
  MABOVA-POST 

Het gaat beginnen op zaterdag 2 april de eerste leer vlucht vanuit Duffel, 68 km. Inkorven op 

vrijdag 1 april van 19.00 tot 19.30 uur. Vracht 60 cent per duif. 

Ook dit seizoen hebben we weer de verplichting om vooraf opgave te doen van het aantal 

mee te geven duiven op de komende vlucht. Ook de leervluchten.  Dit moet gebeuren de 

dag voorafgaand aan de inkorving voor 20.00 uur. De opgaves kunnen gedaan worden bij 

onze penningmeester jan Rovers. Dit mag gebeuren via de mail, app of op telnr: 06 

13115398 Sportvrienden, vergeet dit niet anders betekend dit voor Jan alleen maar extra 

werk. 

Voor de goede orde, de hoklijsten moeten op 2 april worden ingeleverd bij de afdeling. Hebt 

u dit nog niet gedaan kom dan a.s. vrijdag met de volledig ingevulde hoklijst en 

eigendomsbewijzen naar het lokaal zodat we dit tijdig kunnen regelen. 

De entlijsten moeten ingeleverd worden voor dat u voor de eerste maal inkorft, hier vallen 

ook de leervluchten onder. In een tijd dat vogelgriep nog aan de orde is moeten we hier nog 

alerter op zijn zo0dat we onze sport niet in diskrediet brengen. 

U bent ook dit jaar weer in de gelegenheid om deel te nemen aan het ploegenspel van de 

Union de Baronie. De kosten hiervoor bedragen 5 euro en u kunt opgave doen aan de bar. 

Ook de Madese Bond kent een ploegenspel waar u zonder inleg automatisch aan deel 

neemt. De loting hiervoor is al gehouden en is als volgt uit gevallen: 

Jac. Van Bijnen - Eric Domenie 

D.Hoogkamer  - A.Kanters 

C. de Heijde  - Wim van Meel 

Br. Godschalk  - R. de Leeuw 

J.Verboven  - A.v.d.Hout 

Jac. Hansen  - J.Rovers 

John van Bragt - Ad van Heijst 

Fr. Maas  - A.Fens 

R.Norbart  - M.Leenhouts 

H. van Kuijk  - C.Hanegraaf 

A.Kuijpers  - S.Mounir 

Comb. Pals Luijten - C.Rovers 

P.Nous   - W.Eestermans 

J. van Gijzel  - Ch. Dudok 

S. de Kort  - S.v.d.Berk 

Ant.Schillemans - L. de Heijde 



Patrick van Bragt - A.J. van de Steen 

In de bijlage ook een aangepast vliegprogramma van 2022. Dit i.v.m. een aanpassing van een 

van de losplaatsen waarvan nu bekend is geworden dat er niet mag worden gelost. 

 

Enkele wijzigingen en bekend stellingen voor seizoen 2022: 

 

- We spelen vanaf dit seizoen 1 op 3 en dit is van toepassing op alle niveaus. 

- De lijst is gesplitst in snelste duif en beste hok gemiddelde. 

- Op alle vluchten met uitzondering van de nationale en sectorale vluchten mogen 

invlieg duiven worden ingezet. Deze moeten in de module worden ingevoerd door de 

liefhebber zelf waarbij de liefhebber ook zelf verantwoordelijk is als er iets mis gaat. 

Der rekenaar leest alleen in en kan niet verantwoordelijk worden gehouden als er 

een fout is gemaakt. U kunt dit controleren op de uitgedraaide lijst. 

- Marathon vlucht vanuit Bordeaux op vrijdag 1 juli betreft een ochtend lossing. 

- Zoals u hebt gezien zijn door de prijsstijgingen de vrachtgelden verhoogd mocht het 

zo zijn dat deze nog verder de hoogte in gaan kan deze nogmaals aangepast worden. 

- Ook dit seizoen zal er weer per categorie een levensmiddelpakket worden vervlogen. 

Dit gaat wederom via een serie 3 en de inleg is € 1,50 

- Op 16 juli zal de eerste vlucht van de jonge duiven worden georganiseerd. Tevens 

zullen we dan ook onze attractie vlucht houden. De prijzen hierop zullen als geldprijs 

worden uitgekeerd. 

- Er is nog dringend behoefte aan een rekenaar, inkorver en bestuurslid. 

- Er zal wederom op de 2e vlucht per categorie weer een gratis zak voer worden 

vervlogen 

- De kampioenschappen blijven hetzelfde zoals in 2021. 

 

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN MOOI SEIZOEN MET WEINIG VERLIEZEN EN GOEDE PRSTATIES.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


