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Stappenplan inkorving opleerdrachten 
 
Sans Peur heeft voor de optie gekozen dat 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 dan zorgen dat u verder wordt geholpen.  
 
De opleerdrachten zullen onder het afdak worden ingekorfd met minimaal twee inkorfloketten. Bij 
grote drukte hebben wij de mogelijkheid om meer als twee loketten in te schakelen. De nodige 
markeringen zijn hiervoor aangebracht op de vloer. Gelieve deze ten alle tijden te volgen.  
 
Wij bieden de liefhebber de mogelijk om korven te komen ophalen in het lokaal de dag voordien om 
thuis de duiven al in korven te zetten. Het maximaal aantal duiven dient steeds te worden 
gerespecteerd: 
 

- Snelheid binnenland: max. 28 duiven per korf 
- Snelheid buitenland: max. 28 duiven per korf 

 
Er zal steeds een volle korf worden aangerekend ongeacht het aantal duiven in de korf (snelheid 
binnenland: 18,20 EUR – snelheid buitenland: 23,80 EUR). Er zullen ook geen andere duiven van een 
andere liefhebber worden bijgezet.  
 
Volgend stappenplan werd uitgewerkt voor de opleerdrachten. 
 

STAP 1 – AFSPRAAK MAKEN 
 
Twee dagen voor de inkorving dient de liefhebber door te geven hoeveel duiven men wenst in te 
korven. De inschrijvingen lopen af om 20u30. Bijvoorbeeld: vluchtdatum: 30 mei // inkorving: 29 mei 
inschrijvingen lopen af op 27 mei om 20u30. 
 
Wij hebben ervoor gekozen om dit zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen.  Via Anons kunt u alle 
info doorgeven. 
 
www.anons.be -> club -> inschrijving -> kies een inschrijving -> selecteer 

 

http://www.anons.be/
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-> kies een inschrijving -> selecteer 
 

 
 
Op het inschrijvingsformulier dient u aan te geven: 
 

- Aantal korven: het aantal korven dat u wenst op te halen om thuis in te korven; 
 

- Aantal duiven: het aantal duiven dat u wenst in te korven; deze die u thuis zelf in korven heeft 
gezet dienen in mindering te worden gebracht; (Bijvoorbeeld u heeft 65 duiven mee en wenst 
2 korven op te halen in Sans Peur dan vult u in – Aantal korven: 2 // Aantal duiven: 7) 
 

- Opmerkingen: hier kan u bepaalde info meegeven die van belang is voor de inkorving; 
Bijvoorbeeld “ik breng duiven mee van liefhebbers x”; zodoende kunnen we hiermee rekening 
houden in de planning dat jullie achter mekaar komen. 
 
 

 
 
Dit formulier kan nadien niet meer gewijzigd worden. Als u aanpassingen wenst doen gelieve een mail 
te sturen naar jrans@scarlet.be. 
 
Mensen die niet via bovenstaand inschrijvingsformulier het aantal duiven of korven kunnen 
doorgeven, kunnen contact opnemen met Jeroen Rans (0479/728738 of jrans@scarlet.be).  
 

  

mailto:jrans@scarlet.be
mailto:jrans@scarlet.be
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STAP 2 - PLANNING 
 
De dag voor de inkorving wordt een planning bezorgd per mail aan de liefhebbers en wordt dit 
gepubliceerd op de website van Sans Peur. Het betreft steeds 2 planningen:  
 

1) Ophaling van de korven voor liefhebbers die hun duiven thuis in de korven wensen zetten; 
 

2) Planning voor inkorving; 
 

 

STAP 3 – OPHALEN KORVEN 
 
De ophaling van de korven start om 19u daags voor de inkorving.  
 

- Op het aangegeven richt uur kan de liefhebber de korven ophalen. Eén verantwoordelijke van 
Sans Peur zal aanwezig zijn voor de coördinatie.  

 
- De liefhebber parkeert zijn wagen voor het afdak (liefst met koffer tegen het afdak). 

 
- De liefhebber neemt het aantal gereserveerde korven van de stapel.  

 
- De liefhebber zelf zorgt voor het inladen van de korven in de wagen. De verantwoordelijke van 

Sans Peur kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden helpen met het inladen.  
 

- Na het inladen van de korven vertrekt de liefhebber onmiddellijk. 
 

- De volgende liefhebber blijft in de wagen wachten totdat de vorige liefhebber is vertrokken 
met de wagen zodanig zal enkel één liefhebber en de verantwoordelijke aanwezig zijn onder 
het afdak. 
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STAP 4 – INKORVING OPGEHAALDE KORVEN 
 
De inkorving zal starten om 17u30. Dit inkorvingsuur kan echter nog worden aangepast in functie van 
het aantal in te korven duiven. Eerst komen de liefhebbers die korven hebben komen ophalen. Nadien 
volgen de andere liefhebbers. 
 
Afhankelijk van het aantal liefhebbers dat korven heeft opgehaald, zal er met één of twee 
inkorvingsloketten worden gewerkt.  
 

- Op het aangegeven richtuur kan de liefhebber de korven komen afzetten.  
 

- Bij aankomst volgt de liefhebber de nummering van de zone (lossen) die hem werd 
toegewezen.        
Zone 1: grote deur afdak 
Zone 2: nieuwe deur links afdak (deze wordt enkel gebruikt als er veel liefhebbers zijn). 
 

 
  

- De liefhebber parkeert zijn wagen voor het afdak (liefst met koffer tegen het afdak) in de 
aangewezen zone. 
 

- De liefhebber deelt mee aan de coördinator hoeveel korven hij effectief meegeeft en 
eventueel het aantal duivers en duivinnen en eventueel al het aantal jonge duivers en 
duivinnen, dat niet in de afgehaalde korven kon gezet worden en nog dient ingekorfd te 
worden. 
 

- De liefhebber neemt de korven uit de wagen en stapelt deze op een toegewezen karretje 
(maximale stapelhoogte: 6 korven).  
 

- De liefhebber zelf zorgt voor het uitladen van de korven uit de wagen. De verantwoordelijke 
van Sans Peur kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden helpen met het uitladen.  

 
- Na het uitladen van de korven vertrekt de liefhebber onmiddellijk. 

 
- Als de liefhebber nog duiven mee heeft die niet in de korven zaten, wijst de coördinator de 

liefhebber de manden aan in dewelke de liefhebber mag inkorven. De liefhebber plaatst zelf 
de duiven in de manden. 
 

- De volgende liefhebber blijft in de wagen wachten totdat de vorige liefhebber is vertrokken 
met de wagen. 

zone 1 
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STAP 4 – INKORVING 
 

 
- Bij aankomst volgt de liefhebber de nummering van het loket die hem werd toegewezen in de 

planning. 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. 

 

 
 

- De liefhebber deelt mee aan de coördinator hoeveel duivers en duivinnen en eventueel al het 
aantal jonge duivers en duivinnen, hij effectief meegeeft. 
 

- De coördinator wijst de liefhebber de manden aan in dewelke de liefhebber mag inkorven. De 
liefhebber plaatst zelf de duiven in de manden. 
 

- Na afgifte van de duiven dient u het afdak onmiddellijk te verlaten via de linkerzijde, waar een 
nieuwe uitgang werd voorzien. Zodoende dient men elkaar niet te kruizen. 
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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). De kassa 
gaat pas opengaan op het moment dat de eerste wedstrijd wordt ingericht.  
Rekeningnummer Sans Peur Herent: BE73 4313 6970 5160 
 

- 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. 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 bij het lokaal aanwezig. 

 
- Neem alle meegebrachte zaken weer mee naar huis. 

 
 
Deze regeling wordt in de best mogelijke omstandigheden georganiseerd worden, 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 Jeroen Rans. 
 
Het bestuur 

 


