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Aan: secretariaat@brabant2000.nl 
Onderwerp: Mededelingen in zaken vervoer en Covid 

  

Beste secretaris, 

Nog steeds worden we geconfronteerd met de opgelegde avondklok. We begrijpen ook dat 

deze regeling zowel  de afdeling als  de verenigingen voor problemen stelt. Maar hoe we het 

ook draaien en keren we moeten voor 22.00 uur bij alle verenigingen hebben opgehaald. Er 

wordt dan ook een extra inspanning gevraagd van onze chauffeurs, bijrijders en werkers bij 

de vereniging. We  vangen dit probleem op door een extra auto in te zetten die de 

ophaalroutes in tijd ontlast. Ook zijn wij ons bewust dat  de werkers binnen de verenigingen  

alles op alles moeten zetten om het op tijd geregeld te krijgen. Daar komt nog bij dat ook de 

corona regels moeten worden gevolgd. Toch verzoeken wij de verenigingen met klem om de 

werkzaamheden tijdig aan te vangen  zodat de wagen bij aankomst kan laden en vertrekken. 

De tijdsdruk is hoog. We hebben nu een maal ervaring met de opleervlucht vanuit Duffel en 

evaluatie geeft aan dat bij een route een wijziging moest worden aangebracht. Zie bijlage 

ophaalschema. 

Verder het verzoek om de manden goed te labelen en de labels NIET aan de grote klep te 

bevestigen. Dit is n.l. de klep waarvan de touwtjes worden door gesneden voor de lossing 

waardoor alle labels op de grond vallen en door de chauffeur moeten worden opgeruimd. De 

touwtjes blijven op de grond liggen maar de labels waaien weg. 

Op woensdag de 27e gaan we opleren vanuit Asse-Zellik. Hier worden de duiven opgehaald 

bij de bekend gestelde ophaal lokalen voor de marathon. De ophaaltijden worden tijdig 

bekend gesteld. 

Ver.
nr. 

rou
te 

Ray
on 

Naam vereniging Plaats tijd 

1983 A 1 De Luchtklievers Hoogerheide 19:30 

1907 A 1 De Reisduif 
Bergen op 
Zoom 

20:00 

1928 A 1 De Vredesduif Lepelstraat 20:15 

1924 A 2 De Nieuwe Wijk Heijningen 20:30 

1947 A 2 De Postduif Oudenbosch 21:00 

1918 A 2 De Eendracht Etten Leur 21:15 

  

Ver.
nr. 

rou
te 

Ray
on 

Naam vereniging Plaats tijd 

1910 B 3 CC Breda Breda 19:30 

2007 B 4 
PV Gevleugelde 
Luchtstormers 

Goirle 20:15 
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2013 B 4 PV K.P.V. Kaatsheuvel 20:45 

2019 B 4 PV de Luchtvaart 
Sprang 
Capelle 

21:00 

1939 B 3 Oosterhoutse Bond Oosterhout 21:30 

1935 B 3 Madese Bond v Postd Made 21:45 

  

Wij begrijpen dat als we willen vliegen in deze corona tijd er extra inspanningen verricht 

moet worden die we  samen moeten doen. 

Manden: bekijk tijdig of u over voldoende manden beschikt. Is dit niet zo belast daar dan niet 

de chauffeur mee maar meld dit via het commissariaat dan kan dit worden verwerkt. Doe die 

melding wel uiterlijk op de zondagavond zodat dit dan op de maandagochtend bij het goed 

zetten van de manden geregeld kan worden. Doet u dit later en er moeten in het uiterste 

geval manden worden nagebracht levert dit alleen maar extra kosten op. 

Verder is de route Tilburg veranderd omdat we anders niet op tijd kunnen rijden. Hieronder 

de nieuwe route die we rijden zolang de avond klok actief is. 

1911 Bavel 18:30 

1902 Gilze 19:00 

2006 Alphen 19:20 

2021 Tilburg 19:40 

2017 Oisterwijk 20:10 

2007 Goirle 20:40 

2002 Dongen 21:25 

 Loods aankomst 21:55 
  

Vervoers commissie. 
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