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Mededelingen juli 2016 
 
 
Wijziging losplaats J30 en M30 Sint Just Cimetiere 
Zoals enkele weken geleden al aangegeven is de losplaats Sint Just Cimetiere erg lastig te 
bereiken momenteel. De afdeling Brabant 2000 heeft hier in de tussentijd toch nog een keer 
gelost, maar ook deze gaven aan dat het eigenlijk niet mogelijk is om met meer dan 1 wagen 
hier te lossen. Omdat we naar verwachting 2 wagens nodig gaan hebben voor de combi-
vlucht jong en oud, zijn we genoodzaakt om uit te wijken naar Pontoise. Er is ditmaal niet 
gekozen voor een verdere losplaats gezien het ervaringsniveau van de jonge duiven. 
 
 
Instructies voor het aanleveren van de duiven en bescheiden van J30 en M30 
In alle verenigingen kan er voor zowel de jonge als de oude duiven worden ingekorfd. Voor 
zowel de oude duivenvlucht als de jonge duivenvlucht geldt een maximum van 2 
restmanden (oude doffers en oude duivinnen voor M30, jonge doffers en jonge duivinnen 
voor J30), dit om te voorkomen dat er een vloed aan restmanden gaat ontstaan op het 
verzamelpunt. 
Voor zowel M30 als J30 moet er apart een D- en een W-bestand worden ingestuurd, er 
dienen dan ook 2 geleidebrieven meegegeven te worden met de ophaaldienst. 
 
Zoals reeds eerder aangegeven komt de vlucht M30 in plaats van de in Menen geloste vlucht 
M22. De vlucht telt dus mee voor zowel de Zeeuwse als de Nationale Kampioenschappen 
Midfond Oud. 
 
 
Limoges 2 september 2016 
Bijgevoegd een schrijven van de organisatie van deze vlucht. De afdeling heeft hier verder 
geen bemoeienis mee, dus vragen of opmerkingen graag aan de genoemde contactpersoon 
sturen.  
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Gebruik bodemkarton en juiste labels 
Nog steeds komen er meldingen binnen van zowel de vervoerder als ook van de 
verenigingen dat er geen gebruik wordt gemaakt van bodemkarton in de manden. Aangezien 
de manden willekeurig worden terugbezorgd, betekent dit dat er een zustervereniging wordt 
opgezadeld met het schoonmaken van de manden. Wees sociaal ten opzichte van elkaar en 
bezorg verenigingen niet meer werk dan nodig is.  
 
Let ook op het gebruik van de afgesproken labels voor de vluchten. Hang restlabels aan een 
apart touwtje zodat er bij een groepslossing snel kan worden gezien welke kleurlabel er aan 
een mand hangt. 
 
 
 


