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Nieuwsbrief 2014-03 
 

Het is even stil geweest vanuit de IFC Zeeland na de afloop van de zeer succesvolle 
bonnenverkoop. Dit betekent echter niet dat we als bestuur stil gezeten hebben, in tegendeel 
zelfs. Samen met een aantal liefhebbers van De Nishoek is er veel werk verzet om straks het 
inkorven op de ZLU-vluchten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wat is er inmiddels allemaal 
gedaan: 

 De manden zijn van Middelburg naar De Nishoek verhuisd 

 Er zijn 2 computers aangeschaft 

 We zijn druk bezig met proefdraaien van de automatiseringssystemen 

 Diverse werkcommissies zijn samengesteld 

 We hebben al veel sponsors bereidt gevonden het ZLU-spel te ondersteunen 

 Er is een informatieboekje samengesteld 

 Inkorftafels worden gemaakt 

 Mandennummers zijn gemaakt 

 2 Mobiele telefoons zijn aangeschaft voor het melden 

 Er is een opzet gemaakt voor de te vervliegen kampioenschappen 

 De sponsorcup is nieuw leven ingeblazen. Deelname is geheel gratis. 

 Op elke vlucht meerdere gratis prijzen te vervliegen 

 etc., etc.. 
 

Het wordt nu dan ook tijd dat we u wat beter gaan laten kennismaken met onze plannen en de 
mensen hier achter. Wij nodigen u dan ook uit voor de informatieavond welke zal plaats vinden 
op  
 
Dinsdagavond 13 mei 2014 - Locatie Duivencentrum De Nishoek - Aanvang 20.00 uur 
 
We verwachten dan alle ZLU-spelers. Op deze avond zal het computerteam ook gelijk een 
aantal werkzaamheden gaan verrichten om straks direct goed te kunnen starten. Wij hebben 
hiervoor uw medewerking nodig!  

 Wij verzoeken alle liefhebbers die beschikken over een ECS (Elektronisch 
constateersysteem) dit deze avond mee te nemen, ook als u niet voornemens bent om 
dit te gebruiken voor het ZLU-spel. Uw duiven kunnen dan namelijk in onze computer 
worden ingelezen en dat scheelt ons bij de vluchten een hoop werk. 

 Beschikt u niet over een ECS, neem dan een lijstje mee met de ringnummers van de 
duiven waarmee u straks het ZLU-spel gaat spelen. Graag met vermelding van uw 
naam, adres, lidnummer en coördinaten. 

 Neem een duidelijke kopie mee van uw inentingslijst (zonder inentingslijst mag u niet 
inkorven!!). 

 U mag tevens uw mechanische klok inleveren. Let op i.v.m. het aanslaan van de klokken 
op de inkorfavond mogen er geen klokken met een handmatig opwindmechanisme meer 
worden gebruikt i.v.m. het risico van stilvallen. 
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Op de informatieavond zullen wij u tevens een informatie/instructieboekje verstrekken met 
daarin alle belangrijke wetenswaardigheden voor het ZLU-spel! 
 
Staat u nog niet op onze rechtstreekse mailingslijst? Geef uw naam en emailadres door op 
jaap@bruggemangroep.nl. We zullen u dan in onze mailingslijst opnemen. Check ook 
regelmatig onze website www.ifc-zeeland.nl. 
 
Wij verwachten u allen op dinsdagavond 13 mei a.s. in Duivencentrum Nishoek. 
 
 
Met vriendelijke groet 
Stichting I.F.C. Zeeland 
 
 
Het Bestuur 
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