
MABOVAPOST. 

Afgelopen weekend geen vluchten. De reden, slechte weersomstandigheden. Omdat we een 

oplopend vliegprogramma hebben kan het niet anders dan dat er aanpassingen gedaan 

moeten worden. Ook is er behoefte aan een aantal opleervluchten die tevens zijn mee 

genomen in onderstaand overzicht. 

Op zaterdag 17 april hebben we de eerste wedvlucht van dit seizoen en wel vanuit  

Quievrain, afstand 154 km. Inkorven op vrijdag 16 april. Doe tijdig uw opgave van het aantal 

door u in te zetten duiven zodat Jan op donderdag avond dit aantal aan de afdeling kan 

doorgeven. Vracht 60 cent per duif. 

Op zondag 18 april een opleervlucht vanuit Bierges, afstand 100 km. U moet hiervoor 

inkorven in Oosterhout op zaterdag 17 april. Voor de inkorving in Oosterhout moet u 

aanmelden. U kunt dit doen door  te melden op wedvluchten@obvp.nl  

Op woensdag 21 april opleervlucht vanuit Asse-Zellik, u kunt hiervoor in Made inkorven. 

Op zaterdag 24 april wedvlucht vanuit Peronne. 

Op zondag 25 april opleervlucht vanuit Quievrain, inkorven in Oosterhout. 

Op woensdag 28 april opleervlucht vanuit Asse-Zellik, u kunt inkorven in Made. 

Op zaterdag 1 mei wedvlucht vanuit Mourlincourt. 

Op zondag 2 mei opleervlucht vanuit Niergnies, inkorven in Oosterhout. 

Daarna volgen we weer het vastgestelde programma. Verder hopende op een seizoen met 

goed weer, weinig corona en geen wijzigingen meer op het vliegprogramma. 

Als u deze week de aantallen duiven doorgeeft aan Jan geef dan ook aan of u mee wilt doen 

aan de koppelkoers van de Union de Baronie, de kosten 5 euro deze worden bij de inkorving 

verrekend. 

Door het vervallen van vluchten kunnen er aanpassingen volgen op de kampioenschappen 

van de afdeling Brabant 2000. Door het wegvallen van de vitesse vlucht deze week zijn er 

maar 5 vitesse vluchten over en is er geen aftrekvlucht meer in deze categorie. Wij als 

Madese Bond volgen de afdeling om zo veel mogelijk gelijke trend  te houden. 

Raadpleeg regelmatig de info op de Site Brabant 2000  en onze van onze eigen Madese Bond 

en houdt onze leden die niet beschikken over een computer op de hoogte. 


