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Nieuwsbrief 2020-01
IFC Zeeland – Seizoen 2020
Seizoen 2020 zal de boeken in gaan als “anders dan normaal”. De COVID-19 pandemie
teisterde de wereld en dan is duivensport niet zo belangrijk meer. Als bestuur hopen we
dat jullie gespaard zijn gebleven voor de ellende die een Coronabesmetting met zich
meebrengt. Zag het er in eerste instantie uit dat het oude duiven seizoen verloren zou
gaan, lijkt dit gelukkig mee te gaan vallen. Met in achtneming van een hele reeks
voorzorgsmaatregelen konden we toch een start maken met het vluchtseizoen 2020.
Voor de ZLU-vluchten betekent dit minder vluchten nu St. Vincent en Marseille zijn
afgevallen. De door de NPO opgestelde Coronaprotocollen hebben een forse inpack op
de vaste rituelen, vervelend maar noodzakelijk voor onze gezondheid. Als IFC Zeeland
handhaven wij deze protocollen strak! We vragen om uw begrip en medewerking in
deze.

Aanpassingen seizoen 2020:
Vanwege de gehanteerde protocollen en voorschriften gaan er een aantal zaken in 2020
veranderen. Als bestuur zullen we dit nog nader uitwerken en u hierover informeren. Het
is goed mogelijk dat er na deze nieuwbrief en voor de eerste inkorving een gedeeltelijke
versoepeling komt van enkele voorschriften. Op dit moment is daarover nog niets
bekend. Uiteraard volgen we als bestuur deze zaken op de voet en zullen de door ons
te voeren procedures aanpassen indien mogelijk c.q. noodzakelijk.
U dient in elk geval rekening te houden met de navolgende zaken:
● Inkorven op tijdschema (u dient hierbij vooraf op te geven of u komt inkorven en
met hoeveel duiven) e.e.a. zal nog nader worden uitgewerkt en gepubliceerd
worden.
● Klokken met gummiringen is niet meer toegestaan.
● U dient te betalen middels pinbetaling.
● Op dit moment mogen we binnen met slechts 1 inkorftafel werken, hopelijk
verandert dit nog anders moet u rekening houden met gewijzigde inkorftijden met
een (veel) vroegere aanvang.
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● U kunt alleen nog melden via onze website www.ifc-zeeland.nl.
● Dit seizoen 2020 wordt er geen sponsorcup vervlogen, de andere
kampioenschappen blijven ongewijzigd. Dus wel een jaarlingencup en Keizer
kampioenschap.
● Het is nog onduidelijk of de kampioenhuldiging op dezelfde wijze kan en mag. Het
bestuur beraadt zich om eventueel voor een ander opzet te kiezen.
● Het vluchtschema is gepubliceerd op onze website en uiteraard ook op de
website van de ZLU.
● Er is dit jaar geen informatieboekje. Wel zullen wij u begin juli nog informeren
over de te volgen inkorf- en afslaanprocedures.
We starten op maandag 13 juli a.s. wanneer we de duiven voor Pau gaan inkorven.
Met vriendelijke groet
Stichting I.F.C. Zeeland
Het Bestuur
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