
 

1 
 

                   
 

 
OPGERICHT 17 JANUARI 1997 

AANGESLOTEN BIJ DE NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERS ORGANISATIE 
                Secretariaat Zeeland ’96:  
                    p/a: Oud Arnemuidsvoetpad 37, 4332 AN Middelburg                                                                             0118616876 

                    e-mail: Secretariaatzeeland96@hotmail.com                                                                      www.zeeland96.nl 

 
 

Mededelingen 3 juni 2019 
 
T-vluchten 
In de weken 23, 24, 30 en 31 hebben we zgn. T-vluchten georganiseerd. Van de Compuclub 
is doorgegeven dat D-bestanden insturen zonder ringnummers van liefhebbers niet meer 
mogelijk is sinds de update van half april, maar aangezien het slechts trainingsvluchten 
betreft is het juist de bedoeling om duiven ervaring op te laten doen voordat ze ingezet 
worden op de wedvluchten. De procedure voor het doorgeven van de aantallen op deze T-
vluchten wordt dan ook: Mail het aantal boxen en duiven door aan 
johan.bauwens@bauwens-logistics.be en aan wilhuige37@gmail.com voor de verwerking 
van de inkorfgegevens (vóór 22.30 op de inkorfavond). Er hoeven dus geen D-bestanden te 
worden ingestuurd naar Compuclub, wel dienen alle ingekorfde duiven natuurlijk 
aantoonbaar (entlijst in inkorfcentrum!) ingeënt te zijn tegen paramyxo. 
Indien er geen duiven worden ingekorfd in het inkorfcentrum op de T-vlucht dan ook graag 
een berichtje op bovenstaande mailadressen om onnodig wachten te voorkomen. 
 
V23/T23 Quievrain 
Naast de wedvlucht V23 is er ook een trainingsvlucht T23 vanuit Quievrain komende 
zaterdag. Om het aantal restmanden te beperken is het toegestaan om restmanden van de 
trainingsvlucht samen te voegen met restmanden van de wedvlucht. Geef op bovenstaande 
mailadressen dan ook door hoeveel boxen er extra worden meegegeven bovenop het aantal 
boxen dat wordt aangegeven in het D-bestand van de wedvlucht. De duiven van de 
wedvlucht en trainingsvlucht worden samen gelost, maar wel in de groepen West, Midden 
en Oost/Noord. 
 
Marathonvluchten 
Hoewel de duiven voor de marathonvluchten nu ook worden opgehaald door onze 
vervoerder i.p.v. B2000 blijft de prijs per ingekorfde duif gelijk aan 2 euro 15. Er komen dus 
geen boxprijzen voor de marathon ! 
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