
MABOVAPOST. 
 

Sportvrienden, het seizoen 2019 staat voor de deur op zaterdag 30 maart is de eerste 

opleervlucht vanuit Asse-Zellik, afstand 95 km. Inkorven op vrijdag  29 maart van 19.30 tot 

20.30 uur. Vracht 50 cent per duif. 

 

Op woensdag 3 april opleervlucht vanuit Asse-Zellik, afstand 95 km. Inkorven op dinsdag 2 

april van 20.00 tot 20.30 uur. Vracht 50 cent per duif. 

 

Op zaterdag 6 april wedvlucht ( alleen voor de M.B.v.P. ) vanuit Strepy, afstand 141 km. 

Inkorven op vrijdag 5 april van 19.30 tot 20.30 uur. Vracht 50 cent per duif. 

 

Op woensdag 10 april opleervlucht vanuit Asse-Zellik, afstand 95 km. Inkorven op dinsdag 9 

april van 20.00 tot 20.30 uur. Vracht 50 cent per duif. 

 

Op zaterdag 13 april de eerste officiële wedvlucht vanuit Quivrain, afstand 159 km. Inkorven 

vrijdag 12 april van 19.30 tot 20.30 uur. Vracht 50 cent per duif. 

 

 

INVLIEGDUIVEN 

In seizoen 2019 zijn invliegduiven toegestaan.  Invliegduiven zijn duiven die  over de 

inkorfantene gaan, worden geregistreerd of een gummiring om krijgen om zo te kunnen 

controleren of deze zijn ingeënt en op de hoklijst staan vermeld. Ze gaan dus geregistreerd 

mee maar nemen geen deel aan de wedstrijd. Het inzetten van invliegduiven geldt voor al uw 

duiven u kunt dus niet een gedeelte aan de wedstrijd laten deelnemen en het overige gedeelte 

buiten de wedstrijd houden. Kortom alles of niets. Invliegduiven zijn niet toegestaan op alle 

sectorale en nationale vluchten. 

 

HOK- EN ENT-LIJSTEN. 

 

Zorg ervoor dat uw hoklijst uiterlijk 29 maart wordt ingeleverd. Dez moeten op 1 april bij de 

afdeling aanwezig zijn. Controleer ook of alle op de hoklijst vermelde duiven op uw naam 

staan geregistreerd. De NPO heeft aangegeven niet op naam niet op de lijst. 

 

De Entlijst moet ingeleverd worden voor inkorving van de eerste wedvlucht die u deelneemt. 

 

Wij rekenen op uw medewerking. 

 

LOSSINGSBERICHTEN: De lossingsberichten zijn ook in 2019 te volgen vis de site van 

Brabant 2000, facebook en twitter en  de app Telegrame. 

 

 

 

 

 

 


