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Dierenspeciaalzaak 
 
 
De best gesorteerde speciaalzaak voor de duivensport. 

 
Duivenvoer : Versele laga , Mariman , Witte molen , 

Teurlings , Natural , Beyers en Wierck 
 

Hengelsport , Hondensport en Vogelzaden. 
 

Hondentrimsalon Petra. 
 

Gratis bezorging in Breda. 
 

Donderdag nà 13.00 uur Gesloten ! 
 
 

Haagweg 210 
4812 XE Breda  

076 3031407 
 
                      

 



 

Cees Brekelmans 
 

Voor al uw bloemen, planten, 
 

bruids- en grafwerk  
 
 
 
 
 
 

 

Cees Brekelmans wenst alle duivenmelkers een goed seizoen toe. 
 

Hoek : Haagweg/Oranjeboomstraat - Breda  
 06-546 44 378 - Fax 076-522 79 77  

 
 
 
 
 
 
 

VLEESHANDEL 
 

Piet Manders 
 

* Voor al uw soorten vlees 
* Ook voor het vullen van uw diepvries  

* Alles tegen concurrerende prijzen 

* En natuurlijk 1ste kwaliteit 
 

Wij zijn elke zaterdag geopend voor 
particulieren van 

09.00 t/m 14.00 uur. 
 013 507 89 81 

 
Reuth 2 Baarle-Nassau  

 
 
 
 
 

 

Duivensportprijzen  
 
 
 
 
 
 

 

 VERA  DE  KRUIK 

Salmsalmstraat 14 (0416) 361 775  
  

5175 CG Loon op Zand (06) 510 662 40  

  info@veradekruik.nl 

  www.veradekruik.nl/  
 



 
 

      Secretariaat                                                                 OFFICEEL ORGAAN 
 
     j.stokkermans@ziggo.nl 
                                                                          VAN DE 
         06-13627829                                                                     

                        CC BREDA 
            

   

   
    

   
    

  

 
Krantje nr 2  15 maart ’20 

  
 

    Opleervlucht   - DUFFEL 
    Afstand      - 60 Km 

    Vrachtprijs    - € 0,57 per duif 
    Datum & Lostijd  - Zaterdag 28 maart los vanaf 08.00 uur 

    Inkorfdatum & tijd   - vrijdag 27 maart van 18.00 t/m 19.15 uur Locatie  
                                             Strijpenseweg 3 in Prinsenbeek 

    Afrekenen   - Voor het inkorven van de duiven. 
 

   Wedvlucht   -Bierges  

   Afstand      -94 Km 
   Vrachtprijs   - € 0,67 

   Datum & Lostijd   - Zaterdag 04 april los vanaf 08.00 uur 
   Inkorfdatum & tijd   - Vrijdag 3 april van 18.00 t/m 19.15 uur Locatie  

       Strijpenseweg 3 Prinsenbeek 
   Afrekenen    - Na het afslaan van de volgende vlucht 

   Bijzonderheden   - C.C Breda Concours  ( 1 )   
 

 
   Opvang duiven 

    
   Vanaf het weekend 3 april t/m het laatste weekend van het seizoen heeft u weer de  

   Gelegenheid on duiven welke u opvangt op vrijdag avond tijdens het inkorven aan te 
   Leveren voor kwart over 7. Deze duiven worden opgehaald door de beheerder van het   

   Centraal   Hok “Waspik “welke er zorg voor draagt dat deze worden opgegeven     

   bij het N.P.O 
   

    
       

             

mailto:j.stokkermans@ziggo.nl


 
 

 

Vluchtprogramma 2020 C.C.Breda  
 

 

Vitesse              

Datum   Vlucht Afstand Inkorven Vracht Spelverband 
                  

            

04-04    Bierges 94 ,, 03-04 € 0,67 1  

11-04    Quievrain 145 ,, 10-04 € 0,67 1+3  

18-04    Niergies 185 ,, 17-04 € 0,67 1+3  

25-04    Peronne 226 ,, 24-04 € 0,67 1+3  

02-05    Morlincourt 255 ,, 01-05 € 0,67 1+3  

16-05    Morlincourt 255 ,, 15-05 € 0,67 1+3  

23-05    Pont St.Max 305 ,, 22-05 € 0.82 1+3  

           

           

           

Midfond              

09-05    Melun-Andrezel 359 ,, 07-05 € 1,02 1+3+5  

30-05    Melun-Andrezel 359 ,, 28-05 € 1,02 1+3+5  

06-06    Sens 392 ,, 04-06 € 1,02 1+3+5  

13-06    Jouy-le-Chatel 314 ,, 12-06 € 1,02 1+3+5  

20-06    Melun 359 ,, 18-06 € 1,02 1+3+5  

27-06    Sens 392 ,, 25-06 € 1,02 1+3+5  

11-07    Gien 450 ,, 09-07 € 1,02 1+3+5  

Fond               

23-05    Issoudun 552 ,, 21-05 € 1,57  1+3+5 

06-06    Montlucon 605 ,, 04-06 € 1,57  1+3+5 

13-06    St.Vincent 998 ,, 09-06 € 2,52  1+3+5+Sector 1-NAT 

20-06    Bordeaux 844 ,, 16-06 € 2,52  1+3+5+Sector 1 

20-06    La.Souterraine 643 ,, 18-06 € 1,57  1+3+5+Sector 1a 

04-07    Agen 881 ,, 01-07 € 2,52  1+3+5+Sector 1 

04-07    Issoudun 552 ,, 02-07 € 1,57  1+3+5+Sector 1a-NAT 

11-07    Dax 979 ,, 07-07 € 2,52  1+3+5+Sector 1-NAT 

18-07    Argenton  605    16-07          € 1,57                 1+3+5+Sector 1a 

01-08    Bergerac                        817        “ 28-07 € 2,52  1+3+5+Sector 1-NAT 

01-08    Chateauroux                     575 “ 30-07 € 1,57  1+3+5 

           

Jonge duiven              

18-07    Bierges   94   “    17-07 € 0,67 1+3  

25-07    Quievrain 145   “      24-07          € 0,67 1+3  

01-08    Niergies 185        “      31-07          € 0,67 1+3  

08-08    Morlincourt 255      “ 07-08 € 0,67 1+3  

15-08    Jouy-Le Chatle 314   “           14-08       € 1,27 1+3  

22-08    Sens                             359       “           20-08              € 1,27 1+3  

 

 



           

           

29-08    Lorris 439 ,, 28-08 € 1,27  1+3+5 

05-09    Pont st Max 305 ,, 29-08 € 0,82  1+3 

12-09    Orleans 455 ,, 10-09 € 1,27  1+3+5+Sector 1a 
 
 

Natour       

15-08  Bierges 94 ,, 14-08 € 0,65 1+3 

22-08  Quievrain 145 ,, 21-08 € 0,65 1+3 

29-08  Peronne 226 ,, 28-08 € 0,65 1+3 

05-09  Pont st Max 305 ,, 04-09 € 0,65 1+3 

12-09  Morlincourt 255 ,, 11-09 € 0,65 1+3 

        

 

Spelverband :          

1 = C.C.Breda  5 = Brabant 2000 

3 = 1 Rayonuitslag Union de Baronie      

Sector 1-Nat   = Nationaal      

Sector 1   = Limburg-Oost-Brabant-Zeeland en Brabant-2000  

Sector 1a   = Zeeland en Brabant-2000      

Sector 1-int.NAT = Benelux      

Africhting vluchten      ZLU- vluchten Inkorven 

      19-06 Pau  15-06 

28-03  Duffel  Zaterdag 26-06 Agen  22-06 

04-04  Bierges**  Zaterdag 03-07 Barcelona  28-06 

20-06  Duffel*                         Zaterdag 10-07 St.Vincent  06-07 

28-06  Duffel             Zondag 17-07 Marseille  13-07 

05-08  Duffel              Woensdag 24-07 Narbonne  20-07 

12-08  Wolve rtem             Woensdag 31-07 Perpignan  27-07 

19-09  Pont St Max** Zaterdag      

         

          

         
 
               Vracht prijs opleervluchten Duffel Bierges Wolvertem € 0,57 
 
              Vracht prijs Pont St Max € 0,72 
 
 

 

I. Het is raadzaam voordat u gaat inkorven altijd onze internetsite en/of teletekst te raadplegen, Omdat er altijd op 
het laatste moment besloten kan worden dat er vluchten wijzigen! 

 

** Zijn officieel africhtingsvluchten maar indien de leden de C.C.Breda dit wensen kunnen deze als concours 
worden gespeeld. 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

Vooraf: Ingeleverde hoklijsten gecontroleerd adv eigendomsbewijzen en entingslijsten ingenomen. 
Voor de afwezigen: voor de eerste vlucht moeten deze zaken in orde zijn!  
 

1. Opening door de voorzitter 

2. Presentielijst ondertekenen. Er waren 29 leden aanwezig. We hadden afmeldingen van  

W Colsen, C v Wanrooij, C Ripmeester, P.Mertens,C van Gool. 

3. Goedkeuring van de notulen van de najaarsvergadering  

Er waren geen op- of aanmerkingen 

4. Jaarverslag secretaris: 

Johan Stokkermans geeft een korte samenvatting van het afgelopen seizoen. 

5. Financieel verslag: 

John Mouwen geeft een korte toelichting op het financieel verslag. 

Een vraag over de opbrengst van de bonnenverkoop wordt besproken 

6. Kascontrole 2019: 

Jan Breedijk verleent als kascontroleur decharge aan het bestuur 

7. Kascontrolecommissie 2020: 

Jan Breedijk en Ruud Beens 

8. Voorstellen leden CC Breda:  

Deze zijn er niet, dus kunnen we door naar het volgende agendapunt 

9. Mededelingen vanuit de Union:  

In de CC Breda is geen mogelijkheid tot inkorven via de fa Bauwens. Dit heeft te maken met de inzet van functionarissen 

en de kosten. In Made bestaat deze mogelijkheid wel. Datums en tijden zullen bekend gemaakt worden in De Uitslag. 

10. Mededelingen vanuit B2000: 

Vluchtprogramma is vanaf heden te vinden op de site van B2000 

 

PAUZE 

 

11. Activiteitencommissie:  

- 11-04 Paaseierenvlucht, te verdienen met de 1ste K-duif (iedere K-duif prijs) 

- 09-05 Moederdagtaarten-vlucht: 3 taarten te verdienen met de 3 eerste 3de getekende duiven 

- 30-05 Aardbeienvlucht: aardbeien voor de 1ste prijs, middelste prijs en de laatste prijs van het concours 

- Marathon-vlucht: vleespakket voor de 1ste prijs, middelste prijs en de laatste prijs van het concours (datum volgt nog) 

- 20-06 Asperge-vlucht: 3x asperges te verdienen met de 4de, 8ste en de 12de prijs 

- 15-8 Tijdrace, uitreiking prijzen met de BBQ 

- Raad de jaarling 

- Raad de jonge duif 

- Kwartetten (gelijkwaardige 4-tallen die een competitie spelen) Op de dagfond evt met trio’s of duo’s 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
Op de precieze invulling komt de activiteitencommissie nog terug. (Paaseiervlucht en moedertaartenvlucht eventueel een 

week eerder vervliegen zodat de prijzen met Pasen, respectievelijk met moederdag kunnen worden uitgereikt, datum 

voor het vervliegen van de vleespakketten, organisatie rondom raad de jaarling/jonge duif en het kwartetten)  

 

Het bestuur hecht er waarde aan om hier nogmaals te zeggen dat we het volste vertrouwen in de activiteitencommissie 

hebben en hun inzet zeer waarderen. Dat we vooraf op de hoogte willen zijn van de geplande activiteiten en hier mogelijk 

een welgemeend advies (en niets meer of minder) over willen geven, staat hier helemaal buiten. 

 

12. Mededelingen vanuit het bestuur: 

- In de winter zijn we naar vergaderingen geweest van de Union “De Baronie” en B2000, 

  ‘klokkenkarren’, traanplaten en mandenkarren zijn gemaakt, administratiehok is in orde  

  gemaakt, straatwerk voor container opgehaald en we hebben voorbereidende 

  vergaderingen gehouden. 

 

- Inkorven is van 18.00 uur tot 19.15 uur. Om 19.30 uur worden de duiven opgehaald. 

Als bestuur beseffen we dat dit erg vroeg is, zeker voor de werkenden onder ons. Alternatief was dat we als laatste van de 

ophaalroute kwamen te staan, hetgeen zou betekenen dat de duiven rond 23.00-23.30 uur opgehaald zouden worden. 

Dat houdt dan weer in dat onze functionarissen tegen middernacht pas thuis zijn en dat 2 à 3 keer per week, en dan maar 

hopen dat er geen vertraging is. Manden schoon maken is op dat tijdstip al helemaal geen optie meer. Wellicht het 

belangrijkste argument is echter dat op dat late tijdstip niemand bereid is om te blijven, terwijl dat juist meerdere mensen 

zouden moeten zijn.   

Hopelijk dat een ieder na deze uitleg begrip heeft voor de keuze. 

Mocht iemand door werk echt te laat zijn voor het inkorven, dan bestaat blijkbaar de mogelijkheid om nog in Oosterhout 

in te korven. Na overleg zouden de duiven dan toch in het CC-concours kunnen staan. 

 

- Opgevangen/uitgeselecteerde duiven: op vrijdag om 19.15 uur belt John Mouwen met de ‘ophaler’ of er opvang- en/of 

slachtduiven zijn. Zoja, dan komt hij ze ophalen. 

 

- Lotto-spel: gaat A van Dijk bijhouden tijdens het seizoen 

 

- Dobbelsteen-spel: gaat A van Dijk bijhouden tijdens het seizoen 

 

- Tentoonstelling 2020:  

Uit de vergadering blijkt dat de voorkeur ligt in het weekend van 11-12-13 december. Plan B is het weekend van 20-21-22 

november. We gaan navragen of en wanneer de locatie van Interpalomas beschikbaar is. 

 

- Kampioenenhuldiging:  

De voorkeur ligt op 19 december. Plan B is op zaterdag 28 november. Ook hier zijn we weer afhankelijk van de 

beschikbaarheid van de locatie. 

 

- Bestuurskandidaten: 

Toon Timmers geeft zich op als bestuurslid, waardoor het bestuur nu weer uit zeven personen bestaat. 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

- Rooster van aftreden:  

R Kil  voorzitter/ringenadministrateur                2021 

J Stokkermans secretaris/rekenaar    2023 

J Mouwen penningmeester    2022 

A v Dijk  concourssecretaris    2021 

P Nooren bestuurslid     2021 

C Vergouwen bestuurslid     2021 

T Timmers bestuurslid     2023 

Aangezien Johan de functie van Bernard heeft overgenomen, neemt hij ook zijn plaats in, in het rooster van aftreden. Dat 

houdt in dat Johan tot 2023 aangesteld is als bestuurslid/secretaris. 

 

- Functionarissen  

- Inkorvers: Jos Schoenmakers, Johnny Mouwen, Toon van Dijk, Johan Stokkermans, John 

  Mouwen, Cees Vergouwen, Ruud Beens (buiten vakantieperiode) 

- Manden schoon maken: Toon van Dijk en John Mouwen. Als we dit op vrijdagavond doen,  

  zijn er wellicht ook anderen die een handje kunnen helpen. 

- Afslaan: Johan Stokkermans en Toon v Dijk 

- Klok stellen: Toon van Dijk 

- Afrekenen: Toon Timmers 

- Meldpost: Dagfond Toon van Dijk, marathon John Mouwen 

- Bar: Wim van Deurse 

- Bar bevoorraden: Frank Nulle 

- App: Peter van de Zanden 

- Na het inkorven: zaal en buitenterrein weer netjes maken/vegen. Hopelijk zijn hier 

  voldoende vrijwilligers voor, onder het motto “vele handen maken licht werk” 

Terecht wordt de opmerking geplaatst dat een aantal mensen noodzakelijkerwijs wel heel veel taken op zich nemen. We hebben het in deze 
niet over degenen die niet kunnen vanwege werk, leeftijd of beperking, maar ieder ander zou eens in de spiegel kunnen kijken of hij ook niet 
een bijdrage zou kunnen leveren aan het hele duiven- en verenigingsgebeuren. Hier komt namelijk meer bij kijken dan enkel duiven inkorven 
en je klok laten lichten! 

1. Rondvraag 

- R Puffer: Moet je iedere week af komen rekenen?  

Antwoord: In principe wel, maar indien je niet kunt, laten weten aan T Timmers. 

- J v Wanrooij: Blijft de vrachtprijs hetzelfde? 

Antwoord: Ja, voor de liefhebber wel, maar intern verandert er iets aan de verdeling. 

- F Nulle: zijn de eerste 2 vluchten opleervluchten, niet meetellend voor het kampioenschap in de CC Breda? 

Antwoord: enkel de eerste opleervlucht (Duffel) is voor de CC Breda een opleervlucht. 

- B Brouwer: Kan ik, als ‘back-up’, ook na iedere vlucht z.s.m. de UDP’s ontvangen? 

Antwoord: Ja, dat kan. Johan gaat hier zorg voor dragen. 

- P Heeren: is het nog steeds klokken afslaan om 13.00 uur 

Antwoord: Ja, bij eventuele afwijkingen maken we dit bekend via de groeps-SMS 

- J Schoenmakers: is er bij de contractbesprekingen gesproken over het aantal parkeerplaatsen? 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

Antwoord: in eerste instantie zou op de plaats waar nu de stormbaan aangelegd is, parkeerplaatsen aangelegd worden. 

Aangezien er op dat moment nog niets zwart op wit stond, kunnen we hier geen aanspraak meer op maken of restitutie 

van de huurprijs vragen. 

- J Mouwen: Frank zou sleutels moeten hebben ivm de bevoorrading van de bar 

Antwoord: Frank gaat dit regelen op de inkorfdagen, dus heeft geen sleutels nodig. 

 

13. Afsluiting 

De vergadering wordt gesloten en iedereen wordt wel thuis gewenst.  

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Dierenarts 

C.P.TIMMERS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spreekuren maandag t/m vrijdag 

12.30 – 13.30 uur 
18.00 – 19.30 uur 

Burg. Pastoorstraat 48 

Verder volgens afspraak 
4835 KG Breda 

 (076) 565 09 60 
 www.dierenartstimmers.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cafetaria 

PIET  SCHRAVEN 
 

 

Openingstijden 
 (076) 521 26 76 Woe/Za 12:30 - 24:00 

 

Nieuwe Haagdijk 36 
4811 TE Breda  

 
Zo 12.30 - 22:30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe Haagdijk 12 
4811 TD Breda 

 

Op maandag zijn wij de gehele dag gesloten. De andere 
dagen van de week staan wij graag voor u klaar!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ambachtelijke slagerij  
 
 
 
 
 
 
 
 

 (076) 521 22 89 
 

(076) 522 90 88  

 www.slagerijkouwenberg.nl/ Al 
sinds 1928 staat slagerij kouwenberg bekend om haar 
kwaliteit en klantvriendelijkheid. Dagelijks staan wij 
voor u klaar met dagverse producten en dat proeft u! 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Konijnenberg 2 
4815 EH Breda 

 06-54217950 
 
 
 
 

 

___________________________________________________________________________________________
_  
 

Openingstijden : 
 

Maandag: 08.30 uur - 17.30 uur 
Dinsdag: 08.30 uur - 17.30 uur 
Woensdag: 08.30 uur - 17.30 uur 
Donderdag: 08.30 uur - 17.15 uur 
Vrijdag: 08.30 uur - 17.30 uur 
Zaterdag: 9.30-12.30 uur (alleen verkoop) 
Zondag zijn wij gesloten 

 

 

Adres: Telefoon:  E-Mail : 

Kalshoven 46 +31(0)76-5876239 jckoumans@gmail.com 

4825 AM Breda    

 www.ajbroeders.nl     
 

___________________________________________________________________________________________
_  
 
 
 

 

Kantoorvakhandel 

BENOIST 
 

 (076) 521 21 64 
 
Openingstijden 

benoistbreda@zonnet.nl Maandag gesloten 

Di/Vr 9:30 - 18:00 
Za 10.30 - 17:00  

       



 

Jaarverslag secretaris 2019 
 

Beste leden, we kunnen als bestuur 

en leden weer terugkijken op een 
geslaagd jaar. 
 

Seizoen 2019 

De weergoden waren ons afgelopen 
jaar zeer gunstig gezind, voor ons als 

liefhebber was het vaak onder 
prettige weersomstandigheden 

aangenaam 

om onze duiven op te wachten, onze 
duiven dachten hier waarschijnlijk 

anders over want deze moesten met 
grote regelmaat onder extreem zware 

omstandigheden, met warm weer en 
vaak ook kopwind hun weg terug 

naar huis zien te vinden. 
Afgezien van de jonge duiven, zijn er 

ondanks deze zware omstandigheden 
toch nog veel verliezen geleden. 

 
De deelname aan de vluchten in onze 

C.C.Breda is naar gelang het aantal 
leden wat we nog hebben aan de 

magere kant, dat heeft enerzijds te 

maken met het feit dat men zich 
toelegt op bepaalde spelvormen en 

anderzijds dat we een behoorlijk 
aantal niet actieve leden hebben, 

welke vaak door persoonlijke 
omstandigheden nagenoeg niet of 

nauwelijks kunnen inkorven. 
Misschien is hier een taak weggelegd 

voor onze leden onderling, om juist 
deze leden te ondersteunen zodat ze 

weer gemotiveerd worden om deel te 
nemen aan de vluchten. 

Op sportief vlak hebben onze leden 
weer behoorlijk hun mannetje 

gestaan, en stonden afgelopen winter 

op diverse podia tussen de grote 
kampioenen. En bewijzen hiermee dat 

men met onze vereniging terdege 
rekening moet houden op de diverse 

concoursen. 
Wij feliciteren hierbij dan nogmaals al 

onze kampioenen met hun behaalde 
resultaten. 

 

 

 



Ook dit jaar weer waren wij te gast 

voor onze tentoonstelling en 

feestavond bij “Interpalomas Lofts” 

van Dr.Henk de Weerd. Wij kregen 

van hem en zijn team de volledige 

medewerking om er weer een 

geslaagde avond/weekend van te 

maken. Uit de reacties van onze leden 

konden we opmaken dat ook hun met 

deze keuze enorm in hun nopjes 

waren. 

Waarvoor wij Dr. Henk de Weerd en 

zijn team nog hartelijk willen 

bedanken. 

 
   

 

Tot slot 

Rest mij nog mijn medebestuurders en leden, functionarissen te bedanken voor 

hun bijdrage en inzet welke hebben geleid tot slagen van dit wederom fantastische 

seizoen 2019, en spreek de hoop uit dat het voor u allen 2020 weer mooie 

sportieve hoogtepunten op mag gaan leveren. en  de mensen die de bonnen 

hebben geschonken nog heel hartelijk danken voor de schenkingen. 

we willen Bernard Brouwer nog bedanken voor de jaren als functionarissen en 

secretaris wat hij voor de cc heeft gedaan. 

 
 



 


