
Beste leden van C. C. Eindhoven,

Vanaf dit jaar 2022 gaat Compuclub voor ons de uitslagen en 
kampioenschappen uitrekenen.

Om alles in goede banen te leiden, is er een werkgroep Control opgericht om 
deze overgang te begeleiden.

We hebben ervoor gekozen om geen controles achteraf te doen, maar alle 
controles en ook de verantwoordelijkheid bij de verenigingen te leggen. 

Voordat de inkorfbestanden ( D*bestand) en aankomstenbestand ( W*bestand)
verstuurd worden naar Compuclub, moeten de verenigingen er zeker van zijn 
dat de gegevens correct en volledig zijn.  

We hebben de processen zo zorgvuldig mogelijk beschreven en alle nodige 
controles gedefinieerd.  De beschrijvingen vinden jullie in deze map. Eerst een 
algemene beschrijving van het proces en daarna uitgesplitst naar acties.

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat, als we op deze manier werken, de 
uitslagen in één keer goed zijn. 

Bij eventuele calamiteiten en onregelmatigheden zijn Jan Habraken en als 
reserve Robert Manders contactpersonen voor Compuclub. Alleen zij 
communiceren met Compuclub. De contactpersoon van de afzonderlijke  
verenigingen kan indien nodig met hen schakelen. Zij ondernemen dan actie 
richting Compuclub.

Wij wensen jullie veel succes en een fijn vliegseizoen met foutloze uitslagen. 

Met vriendelijke sportgroeten, 

Werkgroep Control

Johan van de Water 

Peter van Breugel

Daan Admiraal

Robert Manders

Jan Habraken



Inkorven: 
Bij het inkorven controleert de inkorver het volledige ringnummer 
incl. jaartal van de in te korven duif. Zo wordt o.a. voorkomen dat er 
jonge duiven bij oude duiven en oude duiven bij jonge duiven worden 
ingekorfd. Ook wordt voorkomen dat er duiven ingekorfd worden die 
niet in het systeem van de liefhebber staan. Alle duiven die in het 
systeem van de liefhebber voorkomen, staan op de hoklijst en zijn 
ingeënt tegen Paramixo. Om vergissingen te voorkomen, zal er een 
document ingevuld worden met daarop het aantal ingekorfde duiven 
en het aantal deelnemende duiven op niveau 1, 3 en 8. Op niveau 9 zijn
geen invliegduiven toegestaan. Dit document begeleidt de ECS naar 
de digitale ondersteuner. Een voorbeeld zit in de map.  

Inkorven: 
 Inkorver controleert jaartal en ringnummer van de duif.
 Inkorver legt het aantal ingekorfde duiven en het aantal 

deelnemende duiven op niveau 1, 3 en 8  op het begeleidend 
document vast. Het aantal deelnemende duiven op de diverse 
niveaus bepaalt de liefhebber.

 Bij Benzing en Atis klokken wordt ook de lossingsplaats en 
vluchtnummer  ( 01 t/m 05) genoteerd.

 Het begeleidend document gaat samen met de ECS naar de 
digitale ondersteuner. 



Printen inkorfstaat:
De inkorfstaat wordt uitgeprint en de jaartallen van de duiven 
worden gecontroleerd. Het aantal ingelezen duiven  op de inkorfstaat
wordt vergeleken met het begeleidende document. Als invliegduiven 
op “JA” staat op de inkorfstaat moet dat in overstemming zijn met 
het begeleidend document. Controleer of “Vliegt op zondag” op “NEE”
staat. Als dat zo is, kan dat niet meer voor de geldende vlucht 
ongedaan worden gemaakt. De duiven worden op zondag dan niet 
geklasseerd.  Invliegduiven “JA” kan indien gewenst gecorrigeerd 
worden in Rekenaar. De digitale ondersteuner vermeldt het aantal 
deelnemende duiven en de niveaus op de inkorfstaat en parafeert na 
controle de inkorfstaat voor akkoord. De duiven worden in de juiste 
vlucht ingelezen. Het aantal deelnemende duiven wordt per niveau in 
het systeem ingebracht. ( boven niveau 1 zijn dat dezelfde 
aantallen) . Na het inlezen van de ECS gaat de ECS met de 
inkorfstaat naar de verenigings-controleur. Deze controleert de 
inkorfstaat en parafeert voor akkoord. De liefhebber parafeert ook 
voor akkoord ( incl. voor het aantal deelnemende duiven)  de 
inkorfstaat. 

Printen inkorfstaat:  
 De digitale ondersteuner print de inkorfstaat uit.
 Hij controleert het aantal duiven aan de hand van het 

begeleidend document en controleert of er oude  duiven bij 
jonge duiven of jonge duiven bij oude duiven zijn ingekorfd.

 Controle  op  “invliegduiven” en “vliegt op zondag ”.
 Zo nodig ( alle) invliegduiven corrigeren in Rekenaar door het 

weghalen van het vinkje na inlezen van de ECS.
 Vliegt op zondag :”NEE” kan niet meer gecorrigeerd worden.
 Vermeld op de inkorfstaat het aantal deelnemende duiven per 

niveau.
 Inkorfstaat paraferen voor akkoord.



Inlezen inkorfgegevens:
  
De algemene gegevens van de betreffende vlucht worden in 
Rekenaar ingevuld. Laat een tweede persoon dat controleren. 
De klokken worden ingelezen in de actuele vlucht. Bij Unikon, 
Bricon en Tipes wordt de vlucht ingelezen met het actuele 
vluchtnummer van de geopende vlucht. Het in te lezen 
vluchtnummer van de ingekorfde duiven bij Benzing en Atis 
staat op het begeleidend document.. 
Indien op de inkorfstaat onterecht vermeld staat 
“Invliegduiven Ja “ kan dat aangepast worden door de vinkjes in
Rekenaar weg te halen. Op het begeleidend document staat het 
aantal ingekorfde duiven en het aantal deelnemende duiven per 
niveau. Nadat alle klokken zijn ingelezen en er gecontroleerd is 
op volledigheid en juistheid kan het inkorfproces worden 
afgesloten. De diverse verzamelstaten per niveau  worden 
afgedrukt. Vervolgens wordt gecontroleerd of het aantal 
ingelezen duiven overeenkomt met het aantal ingekorfde duiven.
Dit aantal moet afgestemd worden met de inkorvers.  Op niveau
3 mogen geen splijtleden deelnemen. Pas als alle controles zijn 
uitgevoerd en er gecontroleerd is dat alle klokken zijn 
ingelezen, geeft de verenigings-controleur het akkoord om de 
inkorfgegevens ( D Bestand) als een zip-bestand naar 
Compuclub te sturen. 
Binnen een kwartier komt de melding of de gegevens door 
Compuclub in goede orde zijn ontvangen. Wacht hierop a.u.b.. 
Ondertussen kunnen de verzamelstaten digitaal naar de CCE 
mailbox (CCE@postduiven.com)  gestuurd worden. Ook het UDP 
bestand (D bestand)  wordt naar de CCE mailbox gestuurd.
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     Inlezen inkorfgegevens:
  

 Vul de algemene gegevens van de betreffende vlucht in.
 Controle door een tweede persoon.
 Klokken inlezen in de actuele vlucht. Bij Unikon, Bricon en Tipes 

wordt de vlucht ingelezen met het actuele vluchtnummer. Bij 
Benzing en Atis kiezen uit vluchtnummer 1 t/m 5.  (Zie 
begeleidend document.)  

 Pas eventueel “invliegduiven ja “ aan door weghalen van vinkjes. 
 Vul per niveau het aantal deelnemende duiven in. (Zie het 

begeleidend document)
  Inkorfstaat wordt voor akkoord geparafeerd door de digitale 

ondersteuner. 
 De ECS met de inkorfstaat overhandigen aan de verenigings-

controleur.
 Verenigings-controleur controleert de inkorfstaat en parafeert

de inkorfstaat voor akkoord. 
 De liefhebber parafeert bij akkoord ook de inkorfstaat incl. 

het aantal  deelnemende duiven per niveau.
 Nadat alle klokken zijn ingelezen, controleren of aantal 

liefhebbers en aantal ingelezen duiven klopt.  
  De verzamelstaten per niveau afdrukken.
 Controleer of splijtleden op niveau 3 voorkomen.
 Op de hogere niveaus 8 (Afdeling) en 9 (Nationaal) mogen 

splijtleden wel deelnemen.
 Verenigings-controleur geeft akkoord om de inkorfgegevens ( D

Bestand) als een zip-bestand naar Compuclub te sturen. 
 Wacht tot de melding komt dat de gegevens door Compuclub in 

goede orde zijn ontvangen.
 Stuur de verzamelstaten digitaal en UDP bestand (D bestand) 

naar de CCE mailbox, CCE@postduiven.com
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Afslaan van de klokken:
De algemene gegevens van de betreffende vlucht worden aangevuld 
met de juiste lossingstijd en datum. Laat een tweede persoon dat 
controleren. De aankomstgegevens worden geprint en de 
aankomstlijst wordt gecontroleerd op volledigheid en wordt 
geparafeerd door degene die de lijsten print. De klokken worden 
ingelezen in de actuele vlucht. Bij Unikon, Bricon en Tipes worden de 
aankomstgegevens met hetzelfde vluchtnummer ingelezen als het 
vluchtnummer wat in Rekenaar is geopend. 

Bij Benzing en Atis moet het juiste vluchtnummer 1 t/m 5 gekozen 
worden in Rekenaar. Dit vluchtnummer met lossingsplaats staat op 
het begeleidend document. Nadat alle klokken zijn ingelezen en er 
gecontroleerd is op volledigheid (ontbrekende klokken van 
liefhebbers)  wordt de uitslag uitgerekend. De uitslag wordt 
uitgeprint en voor controle aan het verantwoordelijke bestuurslid 
gegeven. Als deze geen fouten of ongeregeldheden geconstateerd 
heeft, kan het proces “afslaan van de klokken” worden afgesloten. 
Het verdient aanbeveling om mogelijke opmerkingen en reclames te 
verifiëren en eventuele fouten te corrigeren wanneer de liefhebbers 
de uitslag ontvangen hebben. Daarna kan het aankomstenbestand   
(W-bestand) als zip bestand naar Compuclub gestuurd worden.

Binnen een kwartier komt de melding of de gegevens in goede orde 
zijn ontvangen. Wacht hierop a.u.b. . 

De uitslag wordt met het W- bestand digitaal verzonden naar de CCE
mailbox:  CCE@postduiven.com 

Vrijwel direct na het verzenden van het aankomstenbestand staat de
uitslag van de tot dan ingezonden bestanden op de Compuclub site.
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    Afslaan van de klokken:
 

 De algemene gegevens van de betreffende vlucht aanvullen met 
de juiste lossingsdatum en lossingstijd.

 Laat een tweede persoon dat controleren.
 Aankomstgegevens printen en de aankomstlijst controleren op 

volledigheid en paraferen door de digitale ondersteuner. 
 De klokken inlezen in de actuele vlucht.
 Bij Unikon, Bricon en Tipes worden de aankomstgegevens met 

hetzelfde vluchtnummer ingelezen als het vluchtnummer wat in 
Rekenaar is geopend. Als dit afwijkt, dan het in te lezen 
vluchtnummer in Rekenaar aanpassen aan het vluchtnummer in 
de ECS. Bij Benzing en Atis moet het juiste vluchtnummer 1 
t/m 5 gekozen worden in Rekenaar. (Zie het begeleidend 
document.)

 Nadat alle klokken ingelezen zijn en er gecontroleerd is, kan de 
uitslag uitgerekend worden.

 De uitslag uitprinten en laten controleren door de verenigings-
controleur en aanwezige liefhebbers.

 Als deze geen fouten of ongeregeldheden geconstateerd 
hebben, kan het proces “afslaan van de klokken” worden 
afgesloten.

 Daarna kan het aankomstenbestand (W-bestand) als zip 
bestand naar Compuclub gestuurd worden.

 Binnen een kwartier komt de melding of de gegevens in goede 
orde zijn ontvangen door Compuclub. Wacht hierop a.u.b.. 

 De uitslag wordt met het W- bestand digitaal verzonden naar 
de CCE mailbox:  CCE@postduiven.com 
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Fouten geconstateerd na verzending D&W:

Wij hebben het volste vertrouwen dat we zonder reclames 
kunnen werken als we consequent en nauwgezet de werkwijze 
zoals voorgesteld uitvoeren. De werkgroep Control heeft in 
overleg met het CCE bestuur besloten om geen controles 
achteraf te doen. De overtuiging dat goede input de juiste 
output oplevert, heeft hen dit doen besluiten. De controle zit 
volledig bij de verenigingen. Het is de verantwoordelijkheid van 
de verenigingen dat de D&W bestanden naar Compuclub 
gestuurd worden als alle controles zijn uitgevoerd. 
Binnen de CCE is Jan Habraken de contactpersoon naar 
Compuclub. Als reserve is Robert Manders gevraagd om deze 
taak op zich te nemen. De contactpersonen zijn de enige 
personen die met de programmeurs van Compuclub 
communiceren. De contactpersoon controleert alleen op 
tijdigheid en volledigheid. Bij complicaties en 
onregelmatigheden kunnen de verenigingen met hem contact 
opnemen. De contactpersoon doet er dan alles aan, zover dat in 
zijn vermogen ligt, om tot een oplossing te komen in 
samenspraak met Compuclub. 
 

Fouten geconstateerd na verzending D&W:

 Neem contact op met de CCE contactpersoon Jan 
Habraken 06-30556482 en bij zijn afwezigheid met 
Robert Manders 06-13700331.

 Zorg voor de benodigde documenten ter ondersteuning 
van de oplossing van het probleem.

 Scan of maak foto’s van de documenten om te versturen 
naar de contactpersoon via mail c.q. WhatsApp, zodat hij 
zoveel mogelijk informatie kan delen met Compuclub.

 De contactpersoon houdt de melder van het probleem op 
de hoogte van de ontwikkelingen.



           Uitslagen Compuclub:

Als de bestanden verstuurd zijn, maakt Compuclub meteen
een uitslag, ook als nog niet alle verenigings-bestanden 
binnen zijn. Op zondagavond wordt de voorlopige uitslag 
definitief gemaakt door Compuclub. Dit maakt reclames op
de uitslag lastiger. Het is daarom van cruciaal belang om 
voor de juiste input te zorgen.
Op maandagochtend stuurt de contactpersoon de uitslag 
in PDF naar Jan Sperber. Jan print de uitslag uit en 
kopieert deze. In de loop van maandagmiddag kunnen 
verenigingen de uitslag ophalen in Geldrop.
De uitslag bestaat uit:

 Uitslag op snelheid 1:3
 Beste hokprestatie ( grootmeester)

 Update van de kampioenschappen CCE

Kampioenschap aangewezen 2 van de bovenste 3 
Kampioenschap hokprestatie ( onaangewezen) 

 Periodieke update verenigings-kampioenschappen 
 Verenigingsnieuws  



Begeleidingsdocument. 

Vluchtnaam/nummer: 

Aantal ingekorfde duiven: 

Lidnummer 
liefhebber 

Deelnemende
duiven 
niveau  1 

Deelnemend
e duiven 
niveau   3

Deelnemende
duiven 
niveau  8


