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Beste sportvrienden, 

 

Het marathonseizoen binnen ons inkorfcentrum gaat binnenkort weer beginnen. 

De vogelgriep in Boskoop heeft voor velen van ons sinds 19 mei jl. roet in het 

eten gegooid. Laten wij hopen dat in het weekend van 18 en 19 juni de 

beperkingen worden opgeheven en er in ons NIC aan de Dronenweg in 

Bodegraven weer kan worden ingekorfd. St. Vincent komt voor ons helaas nog 

te vroeg en vervalt.  

Het seizoen vangt voor ons dus hopelijk aan op dinsdag 28 juni a.s. Dan is er de 

mogelijkheid om in te korven voor de ochtendlossing vanuit Bordeaux. Een 

vervelende bijkomstigheid is dat de duiven voor sommigen zo’n 5 weekenden 

geen vluchten konden afwerken hetgeen uitermate storend is voor de 

voorbereiding. Het is wel kort dag, maar er resteren nog ca. 10 dagen om uw 

duiven nog wat kilometers te laten maken.  

 

Het aangepaste vliegprogramma is als volgt: 

 

Lossingsplaats  Inkorfdatum  Lossingsdatum Vluchtnummer 

 

Bordeaux ochtend  di. 28 juni  vr. 1 juli  17 

Cahors   di. 5 juli  vr. 8 juli  20 

Tarbes   di. 19 juli  vr. 22 juli  25 

Bergerac ( nationaal ) di. 26 juli  vr. 29 juli  28 

 

Het kampioenschap gaat dus over slechts 4 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 2 van de genoemde vluchten de meeste punten behaalt. 

 

Er zijn ook weer attractieprijzen te winnen, 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 ontvangt een verrassingspakket 

 

Indien u GEEN deelname aan dit spel wenst dient u dit bij iedere vlucht kenbaar 

te maken aan Pieter Vreeling. 

 

Belangrijk!!!! 

 

• Inkorven vanaf 18.30 uur 

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

• Zorg dat uw duivenbestand in uw klok juist is en voer het juiste 

vluchtnummer en de niveaus in 

• Melden dient weer te geschieden via www.nicdesnelvlucht.nl. 

          ( vragen? neem even contact op met Pieter Vreeling ) 

• Iedereen heeft de plicht conform het wedvluchtreglement NPO na de 

vlucht zijn klok aan te bieden aan de klokkencommissie 

• Zowel op www.nicdesnelvlucht.nl als op de app wordt het tijdstip van 

afslaan aangegeven 

• De nationale vlucht Bergerac telt ook mee voor SNZH 

• Afrekenen na afloop van het seizoen via Ben van Rijn. Het verdient de 

voorkeur om uw emailadres door te geven i.v.m. bankbetalingen 

 

Nummers spelniveaus 

 

Samenspel   4 

Afdeling 5  6 

Marathonvliegers 7 

SNZH  8 

Nationaal  9 

 

Tot slot wensen wij u een mooi seizoen toe met vele vroege duiven 

 

Cor, John, Paul, Pieter en Henk 

 

 

 

http://www.nicdesnelvlucht.nl/
http://www.nicdesnelvlucht.nl/


 

    

 

 

 

 

 


