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Mededelingen over de marathon en midweekse opleervluchten van B2000 
 

 

 
 
Gebruik uitsluitend passende kartonbodems in de manden. Een volle box telt 20 duiven, 
maximaal 2 restmanden (doffers/duivinnen). In iedere box een mandenlijst en rechtsvoor 
een nationale label bevestigen, restmanden van een oranje label voor en achter voorzien. 
  
D- en W-bestanden van de marathonvluchten insturen naar Compuclub. Geleidebrief 
meegeven aan chauffeur, de bruine enveloppe pas bij de volgende inkorving meegeven ! 
Vóór 21.30 op de avond van de inkorving het aantal duiven en boxen doorbellen naar 0165-
543657. 
 
Voor deelname aan de midweekse opleervluchten van B2000: 
Een volle box is 24 duiven, maximaal 2 restmanden (doffers/duivinnen) gebruiken. 
Gebruik de kleurlabels van de afdeling Zeeland om verwarring met de boxen van de 
marathon te voorkomen, aan de restmanden een oranje label voor en achter bevestigen. 

MARATHON EN OPLEER   2017 CODE D                        Versie 29-05-2017

voor de vluchtnummers : A.. en J37
Route 1 Onder de W-schelde Aankomsttijd Opmerkingen

1837 Breskens alleen A25, A28 en J37

1842 Oostburg alleen A24, A27 en A30

1853 Sas van Gent 20.45

1862 Zaamslag 21.15

1826 Hulst 21.45

Rucphen 23.10

Route 2 Boven de W-schelde Aankomsttijd Opmerkingen

1870 Zierikzee 20.00

1835 Middelburg 20.50 1832 voert aan

1810 Lewedorp 21.20 1804 voert aan

1816 Goes 21.50

1850 Kruiningen 22.20

Rucphen 23.10

1863 Oud-Vossemeer

20.00

ophaalroute W-Brabant

http://www.zeeland96.nl/


 

2 
 

Het aantal duiven en boxen doorbellen vóór 21.30 op de avond van de inkorving naar 0165-
543657. Er hoeft verder geen geleidebrief meegegeven te worden aan de chauffeur. 
 
Betaling voor de marathonvlucht loopt via de gebruikelijke afdelingsincasso, betaling van de 
opleervlucht loopt via een aparte incasso rechtstreeks aan de afdeling B2000. 
 
Kosten voor deelname aan de midweekse Brabantse opleervluchten zijn 40 cent per duif. 
 
Lossing van de opleervlucht zal waarschijnlijk tegelijk zijn met het rayon 1 van de afdeling 
B2000. Dit omdat er maximaal in 4 groepen per afdeling mag worden gelost op 
doordeweekse dagen. 
 


