
Splitsen vlucht in jong en oud via WinVer 
 
Na het inkorven van de oude en jongen duiven worden de klokken in Autokon uitgelezen onder één 
vluchtnaam met de code C (combinatie) + het weeknummer. Zo heeft dus komend weekend (22 juni a.s.) 
de vlucht vanuit Boxtel/Heusden-Zolder in Autokon vluchtcode C25. 
 
Nadat in het verenigingsprogramma WinVer het UDP-bestand van de totale vlucht is ingelezen en 
eventuele handmatig geklokte duiven zijn verwerkt kan de vlucht worden gesplitst in een UDP- bestand 
voor de oude en een UDP-bestand voor de jonge duiven. Het bestand van de totale vlucht blijft daarbij 
ook gehandhaafd, dus na het splitsen zijn er drie UDP-bestanden (met drie verschillende vluchtcodes) van 
de vlucht. (Bijv. C25 voor de gezamenlijke vlucht, V25 voor de oude duiven, J25 voor de jonge duiven). Bij 
het splitsen van vluchten kunnen alle letters gebruikt worden, bijvoorbeeld voor de vlucht Boxtel geldt 
C25 als vluchtcode voor het vliegprogramma in Autokon. Deze wordt dan in Winver gesplitst in V25 voor 
de oude duiven en J25 voor de jonge duiven. 
 
Om een vlucht in WinVer te kunnen splitsen is minimaal een recente versie van het programma nodig. De 
laatste update van het programma is altijd te downloaden van www.compuclub.nl. Voor het splitsen van 
een vlucht gaat u in WinVer naar het menu: "Extra / Splits vlucht in jong en oud". 
 
Om een vlucht te splitsen moet in ieder geval de 
losdatum van de vlucht zijn ingegeven. Het jaar van 
de losdatum wordt vergeleken met het jaartal van 
het ringnummer om te bepalen of het ringnummer 
toebehoort aan een jonge of oude duif. Bij het 
openen van het splits-menu verschijnt in het 
scherm het beeld van de foto naast deze tekst. 
 
Boven in het scherm bevindt zich de vluchtcode, 
losplaats en losdatum van de actuele vlucht. In 
voorbeeld dus vluchtcode C25. Daaronder kunnen 
de vluchtcodes voor de oude en de jonge duiven 
worden ingegeven waarin de totale vlucht moet 
worden gesplitst. Omdat ook de totale vlucht 
bewaard blijft, mogen geen van beide nieuwe 
vluchtcodes overeenkomen met de vluchtcode van 
de totale vlucht. Voor het bovenstaande voorbeeld 
vult u bij de vluchtcode voor de oude duiven V25 in 
en bij de vluchtcode voor de jonge duiven J25. 
 
Onder in het scherm kan worden aangegeven of ook de poules moeten worden gesplitst in jong en oud. 
Normaal moet de standaard instelling "splitsen oud en jong" geactiveerd zijn, anders worden de poules 
niet meegenomen naar de gesplitste bestanden. De splitsprocedure kan op elk moment opnieuw worden 
uitgevoerd. Voer daarom eventuele bewerkingen altijd uit op het totale bestand, en splits het bestand 
vervolgens opnieuw. De procedure van het splitsen van de vlucht moet zowel na het verwerken van de D-
bestanden als na het verwerken van de W-bestanden worden uitgevoerd. 
 
Let op! Bij het splitsen na verwerken van de W- bestanden zal het programma een waarschuwing geven 
dat de nieuwe vluchtcodes (J25 en V25) al bestaan. Op de vraag "Wilt u de bestaande gegevens 
overschrijven" moet dan geantwoord worden met "Ja". 
 
Controleer na het splitsen de aantallen altijd in de gesplitste vluchten. De vereniging blijft zelf 
verantwoordelijk voor het inzenden van de juiste gegevens! Naar het rekenbureau dienen uitsluitend de 
gesplitste vluchten te worden verzonden, dus niet de totale gezamenlijke vlucht! Dus uit het voorbeeld 
dienen de vluchten J25 en V25 te worden verzonden, en niet C25. 
 



Invoeren poules en aangewezen duiven 
 
Tijdens vier vluchten, C25 Boxtel/Heusden-Zolder, C27 Duffel/Bierges, C29 Quiévrain en C30 Laon worden 
zowel de jonge duiven als de oude duiven gelijktijdig onder dezelfde vluchtcode ingekorfd. Via deze 
informatie willen wij u uitleggen hoe het e.e.a. werkt met de poules en aangewezen duiven. 
 
Om u goed te kunnen informeren zullen wij deze uitleg splitsen in twee delen. Namelijk met en zonder 
poules. Als eerste de uitleg over de aangewezen duiven zonder poules. 
 
Aangewezen duiven zonder te poulen: 
Wanneer u duiven inkorft zonder te poulen dan is het alleen belangrijk om te kijken naar de aangewezen 
duiven. Wanneer u geen aangewezen duiven in uw klok invoert dan zijn de eerste drie ingekorfde jonge 
duiven en de eerste drie ingekorfde oude duiven uw aangewezen duiven. Het is mogelijk om eerste alle 
jonge duiven of eerst alle oude duiven in te korven. Als u er maar op verdacht bent dat de eerste drie 
jonge of oude duiven die worden ingekorfd uw aangewezen duiven worden. 
Wanneer u de aangewezen duiven wel invoert in uw klok dan zijn de drie hoogst ingevoerde duiven de 
aangewezen duiven. Bijvoorbeeld, de jonge duiven worden ingevoerd onder de getekende 1, 2 en 3 en de 
oude duiven onder getekende 4, 5 en 6. Dan zijn dit de aangewezen duiven. Zodra het D. & W. bestand 
gesplitst is worden dit automatisch de getekende 1, 2 en 3 van beide vluchten. De volgorde tussen oude 
en jonge duiven is niet belangrijk. Wel is het belangrijk om dit bij de eerste 6 duiven te houden (3 jong en 
3 oud) zodat er niet per ongeluk een jonge of oude duif tussenkomt en dit zorgt voor andere aangewezen 
duiven. 
 
Aangewezen duiven met poules: 
Wanneer u duiven inkorft met poules dan geldt er een andere werkwijze! Op het moment dat het D. & W. 
bestand gesplitst wordt gaan de poules met de hoogst getekende duiven mee. Het is daarom belangrijk 
dat de duiven die voor de poules gezet moeten worden als eerste worden ingekorfd of dat u vooraf al alle 
getekende duiven op volgorde in uw klok invoert. Bijvoorbeeld, er zijn alleen poules op de jonge 
duivenvluchten dan is het belangrijk dat eerst alle jonge duiven worden ingekorfd of vooraf zijn ingevoerd. 
Wanneer er op beide vluchten poules zijn dan is het e.e.a. afhankelijk van het aantal duiven dat u wilt 
zetten. Bijvoorbeeld, u speelt 10 jonge en 10 oude duiven. U wilt van beide 5 duiven zetten voor de 
poules. Dan vult u bij de poules 10 in en zorgt u ervoor dat  eerst de 5 gepoulde jonge en de 5 gepoulde 
oude duiven worden ingekorfd of dat u deze duiven vooraf invoert in uw klok. 
Voor de aangewezen duiven blijft hetzelfde gelden als zonder te poulen! Het enige verschil is dat de 
getekende niet de eerste 6 duiven zijn. Bijvoorbeeld, er is alleen een poule mogelijkheid bij de jonge 
duiven. U speelt daar 10 duiven welke u allemaal wilt poulen. Dan zijn de eerste 10 ingekorfde 
duiven/getekende jonge duiven. U speelt daarna nog 10 oude duiven. Dit worden dan de ingekorfde 
duiven 11 t/m 20 waarbij getekende 11, 12 en 13 uw aangewezen oude duiven zijn. 
 
Mocht het e.e.a. onverwachts toch niet goed zijn gegaan dan kan de computerfunctionaris van uw 
vereniging via Winver nog handmatig zaken herstellen. Wanneer er poules en/of getekende duiven 
worden hersteld is het verplicht om hiervan een uitdraai (Winver) te maken welke door het betreffende 
lid en computerfunctionaris wordt ondertekend. Het ondertekende exemplaar wordt bij de rest van de 
vluchtbescheiden bewaard door de vereniging. Wanneer dit getekende duiven zijn geweest dan moet in 
het W. bestand via Winver de tijden handmatig worden toegevoegd en mag de klok niet worden ingelezen 
in Autokon. Dit om fouten te voorkomen! 
 
Iedere vereniging is er zelf verantwoordelijk voor dat de D. & W. bestanden op de juiste wijze worden 
ingestuurd. De poules en aangewezen duiven worden uit het D. bestand gehaald. 
 


