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OP TE VOLGEN REGELS VOOR INKORVING DUIVEN 

VOOR (LEER)VLUCHTEN 

- Manden worden door de liefhebber thuis gereinigd en ontstoft.  

 

- IEDEREEN draagt een mondmasker en houdt 1.5 meter afstand! Ontsmettingsgel 

wordt voorzien in het lokaal.  

 

- Inkorving enkel op afspraak!!! Liefhebbers dienen 2 dagen voor de inkorving het 

aantal duiven mee te delen aan het lokaal. Telefonisch  of per mail. Op basis van de 

ontvangen gegevens wordt een lijst met de inkorvingsuren opgemaakt die aan de 

liefhebbers per mail wordt toegestuurd. 

 

- Formulieren van intenting tegen paramyxo dienen vooraf in het lokaal aanwezig te 

zijn.  

 

- De liefhebber komt op het afgesproken uur naar het lokaal en geeft zijn manden af 

via het vensterluik aan de kant van de Brambroek. Er wordt aan de liefhebber een 

volgnummer overhandigd die ook op zijn manden zal gekleefd worden. De liefhebber 

wacht in de wagen tot hij het lokaal mag betreden. De liefhebber komt binnen langs 

de deur aan de Gapenberg, korft zijn eigen duiven in en rekent af aan de kassa ( bij 

voorkeur met gepaste munt). De liefhebber verlaat na inkorving het lokaal langs de 

deur in de hoek aan het kruispunt Gapenberg/Brambroek. Pijlen en markeringen op 

de grond zullen de te volgen richting aangeven. De manden worden door het luik aan 

de kant van de Brambroek terug aan de liefhebber overhandigt. De liefhebber gaat 

naar zijn wagen en vertrekt onmiddellijk naar huis.  

 

- Liefhebbers die grote aantallen duiven dienen in te korven, hebben de mogelijkheid 

om vooraf lege verzendmanden op te halen. Ze brengen deze op de inkorfdag op het 

aangegeven uur terug binnen, zodat de aanwezigheid in het lokaal beperkt wordt. Bij 

afgifte worden de manden direct gesloten en gelood. 

 

- Liefhebbers die ziek zijn of de laatste 72 uur ziek geweest zijn, blijven thuis! 

 

- Liefhebbers die bovengaande regels niet opvolgen zullen niet kunnen toegelaten 

worden tot inkorving. Wij rekenen er op dat iedereen flexibel is en begrip toont voor 

de inspanning die we als lokaal getroosten om inkorvingen binnen het wettelijk kader 

mogelijk te maken. Het vervolg van het seizoen hangt van jullie bereidwilligheid af.  
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