
MABOVAPOST. 
 
Zoals beloofd de aanvullingen op het vliegseizoen 2020; 
 
ZAK VOER: het eerste bericht is te laat maar is wel voor aanvang van de vlucht van vandaag 
beslist. Vandaag vanuit Peronne is er een gratis zak duivenvoer vervlogen die te verdienen 
was met prijs 125. De gelukkige is Jan van Gijzel. 
 
LEVENSMIDDELEN PAKKETTEN: Hier het overzicht van de te vervliegen levensmiddelen 
pakketten voor het seizoen 2020 
Op de vergadering hebben we afgesproken dat we van iedere discipline een levensmiddelen 
pakket zouden vervliegen. Volgens het serie 3 principe. Kosten 1,50 euro per serie 3. je mag 
er dus meerdere opgeven. Stel je zet 3 series 3 dan heb je 3x kans nl met 1ste 2de en 3de 
getekende, 4de 5de en 6de getekende en 7de 8ste en 9de getekende. 
Iemand met 3 getekende gaat voor op iemand met 2 getekende. 
Bij meerdere mensen met serie 3 tellen de snelheden van de gezamenlijke drie duiven. ( deze 
worden dan opgeteld.) En de hoogste snelheid is dan de winnaar. 
Vluchten voor de levensmiddelen pakketten zijn  
 
27-juni   Melun Midfond 
04-juli    Morlincourt Vitesse 
18-juli    Montlucon Dagfond 
25-juli    Bordeaux Marathon 
01-augustus   Strepy Jonge duiven  
12-september   Quivrain Natour 
 
Wanneer er tijdens het seizoen wijzigingen zijn b.v. door een hittegolf worden ze vervlogen 
op de datum zoals aangegeven mits het een vlucht van de zelfde categorie is. 
 
Zoals je ziet een mooie kans voor iedereen om een mooi pakket te verdien. Dus mensen doe 
mee allen dan wordt het een succes. 
 
KOPPELKOERS: 
Gisterenavond laat heeft er de trekking plaatsgevonden voor de koppelkoers MBvP 2020. 
Aanwezig waren dhr. A. Schillemans, S. de Kort en als controleur D. Hoogkamer 
 
Van elk koppel worden de punten van de eerstgetekende duif bij elkaar opgeteld. 
Dit gaat over alle wedstrijdvluchten. 
Het totaal van het aantal punten aan het einde van het seizoen bepaalt wie de winnaar of 
winnaars zijn. Voor de goede orde. Het gaat om het hoogste aantal punten. 
 
Succes allemaal. 
 
De hiernavolgende trekking is er uit gekomen. 
 
Indeling koppelkoers 2020 van de MBvP 
 
1. J. Hanssen                            -         A. Kanters 
2. M. Commeren                     -         A. Kuijpers 
3. H. van Kuijk                        -         C. Rovers 



4. B. Godschalk                       -         E. Domenie 
5. Comb. v.Bragt-Danen        -         A. Fens 
6. A. van Opdorp                     -         J. Verboven 
7. Comb. de Peijper-Bundz   -         W. van Meel 
8. P. Nous                                -         Chr. Dudok 
9. J. van Bragt ( W’berg )       -         J. Rovers 
10. A. Schillemans                  -         R. Norbart 
11. Comb. Pals & Luijten        -         L. Dubbelman 
12. J. van Gijzel                       -         M. Leenhouts 
13. D. Hoogkamer                  -         R. de Leeuw 
14. C. de Heijde                       -         A. van Heijst 
15. F. Maas                              -         L. de Heijde 
16. S. de Kort                          -         A. v.d. Steen 
17. P. van Bragt                       -         C. Broeders 
18. J. van Bijnen                      -         A. v.d. Hout 
 
 
 


