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Covid 19 Protocol inkorven en afslaan  
 
-  

Vooropgesteld, duivensport heeft veel leden binnen de risicogroep, dus het is van groot belang de geldende 
corona regels in acht te nemen.  
We hebben de volgende manier te gevonden om toch met duiven te kunnen vliegen gedurende de van 
rijkswege opgelegde maatregelen. Op dit moment is er nog geen sprake van versoepeling. Echter op het 
moment van versoepeling zou het inkorven van duiven mogelijk moeten zijn.  
De opgelegde maatregelen zijn:afstand tussen personen 1,5 meter  
De liefhebbers worden in een tijd bestek opgeroepen om te komen inkorven .Dit na gelang het aantal leden die 
mee doen  
U klok is aangeslagen en lig gereed om in te korven  
De liefhebber plaatst zijn manden op de aangegeven plaatst van waar de inkorver de manden pakt welke hij 
ontsmet  
Dus geen contact liefhebber inkorver  
Daarna korf hij ze in en plaats de manden weer buiten als hij gereed is  
Na inkorven plaatst de inkorver de klok op de daarvoor aan gewezen plaatst  
Na inlezen plaatst de Bestuurder de klok met de uitdraai op de aangewezen plaatst en ondertekent de 
liefhebber zijn uitdraai Dit gebeurd buit afstand 1,5 meter  
De liefhebber neemt zijn klok mee en kan naar huis  
Aanwezig blijven alleen 4 leden om in te laden daarbij zij van de 4 2 bestuur leden  
De vuile manden gaan het lokaal in en worden schoongemaakt door 2 man op afstand  
Alle aanwezigen dragen plastic handschoenen en stofmaskers die na elke inkorving worden vernietigd. Ook na 
elke inkorving dienen de aanwezigen hun handen te desinfecteren. Ook dient er desinfecteer middel/doekje 
zijn beschikbaar om de klok(ken) te desinfecteren .alles is op de club aanwezig  
Elke deelnemer aan een vlucht geeft een dag of 2 dagen voor inkorvings dag aan of hij/zij mee doet en met 
hoeveel duiven. Elke deelnemer krijgt vervolgens een tijd door waarop hij/zij op de club wordt verwacht.  
Het lokaal, behalve het inkorfdeel, blijft gesloten ( dus geen drankje voor en na de vlucht) en de deelnemers 
dienen buiten het lokaal (in de auto) te wachten tot dat men aan de beurt is. Elk lokaal die mee zou 
willen/kunnen doen wordt vooraf geïnspecteerd door derden/afgevaardigden van de afdeling (samenspelen) of 
men aan de voorwaarden voldoet. Tijdens deze bezigheden zullen er nooit meer dan 3 personen zich binnen 
1,5 meter van elkaar bevinden.  
Het laden van de manden (waar de duiven in zitten) in de vrachtwagen geschiedt door 4 man waarbij de 
afstand van 1,5 meter zo veel mogelijk wordt gerespecteerd.  
De vereniging haalt de lege boxen uit de auto naar gelang de volle boxen  
Daarna plaatsen ze de volle boxen en zorgt er voor dat de chauffeur het vrachtbriefje nee neemt Afslaan na de 
wedvlucht  
Een ieder brengt zijn klok naar het lokaal het liefst nemen we de klokken voor elkaar mee  
De opgelegde maatregelen zijn:afstand tussen personen 1,5 meter  
Men komt per persoon het lokaal in de klok word afgeslagen . en u kunt huis waards  
De uitslag wordt op de site geplaatst en anders te zien op Compuclub  
Dit alles onder toezicht van Thijs .Overbeek Ron Wouters en Chris.Busscher  
Luister en vraag het hoe en wat en volg de regels op  
Hou rekening met andere liefhebbers  
 
 
Het Bestuur 


