
Beste liefhebbers, 
 
Vanaf zaterdag 31/04/2021 gaan we voor het inkorven van de duiven voor Noyon en Quievrain over 
op inkorven op afspraak, dit om alles veiliger en vlotter te laten verlopen, zowel voor de liefhebbers 
als voor de aanpakkers. We hebben reeds een afsprakenlijst gemaakt gebaseerd op de inkorving van 
de vorige vlucht. Deze lijst vind u in de bijlage. Indien u reeds op de lijst staat en het opgegeven 
tijdstip is goed voor u dan hoeft u geen afspraak meer te maken en komt u op het vermelde moment 
naar het lokaal. Indien het moment op deze afspraaklijst u niet (meer) past neem dan contact op met 
Timmerman Luc op nr. 0496/074154 of op luc_timmerman@skynet.be om een nieuw moment af te 
spreken. Liefhebbers die nog niet op de lijst staan kunnen een afspraak vastleggen bij Luc 
Timmerman. Let op, ook liefhebbers die enkel lakduiven wil inkorven moeten een afspraak maken!  
 
Bij aankomst aan het lokaal gelieve op de parking te wachten. We korven in aan 2 duidelijk 
gescheiden inkorfplaatsen. Van zodra één van beide plaatsen vrij komt mag u zich daarheen 
begeven. Als u klaar bent met inkorven plaats u uw manden liefst onmiddellijk in uw wagen maar 
zeker voldoende ver verwijdert van de inkorfplaats zodat u met de volgende liefhebbers niet in 
contact kan komen. Dezelfde regels gelden aan de intekentafel, dus wachten tot uw voorganger 
teruggekeerd is. Gelieve deze maatregelen ook mee te delen aan vrienden-collega liefhebbers. 
 
Het is de bedoeling om tot een vaste afsprakenlijst te komen die we gedurende weken kunnen 
gebruiken. De lijst zal wekelijks gemaild worden en ook op pipa geplaatst worden en verkrijgbaar zijn 
in het lokaal. Op die manier moet er niet veel meer gebeld worden en houden we het voor iedereen 
zo eenvoudig mogelijk.  
 
Dank voor uw begrip en medewerking, en aan allen een gezond, veilig en succesvol 2021. 
  
  
                                                        ALGEMENE MAATREGELEN COVID-19 
  
Tot nader order gelden deze maatregelen ons opgelegd door de KBDB 
Handen ontsmetten bij aankomst voor het inkorven 
Kom op tijd op het afgesproken uur 
Mondmasker verplicht 
Hou afstand 
Vermijd ieder fysiek contact met anderen 
Blijf thuis als je ziek bent, of de afgelopen 48 uur ziek bent geweest, een collega kan je duiven dan 
inkorven 
Van zodra de inkorvingsmodaliteiten zijn afgerond, verlaat ONMIDDELIJK het inkorvingslokaal 
Bij het afslaan van de klokken, mag er geen tussenstand getoond worden, zodanig dat er geen 
samenscholing kan ontstaan. 
  
Het Bestuur 
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