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Mededelingen juni 2016 
 
Aflassen Argenton, verschuiven Roye 11 juni 
 
We zagen helaas geen andere mogelijkheden dan het aflassen van Argenton gezien de 
weersverwachtingen voor dat weekend. We hebben nog tot woensdag gewacht op de 
berichten van het IWB voor een mogelijke verbetering, maar ook deze zagen geen 
mogelijkheden voor een lossing. Een vervroeging zoals de Belgen hebben gedaan was 
organisatorisch voor ons niet meer haalbaar, de afdeling 2 kon dit nog wel gezien hun 
vervoersstructuur. Of je op deze manier om moet gaan met duiven tijdens een transport (9 
uur rijden met alleen een stop om van chauffeur te wisselen) is maar zeer de vraag. 
Met afdeling 3 was er een mogelijkheid om volgens de planning mee te gaan naar Argenton, 
maar zoals eerder geschetst waren de vooruitzichten zo slecht dat we ook dit niet 
verantwoord vonden. De afgelopen weken verliepen de vluchten verre van vlekkeloos en 
weer 3 of meer nachten mand voor onze duiven vonden we niet gewenst. 
 
Vervroegen van Roye was wel mogelijk omdat onze vervoerder toch al mensen beschikbaar 
had voor donderdagavond, dus dit was relatief eenvoudig te regelen. Gezien de deelname 
aan en het verloop van deze vlucht was dit een juiste keuze. Er dient wel de kanttekening te 
worden gemaakt dat dit slechts bij hoge uitzondering is gebeurd, we gaan nog steeds uit van 
de afgesproken data om de vluchten te organiseren. 
 
Omgaan met de boxen 
 
Er komen regelmatig berichten binnen over manden waar duiven in zijn vervoerd zonder dat 
er bodemkarton in is gelegd door de inkorvende vereniging. De vereniging die vervolgens de 
lege boxen ontvangt kan deze dan eerst uit gaan krabben voordat ze opnieuw gebruikt 
kunnen worden. Wees sociaal naar elkaar en gebruik de kartonbodems waarvoor ze bedoeld 
zijn ! 
Tevens zijn er toch nog verenigingen die ijzerdraad gebruiken om de manden te sluiten en/of 
de labels vast te binden. Gebruik hiervan kan schade toebrengen aan mensen, duiven en 
materieel dus gebruik uitsluitend bindtouw hiervoor. 
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Labels Nationale/sectorale vluchten 
 
Verenigingen die fungeren als Nationaal Inkorfcentrum dienen op de betreffende vluchten 
uitsluitend gebruik te maken van de Nationale labels. Voor de opleervluchten die op 
dezelfde avond worden ingemand moeten de afdelingslabels gebruikt worden. 
 
Mandenlijsten uitsluitend linksvoor in de mand bevestigen of onder het bodemkarton 
leggen. 
 
 


