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Beste sportvrienden, 

We staan opnieuw aan de vooravond van een marathonseizoen dat we in ons NIC voor de 25e 

keer ( !! ) houden. Wij als commissie zijn trots op dit jubileum dat dankzij jullie mogelijk is 

geworden. Op dit moment weten wij nog niet hoe wij dit verder gaan invullen. Allereerst gaan 

we weer inkorven voor de eerste marathonvlucht vanuit St. Vincent en wel op dinsdag 8 juni 

a.s. Iedereen  wordt weer uitgenodigd om mee te doen in NIC de Snelvlucht, Dronenweg te 

Bodegraven, dit uiteraard onder de inmiddels bekende richtlijnen van het RIVM inzake 

Covid-19.  

 

Het vluchtprogramma is als volgt: 

 

Lossingsplaats Inkorfdatum  Lossingsdatum Vluchtnummer 

   

St. Vincent   di. 8 juni  vr. 11 juni  14  

Bordeaux  di. 15 juni  vr. 18 juni  17  

Cahors ( ochtend ) di. 29 juni  vr. 2 juli  22  

Dax    di. 6 juli  vr. 9 juli  25  

Bergerac  di. 27 juli  vr. 30 juli  32 

 

Brive   di. 10 aug.  vr. 13 aug.  37 

 

Er kan voor Brive wel worden ingekorfd in ons NIC, er komt ook gewoon een uitslag, maar 

deze vlucht telt niet mee voor het kampioenschap. 

Dit gaat dus over de eerste 5 vluchten waarbij de puntentelling geldt volgens het NPO-

systeem, d.w.z. 1 geklokte duif per 10 ingekorfde duiven of deel daarvan plus een gemiddelde 

van 2 geklokte duiven van de eerste 3 getekenden van de inkorfstaat. Tevens is er een 

duifkampioenschap te behalen en wel de duif die over 3 van de genoemde vluchten de meeste 

punten behaalt! 

 

Vorig jaar hadden wij door Convid-19 helaas géén attractie. Komend seizoen gaan wij dit 

vaste gegeven weer oppakken. De inleg blijft € 0,50 per duif. Uiteraard hopen wij weer op uw 

deelname. 

Per vlucht zijn extra prijzen te winnen:  

 

1e prijs € 45,00 + kleurenfoto van de duif 

2e prijs € 35,00 

3e prijs € 25,00 

4e prijs levensmiddelenpakket 

5e prijs levensmiddelenpakket 

25e prijs levensmiddelenpakket 

De laatste liefhebber op de uitslag krijgt een verrassingspakket 



 

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

maken aan Pieter Vreeling.  

 

Belangrijk! 

 

• Inkorven vanaf 18.30 uur. 

• Bij het inkorven kunt u uw klok en uw mand(en) afgeven aan de inkorfcommissie, dit 

op volgorde van aankomst. Op deze wijze hopen wij weer op een vlotte afwikkeling 

en dat u niet te lang behoeft te wachten. Wellicht is er tussentijds even gelegenheid 

voor het nuttigen van koffie, zowel in als buiten het lokaal, dit in achtneming met de 

op dat moment geldende maatregelen. Na het inkorven s.v.p. weer zo snel mogelijk 

naar huis. 

• Bij de eerste inkorving gaarne een kopie van uw entlijst meebrengen   

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

vluchtnummers en niveaus. 

• Melden van de duiven weer zoals vorig jaar via de site van NIC de Snelvlucht. 

Mochten hier nog vragen over zijn dan kunt u zich melden bij Pieter Vreeling.  

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

conform wedvluchtreglement NPO  

• Het afslaan geldt met in achtneming van de Covid-19 maatregelen, dus gaarne  

clusteren van klokken inleveren ( m.a.w. niet allemaal komen ) 

• De  nationale vluchten tellen ook mee voor de SNZH-kampioenschappen! 

• Er komt dit seizoen weer een normale papieren uitslag 

• Afrekenen zal, zolang de Covid-19 maatregelen gelden, weer geschieden na afloop 

van het seizoen, dit via Ben van Rijn.  

 

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

voor u klaar staan! 

 

Nummers spelniveau’s : 

 

Samenspel     4 

Afdeling 5    6 

Fondclub Marathonvliegers  7 

SNZH      8 

Nationaal    9  

 

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

 

Cor, John, Paul, Pieter en Henk  

 

 

NB. 

De kampioenen van vorig seizoen zullen t.z.t. – indien de mogelijkheid zich voordoet – op 

gepaste wijze in het zonnetje gezet worden.  

 

 


