
 
 

  

Starten met vliegen 
  
Beste leden, 
   
Met veel genoegen geven we u door, dat we toestemming hebben gekregen van de NPO om 
zaterdag te starten met de vluchten. Dat houdt dat onze monitoring met betrekking tot het 
Coronaprotocol voldoet. Dit hebben we samen als afdelingsbestuur en verenigingsbesturen 
voor elkaar gekregen. Nu is het zaak, dat we ons allemaal aan het protocol houden; het gaat 
om onze gezondheid. We wensen iedereen veel plezier toe in dit wel bijzondere vliegseizoen. 
  
We willen u informeren over een aantal zaken die met de start van het seizoen te maken 
hebben. 
   
Overzicht van hoklijsten en entverklaring 
Het is een verplichting, dat voor de vluchten de hoklijsten en de entverklaring van de 
vereniging bij ons als bestuur zijn ingediend. We hebben ze nog niet van elke vereniging 
gekregen. We verzoeken hen dan ook met klem om uiterlijk vrijdag de hoklijsten en de 
entverklaring (dus niet alle entlijsten) te mailen aan bestuur@npoafdeling10.nl 
De entverklaring vindt u op de website onder het kopje organisatie / downloads. 
   
Ophaalschema 
Het ophaalschema voor de komende weken staat op de website onder “Vluchten”. 
   
Laatste informatie Compuclub 
Er is geen sprake van wedvluchten en kampioenschappen. Dat houdt in dat er geen uitslagen 
worden gemaakt met daarin kampioenschapspunten. Er komt wel een vluchtverloop, waarin 
je kunt lezen wanneer een duif thuis is gekomen. Voorwaarde is wel dat het D-bestand en W-
bestand verstuurd worden naar Compuclub. Voor die liefhebbers die vrachtduiven meedoen, 
moet handmatig het aantal duiven worden ingevoerd. 
   
Aantal duiven in de mand 
Bij één nacht mand;  31 duiven per mand 
Bij twee nachten mand;  26 duiven per mand 
Op Marathonvluchten:  25 duiven in de mand 
Verder informatie is te vinden in het programmaboekje op de website. 
  
  
Afleveren materialen 
Het bestelde karton en andere vluchtbescheiden komen vrijdag mee met de vervoerder. Als 
dit om een bepaalde reden niet lukt voor een vereniging, komt het in ieder geval volgende 
week. 
  
  



Programmaboekjes 2020 digitaal 
Het programmaboekje is dit jaar alleen digitaal in te zien op onze website. Dus nu geen 
programmaboekje om vast te houden en in te zien. Het is op dit moment namelijk niet 
mogelijk is om het programmaboekje compleet te krijgen. Zo is het vluchtprogramma nog in 
concept en worden kampioenschappen niet vervlogen. Het voordeel van deze manier van 
werken, is dat bij wijzigingen we het digitale programmaboekje bijwerken, zodat iedereen 
daarin de nieuwste informatie kan vinden. 
   
Lossingsberichten 
De informatie over het lossen van de duiven vindt u op onze website, facebook en twitter. 
Op de meldsite kunt u ook lezen hoe laat de duiven gelost zijn. 
   
Meldsite 
Voor de komende vijf vluchten wordt de meldsite gebruikt, ook al zijn het trainingsvluchten. 
   
Verhoging vrachtgelden 
Door het later starten van het duivenseizoen met minder duivenvluchten en het doorlopen 
van de vaste kosten van de afdeling, zoals afschrijvings-, verzekerings- en stallingskosten 
van de opleggers, zijn we genoodzaakt de vrachtprijs per categorie met € 0,10 per duif te 
verhogen voor het vliegjaar 2020. Op de ledenvergadering heeft het bestuur van Afdeling 10 
het mandaat gekregen om tijdig in te grijpen als er een negatief resultaat dreigt. Helaas is nu 
het moment om in te grijpen.  
Per categorie gelden voor het seizoen 2020 de volgende vrachtprijzen per duif: 
Vitesse: € 0,75 
Midfond: € 0,95 - € 1,10 
Eendaagse Fond: € 1,45 
Overnacht Fond: € 2,35 * 
Jonge duiven: € 0,75 - € 1,45 ** 
Natour: € 0,75 - € 0,95 

* o.v.b. Sectie Marathon 
** o.v.b. Organiseren eindvlucht JD conform afstand 2019: Chalons en Champagne 

   
Coördinaten Duitsland 
Rheine   52,15,59,0    07,28,50,0  
Telgte    51,59,09,3    07,46,07,3  
Hamm   51,40,34,9    07,55,42,2  
Eckenhagen   50,59,25,0    07,43,26,0  
Meckenheim  50,34,51,5    07,01,56,3  
Bittburg 49,56,53,0 06,32,10,0 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Het bestuur 

  

 
  
  
  
  

 

 

 

  

 
 


