’t Krabbeltje april 2022
Terwijl ik het 2e krabbeltje begin de tikken, tikt ook de regen fel tegen het raam. Het wil maar niet
vlotten met het weer al lijkt de weersvoorspelling voor de Goede Week ook letterlijk de goede kant
op te gaan. Evenals vorig jaar is het koud en grillig weer bij de start van het seizoen. Op 1 april
werden we wakker met een wit tapijt, niet echt het moment om aan de start van het vliegseizoen te
denken. Afdeling B2000 had besloten om de vlucht uit Duffel zaterdag 2 april te annuleren en de
voorspellingen voor aanstaande zaterdag zijn al niet veel beter.
De agenda voor april 2022:
Zaterdag 9 april gaan we het 115-jarig jubileum vieren gecombineerd met de kampioenenhuldiging
van de jaren 2020 / 2021.
16 april organiseren we een Paasvlucht. Deze vlucht zal onze eerste klokvlucht zijn waarbij we ook
alle systemen, inkorven en klokken kunnen testen. De vereniging zal een aantal mooie prijzen
beschikbaar stellen.
23 april start officieel het Nationale vliegprogramma met de vitessevlucht uit Quievrain. Tevens zal
op Quievrain ook de traditionele zesdaagse van start gaan. De 6-daagse bestaat uit 3 vitesse- en 3
midfondvluchten. Doe allen mee, want ook hier zijn mooie geldbedragen te winnen voor de snelle
koppels. De vluchten die tellen voor de 6-daagse worden vermeld op het formulier met alle andere
competities.
27 april : Op Koningsdag kunnen we allemaal aan de oranjebitter en een toost uitbrengen op Willem
en Maxima. Onze koning zal op zijn verjaardag Maastricht bezoeken.
30 april staat de 2e vitessevlucht op het programma en gaan onze duiven de grens over naar
Niergnies.
Vogelgriep
Per 21 april 2021 zijn er nieuwe EU-regels van kracht. Door de nieuwe regels zijn er ook
consequenties voor de duivenliefhebbers en inkorflokalen binnen de drie en tien kilometer zone.
De consequenties voor 3 en 10 kilometer zone:
Er mogen geen vogels (dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de drie en tien kilometer
zone. De liefhebbers die wonen binnen deze gebieden kunnen niet inkorven voor wedvluchten of
africhtingen en tentoonstellingen. Gelegenheden waarbij vogels worden samengebracht zijn
verboden binnen de drie en tien kilometer zone. Lokalen binnen deze gebieden kunnen dus niet
gebruikt worden voor inkorvingen.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft op haar site de Dierziektenviewer. Dat is een
kaart waarop kunt u zien of en waar vervoersmaatregelen zijn door een uitbraak bij bedrijven.
Hopelijk blijven wij gevrijwaard van deze maatregelen. Rest mij iedereen veel succes toe te wensen
voor het seizoen 2022.
Tot de volgende krabbel,
Bestuur P.V. De Luchtklievers

