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Zaterdag 30 juli ATTRACTIEVLUCHT vanuit de Duitse plaats HELMSTEDT  
Inkorven op donderdag 28 juli.  
Kosten € 2,00 per duif (inclusief vrachtkosten en rekengeld). 
 
Ligging Helmstedt t.o.v. Noord-Nederland: zie kaart op website van afdeling 10 zie 
www.npoafdeling10.nl onder rubriek “laatste nieuws”. 
Coördinaten: +52.15.05,0; +10.59.00,0. 
Afstanden tot (globaal): 
Emmen 280 km; Enschede 280 km; Groningen 320 km; Zwolle 335 km; Leeuwarden 370 km; Urk 
370km 
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De vlucht wordt georganiseerd door afdeling 10. 
De vlucht staat ook open voor alle liefhebbers van afdelingen 9 en 11. 
 
De verenigingen worden gevraagd om de belangstelling voor de vlucht Helmstedt te inventariseren 
bij het inkorven en/of afslaan van de vluchten van komende zaterdag. Graag opgave van het aantal 
duiven, maar ook van het aantal liefhebbers! Aan de hand hiervan wordt het ophaalschema 
bepaald. 
 
Attracties worden toegekend aan de hand van de uitslag van Noord en Zuid in afdeling 10, en van de 
afdelingsuitslag in afdeling 11. Het streven is dat zoveel mogelijk liefhebbers een attractie winnen. De 
sponsoring komt goed op gang, maar er worden nog SPONSOREN gezocht. Het is mogelijk om een 
advertentie toe te voegen aan de nieuwsbrieven. Graag opgave bij bestuur afdeling 10 
(bestuur@npoafdeling10.nl). 
 
We mogen met trots aankondigen dat Aidi onze hoofdsponsor is geworden, nogmaals bedankt 
hiervoor. Natuurlijk willen we de sponsoren die al toegezegd hebben ons te sponseren ook hartelijk 
bedanken hiervoor. 
 
 

Pension > Duivendirect 

 

Heeft u tijdelijk of voor langere tijd ruimte nodig…… 

https://www.duivendirect.nl/pension/ 

 
 
 
 
 
 
 
Naast de gebruikelijke uitslagen komt er ook een uitslag van het gehele concours.  
 
De winnaar van het gehele concours, die van Noord en Zuid in afdeling 10 en die van afdeling 11 
zullen worden geïnterviewd. De interviews zullen worden geplaatst in de nieuwsbrieven van afdeling 
10 en 11 en in Het Spoor der Kampioenen. Ook zullen de interviews ter publicatie worden 
aangeboden aan Op (de) Hoogte. 
 
Vlak voor de vlucht Helmstedt volgt een volgende nieuwsbrief waarin een overzicht van de te winnen 
attracties. 
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Let op: U wordt geadviseerd zelf uw duiven die in de voorgaande vluchten gewend zijn geraakt om 
van Zuid naar Noord te vliegen enkele malen vanuit oostelijke richting te laten trainen. Helaas is er 
geen mogelijkheid om dergelijke trainingsvluchten op afdelingsniveau te organiseren. 
 

 

Op zoek naar duivenvoer voor een betaalbare prijs? 

Bij ons verkrijgbaar groot assortiment mengelingen voor 

kweek, vliegen en rui van Van Tilburg. 

Zie voor de huidige prijzen onze website. 

 

         

 

 

De Gast 82  

9801 AH Zuidhorn 

0594-502074  

www.dezevenster.com  
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