
 
 

 
Instructie voor vereniging en NIC 
 
Elke liefhebber kan deelnemen aan de DAT vluchten; men hoeft dus geen lid te zijn 
van de DAT. 
 
Een liefhebber neemt deel door in kolom 8 het aantal gezette duiven in te vullen. 
Dit aantal dient minimaal gelijk te zijn aan het aantal gezette duiven in kolom 2 (CC) 
De inleg is 50 cent per gezette duif. Daarmee speelt de liefhebber mee voor alle 
hoofdprijzen en de kampioenschappen. 
 
Gaarne verzoeken wij de concoursleiders leden te vragen of ze willen deelnemen en 
ervoor te zorgen dat het juiste aantal duiven is ingevuld in kolom 8. Bij voorbaat 
dank! 
 
Vliegprogramma DAT 2020 

 4 juli  E27 Fay-aux-Loges    22 aug   J34  Morlincourt 

18 juli  E29 Bourges    29 aug   J35 Nanteuil 

 1 aug  E31 Issoudun     5 sept    J36 Dizy-le-Gros 

 8 aug  E33 Chateaudun    12 sept   J37  Sens 

 

Hoofdprijzen  

Led tv of tablet    Voer bon twv 250 euro  

Levensmiddelenpakket twv 135 euro Juwelier bon twv 125 euro  

Vleesmand twv 115 euro   ½ varken twv 90 euro 

Vleesmand twv 70 euro   Zak duivenvoer 

 

Per liefhebber kan maar 1 hoofdprijs worden genomen. De hoofdprijzen zijn niet 

gegarandeerd en gaan per vlucht af naar rato van de totale inleg. Als de hoofdprijzen 

overtekend zijn worden extra hoofdprijzen uitgekeerd. 

 
Afrekening van de DAT vluchten verloopt via de afdeling. 
 
Voor de Dagfondclub Achterhoek- Twente wedvluchten geldt het NPO 
wedvluchtreglement. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Alle vluchten van de Dagfondclub Achterhoek- Twente worden uitgerekend door 
RekenCentrum Berg en Dal (RCBD).  
 
Instructies aanleveren UDP bestanden  
 
Dag van inkorving (donderdag) 
UDP-D bestand: 
Verenigingen of Nationale inkorfcentra sturen het UDP-D bestand van alle bij de 
vereniging of Nationaal inkorfcentrum inkorvende leden op de dag van inkorven per 
E-mail naar RCBD. 
 
E-mail: udp@rcbd.nl 
 
RCBD stuurt een bevestiging van ontvangst het UDP-D bestand. Het onderwerp van 
de Email moet dan wel het woord “UDP” bevatten. 
 
RCBD stuurt verenigingen van wie geen UDP-D bestand is ontvangen een notificatie 
mail met als tekst: “geen ontvangst UDP-D bestand” 
 
RCBD houdt op haar website een duidelijk overzicht bij van welke verenigingen UDP 
bestanden. Dit overzicht is door een ieder te raadplegen. 
 
Dag van aankomsten 
Verenigingen of Nationaal inkorfcentrum sturen het UDP-W bestand van alle bij de 
vereniging of Nationaal inkorfcentrum inkorvende leden op de dag van klokken 
lichten per E-mail naar RCBD.  
 
E-mail: udp@rcbd.nl 
 
RCBD stuurt een bevestiging van ontvangst van het UDP-W bestand. Het onderwerp 
van de E-mail moet dan wel het woord: “UDP” bevatten. 
 
RCBD stuurt verenigingen van wie geen UDP-W bestand is ontvangen een notificatie 
mail met als tekst: “geen ontvangst UDP-D bestand” 
 
RCBD houdt op haar website een duidelijk overzicht bij van welke verenigingen UDP 
bestanden niet zijn ontvangen. Dit overzicht is door een ieder te raadplegen. 
 

Het dagelijks bestuur DAT heeft het laatste woord bij reclames. 


