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Beste Secretaris 

  

Betreft: VERLOOP BIERGES 10 juli 2021  

  

Helaas moeten we constateren dat bij de wedvlucht Bierges van 10 juli 2021 

voor rayon 1 & 2 van Brabant 2000 niet alleen de weersomstandigheden  

ons parten hebben gespeeld. 

  

Als bestuur willen we derhalve de gang van zaken op 10  juli in het "kort" schetsen 

en aangeven welke aktie inmiddels is ondernomen. 

  

Op 10 juli stonden we met de duiven van rayon 3 & 4 in Duffel en voor rayon 1&2 

in Bierges. 

  

Zoals gebruikelijk wordt door de lossingscommissie rekening gehouden met de  

duiven die in ons vlieggebied staan en dat waren afdeling 5 in Roosendaal en Meer 

en afdeling 6 in Roosendaal. 

  

De weersomstandigheden in Duffel waren beter dan in Bierges reden waarom in  

goed overleg met afdeling 5 door Brabant 2000 gelost werd  in Duffel om 8.45 en 9.00 

uur. Afdeling 5 loste in Meer om 8.50 en 10.45 uur. 
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En  dan nu Roosendaal. Gebruikelijk is dat de verste afstanden eerst gelost worden en  

daarna de kortere afstanden. Aangezien afdeling 6 het weer niet vertrouwde werden de 

duiven van afdeling 5 in Roosendaal wederom in goed overleg met onze lossingscommissie 

gelost om 8.50 en 10.30 uur. De omstandigheden in Bierges waren verbeterd reden waarom 

het besluit werd genomen om de duiven van  rayon 2 in Bierges te lossen om 10.00 uur en 

de 

duiven van rayon 1 om 10.10 uur . 

  

Uiteraard werd deze informatie door onze  lossingscommissie  ook gedeeld met afdeling 6 

en het IWB. en tevens expliciet aangegeven dat een lossing om 11.00 uur niet verantwoord 

was. 

Helaas besloot afdeling 6 de duiven in Roosendaal toch te lossen met als gevolg een 

dramatisch 

verloop  voor de duiven van Brabant 2000 en inmiddels diverse aanmeldingen van 

opgevangen 

jonge duiven in Noord Holland. 

  

Na het inwinnen van detailinformatie bij de lossingscommissie heeft het bestuur om 13.29 

uur  

gistermiddag ( 10 juli) een klacht ingediend bij het bestuur NPO en hen verzocht voortaan 

met 

het verstrekken van lossingsvergunningen aan afdeling 6 in het grondgebied van Brabant 

2000 

hier rekening mee te houden en deze niet meer te verstrekken. 

  

Overigens had het IWB al aangekondigd bij het bestuur NPO dat deze klacht er aan zou 

komen. 

  

Wij betreuren de gang van zaken en hopen dat er toch nog vele duiven nakomen. 

  

namens het bestuur, 

Ton de Rooij, secretaris 
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