
MABOVAPOST. 
 
 
Het gaat gebeuren, op zaterdag 23 mei opleervlucht,  zoals het er nu voorstaat vanuit Weert. 
Hou er rekening mee dat als de grens Nederland –Belgie opengaat we direct naar een oude 
vertrouwde losplaats in Belgie zullen gaan. Inkorven op vrijdag 22 mei. Doet u mee geef dit 
dan  per tel. of via email voor woensdag 15.00 uur door aan onze concoursleider Jan Rovers.  
 
Zoals u weet is corona een sluipende ziekte die iedereen kan overvallen u krijgt daarom van 
Jan een  tijd waarop u verwacht wordt bij ons lokaal om uw duiven in te korven. Hou u aan 
deze tijd en kom niet eenhalf uur vroeger want het is de bedoeling dat u de duiven inkorft en 
weer direct naar huis vetrekt. We willen voorkomen dat er wachtrij ontstaat voor het lokaal. 
 
Belangrijk: 
 

- Hou altijd 1,5 meter afstand 
- Bent u nog niet aan de beurt blijf op afstand of in de auto zitten. 
- Volg de instructies op van de regelaar, hier is geen discussie over mogelijk. 
- Er mogen maar 3 personen in het lokaal aanwezig zijn. 
- De kantine is gesloten. 
- Zorg en probeer thuis uit dat uw duiven goed zijn gechipt want het is voor die ene 

inkorver niet mogelijk om duiven over te chippen. Verder komt er bij tijdverlies een 
wachtrij iets wat we zeker willen voorkomen. Klopt het niet met de chipringen moet u 
de duif mee terug naar huis nemen en contact opnemen met onze rekenaar Dick 
Hoogkamer. 

- Er mogen trainingsduiven worden ingekorft.  Het principe alles of niets is hier van 
toepassing of u duiven zijn allemaal trainers of u duiven staan allemaal in concours. 

- Er mogen geen jonge duiven worden ingekorft. 
- Hoe af te rekenen wordt u nog over geinformeerd. 
- Hoklijsten moeten deze week worden ingeleverd bij een van de bestuursleden maak 

daar een afspraak voor. Dit kan niet op de avond van inkorving. ( 3 personen max in 
het lokaal ) 

- De orginele entlijst, geen copy  moet uiterlijk vooraf aan de inkorving ingeleverd 
worden. Zonder entlijst kunt u niet korven 

 
We moeten goed begrijpen dat voor het opstarten van onze sport veel inspanningen zijn 
verricht en afspraken zijn gemaakt. De lokalen zijn aangepast om corona bestendig te worden. 
We kunnen dit alleen maar goed uitvoeren als we hier allen  aan meewerken. Niet denken van 
dit is voor mij niet van toepassing. Uiteraard is het bij alle instanties bekend dat we vanaf de 
22e  weer actief zijn dit houdt in dat het best zou kunnen dat we controle ( is al gebeurd bij 
afd. 10 ) krijgen. Treffen ze een situatie aan die slecht is geregeld of uitgevoerd kan de 
toestemming worden ingetrokken. 
 
Verder moeten we de berichtgeving goed in de gaten houden het kan altijd zijn dat er 
versoepelingen of meer beperkingen worden opgelegd gezien het verloop van deze pandomie. 
 
Ondanks alles, wensen wij als bestuur iedereen een mooi en goed vliegseizoen. 
 
 
 


