
Zaterdag 26 juni  2010  BORDEAUX 
 

Inrichting : Les Amis de Bordeaux - Télévie 
 

 
Inkorving : WOENSDAG 23 juni 2010 
Deelneming : alle duiven, zonder uitzondering, nemen deel aan de Euregio-prijskamp en aan 
de semi-nationale dubbeling. (de zonale dubbeling is gratis) 
Geen dubbeling van de jaarduiven bij de oude duiven. 
 
Opgelet: alvorens een duivin te dubbelen, dient deze eerst te worden ingeschreven in haar 
categorie (oude of jaarduiven). 
 
Deelnemingszone :  
ZLU-Nederland / Duitsland / Luxemburg / België (behalve Oost- en West-Vlaanderen 
 
Er zijn 2 zones : a) Zone Oost b) Zone West en Midden samen  

De nationale poelebrieven gebruiken  
COORDINATEN VERPLICHT VERMELDEN 

 
   Oude-Vieux              Jaarse-Yearl Duivin-Fem.  

Euregio Onkosten  3,00  3,00  0,25 
Internationaal Uitslag  3,00  3,00  - 
 
  Onkosten  0,25  0,25 geen dubbeling 
Semi-Nationaal Uitslag  2,50  2,50  
 
Zonaal Onkosten  gratis  gratis geen dubbeling  
  Uitslag  0,75  0,75  
   

 
 
Gummiringen : aan elke duif zonder electronische chipring, twee gummiringen. 
Aan iedere duif met electronische chipring 1 enkele gummiring  
Ze worden geleverd door de maatschappijen. 
 
Manden : in goede staat en gelood. 
 20 duiven in een rieten mand 
 18 duiven in een plastieken mand  
 
Op de onvolledige manden het aantal + geslacht noteren. 
 Etiketten BORDEAUX 
  
 
Na de inkorving zal iedere groepering zo snel mogelijk het aantal duiven per categorie 
(oude-jaarse) en het aantal manden faxen naar 016/20.18.88 of mailen naar: 
Alex.rans@skynet.be 
 
 
 
 
 
 



 
VRACHTBRIEF 

De vrachtbrief volledig en duidelijk leesbaar invullen en ndertekenen. De roze doordruk 
blijft in het inkorvingslokaal; de blauwe doordruk is bestemd voor de ophaler; de gele 
doordruk voor de hoofdvergezeller en het wit voorblad voor de inrichter. 
 
 

VACCINATIEFORMULIER – PARAMIXO 

Het formulier invullen en overhandigen aan de persoon die 
de duiven komt ophalen. 
 
INKORVINGSDOCUMENTEN :  
Inkorvingsdiskettes – systeem Data Technology – zijn toegelaten. 
Deze diskettes kunnen doorgemaild worden naar :alex.rans@skynet.be 
 
 

CONTROLE 
De eerstgeklokte duif van elke liefhebber zal verplicht worden gecontroleerd. Bij gebrek, zal 
ze één seconde na de eerste controle worden geklasseerd. Indien deze nalatigheid meerdere 
duiven betreft, zullen deze, na de eerste controle, geklasseerd worden, van seconde tot 
seconde, in volgorde van bestatiging. Indien geen enkele controle werd uitgevoerd zullen alle 
bestatigingen worden geannuleerd. 
 
Indien de controle niet tijdig wordt geklokt, zal de duif eventueel worden geklasseerd op de 
bestatiging van de controle  
 
Bij gebrek aan een controletoestel dienen al de controlegummi’s te worden ingeleverd samen 
met het hoofdtoestel. Behalve van de eerst geklokte duif waarvan de controlegummi binnen 
de 5 minuten in het hoofdtoestel wordt afgeklokt. Bij elektronische registratie is enkel het 
afklokken van één gummi van de eerst geklokte duif verplicht ter controle (de overige ringen 
moeten in de vereniging worden binnengebracht). 
 
 
 
Neutralisatie Zaterdag 26/6  23h00 
  Zondag 27/6 5h01 23h00 
Minder dan 800m/m Maandag 28/6 5h01 23h00 
Basis 749km Dinsdag 29/6 5h02 23h00 
  Woensdag 30/6 5h03 22h59 
  Donderdag 01/7 5h03 22h59 
 
 

BESTATIGINGSDOCUMENTEN 
De bestatigingen dienen ten laatste op dinsdag 29 juni verstuurd te worden naar Alex Rans 
Populierenweg 18 te 3020 Herent. 
e-mail :alex.rans@skynet.be 
 
 
 

COORDINATEN  BORDEAUX    + 44° 53’ 14”  /  - 00° 33’ 14” 
 
 



 
 
 

TELEFONISCHE AANMELDINGEN 
ALLE DUIVEN dienen verplicht aangemeld te worden. (uur-gummi-eventueel 
controlestempel) 
De groeperingen dienen hun duiven door te melden aan 
Tel. 016/202236 of 016/221964  Fax 016/201888  e-mail: alex.rans@skynet.be 

 
 
GELDEN : De maatschappijen of groeperingen bewaren de inleggelden – een afrekening 
volgt met de prijslijsten. 
 
 

Ristorno : een vergoeding van 0,20€ per ingekorfde duif zal uitbetaald worden aan de 
maatschappijen 
 
NATIONAAL SPORTREGLEMENT  : integraal van toepassing. 


