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Wijzigingen op de marathonvluchten 2017 
 
 
Gezien de sterk gedaalde aantallen duiven op de marathonvluchten is het afdelingsbestuur 
genoodzaakt om een aantal wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop de 
marathonvluchten worden georganiseerd in 2017. 
Om op een veilige en betaalbare manier deze vluchten te kunnen blijven organiseren is 
gekeken naar een aantal factoren die meespelen in de afweging voor deze wijzigingen. 
 
Sedert een flink aantal jaren vervoert de afdeling Zeeland niet zelf meer naar de losplaatsen 
in Frankrijk op de marathon. Dit gebeurt in overleg met de afdelingen Brabant 2000, Oost-
Brabant of Zuid-Holland, afhankelijk van de beschikbare ruimte in hun wagens. Centraal punt 
hierin is de verzamelloods in Rucphen van de afdeling Brabant 2000. Van hieruit vertrekt de 
vervoerende partij richting het zuiden van Frankrijk. De laatste jaren betekende dit dat de 
Zeeuwse duiven werden opgehaald door de firma Geuze en in Sint Annaland werden zoveel 
mogelijk de restmanden samengevoegd. Daarna werden de manden richting Rucphen 
gebracht waar de duiven wederom werden overgeladen voor het transport naar de 
losplaats. 
 
In samenspraak met de afdeling Brabant 2000 is nu afgesproken om niet langer met de firma 
Geuze de duiven op te halen bij de NIC’s en over te laden in Sint Annaland, maar dat Brabant 
2000 de duiven ophaalt bij de NIC’s en rechtstreeks naar Rucphen brengt. Hiermee wordt de 
belasting voor de duiven een stuk minder en kan er efficiënter worden gewerkt door de 
vervoerende partij. Ook voor de afdeling Zeeland levert dit een stukje minder kosten op 
doordat een aantal medewerkers niet meer nodig zijn op dinsdagavond in Sint Annaland. 
 
Met deze handelswijze komen er wel een aantal wijzigingen voor de NIC’s: 
 
Brabant zal slechts 2 ophaalroutes gaan rijden in Zeeland met totaal 10 ophaalpunten. 
Momenteel hebben we nog 13 NIC’s, maar met een gemiddelde van net 1000 duiven per 
inkorving moet het geen probleem zijn om terug te gaan naar 10. Er is gekeken naar de 
bereikbaarheid voor de deelnemers van een NIC en daarin is de volgende keuze gemaakt: 
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In Zeeuws-Vlaanderen zijn geen wijzigingen aangebracht: Hier blijven 1826, 1837/1842, 1853 
en 1862 fungeren als NIC. Op Walcheren zal er nog slechts 1 NIC overblijven, nl.1835 
Middelburg. Voor de Bevelanden blijven 1810, 1816 en 1850 de NIC’s, voor het samenspel 6 
kan er nog worden ingekorfd bij 1863 Oud-Vossemeer en 1870 ZIerikzee. Hiermee wordt er 
dus geen NIC meer toegekend aan 1804 Arnemuiden, 1832 Westkapelle en 1872 Sint 
Philipsland, tenzij een eerder genoemd NIC aangeeft dat ze niet langer bereid zijn om als 
zodanig te fungeren. 
 
Ook het gebruik van de manden zal wijzigen. De duiven dienen nu te worden ingekorfd in de 
(kleinere) Brabantse manden. Het maximaal aantal duiven hierin is 20 en er zijn nog slechts 2 
restmanden toegestaan (doffers en duivinnen) per inkorfcentrum. Voorafgaand aan de 
eerste vluchten zullen de manden worden verstrekt naar rato aan de NIC’s. 
 
Bijkomend voordeel van het ophalen door Brabant 2000 is het ontstaan van de mogelijkheid 
tot deelname aan de Brabantse opleervluchten die op dezelfde avond worden opgehaald. 
Deze kunnen dus ook worden ingekorfd in de NIC’s als hier behoefte aan is, maar dit dient 
wel expliciet aangegeven te worden richting de afdeling Zeeland als men hier tevens gebruik 
van wil maken. 
 
We hopen op Uw begrip voor het verbeteren van de vervoersomstandigheden voor de 
duiven en onze pogingen om zo lang mogelijk dit soort vluchten betaalbaar te houden voor 
de deelnemers. Doorgaan op de oude weg is zeker vanuit financieel oogpunt niet langer 
verantwoord en op deze wijze hopen we de Zeeuwse liefhebbers zolang mogelijk te kunnen 
laten genieten van deze mooie vluchten. 
 


