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Stappenplan inkorving wedstrijden 
 
Alle inkorvingen zullen plaatsvinden op afspraak tot nader bericht. Als er echter liefhebbers zijn die 
hulp nodig hebben om te komen inkorven, gelieve contact op te nemen met iemand van het bestuur. 
Wij zullen u dan in de mate van het mogelijke verder helpen. Gelieve onderstaande richtlijnen goed 
door te nemen en strikt op te volgen. 
 

STAP 1 – AFSPRAAK MAKEN 
 
Ten minste één dag voor de inkorving dient de liefhebber door te geven hoeveel duiven men wenst 
in te korven. De inschrijvingen lopen af om 20u30. Bijvoorbeeld voor de eerste Momignies: 
vluchtdatum: 20 maart // inkorving: 19 maart inschrijvingen lopen af op 18 maart om 20u30. 
 
Wij hebben ervoor gekozen om dit zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen.  Via onze website kunt u 
alle info doorgeven. 

 
Ga naar www.sanspeurherent.be en kies in het menu voor ‘Planning Inkorving’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selecteer de gewenste vlucht uit de lijst en klik op ‘Mij inschrijven’ 
 

 
 

Typ uw naam in het vak naast “Naam Liefhebber” 
en geef het aantal duiven op dat u vermoedelijk zal 
meegeven. U kan ook aanduiden dat het enkel om 
portduiven gaat en onderaan een opmerking 
toevoegen. Via de opmerking kan u aangeven of 
we u samen met iemand anders moeten 
zetten(indien iemand uw duiven meebrengt) of als 
u vroeg of laat wenst te komen. 
 
 
 
 

http://www.sanspeurherent.be/
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Mensen die niet via bovenstaand formulier hun inschrijving kunnen doorgeven, kunnen tussen 10u en 
20u contact opnemen met Jeroen Rommelaere (0472/515319 of jeroen_rommelaere@hotmail.com).  
 

STAP 2 - PLANNING 
De dag van de inkorving wordt een planning gepubliceerd op de website van Sans Peur, elke liefhebber 
krijgt een tijdstip toegewezen en dient zich hier ook aan te houden. Indien u door omstandigheden 
niet tijdig aanwezig bent zal u achteraan de planning aansluiten.  Gelieve tot die tijd in uw voertuig te 
wachten. 

 

STAP 3 – INKORVING 
 

- Men komt binnen via de voorkant van het afdak waarbij men voldoende afstand (1,5m) houdt 
van de persoon voor u. Als er meer dan 2 wachtende voor u aanwezig zijn, dient u terug in de 
auto te wachten totdat één persoon terug buiten is. Gelieve zeker niet rond te blijven hangen 
of de wachtrij voorbij te steken. 

 
- De liefhebber legt de poulebrieven in het daarvoor voorziene postbakje. De poulebrieven 

kunnen worden gedownload van www.sanspeurherent.be/poulebrieven.php. Men stuurt bij 
voorkeur de poulebrieven elektronisch door naar sanspeurherent@hotmail.com voor de 
inkorving. 
 

- De liefhebber ontsmet grondig zijn handen voor hij zijn duiven afgeeft alsook na de 
inkorving. 
 

- Er zal standaard geen elektronische inkorvingslijst worden afgedrukt voor de liefhebber. Indien 
gewenst kan de liefhebber wel een exemplaar bekomen. 
 

- Na afgifte van de duiven dient de liefhebber het afdak onmiddellijk te verlaten via de 
linkerzijde, waar een nieuwe uitgang werd voorzien. Zodoende dient men elkaar niet te 
kruisen. Bij een inkorving van een tweede vlucht in de inkorfruimte binnen in het gebouw 
verlaat men de inkorfruimte via de nooduitgang van het café.  Op die manier kan men mekaar 
niet kruisen. 
 

- De poulebrieven worden na de inkorving verwerkt. Er zal geen afrekening mee worden 
gegeven tijdens de inkorving. Een liefhebber die een afrekening wenst kan deze per mail 
ontvangen. De spiegellijsten worden op anons.be geplaatst zodat de liefhebbers zijn inzetten 
kan controleren. 
 

- Betaling dienen te gebeuren via overschrijving op de rekening van Sans Peur Herent.  
 

Vermijd noodkoppelingen!  
We moeten vaststellen dat liefhebbers soms bewust een noodkoppeling laten uitvoeren door een duif 
die nog niet gekoppeld was een defecte chipring aan te doen. 
 
Gezien wij met de Corona maatregelen ons niet kunnen permitteren om tijd te verliezen zal er enkel 
een noodkoppeling uitgevoerd worden wanneer de chipring defect is. Stellen we echter vast dat de 
defecte ringnummer nog niet aanwezig was op de koppelingslijst van de liefhebber zal er een boete 
van 10 euro aangerekend worden.  

mailto:jeroen_rommelaere@hotmail.com
http://www.sanspeurherent.be/poulebrieven.php
mailto:sanspeurherent@hotmail.com
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STAP 4 – BINNENBRENGEN KLOKKEN 
 

- Vanaf 2 vluchten zullen de klokken worden binnengebracht tussen 16u en 17u. Op drukke 
dagen zal gevraagd worden om volgens alfabetische volgorder verspreid binnen te komen. 
Zolang er maar 1 vlucht doorgaat worden de klokken na het vallen van de duiven binnen 
gebracht. 
 

- Men komt binnen via de voorkant van het afdak waarbij men voldoende afstand (1,5m) houdt 
van de persoon voor u. 
 

- De klokken zullen worden afgeslagen onder het afdak. 
 

VERDERE AFSPRAKEN 
 

- Er wordt geen cash geld aangenomen. Alle portgelden worden afgehouden van het 
kassasysteem daags na de inkorving. Zorg als liefhebber ervoor dat u voldoende gestort heeft 
op uw persoonlijke rekening (controle via www.anONS.be -> club -> Kas raadplegen).  
Rekeningnummer Sans Peur Herent: BE73 4313 6970 5160 
 

- De liefhebber dient zijn paramyxoformulier bij zich te hebben. De paramyxoformulieren 
kunnen worden ingediend. Hiervoor wordt een afzonderlijke bakje voorzien. Het 
afgestempelde formulier kan de week nadien worden opgehaald. 
  

- Gelieve al deze richturen te respecteren zodat iedereen vlot kan inkorven, maar voornamelijk 
uit respect voor onze helpers! 
 

- De liefhebber dient thuis zijn manden te reinigen en te ontdoen van stof en vuil. 
 

- De maatregelen van “social distancing” evenals de veiligheidsvoorschriften qua ontsmetting 
en dragen van een mondmasker dienen gerespecteerd te worden.  

 
- We wensen er nogmaals op te wijzen dat de liefhebber een mondmasker dient te dragen. 

 
- Er is alcoholgel voorzien. Voor en na de inkorving dient de liefhebber zijn handen te 

ontsmetten. 
 

- Blijf thuis als je ziek bent of in de afgelopen 72 uur ziek bent geweest. 
 

- Vermijd ieder fysiek contact met andere in of rond het lokaal aanwezig. 
 

- Neem alle meegebrachte zaken weer mee naar huis. 
 
 
Deze regeling wordt in de best mogelijke omstandigheden georganiseerd rekening houdende met de 
voorschriften opgelegd door de overheid en de KBDB. Gelieve dit te respecteren! 
 
Bij vragen of opmerking mag u steeds contact opnemen met een bestuurslid. 
 
Het bestuur 
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