
Corcol 

 

 
Algemene beschrijving 

Dit programma kan helpen bij de inkorving van duiven in deze coronatijden. De 
bedoeling van  Corcol  is concentraties van liefhebbers te vermijden en voorrang 
te geven aan de liefhebbers met een zwakke gezondheid of liefhebbers op 
leeftijd . 
Corcol berekent automatisch een rangorde voor het inkorven en het uur dat de 
liefhebber zich dient aan te melden. 
Daar de liefhebbers weten wanneer ze zich dienen aan te melden zijn er geen of 
zeer kleine wachtrijen en is dus het risico op besmettig kleiner. 
 
Procedure 

1. ten laatste twee dagen voor de inkorfdatum laat de liefhebber aan de 
vereniging weten hoeveel duiven hij zal inkorven, ofwel via mail ofwel op de 
voice mail van een GSM die speciaal daarvoor gebruikt wordt (bvb bij 
inkorving op vrijdag dient de liefhebber ten laatste woensdagavond te 
berichten). Liefhebbers die deze gegevens niet op voorhand doorgeven 
komen automatisch als allerlaatste aan de beurt bij de inkorving 

2. de dag voor de inkorving stuurt de vereniging naar de liefhebber een mail 
met daarop het uur dat hij zich kan aanmelden (liefhebbers zonder mail 
kunnen bellen naar een bepaald nummer) 

3. op de inkorvingsdag dient de liefhebber zich aan op het afgesproken uur 

Volgorde inkorving 

 Corcol hanteert de volgende volgorde 

1. eerst de personen met een zwakke gezondheid (in te geven op basis van 
een dialoog tussen de liefhebber en het bestuur) 

2. vervolgens de oudsten (per leeftijdsgroep). Het programma hanteert de 
volgende blokken: ouder dan 80, tussen 70 en 80, tussen 60 en 70, jonger 
dan 60 jr. 

3. binnen elke leeftijdsgroep komen eerst de liefhebbers die weinig duiven 
inkorven aan de beurt 

  



Programma 

1. bij het openen van het excelbestand dient u het gebruik van macro’s toe 
te laten (op welke manier is afhankelijk van de excel versie die u heeft).  

Wellicht zal u een boodschap krijgen zoals deze, bevestig dan door op 
“OK” te drukken. 

 

2. het excel bestand bevat drie bladen: één met de statische gegevens 
("Liefhebbers", lijst van de liefhebbers met hun geboortedatum en 
gezondheidstoestand), één met de gegevens per inkorving ("Inkorving", 
welke liefhebber korft hoeveel duiven in) en een blad als resultaat van de 
berekening met daarop een lijst voor de liefhebbers waarop het uur staat 
dat ze zich dienen aan te melden ("Lijst") 

3. de verenigingen die Corcol wensen te gebruiken zoals het ontworpen werd 
dienen enkel de cellen in het geel te wijzigen  

4. de verenigingen die Corcol als basis willen gebruiken voor hun eigen 
programma kunnen dat doen, er is geen bescherming van het programma. 
Een gemiddelde excel kennis volstaat daartoe. 

5. eerst dient de vereniging het eerste blad (“Liefhebbers”) te vervolledigen 
met de naam van de liefhebber, zijn geboortejaar en 
gezondheidstoestand. Dit blad dient slechts één maal ingevuld te worden. 
(Vergeet wel niet te bewaren!) Indien de inkorving gebeurt door een 
andere persoon dan de liefhebber, zijn het de gegevens van die persoon 
(qua gezondheid en leeftijd) die worden gebruikt. Daartoe dienen de 
formules in kolommen E en F in blad “Liefhebbers” overschreven te 
worden. Er kunnen tot 200 liefhebbers ingevuld worden. 

6. op het blad “Inkorving” staat een toets "Ledigen". Druk hierop om met een 
propere lei te beginnen.  

7. op basis van de kennisgeving door de liefhebbers voert de vereniging in 
het blad "Inkorving" de naam van de liefhebber in (via een dropdown menu) 
en het aantal duiven dat hij zal inkorven (te beginnen in cel A11).  

8. Indien een liefhebber ook de duiven van een collega meebrengt, dient u 
het aantal duiven hiermee te verhogen. 

9. eens alle gegevens ingevuld zijn druk je op de toets "Berekenen" om de 
berekening te maken 



10. op het blad "Lijst" staan de liefhebbers en hun verwacht startuur voor die 
inkorfdag. Elke liefhebber heeft een volgnummer dat desgewenst kan 
geafficheerd worden op een (zoals bij de slager). 

11. die gegevens op het blad “Lijst” kunnen afgeprint worden via de toets 
“Afdrukken” op het tweede blad (“Inkorving”)) die een pdf bestand 
creëert. Dat bestand kan dan doorgestuurd worden naar de liefhebbers.  

12. het blad "Inkorving" bevat een aantal parameters. Deze zijn te wijzigen en 
worden best aangepast op basis van de ervaringsgegevens eigen aan het 
inkorvingslokaal. Deze parameters zijn: 

 forfaitaire inkorftijd per liefhebber (om te reinigen, de klok aan te 
leggen,..) in cel C4 

 inkorftijd per duif in cel C5 
 keuze tussen categorie vlucht: "Port", "Prijsvlucht" en  "Prijsvlucht 

+ gummi", elk met een verschillende inkorftijd per duif, terug vrij 
te bepalen (portduiven inkorven gaat sneller dan wanneer de duif 
electronisch dient ingekorfd te worden...). In de cel F3 wordt het 
type wedstrijd geselecteerd, de factor waarmee de basistijd per 
duif (cel C4) vermenigvuldigd wordt staat in de cellen F5-F7. 

 aantal inkorftafels in cel I3. Indien er een aparte inkorftafel is 
voor portduiven is het best om het programma enkel voor deze 
liefhebbers/duiven te laten lopen. 

 startuur in cel I4 
 wijziging van de parameters wijzigt uiteraard het startuur van de 

inkorving voor elke liefhebber 

Opmerkingen of vragen kunnen gemaild worden naar (jan.vanermen@myonline.be). 

Hopelijk blijven we allen in goede gezondheid en slagen we erin om op een veilige 
manier toch nog van onze duifjes te genieten! 

 

Jan Vanermen, Gent 


