
P E R S M E D E D E L I N G    24/07/2019  –  vluchten 27, 28 & 29/07/2019 
Hiermede bevestigen wij de inhoud van onze persmededeling van 22/07/2019, 
zoals hierna opgenomen. We maken er u evenwel attent op dat voor zondag 
28/07/2019 nog onweders worden voorspeld zodat de mogelijkheid bestaat dat 
vluchten georganiseerd op zondag 28/09/2019 worden uitgesteld tot maandag 
29/07/2019. 
Rekening houdend met deze wijziging (verplaatsing van de vluchten van 
zaterdag 27/07/2019 naar zondag 28/09/2019) en ingevolge de logistieke 
problemen bij transporteur Bauwens vindt u hierna de uitzonderingen op onze 
persmededeling van 22/07/2019: 

• Voor de SPE Henegouwen/Waals-Brabant en de SPE Luik/Namen/Luxemburg 

worden de snelheidsvluchten beperkt tot 1 vlucht met inkorving op zondag 

28/07/2019 met lossing op maandag 29/07/2019 voor volgende vluchten: 

• Luik: Dizy-le-Gros 

• Namen: Soissons 

• Waals-Brabant: Soissons en schrapping van de voorziene vluchten uit Vervins 

en Nanteuil 

• Voor Henegouwen (Wybo – Paradis) en Luxemburg (Groupement 

Luxembourgeois) blijven de onderrichtingen, opgenomen in de eerste 

persmededeling integraal van toepassing 

• Voor de PE Vlaams-Brabant: 

• Soissons en schrapping van de voorziene vlucht uit Nanteuil 

• Voor de PE West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen (Westenlijn): 

• Châteauroux wordt vervangen door Blois met inkorving op vrijdag 26/07/2019 

en lossing op zondag 28/07/2019 (voor West-Vlaanderen mogen enkel de 

nationale inkorvingsburelen inkorven) 

• Châteaudun wordt vervangen door Fontenay met inkorving op vrijdag 

26/07/2019 en lossing op zondag 28/07/2019 (voor West-Vlaanderen mogen 

enkel de provinciale inkorvingsburelen inkorven) 

• Arras & Clermont: inkorving op zaterdag 27/07/2019 en lossing op zondag 

28/07/2019 (voor West-Vlaanderen mogen enkel de provinciale 

inkorvingsburelen inkorven) 

  
Gelieve eveneens te noteren dat de inkorvingsuren voor de lokalen met 
vervoerder Bauwens mogelijks wijzigingen zullen ondergaan. Verdere info zal 
hiervoor door de betrokken vervoerder worden verstuurd aan de 
inkorvingsburelen. 
Rekening houdend met de hoge temperaturen voorzien voor zaterdag 
27/07/2019, worden de vervoerders verzocht om voor de wedvluchten met 2-
nachtenmand op de lossingsplaats toe te komen 1 uur vóór zonsondergang. 



De verenigingen worden nogmaals herinnerd aan het feit dat voor Souillac 
(inkorving op donderdag 25/07/2019) het aantal duiven met 10% dient 
verminderd te worden. 
De tabellen met vermelding van de vluchten per PE/SPE die worden in 
aanmerking genomen voor de nationale kampioenschappen 2019 zullen in 
functie van de hierboven vermelde wijzigingen worden aangepast. 
 


