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In ons vorig bericht hebben we aangegeven dat we een oude traditie wilden herstellen door op 

regelmatige basis met onze leden te communiceren omtrent het wel en wee van onze mooie hobby.  

Na 2 jaar corona-ellende hebben we nu te maken met de volgende misère in onze wereld. De oorlog 

in Oekraïne is hartverscheurend en daarmee zijn alle beslommeringen in de duivensport slechts 

bijzaak. Het directe effect van de oorlog gaan we ondervinden in de hogere brandstofprijzen en de 

daaruit voortvloeiende vervoerskosten voor het transport van de duiven. 

De agenda voor maart 2022: 

Op 2 maart is traditiegetrouw te St.Willebrord de algemene ledenvergadering gehouden van 

Brabant2000. De belangrijkste vergaderbesluiten zullen worden toegelicht op onze jaarvergadering. 

Het vliegprogramma zal gepubliceerd worden zodra dit door de NPO ledenraad is goedgekeurd. 

Op 5 en 6 maart is zonder covid-beperkingen de voorjaarsbeurs in Houten georganiseerd. Voor velen 

weer een moment om er op uit te trekken en op zoek te gaan naar nieuwe ontwikkelingen en een 

uitgelezen kans om een nieuwe voorraad bijproducten aan te leggen. 

12 maart zal de Nationale ledenraad worden gehouden. Via de nieuwsbrief van onze 

duivensportbond Op (de) Hoogte wordt ieder lid geïnformeerd m.b.t. de laatste ontwikkelingen, 

vergaderstukken en mutaties op bestuurlijk vlak. We gaan hier niet herhalen wat al te lezen is in 

deze wekelijkse nieuwsbrief. 

19 maart zal de feestmiddag/avond gehouden worden van de ZUF in ’t Patronaat te Lepelstraat. De 

kampioenen van 2020 en 2021 zullen worden gehuldigd en voor een beperkt bedrag zal er ook een  

maaltijd geserveerd worden. Het programma voor deze middag/avond volgt spoedig. 

27 maart wordt de jaarvergadering van De Luchtklievers gehouden en kunnen we het mooie 

resultaat zien van de verbouwing van De Boulevard. Ons oude inkorflokaal wordt volledig 

gerenoveerd en omgetoverd tot feestlokaal voor kleine groepen. 

Met het naderen van het einde van de maand maart komt langzaam de start van het vliegseizoen in 

beeld. Op vrijdagavond 1 april is er gelegenheid tot het inkorven voor de opleervlucht uit Duffel. 

Daarna staan de volgende vluchten gepland: 9 april Bierges en op 16 april een vlucht uit Quievrain 

die we zullen aangrijpen als Paasvlucht waarop we een aantal leuke prijzen zullen vervliegen. Deze 

vlucht valt nog onder de trainingsvluchten. Op 23 april gaat dan officieel het Nationale vliegseizoen 

van start met ook een wedvlucht uit Quievrain. 

Voor we kunnen starten met het seizoen zullen ook alle bestanden en klokken in orde gemaakt 

moeten worden. De voorbereidingen voor de start zijn in volle gang en voor je het weet staan we 

weer in de lucht te turen naar de aankomst van onze duiven. Zodra we over het nieuwe 

vluchtschema beschikken, kunnen we van start en zal er een planning gemaakt worden om bij 

Frans Bril het programma in de klokken in te laden. Gelijktijdig kan iedereen zijn hok- en entingslijst 

inleveren. Deze lijsten hebben we nodig om door te sturen naar onze afdeling B2000. Zonder hok- en 

entingslijst kan er niet ingekorfd worden. 

Tot de volgende krabbel, 

Bestuur P.V. De Luchtklievers 


