
Instructies voor de vluchten van 

  INDEPENDANTE DE LIEGE 2014 
 

 

VRIJDAG   25 JULI                                    inkorving  MAANDAG  21 JULI  
 

N A R B O N N E   OUDE  &  JAARSE 
 

 

Coördinaten :    +43° 08' 36".0  / + 03° 00' 00".0  basisafstand 860km 

 

Inleg voor onkosten : 

 

Internationaal oude & jaarse 3.35€ dubbeling Internationaal duivinnen 0,25€      

Nationaal oude & jaarse gratis 

 

ALLE duiven nemen deel aan de Internationale  en  Nationale vlucht. 

 

Uitslag : Internationaal oude  + jaarse + duivinnen 3€ 

  Nationaal  oude + jaarse  3€ 

  Internationaal - andere landen -  5€ 

 

Waarborg : INTERNATIONAAL   OUDE  &  JAARSE  1 MISE  tot  50€ 

 

Neutralisatie : vrijdag   22u39 

   zaterdag 5u30  22u37 

   zondag 5u31  22u36 

   maandag 5u33  22u35 

   dinsdag 5u34  22u33 

   woensdag 5u35  22u32 

   donderdag 5u37  22u30 

 

 

Gummiringen : aan elke duif zonder electronische chipring, twee gummiringen. 

. 
Aan iedere duif met electronische chipring 1 enkele gummiring  

Ze worden geleverd door de maatschappijen. 

 
 

AANTAL DUIVEN PER MAND 

 

ALLE DUIVEN WORDEN INGEMAND IN PLASTIEKEN KORVEN. 

 

NARBONNE     plastieken manden 18 

 

Gelieve deze aantallen absoluut te respecteren. Korven volledig maken 

 

 

Reismanden : in goede staat en gelood.  

Zij zullen voorzien zijn van etiketten 

 



Deze etiketten vermelden het aantal manden (onvolledige inbegrepen) en de naam van het 

inkorvingsbureel (duidelijk leesbaar ingevuld a.u.b.). De onvolledige manden vermelden het 

aantal duiven + het geslacht. 

Verschillende maatschappijen of groeperingen mogen onderling in geen geval onvolledige 

manden zelf vervolledigen of aanvullen. 

 

 

 VRACHTBRIEF 

Zorgvuldig invullen : aantal manden(volledig/onvolledig) en duiven per categorie 

Zoals de vorige jaren zal door de vergezeller, die de duiven komt ophalen, aan de 

maatschappijverantwoordelijke een vrachtbrief in viervoud overhandigd worden. Deze laatste 

dient de vrachtbrief volledig en duidelijk leesbaar in te vullen en te ondertekenen. De roze 

doordruk blijft in het inkorvingslokaal; de blauwe doordruk is bestemd voor de ophaler; de 

gele doordruk voor de hoofdbegeleider en het wit voorblad voor de nationale inrichter 

 

VACCINATIEFORMULIER – PARAMIXO 

 Het formulier invullen en overhandigen aan de persoon 

die de duiven komt ophalen. 
 

INKORVINGSDOCUMENTEN : 
De maatschappijen die niet inkorven met Data Technology dienen hun poelebrieven in een 

omslag mee te geven met de ophaaldienst. 

Inkorvingsdiskettes – systeem Data Technology – zijn toegelaten. 

Deze diskettes zo snel mogelijk  doormailen naar  

 

LUC DE GEEST, Vinkenstraat 20 te 9400 Ninove 

lucdegeest1@skynet.be 

 

 

 

 

 

 

De bedragen der inzetten en het eindtotaal op de inschrijvingsformulieren dienen ALTIJD 

Te worden ingevuld. Al deze documenten moeten duidelijk alle gegevens vermelden met 

betrekking tot de ringnummers van de duiven en de gummi’s. 

 

 

TELEFONISCHE AANMELDINGEN 

 

Wij vestigen uw aandacht op de procedure voor het aanmelden van de eerste aankomsten: 

-          Het inkorvingslokaal stuurt, per categorie, de lijst door met de eerste vijf duiven die 

de hoogste minuutsnelheid behaalden naar uw centralisatiebureel.  

-          Uw centralisatiebureel zal zich gelasten met het doorsturen van de lijst met de 

eerste vijftien duiven, per categorie, die de hoogste minuutsnelheid behaalden, naar: 

 

 

  Tel.  0478/702527 – Fax 054/569009   lucdegeest1@skynet.be 

 

Hierna vindt u de gegevens van de centralisatieburelen: 

 

         Vlaams-Brabant: Brabantse Unie – dhr Alex RANS – tel : 016/2022.36 – fax : 016/20.18.88 – 
mail : alex.rans@skynet.be 
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 West-Vlaanderen: dhr Philippe VANHAEZEBROUCK – GSM : 0479/56.00.84 

mail: phvanhaezebrouck@telenet.be 



         Oost-Vlaanderen: dhr Mark DE BACKER – tel: 09/230.79.38 – GSM: 0475/37.30.73 Fax: 
09/230.79.38 – mail: markdebacker@skynet.be 

 

         Limburg: dhr Roger BOS – tel: 011/82.52.75 – fax: 011/82.50.78 
 

         Antwerpen: Union Antwerpen – dhr Ward GEDOPT– tel: 03/353.17.36 – fax: 03/353.17.52 – 
mail:gedoptward@kynet.be 

 

          Hainaut 
■ Ouest – ralliantes Derby Hainaut : Reingardt Ludmila – GSM : 0495/17.11.91 – fax : 
068/55.24.77 – mail : reinlud@live.be 
■ est : ralliantes directes du FCW : Petit Francis – tél : 02/387.32.14 – GSM : 0471/72.41.46 – 
fax : 02/387.32.06 
 

          Brabant wallon, Namur, Liège et Luxembourg : 
■ Petit Francis – tél : 02/387.32.14 – GSM : 0471/72.41.46 – fax : 02/387.32.06 

 

 

BESTATIGINGSDOCUMENTEN 

De bestatigingen dienen zo snel mogelijk per e-mail verstuurd te worden naar   

 

Luc De Geest, Vinkenstraat 20 te 9400 Ninove 

E-mail: lucdegeest1@skynet.be 

 

 

 

Het Nationaal Sportreglement en de nationale richtlijnen zijn integraal van toepassing. 

mailto:markdebacker@skynet.be
mailto:reinlud@live.be
mailto:lucdegeest1@skynet.be

