
Afdeling Limburg – melden 2017 
 
Met ingang van het seizoen 2012 zijn er wezenlijke veranderingen in het 
meldgebeuren van de duiven op provinciale vluchten ingevoerd. 
Dit levert een behoorlijke tijdwinst op als mede een enorme service aan de 
deelnemende leden die over een internet aansluiting beschikken. 
Wat gaat er gebeuren: 
 
Het melden van duiven op alle midfond – eendaagse fond en jonge duiven 
vluchten Is niet meer noodzakelijk. 
Wel dient ieder inzetlokaal zo snel mogelijk zijn gegevens na het openen der 
klokken, digitaal door te sturen aan de uitrekenaar 
 
De vluchten van de marathon fondvluchten (meerdaagse en grote fond)  
 
Worden de meldingen van de deelnemers direct door de meldposten van de 
inzetlokalen op deze meerdaagse fondvluchten digitaal gemeld bij de 
geautomatiseerde meldpost van de afdeling.  
Na het melden van een aantal van ca. 25% van de prijsduiven worden de 
volgende duiven alleen in de totaalstaat gemeld tot het aantal is bereikt. 
Een ieder kan dan het verloop van de vluchten direct volgen. 
 
Dit melden kan vanaf 2012 ook gebruikt worden voor het melden van 
Nationale wedvluchten. Hierdoor worden de duiven gelijktijdig gemeld voor 
zowel de provinciale als de Nationale wedvlucht. 
Hiervoor dient wel het  nieuwe meldprogramma te worden gedownload van 
DAS 2010. 
 
Met andere woorden alle deelnemers kunnen live de eerste meldingen 
alsmede het verloop en de sluiting van de betreffende marathon fondvlucht 
volgen. 
 
Instructie voor het melden op Meerdaagse fondvluchten  alsmede Limoges, 
Bergerac en Cahors Bergerac. 
 
 
 
 
 
 



Bij aankomst van de duiven door deelnemer: 
 
Iedere deelnemer aan deze vluchten geeft direct na het constateren van zijn 
eerste duif de volgende gegevens door aan zijn inzetlokaal/meldingspost: 
 

1. Naam en NPO Nummer                               
2. Ringnummer van de duif of getekende nummer 
3. Constatering van de duif. (zo nauwkeurig als mogelijk ) 

 
 
Vervolgens meldt hij iedere geklokte duif totdat hij via zijn 
inzetlokaal/meldingspost verneemt dat het concours gesloten is. 
 
Meldpost  marathon fond inzetlokalen: 
 
De meldposten melden digitaal alle duiven van hun inzetlokaal bij de meldpost 
Afdeling-Limburg.   
 
De meldposten van de inzetlokalen hebben een  uitgebreide  schriftelijke 
instructie hierover ontvangen 
 
Na het openen der klokken  worden  geen vroege duiven meer doorgeven. 
 
                                                                 
Vanaf 2012 kan als men het juiste meldprogramma gedownload heeft met één 
melding zowel de nationale als de provinciale melding gebeuren 
 
Onvolkomen naleving betreffende de meldingsplicht. 
 
Artikel 39  ( i67/ i 181 ) 
1 Onvolkomen naleving van de Statuten NPO en de in art. 32 van deze Statuten 
genoemde reglementen, alsmede van de in art. 10 van dit reglement bedoelde 
aanvullende voorschriften, door een deelnemer aan een wedvlucht kan er na 
onderzoek van de wedvlucht organiserende instantie toe leiden dat de 
wedvlucht organiserende instantie (afdeling ) besluit alle duiven of een deel 
van de duiven van de betrokken deelnemer niet  in de uitslag op te nemen. 
2 Tegen het in het eerste lid van dit artikel bedoelde besluit dat alle duiven of 
een deel van de duiven niet in de uitslag wordt opgenomen staat beroep open 
bij het bevoegde College. 
Tevens wordt de vluchtleider in kennis gesteld van de wijziging. 


