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Van: c.godschalk@home.nl <c.godschalk@home.nl> 
Verzonden: maandag 5 april 2021 22:42 

Aan: secretariaat@brabant2000.nl 
Onderwerp: aflassen vlucht 50 Asse Zellik Woensdag 

  

Geachte commissie- bestuursleden, 

  

Bestuur Brabant 2000 heeft i.s.m. Lossingscommissie besloten om de opleervlucht 

Asse Zellik van a.s. woensdag af te lassen. De weergoden zijn ons helaas niet gunstig gezind. 

  

Morgenavond buigt het bestuur zich over de te nemen acties. Graag allemaal de mail en website  

in de gaten houden hoe we verder willen gaan. 

  

Bij de vlucht vanuit Duffel hebben we de volgende zaken gezien die we moeten verbeteren 

  

1. Er was een vereniging met Oranje labels aan de manden. De afspraak is dat we vreemde labels 

of bij het ontbreken van labels de betreffende manden lossen na of gelijk met de laatste lossing. 

2.Graag na het inzenden vaan het UDP ALTIJD de ontvangstbevestiging nazien. Krijg je die niet dan 

contact opnemen met secretariaat@brabant2000.nl  

Afgelopen vrijdag had Compuclub een storing met hun website en we hebben maar van 1 vereniging 

een telefoontje gehad. Als dit zo is werkt de ophaalgeleidebrief ook niet , dus het vervoerscentrum 

heeft dan ook geen actuele gegevens, alleen pas na het ophalen. Voordeel is dat we de opgaves vooraf 

hebben van de verenigingen over het werkelijke aantal duiven. 

3. Het doorgeven van de verenigingen van aantal duiven en inkorvende leden is via de site goed verlopen.  

Er waren maar 2 verenigingen die te laat hun gegevens instuurden. Wel hebben we de verenigingen die  

niet hadden gemeld eerst een mail gestuurd, en als er geen reactie kwam, hebben we de verenigingen 

opgebeld.  

Als we kijken naar de gemelde duiven en de aangeleverde duiven hebben we over geheel de vlucht 300  

duiven meer dan opgegeven. De grootste afwijking was een vereniging die 56% meer duiven had dan  

was opgegeven. Er was een vereniging die 18% minder duiven had. Totaal hebben 36 verenigingen duiven  

mailto:c.godschalk@home.nl
mailto:c.godschalk@home.nl
mailto:secretariaat@brabant2000.nl
mailto:secretariaat@brabant2000.nl
mailto:secretariaat@brabant2000.nl
mailto:secretariaat@brabant2000.nl


ingekorfd waarvan 6 een afwijking hadden van 20% of meer. 

4. We hadden een extra route om op tijd bij de verenigingen weg te kunnen zijn. Bij een route hadden we 

een vertraging i.v.m. een kleine aanrijding. En bij een andere route een vertraging door verkeerd aanrijden 

van de vereniging ( wijziging inkorflocatie). Verder een redelijk tot goed verloop van het ophalen. We 

proberen 

hier acties voor verbetering te hebben mede op verzoek van verenigingen om de ophaaltijden iets aan te 

passen. 

5. We hebben de kleur van de restlabels voor de duivinnen gewijzigd. Deze hebben de kleur roze . De 

labels 

voor de restlabels van de doffers blijven blauw. We hebben bij elke vereniging 50 blauwe en 50 roze labels 

afgegeven en de oude gele labels voor de duivinnen vervallen. 

6. Graag beginnend aantal manden bij het inmanden op de ophaalgeleidebrief zetten. Dit gebruiken we 

voor de 

voorraad in de vereniging m.b.t. het aantal manden. 

  

namens de vervoerscommissie en het bestuur, 

Kees Godschalk en Ton de Rooij 
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