
MABOVAPOST. 
 
Zoals bij iedereen ondertussen bekend is het mogelijk om m.i.v. 11 mei lossingsvergunningen 
aan te vragen. Dit kan alleen als is voldaan aan het protocol waarin staat aangegeven op welke 
wijze een verantwoorde inkorving kan plaatsvinden. Wanneer  deze aanpassing is gerealiseerd 
kan de vereniging dit aangeven waarna een controle wordt uitgevoerd.  
 
Voor de ene vereniging is dit moeilijker als voor de andere mede doordat ook een aantal 
verenigingen gehuisvest zijn in een horeca gelegenheid of gebouw waar meerdere 
verenigingen gehuisvest zijn. 
 
Na overleg heeft bestuur Brabant 2000 het besluit genomen om op te starten in het weekend 
van 23 mei 2020. Het volgende schema is samengesteld. 
 
23 mei Trainingsvlucht  Rayon 1 en 2  vanuit Reusel 
    Rayon 3 en 4 vanuit Weert    80 km. 
 
30 mei trainingsvlucht Rayon 1 en 2  vanuit Weert 
 testen systemen  Rayon 3 en 4 vanuit Ittervoort   91 km. 
 
06 juni Wedvlucht  Alle Rayons vanuit Gronsveld  117 km. 
 
Let op, het zou goed kunnen dat er van deze planning tot 6 juni helemaal niets uitkomt want 
uit noodzaak beginnen we te vliegen vanuit de oostkant maar als morgen de grens Belgie 
Nederland opengaat schakelen we direct over naar onze bekende losplaatsen in het zuiden. 
 
Het kan snel gaan want de toestemming om in Frankrijk duiven te lossen is er al. 
 
HOE GAAN WE DIT DOEN:  
 
De kantine is gesloten en het is de bedoeling dat u met uw duiven richting lokaal komt, uw 
duiven inkorft en weer huiswaarts gaat. 
 
We gaan werken in clusters , b.v. per kwartier  3 liefhebbers die komen en vertrekken zodat 
we geen wachtrijen en opstoppingen hebben. Bent u bij het lokaal volgt u de regels op die de 
begeleider aangeeft. Na de inkorving vertrekt u.  
 
Om dit te regelen moeten we een aantal zaken weten en regelen. Voor de inkorvingen op 
vrijdag doet u uiterlijk op de woensdag voorafgaand voor 15.00 uur bij onze concoursleider 
Jan Rovers via de telefoon of email opgavete doen van: 

- Dat u meedoet. 
- Met hoeveel duiven. 
- Uw voorkeur vroeg of laat inkorven. 

Doet u geen opgave dan gaan we er van uit  dat u niet meedoet en wordt u ook niet ingepland 
voor de inkorving. 
 
Over hoe en wanneer afrekenen wordt u nog geinformeerd. 
 



Zorg ervoor dat u vooraf controleerd of de chipringen werken en aan de goede duif zitten. 
Door het minimale aantal inkorvers aanwezig in het lokaal is dit een extra belasting voor 
werkers waar toch al veel van wordt gevraagd. 
 
Het inleveren van hok en entlijsten blijft van kracht. 

- Voor u de eerste maal inkorft moet de orginele entlijst in het lokaal aanwezig zijn. 
- De hoklijst 2020 moet uiterlijk 22 mei worden ingeleverd zodat ze met het ophalen 

van de duiven meegegeven kunnen worden. 
Moet u de lijsten nog in te leveren kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden om 
dit te regelen. 
 
Mochten er vragen zijn, hebt u hulp nodig laat het weten bij het bestuur of uw collega 
duivenliefhebber. 
 
Voor de goede orde : Corona is een zeer serieuze zaak. We kunnen het niet zien en merken er 
mischien helemaal niets van omdat we er in onze omgeving ( nog ) niet mee geconfronteerd 
worden maar het is de bedoeling dat zolang het vires ronddwaald de inkorving veilig verloopt 
voor uzelf en voor uw collega duivenmelker.  De aanwijzingen van de overheid zijn hierin 
leidend. Deze zullen dan ook gevolgd worden. Wij verwachten en rekenen hier op uw 
medewerking. 
 
 


