
RekenCentrum Berg en Dal, Goor   i.s.m.

Administratie van vrachtduiven in Venira Rekenaar

Inleiding

Afdeling 9 heeft besloten om in seizoen 2013 vrachtduiven toe te staan. Een precieze definitie van 

vrachtduiven is vastgelegd in het document 20130327 Vrachtduiven 2013.pdf. Dit bestand is beschikbaar 

onder Download op de website van RekenCentrum Berg en Dal, Goor (www.rcbd.nl).

Er zijn vragen gerezen omtrent het inbrengen van vrachtduiven in andere applicaties dan Winver 

(Compuclub). Het afdelingsbestuur eist terecht dat de administratie van vrachtduiven op orde moet zijn. 

Het document dat voor u ligt beschrijft een eenvoudige manier om vrachtduiven te administreren in Venira

Rekenaar.

Inbrengen van vrachtduiven in Venira Rekenaar

De hier beschreven methode gaat ervan uit dat als een liefhebber vrachtduiven meegeeft, deze op 

tenminste één niveau worden ingevoerd. Om dit te realiseren voert u de volgende stappen uit:

1. Handel de inkorving af op de manier zoals u dit altijd doet. Maak een notitie welke liefhebber(s) 

vrachtduiven meegeeft/meegeven en hoeveel.

2. Lees zoals gebruikelijk de ECS-en in in Venira Rekenaar.

3. Breng ook de inkorvingen van eventueel handklokkende liefhebbers in.

4. Selecteer nu een niveau dat deze vlucht niet gebruikt wordt. Voor gevorderde gebruikers: u kunt 

ook van tevoren, bij voorkeur aan het begin van het seizoen, een nieuw niveau definiëren, zie 

verderop). In dit voorbeeld wordt hiervoor Niveau 19 gebruikt.

5. Klik op de knop Poulebrieven en inkorfstaten  of kies Poulebrieven en inkorfstaten... in het 

menu Gegevens. Het venster Poulebrieven wordt geopend.
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6. Typ in het veld NPOnr het NPO-nummer van een liefhebber die vrachtduiven meegeeft en druk op

de toets Enter, of klik op de knop Poulebrief... Het venster Poulebrief – Nieuw wordt geopend.

7. In het veld Mee voert u nu het totaal aantal door deze liefhebber meegegeven duiven (ingekorfd + 

vrachtduiven) in.

8. Druk op de toets F12 of klik op de knop F12 OK. U hoeft zich niet te bekommeren om 

ringnummers e.d., dat regelt Venira Rekenaar geheel automatisch voor u.

9. Herhaal de stappen 6, 7 en 8 voor alle liefhebbers die op deze vlucht vrachtduiven meegeven.

10. Als u klaar bent, selecteert u weer uw eigen verenigingsniveau in de “Verband selectie”-box.

11. Maak nu een inkorf-UDP zoals u dat altijd doet en e-mail deze naar de rekenaar, in het geval van 

Afdeling 9 dus naar Compuclub.

Na afslaan leest u de ECS-en op de u vertrouwde wijze in in Rekenaar. Op de verzamelstaat van de 

vereniging (niveau 1) staat keurig het aantal concoursduiven per liefhebber. U kunt dus een 

verenigingsuitslag maken zonder dat de vrachtduiven meegeteld worden.
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Een nieuw niveau definiëren (voor gevorderden)

Als u besluit een nieuw niveau te definiëren, speciaal voor vrachtduiven, dan kunt u volstaan met een 

minimale instellingen:

1. Open het venster Verbanden en Poules door te klikken op Verbanden en Poules... in het menu 

Instellingen.

2. Definieer een nieuw niveau (zie handleiding Rekenaar).

a) Voer een duidelijk te herkennen naam in voor het niveau in het veld Naam, bijvoorbeeld 

“Vrachtduiven”.

b) Voer een niet gebruikt (vrij) niveau in (bijvoorbeeld 19) in het veld Niveau, zie kolom Niveau 

in de tabel bovenin het venster.

c) Voer de waarde 0 in in de velden Rekengeld, Deelname, Vracht, Inleg, Uitslag en Overduiven.

d) Voer een waarde in in het veld Tonen.

e) Zet een vinkje bij de optie Geen uitslag. De overige opties kunt u allemaal uitzetten.

Tot slot

Mocht u nog vragen hebben over de hier toegepaste methode van vrachtduifadministratie, neemt u dan 

contact op met RekenCentrum Berg en Dal, Goor (info@rcbd.nl) of Venira (info@venira.nl).
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