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1 Een Nationaal inkorfcentrum wordt vastgesteld door het bestuur afdeling. Het moet voldoen aan de door
de N.P.O. en afdeling gestelde voorwaarden.
2 Indien een inkorflokaal als nationaal inkorfcentrum fungeert, verricht de inkorfcommissie haar
werkzaamheden onder toezicht van de centrumleider of diens vervanger.
De centrumleider of diens vervanger wordt benoemd door Bestuur Basisvereniging.
Er wordt pas begonnen met inkorven als de centrumleider of diens vervanger aanwezig is.
Taken en bevoegdheden van de centrumleider van het nationaal inkorfcentrum worden geregeld in door
bestuur N.P.O. en/of afdeling te verstrekken aanvullende voorschriften.
3 Men is verplicht de gegevens digitaal aan te leveren. Dit betekent dat de desbetreffende vereniging
een licentie van het rekenprogramma dient te hebben dat de gegevens van alle leden van de afdeling,
waartoe de desbetreffende vereniging behoort, kan verwerken. Ook moet het inkorfcentrum de capaciteit
en kennis hebben om de EC systemen te verwerken en alle gevraagde files tijdig te mailen. Apart per
vlucht aanleveren. Zie instructies afdelingsconcoursen.
4 Deelnemers aan het NATIONAAL concours en/of FOND afdelingsconcours moeten de duiven
rechtstreeks inmanden bij een Nationaal inkorfcentrum. Andere verenigingen mogen geen duiven
aanvoeren bij het inkorfcentrum.
5 Betaling van het vrachtgeld voor de fondvluchten geschiedt uitsluitend op 1 vracht-incassoformulier door
het Nationaal inkorfcentrum.
6 De financiële afwikkeling terzake Nationale wedvluchten en de FOND afdelingsconcoursen wordt door
het Nationaal inkorfcentrum verzorgd.
7 De Nationale inkorfcentra verhalen de te maken onkosten op de deelnemers, conform N.P.O.
wedvluchtreglement. De inleg is voor alle deelnemers gelijk ongeacht of men al dan niet lid is van de
basisvereniging die het nationaal inkorfcentrum beheert.
8 De mandenlijst is voor alle fondvluchten en de jonge duiven F33, F35 en F37 voorgeschreven.
Op de mandenlijst moet worden vermeld:
1 De vaste voetringnummers van alle duiven die in de betreffende mand zijn geplaatst.
2 De serieletter en de nummers van de gummiringen.
3 Duiven die elektronisch ingekorfd worden wordt “E” vermeld in de kolom “NC-ring”.
9 Een exemplaar van de mandenlijst wordt linksvoor in de mand onder het golfkarton gelegd. Het
tweede exemplaar wordt door de centrumleider, of diens vervanger, meegegeven met de duivenwagen in
een envelop geadresseerd aan: Commissie Afdelingsconcoursen plus vermelding van wedvluchtdatum
en lossingsplaats.
In deze envelop moet ook een totaalstaat van alle deelnemers worden meegegeven.
10 Alléén restmanden worden voorzien van een label (bevestigen aan het handvat aan de voorzijde),
waarop vermeld moet worden: exact aantal duiven in deze mand; doffers of duivinnen; centrumnummer
en plaats; datum en lossingsplaats van de wedvlucht.
11 De centrumleider draagt er zorg voor dat alle bescheiden VOLLEDIG EN DUIDELIJK
worden ingevuld en tijdig worden verzonden naar de betreffende instanties.
12 Tijdens het inmanden moeten de functionarissen die de duiven aannemen het jaartal en het gehele
vaste voetringnummer voorlezen.
13 Deelnemers aan Nationale en Fond afdelingsconcoursen moeten na afloop van de betreffende vlucht (of
indien noodzakelijk eerder) hun klok(ken) cq. elektronisch constateersysteem inleveren, afslaan en doen
lichten bij het nationaal inkorfcentrum waar de duiven werden ingekorfd.
14 De centrumleider van het nationaal inkorfcentrum zorgt ervoor dat alle functionarissen bekend zijn met
alle instructies en aanvullende reglementen die voor de wedvluchten van toepassing zijn.

15 Op alle FOND afdelingsconcoursen is geen tweede controle gummiring meer nodig.
Voor de Nationale concoursen zie hiervoor de instructies voor de nationale concoursen.
16 Het nationaal inkorfcentrum is verplicht om de afdelingscontroleurs toegang en alle medewerking te
verlenen ten einde controle door of namens de afdeling en/of nationale commissie te laten plaatsvinden.
17 Voor het verwerken van de bescheiden afdelingsconcoursen zie instructies “Instructies en mededelingen
afdelingsconcoursen”.
Voor de Nationale concoursen zie instructies van de Nationale commissie.
Contactpersoon: J. Antonis, tel. 0497-571901
Inkorfcentra
0903 De Huiszoekers
2016 De Drie Beerzen
2104 De Zilvermeeuw
2107 De Luchtpost
2113 PV Deuteren
2130 PV Maasdonk
2139 De Blauwe Duif
2143 De Zwaluw
2151 Welkom
2156 Gevl. Vrienden
2201 PV Stiphout
2204 De Luchtbode
2205 De Telegraaf
2212 De Grenspost
2216 De Luchtbode
2220 De Luchtreizigers
2234 De Trouwe Duif
2237 PDV Gemert
2254 De Luchtbode
2258 De Vredesduif
2259 DV Valkenswaard
2261 De Vredesbode
2362 De Zwaluw

Boxmeer
Middelbeers
Berlicum
Boxtel
Den Bosch
Geffen
Oss
Rosmalen
Uden
Nieuwkuijk
Stiphout
Beek en Donk
Bergeijk
Budel
Deurne
Eersel
Geldrop
Gemert
Reusel
St.Oedenrode
Valkenswaard
Veldhoven
Venray

