Giant Najaarsklassiekers afdeling 10 en 11
De commissie “Najaarsklassiekers op Urk” is al sinds 2006 een van de toonaangevende organisatoren
van najaarsvluchten in Nederland.
Ook in 2020 wordt dit toetje op het seizoen weer georganiseerd
Voor de afdeling 10 kan er ingekorfd worden in de volgende vereniging:
0102 Koeriers Onderdendam (agnesduifje@hotmail.com) (ophaaltijd eerste vlucht: 20.45 uur, andere
vluchten: 20.15 uur)
Voor de afdeling 11 (leden uit anderen mogen daar ook inkorven) kan er ingekorfd worden bij:
0210 De Blauwe Doffer Damwoude (blauwedoffer.damwoude@gmail.com) (ophaaltijd eerste vlucht:
19.30 uur, andere vluchten 19.00 uur)
0226 De Blauwband Balk (reitze96@live.nl) (ophaaltijden 21.00 uur)
0268 De Vredesduif Noordwolde (albertjandejong@hetnet.nl) (ophaaltijd eerste vlucht: 22.15 uur,
andere vluchten: 21.45 uur)
0433 Flevoland Urk (taartvluchten@gmail.com) (ophaaltijd eerste vlucht: 23.30 uur, andere
vluchten: 23.00 uur)
Het programma voor de Oostlijn
19-09-2020 Duiven
26-09-2020 Boxtel
03-10-2020 Weert
10-10-2020 Tongeren
17-10-2020 Bierges
Er kan ook nog ingekorfd worden op de westlijn:
Dit kan alleen bij:
0433 Flevoland Urk (taartvluchten@gmail.com) (ophaaltijd eerste vlucht: 21.45 uur, andere
vluchten 23.00 uur)
Het programma voor de Westlijn
19-09-2020 Asse-Zellik
26-09-2020 Bierges
03-10-2020 Quievrain
10-10-2020 Arras
19-10-2020 Peronne

Het is niet mogelijk om zowel op de west- als oostlijn voor de prijzen te spelen, wel mag er op beide
vluchten worden ingekorfd, maar dan moeten de duiven op 1 vlucht als vrachtduiven worden
ingekorfd.
Op deze vluchten zijn heel veel prijzen te winnen, zoals een fiets (Giant), een i-pad, vlees, en heel
veel vis van Urk (de grootste visleverancier van Europa) Uiteraard mag u vrachtduiven meegeven
(deze hoeven dit jaar niet via de klok), maar het is ook heel aantrekkelijk om gewoon uw klok te
zetten.
Vrachtduiven zijn 85 euro cent (incl. lossingsvergunningen en 5 cent voor het inkorflokaal),
Prijsduiven zijn 1 euro, hiervoor kunt u veel, heel veel prijzen winnen en daarvoor hoeft u niet boven
aan de uitslag te staan.
In verband met de controleprotocollen dient u uiterlijk woensdagavond 20.00 uur, voor de
wedvlucht van zaterdag, door te geven hoeveel duiven u wilt spelen, of u wilt klokken (de eerste
keer ook even het systeem doorgeven), uw lidnummer, uw naam, uw woonplaats, uw
telefoonnummer en uw voorkeurstijd van inkorven (zie ophaaltijden bij inkorflokaal min 20
minuten voor het klaar maken van de manden). Zie de mailadressen achter het inkorflokaal waar
u wilt inkorven. Geef bij Urk ook even door op welke vlucht u wilt inkorven.
De kantines van de clublokalen van De Blauwe Doffer en PV Flevoland zullen tijdens de
najaarsklassiekers gesloten blijven.
Wij danken het afdelingsbestuur van de afdeling 11 voor hun medewerking om deze vluchten
organisatorisch mogelijk te maken. Wij danken ook vervoerder Joop Vlasman en Nationaal losser
Jelle Kooistra voor hun steun op hun vakgebied. Zonder al deze steun is de organisatie van deze
mooie vluchten in het najaar onmogelijk.
Deze weken volgt nog veel informatie welke is te volgen op www.taartvluchten.nl .

