 
 
Met de volgende omschrijving: 
Voor het onaangewezen kampioenschap telt het gemiddelde aantal punten van 1  
duif per 10 ingekorfde duiven variabel. ( verfijnde telling). 
Voorbeelden: tot 10 duiven mee telt 1 duif. 
Met 14 duiven mee tellen de 2 snelste duiven. De eerste voor 100% en de 
2e voor 40%. Punten optellen en delen door 1,4. 
Met 26 duiven mee tellen de 3 snelste duiven. De eerste twee voor 100% 
en de 3e voor 60%. Punten optellen en delen door 2,6.enz. 
 
  
 

http://www.blauwband.nl/index.php?p=site&pagina=87
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3 Generale aangewezen kampioenen. 
 
Word vervlogen over de volgende Marathon vluchten Limoges, St. Vincent, 
Perigueux, Cahors, Dax, Orange en Bergerac.. 
De winnaar is degene die het meeste punten behaald met zijn eerste 2 uit de eerste 
3 getekende duiven. 
Er zijn geen aftrek vluchten.  
 
3 Asduiven. 
 
Hiervoor tellen de 2 beste prestaties van een duif die behaald zijn op de Marathon 
vluchten Limoges, St.Vincent, Perigueux, Cahors,  Dax, Orange en Bergerac. 
 
 
Saco Eekma Cup 
De liefhebber die met de 1 getekende duif het hoogste aantal punten behaald over 
de vluchten Limoges, St.Vincent, Perigueux, Cahors, Dax, Orange  en Bergerac 
wordt de winnaar van de Saco Eekma Cup. 
Hier is geen aftrekvlucht bij. 
De stand van dit kampioenschap zal worden bijgehouden op de uitslagen.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Prijsuitreiking 
 
De prijsuitreiking/huldiging  van de kampioenschappen is bij de laatste 
marathonvlucht na het kloklichten van Bergerac.  
Deze avond houden we als een iets aangepaste Feestavond t.o.v. voorgaande jaren, 
uiteraard met een hapje en drankje en ...? 
Hierover in de loop van het seizoen verdere info! 
 
 
Koppelspel 
 
Hiervoor worden er na iedere inkorfavond twee liefhebbers aan elkaar gekoppeld 
door loting. 
Er zullen hier per marathonvlucht een prijs voor beschikbaar worden gesteld aan 
beide liefhebbers van het winnende koppel. 
Indien mogelijk wordt deze na het afsluiten van de wedvlucht uitgereikt. 
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Liefde van de chocolade die je nooit meer vergeet. 
 
 
 
En kom a.u.b. op tijd tussen 18:30 
en 20:00 uur. 
 

Wij wensen u veel fond plezier in  
NIC de ZuidWestHoek. 
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