Informatie Taartvluchten
Er staat weer een nieuw Taartvluchten seizoen voor de deur. Na wederom een succesvol seizoen in
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 gaan we in 2021 op dezelfde voet verder.
Taartvluchten Brabant heeft inmiddels de beschikking over een vast chauffeur om de duiven weg te
brengen. Ons is te oren gekomen of het wellicht niet handig is om de vluchten op Zaterdag te
vervliegen. Hier hebben we naar gekeken en tot het volgende compromis gekomen om te zien of we
ook de laatste vluchten op deze manier nog een mooi aantal duiven krijgen. De duiven worden in
beginsel op Zaterdag ingekorfd en op Zondag losgelaten. De laatste vluchten hebben we ervoor
gekozen deze op Zaterdag te vervliegen en op Vrijdagavond in te korven.
Inmiddels is uit de diverse ervaringen gebleken dat dit initiatief zijn doel heeft bereikt. Op
verschillende hokken binnen de CC Uden is gebleken dat de Taartjongen met de opgedane ervaring
een goede start kunnen maken bij de aanvang van het vliegseizoen. De doelstelling van deze
vluchten was; late jongen en jonge duiven een bredere ervaring op te laten doen om goed te kunnen
instromen op de wedvluchten om grote verliezen te voorkomen.
Reden te meer om op de zelfde voet verder te gaan.
In het geval van COVID-19 zullen we gezamenlijk moeten werken met:
• Hou 1,5 meter afstand van elkaar;

Voor het komende Taartvluchten seizoen zal het concept nagenoeg niet veranderen.
• Inkorven bij PV Welkom te Uden;
• De inleg per duif is vastgesteld op € 0.55 cent per duif voor losplaatsen in Nederland en €
0,65 cent per duif voor losplaatsen in Belgie indien dit plaats zou vinden;
• Bij inkorving krijgt iedereen taart;
• In 2020 zal er wederom geen wedvluchten georganiseerd worden maar louter africhtingen;
• Iedereen korft zijn/haar duiven in op eigen risico;
• Deelnemers in het vierkant Nijmegen-Den Bosch en Beek en Donk en Tiel kunnen deelnemen
aan de Taartvluchten;
• Bij specifieke aanmeldingen zal de commissie bepalen wel of niet toelaten;
• Voor de eerste 2 vluchten geldt een aanmeld plicht. Aanmelden kan via het emailadres
taartvluchtenbrabant@gmail.com.
• Het vliegprogramma is vastgesteld maar hiervan kan de commissie afwijken indien zij dit
noodzakelijk achten;
• Bij de eerste inkorving dienen de entlijsten van de betreffende liefhebber ingeleverd te
worden.

