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Nieuwsbrief 2014-04 
 

De vluchten staan weer voor de deur. Om alles goed te laten verlopen vragen we u de navolgende 
instructies op te volgen: 

 Bij binnenkomst zet u uw mand in het inkorflokaal en legt u uw poulebrief op z’n kop in het daarvoor 
bestemde bakje. Indien u ook elektronisch klokt houdt u uw ECS zelf bij u. 

 Wanneer u naam wordt omgeroepen gaat u naar de vluchtpenningmeester (deze zit in het inkorflokaal) om 
af te rekenen. 

 Nadat u hebt afgerekend kunt u gaan inkorven en geeft u uw ECS af aan de inkorvers. 

 Na het inkorven verlaat u het inkorflokaal. 

 Om 22.00 uur worden de mechanische klokken aangeslagen. Nadat de aanslagtijden en het voorstaande 
vak is genoteerd kunt u de klok meenemen. 

 Nadat de vlucht is vervlogen worden het tijdstip van afslaan bekend gemaakt per mail en middels 
vermelding op de site onder Nieuws – Actueel. 

ECS: 
Om alles met de elektronische systemen goed te laten verlopen dient u de vluchtnummers in te voeren. 

 Tauris / Bricon / Atis: Vraag of de betreffende verenigingsfunctionaris de vluchten in uw klok wilt zetten. De 
vluchtnummers zijn 091 t/m 098, zie onderstaand schema. 

 Mega: Vraag of de betreffende verenigingsfunctionaris de vluchten in uw klok wilt zetten. De 
vluchtnummers zijn 091 t/m 098, zie onderstaand schema of voer zelf het vluchtnummer per vlucht in. In 
het laatste geval krijgt u niet de vluchtnaam er bij. 

 Unikon: Liefhebbers met dit systeem hoeven niets te doen. 
 
Mechanische klokken: 

 Zorg dat u klok in orde is (goede batterijen, voldoende klokkenrol, goede inktlap, etc.) 
 

 

Met vriendelijke groet, 
I.F.C. Zeeland 
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