
N I E U W S B R I E F 

 

       N.I.C.  D E  S N E L V L U C H T  

     B O D E G R A V E N  

 

O V E R N AC H T F O N D   2020           O V E R N A C H T F O N D  

 

 

 

Hallo sportvrienden, 

We staan aan de vooravond van een nieuw overnachtfondseizoen. Allereerst zijn wij verheugd 

met de komst van John Rimmelzwaan als commissielid van ons NIC.  

Dinsdag 14 juli a.s. gaan we inkorven voor St. Vincent, alleen niet meer op de manier zoals 

we gewend waren. Ondanks de onlangs afgekondigde versoepeling van de maatregelen 

dienen wij ons aan de spelregels rond Covid-19 te houden. 

Hieronder staan een aantal punten genoteerd die wij als commissie beslist moeten naleven.  

 

Entlijsten 

Voor de eerste inkorving graag de entlijst meenemen. De duiven dienen minimaal 14 dagen 

voor de inkorving te zijn geënt door een dierenarts  

Inkorven 

Dit kunt u vanaf 18.30 uur. U wordt verzocht om uw auto aan de linkerkant van de 

Dronenweg ( dat deel waar geen éénrichtingsverkeer geldt ) schuin tegenover ons lokaal te 

parkeren ( in volgorde van aankomst, dus aanschuiven ) en te wachten op het sein van Pieter 

Vreeling dat u kunt komen. Voor uw auto is voor het lokaal dan een vrije parkeerplek zodat 

uw duivenmand meteen kan worden aangepakt alsmede uw klok. Tijdens het inkorven is het 

de betreffende liefhebber toegestaan om op AFSTAND bij het inkorfgedeelte aanwezig te zijn 

om eventuele vragen te beantwoorden. Zodra de duiven ingekorfd zijn krijgt de liefhebber een 

dusdanig teken zodat hij de mand( en ) en de klok ( ontsmet ) terugkrijgt en wordt de 

volgende liefhebber opgeroepen voor hetzelfde te volgen protocol.  

Gebruik lokaal 

Met de versoepelde regelgeving van 1 juli is het weer toegestaan om gebruik te maken van 

ons lokaal onder de strikte voorwaarde om 1,5 meter afstand te houden. Gelet op de geringe 

omvang van ons lokaal is het de liefhebbers toegestaan om tijdens het inkorven van de eigen 

duiven en het wachten op de klok binnen een kop koffie te nuttigen om daarna ruimte te 

maken voor de volgende liefhebber(s). Wij hopen op ieders begrip. Het is niet anders… 

Melden duiven 

Omdat dit vorig jaar succesvol  is verlopen gebeurt dit weer via het meldprogramma op 

internet. Nadere info hieromtrent volgt nog.    

Afslaan 

Via de app ( of op andere wijze, bijv. website/voor enkelen telefoon ) wordt het tijdstip van 

afslaan bekend gemaakt  ). Klokken kunnen enkel afgegeven worden aan de ingang van ons 

lokaal. Geadviseerd wordt – dit om zoveel mogelijk verkeer en samenscholingen te 

voorkomen – dat liefhebbers de klokken op een paar punten verzamelen. Omdat onze 

fondclub liefhebbers uit diverse omringende plaatsen/verenigingen telt wellicht een idee om 

als liefhebber hierover onderling afspraken te maken. Dit geldt uiteraard ook voor het 

eventueel weer ophalen van de klokken.  

Uitslag 

Deze wordt niet uitgeprint, maar dient zelf van het internet te worden gehaald. 

Afrekenen 



Met Ben van Rijn is afgesproken om na afloop van het seizoen iedere deelnemer een totale 

afrekening te sturen, bij voorkeur per email.  

 

  

 

Wij hopen u met deze afspraken voldoende te hebben ingelicht en dat u deze ook zult naleven, 

wij niet hoeven te handhaven en boetes ( of erger ) worden voorkomen.    

 

Het vluchtprogramma is als volgt: 

 

Lossingsplaats  Inkorfdatum  Lossingsdatum Vluchtnummer 

   

St. Vincent   di. 14 juli   vr. 17 juli  12  

Bordeaux   di. 21 juli   vr. 24 juli  15  

Dax    di. 4 augustus   vr. 7 augustus   20  

Bergerac   di. 11 augustus   vr. 14 augustus  23 

 

Helaas zijn er dit jaar geen attracties/prijzen. Inleg is er niet, u betaalt enkel de vracht.  

  

• Inkorven vanaf 18.30 uur. 

• Denk ook om de juistheid van uw duivenbestand en het invoeren van de juiste 

vluchtnummers en niveaus. 

• Een ieder is verplicht na de vlucht zijn klok aan te bieden aan de klokkencommissie 

conform wedvluchtreglement NPO 

 

Nummers spelniveau’s : 

 

Samenspel     4 

Afdeling 5    6 

Fondclub Marathonvliegers  7 

SNZH      8 

Nationaal    9 

 

Indien u geen deelname aan dit spel wenst dient u dit gaarne bij iedere vlucht kenbaar te 

maken aan Ben van Rijn.  

 

Wilt u ook rekening houden met vrijwilligers die soms zelf geen duiven mee hebben maar wel 

voor u klaar staan! 

 

Wij wensen u allen een mooi seizoen toe met vele vroege duiven! 

 

Cor Vos 

Paul van de Boogaard 

Pieter Vreeling 

John Rimmelzwaan 

Henk Vink  


