


 

            
    

    

DierenspeciaalzaakDierenspeciaalzaakDierenspeciaalzaakDierenspeciaalzaak    
 

 

De best gesorteerde speciaalzaak voor de duivensport. 

 

Duivenvoer : Versele laga , Mariman , Witte molen ,Duivenvoer : Versele laga , Mariman , Witte molen ,Duivenvoer : Versele laga , Mariman , Witte molen ,Duivenvoer : Versele laga , Mariman , Witte molen ,    

Teurlings , Natural , Teurlings , Natural , Teurlings , Natural , Teurlings , Natural , Beyers en WierckBeyers en WierckBeyers en WierckBeyers en Wierck    

    

Hengelsport , Hondensport en Vogelzaden. 

 

HondentrimsalonHondentrimsalonHondentrimsalonHondentrimsalon    Petra.Petra.Petra.Petra.    

    

Gratis bezorging in Breda.Gratis bezorging in Breda.Gratis bezorging in Breda.Gratis bezorging in Breda.    

 

Donderdag nà 13.00 uur   Gesloten !Gesloten !Gesloten !Gesloten !    

    

    

Haagweg 210Haagweg 210Haagweg 210Haagweg 210    

                                                    4812 XE Breda4812 XE Breda4812 XE Breda4812 XE Breda    

076076076076    3031407303140730314073031407 

    

    

    

 



 

 

C.C.Breda 
 
Secr    : B.Brouwer 
E-mail : info@ccbreda.com 
            : www.ccbreda.com 

 
Krantje nr 24   19 dec. ’20 

 
 
 
 
Namens bestuur C.C.Breda wensen wij al onze leden en adverteerders sfeervolle kerstdagen en 
een voorspoedig sportief maar vooral een gezond 2021 toe. 
 
 
Mondkapjes plicht. 
 
Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat tijdens het betreden van het verenigingslokaal voorlopig 
voor de komende 3 maanden VERPLICHT is om een mondkapje te dragen. 
 
Wij verzoeken u met klem zich hieraan te houden, anders kunnen wij niet anders dan u de toegang 
weigeren. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidmaatschapskaarten en Ringen 2021 afhalen. 
 
Op zaterdag 2 januari 2021 is het weer zover dan kunt u uw lidmaatschapskaarten en de reeds 
bestelde ringen voor 2021 komen afhalen. 
De prijs voor de lidmaatschapskaart is hetzelfde als voorgaande jaren € 60,00 voor een individueel 
lid en € 83,50 voor een combinatie. 
 
Zaterdag  2 januari `21 van 13.00 t/m 14.30 uur. In ons verenigingslokaal Strijpenseweg 3 te 
Prinsenbeek.   GRAAG GEPAST BETALEN !! 
 
Door de op 14 december afgekondigde aangescherpte maatregelen i.v.m de Corona. Is per 15 
december een lockdown afgekondigd tot 19 januari `21 ( Nederland gaat voor 5 weken op slot ). 
Wij zijn dan ook genoodzaakt om hierop gepaste maatregelen te nemen voor wat betreft het 
uitgeven van de lidmaatschapskaarten en de ringen.  
 
De uitgifte zal gefaseerd plaats vinden. Er mogen niet meer dan 2 personen ( met mondkapje ) 
tegelijk naar binnen. U wordt verzocht waar mogelijk buiten in uw auto te wachten. 
 
Het uitgeven van de lidmaatschapskaarten/ringen zal op alfabet gaan. 
 
Leden waarvan hun achternaam begint met een A t/m M worden tussen 13.00 en 13.45 u. 
verwacht. 
 
Leden waarvan hun achternaam begint met een N t/m Z worden tussen 13.45 en 14.30 u. 
verwacht. 
 
Uiteraard hopen wij op uw aller medewerking en begrip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Uitreiking kampioensprijzen 2020 

De nieuw afgekondigde maatregelen rondom de Corona hebben helaas ook gevolgen voor het 
uitreiken van de kampioensprijzen. Wij als bestuur hadden gehoopt dat we in januari/februari 
`21 de kampioensprijzen als vanouds uit zouden kunnen reiken. 

De planning was om dit na de uitgifte van de lidmaatschapskaarten/ringen te doen, maar om 
veiligheidsredenen kan dit ook niet doorgaan.  

Wij zijn helaas genoodzaakt om deze uitreiking tot nader order uit te stellen.  

 
 
 

 

 

   Contributie C.C.Breda 2021

Contributie Individueel lid :

Union 3,50€           
Brabant-2000+N.P.O 20,00€        
C.C.Breda 36,50€        

Totaal 60,00€     

Combinatie :

Co-lidmaatschap 23,50€        

Totaal 83,50€     

Penningmeester :  J.Mouwen



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Batterijen vervangen  datalogger/module 

Beste leden, wij willen er u op attenderen dat het weer 5 jaar geleden is dat de meeste Unikon 
systemen zijn ingeleverd voor het vervangen van de batterijen. U kunt dit zelf controleren aan de 
onderzijde van uw datalogger/module ( op de sticker staat de datum ). 

Om er zeker van te zijn dat u komend seizoen niet in de problemen komt, geven wij u de 
mogelijkheid om de datalogger en module collectief via de vereniging in te leveren. U bent er dan 
van verzekerd dat u uw systeem op tijd vóór aanvang van het seizoen terug in uw bezit heeft. 

Inleveren kunt u op zaterdag 2 januari 2021 gelijktijdig met de lidmaatschapskaart afhalen.  

Leden waarvan hun achternaam begint met een A t/m M worden tussen 13.00 en 13.45 u. 
verwacht. 
Leden waarvan hun achternaam begint met een N t/m Z worden tussen 13.45 en 14.30 u. 
verwacht. 

 Wat zijn de kosten:  

Optie 1:  
Alleen batterijen vervangen van de opslagmodule € 36,00   
Alleen batterijen vervangen van de datalogger/duivenklok € 59,00 

  
Optie 2:         
Algeheel onderhoud van de opslagmodule (incl.batterijen vervangen) € 45,00 
Algeheel onderhoud van de datalogger/duivenklok (incl.batterijen vervangen) € 90,00  

Wij zullen er voor zorg dragen dat de nummers van de ingeleverde datalogger/module op naam 
wordt geregistreerd en als zodanig ook wordt ingeleverd.  

 

 



Voerspecialist 

 

Multimix 

Broedbakken  

 

  Super Spoedniks 

Voor alle constateersystemen 3 & 4 gats 

Duivenmanden  

 

Openingstijden :  

Maandag,dinsdag,donderdag en vrijdag van 

09.00 t/m 17.00 uur. Zaterdag van 09.00 t/m 

15.30 uur  Woensdag Gesloten! 

http://www.patagoon.nl/ 

Duivenvoer 

Vliegmengeling: 25KG 

Super vliegmengeling: 25KG 

Vliegmengeling met getoaste soja: 

25KG 

Super popcorn mengeling: speciale 

mengeling  

met alleen popcorn mais 25KG 

Kweekmengeling: 25KG 

Kweek soja: 25KG 

Kweek excellent: met 1e klas 

cribsmais 25KG 

Super dieet mengeling: gebaseerd 

op paddy  

en fijne zaden 20KG 

Zoontjes dieetmengeling: 20KG 

Zuiveringsmengeling: 20KG 

Duivengerst Patagoon: 20KG 

Rui basis extra: 25KG 

Rui winter: 25KG 

Rui winter excellent: 25KG 

Junioren mengeling: zonder mais 

25KG 

Snoepzaad: 5/20KG 

Ultra light: Jonge duivenvoer 

gebroken mais 20KG 

Super zuivering: v/d Toor paddij 

basis 20KG 

Gerry plus patagoon: 20KG 

 
De Patagoon 
Rij- en Uitweg 12/A 
4171CN Herwijnen 
Telefoon 0418-582264 
 

 

 



    

 

 

 

 

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 

 

 
Reuth 2 Baarle-Nassau 

 

 

* 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 

 

 

 

 

 
 

 Salmsalmstraat 14 

5175 CG Loon op Zand 

Duivensportprijzen 

 

 
 

Vera de Kruik 
 

 (0416) 361 775 

(06) 510 662 40 

  info@veradekruik.nl 

  www.veradekruik.nl/   

 

 



 
 
Nationaal Vliegprogramma 2021 
Definitief      28-11-20  

         

Week Datum Vitesse (6) Midfond (7) Dagfond(5+1) Marathon (5) Jong (11) Natour(5)  

11 20-3-2021               

12 27-3-2021               

13 3-4-2021               

14 10-4-2021 100             

15 17-4-2021 140             

16 24-4-2021 180             

17 1-5-2021 240             

18 8-5-2021   300           

19 15-5-2021   340           

20 22-5-2021 275   Afd.          

21 29-5-2021   320   Sector        

22 5-6-2021 275   Afd.         

23 12-6-2021   400   St. Vincent       

24 19-6-2021   300 Sector  Sector        

25 26-6-2021   340           

26 3-7-2021     Issoudun Sector 80 - 140     

27 10-7-2021   400   Dax 80 - 140     

28 17-7-2021     Sector  80 - 140     

29 24-7-2021         100 - 140     

30 31-7-2021     Reserve Afd.  Bergerac 150     

31 7-8-2021         250     

32 14-8-2021         300 Natour   

33 21-8-2021         350 Natour   

34 28-8-2021         Sector 400 Natour   

35 4-9-2021         250 Natour   

36 11-9-2021         Sector 400 Natour   

37 18-9-2021               

38 25-9-2021               

 
 

- Afstanden in dit vliegprogramma zijn indicatief 
- A21 is optioneel en kan worden ingevuld door de sectoren en afdelingen 
- Er zijn 5 Natourvluchten welke worden ingevuld door de Afdelingen 
- Afdelingen worden nadrukkelijk opgeroepen geen extra wedvluchten te plannen 
- Dit vliegprogramma geld voor 1 jaar. Het is de intentie van het NPO bestuur om het 

Nationale vliegprogramma voor een langere periode (3-5 jaar) vast te stellen. Echter door 
Covid  hebben we dit najaar niet of slechts beperkt kunnen vergaderen. Hopelijk kunnen we 



in het najaar van 2021 wel een brede dialoog voeren over het gewenste nationale 
vliegprogramma en dat vervolgens voor 3 of 5 jaar vastleggen. 
 

 
Grand Prix kalender Nationale vluchten  
 
Week     Naam   Losplaats   Speltype Opmerkingen 
23 Grand Prix Pyreneeën  St Vincent   Marathon  
24  Grand Prix Parijs  Sector   Dagfond  
25  Grand Prix TGV   Sector*   Midfond Ledenraad voorjaar ‘21  
26  Grand Prix Issoudun  Issoudun   Dagfond  
27  Grand Prix du Soleil  Sector*   Midfond  Ledenraad voorjaar ‘21  
30  Grand Prix Bergerac Bergerac   Marathon  
34  Grand Prix Talenten  Sector    Jong  
36  Grand Prix Najaar   Sector    Jong  

 
* Het NPO Bestuur gaat een nieuwe Sector indeling uitwerken samen met de afdelingen. Als er 
mogelijkheden komen om in de nieuwe sector indeling de Midfond vluchten M25 en M27 te 
vervliegen dan zal dit worden voorgelegd aan de voorjaars Ledenraad in 2021. 
 

Uitgangspunten Landelijk Vliegprogramma 
• Uniformiteit en dus voor iedere liefhebber zo veel mogelijk gelijke kansen. 

• Minder vluchten dan seizoen 2019, om daardoor zowel de liefhebbers als de vrijwilligers 
minder te belasten. 

• Voldoende mogelijkheden tot spel(vreugde) voor alle disciplines. 

• Opbouwmogelijkheden voor iedere speldiscipline 

• In verband met de logistiek de ruimte om bij uitzondering op zondag te kunnen concoursen, 
zoals gebruikelijk bij sommige Afdelingen. 

• De 6e Dagfond vlucht E30 is een reserve vlucht en wordt wat invulling betreft overgelaten  
aan de Afdelingen waarbij samenwerking om tot een sectorlossing te komen de voorkeur 
heeft. 

• Eerste 3 vluchten voor de jonge duiven zijn wedvluchten, om daarmee ook de deelname te 
bevorderen en door de beperkte afstanden voldoende instapmogelijkheden te bieden. 

• Natour in stand houden als spelmogelijkheid voor oude en jonge (op leer) duiven. 
 
 

Afspraken en kampioenschappen: 
1. Start officiële vliegseizoen 10/11 april. Einde officiële vliegseizoen 11/12 september. 

 
2. Vitesse vluchten, 5 van de 6 tellen. Start Vitesse 10/11 april. Einde Vitesse 5/6 juni. Om tot 

een correcte berekening van de nationale kampioenschappen te kunnen komen is het nodig 

dat de samenstelling van de samenspelen aan ons bekend gemaakt wordt. Het is ook zaak 

dat de “splijtleden” direct worden doorgegeven. 

 

3. Midfond vluchten, 6 van de 7 vluchten tellen. Start Midfond 8/9 mei. Einde Midfond 10/11 

juli. Om tot een correcte berekening van de nationale kampioenschappen te kunnen 

komen is het nodig dat de samenstelling van de samenspelen aan ons bekend gemaakt 

wordt. Het is ook zaak dat de “splijtleden” direct worden doorgegeven. 

 



4. Dagfond vluchten, 4 van de 5 vluchten (E20, E22, E24, E26, E28) tellen. Start Dagfond 22/23 
mei. Einde Dagfond uiterlijk 31 juli/1 aug. De resultaten worden uit de afdelingsuitslag 
gehaald. Bij afdelingen die bij de Eendaagse fond vluchten met een gesplitste 
uitslag werken mag de gesplitste uitslag gebruikt worden. De uitslagen mogen 
maximaal in tweeën worden gesplitst. Uitsluitend indien een van de meetellende 
vluchten vervalt voor de dagfond dan mag de reserve vlucht E30 worden 
meegeteld voor de kampioenschappen en de Olympiade.  
 

5. Marathon vluchten starten op vrijdag 11 juni met de Nationale vlucht St. Vincent.  Op St. 
Vincent zijn geen jaarlingen toegestaan. Op de overige Marathon vluchten zijn wel jaarlingen 
toegestaan. Er tellen 3 vluchten voor het duifkampioenschap en 4 van de 5 voor de  hok 
kampioenschapen. De Sectoren mogen optioneel een Sector vlucht (A21) inplannen op 
vrijdag 28 mei. Deze vlucht telt niet mee voor de nationale kampioenschappen en de 
Olympiade. 

 

6. Jonge duiven programma start 3 /4 juli. Einde Jonge duiven programma 11/12 september. 
Voor het nationaal kampioenschap tellen 6 van de 8 vluchten in de periode van 24/25 juli tot 
11/12 september. Op de jonge duiven vluchten zijn alleen jonge duiven toegestaan. Om tot 
een correcte berekening van de nationale kampioenschappen te kunnen komen is het nodig 
dat de samenstelling van de samenspelen aan ons bekend gemaakt wordt. Het is ook zaak 
dat de “splijtleden” direct worden doorgegeven. 
 

7. Bij alle Nationale Kampioenschappen is de prijsverhouding 1:4. dit geldt voor zowel 
de aangewezen / onaangewezen kampioenschappen als de duifkampioenschappen.  
 

8. Voor het onaangewezen kampioenschap  gelden dezelfde regels als in voorgaande 
jaren:  
De punten van alle geconstateerde duiven worden bij elkaar opgeteld en dit totaal 
wordt gedeeld dat het aantal ingekorfde duiven. Met een minimaal deelgetal van 
10 voor de categorieën Vitesse, Midfond en Jonge duiven. Een minimaal deelgetal 
van 5 geldt voor de categorieën Eendaagse fond en Marathon. 
 

9. Voor het aangewezen kampioenschap gelden de volgende regels:  
Het gemiddeld aantal punten van 2 geklokte duiven uit de eerste 3 duiven van de 
inkorflijst (de 3 eerst getekenden). Dus worden alle 3 getekende duiven op tijd 
geklokt, dan worden de punten van de eerste 2 geklokte getekenden opgeteld en 
daarna gedeeld door 2.Worden er 2 van de 3 getekende duiven geklokt, dan 
worden de punten van deze 2 duiven opgeteld en daarna gedeeld door 2. (Dit geldt 
ook als er maar 2 duiven zijn ingekorfd). Wordt er maar 1 van de 3 getekende 
duiven geklokt, dan worden de door deze duif behaalde punten door 2 gedeeld. 
(Dit geldt ook als er maar 1 duif werd ingekorfd)  
 

10. Kilometergrenzen per categorie op de minimale afstand per Afdeling/Sector bij de 
berekening van de Nationale Kampioenschappen. 
Vitesse  100 tot 350 kilometer  
Midfond 300 tot 500 kilometer  
Dagfond 500 tot 750 kilometer 
Marathon vanaf 700 kilometer 
Jonge duiven minimale afstand 100 kilometer en maximale afstand rekening houdend met 

de losplaatsen genoemd in het NPO Wedvluchtreglement. 



 
11. Als de duiven niet op de geplande losplaats gelost kunnen worden (een 

zogenaamde terugvlucht) dan blijven de bovengenoemde minimale afstanden van 
kracht om de vlucht mee te laten tellen voor het betreffende kampioenschap met 
een marge van 5% zoals ook bij de Olympiade criteria van toepassing is.   
 

12. Voor de Olympiade tellen respectievelijk minimumafstanden van 100, 300 en 500 km met 5% 
marge. Vluchten onder de 95, 285 en 475 km tellen dus niet meer voor die discipline voor de 
Olympiade, eventueel wel voor een andere discipline.  

 
13. Om iedereen gelijke kansen te geven tellen in 2021 alleen de vluchten van het Nationale 

vliegprogramma inclusief Natour en het ZLU programma en exclusief A21 voor de Olympiade.  
Uitsluitend indien een van de meetellende dagfond vluchten vervalt mag de 
reserve vlucht E30 worden meegeteld voor de Olympiade.  
 

14. Extra vluchten, taartvluchten etc. tellen niet mee voor de Olympiade. Deze afspraak gold 
reeds voor 2020 en geld met terugwerkende kracht ook voor de vluchten vervlogen in 2019. 
 
 

Wijzigingen en voorbehoud 
1. Het Nationale vliegprogramma en Nationale kampioenschappen 2021 zijn in  

bijzondere omstandigheden tot stand gekomen. Het is niet uitgesloten dat door 
veranderende omstandigheden in de toekomst het Nationale vliegprogramma en of 
kampioenschappen worden aangepast.  

2. Er kunnen zich in het vliegseizoen onverwachte situaties voordoen door bijvoorbeeld 

weersomstandigheden, afgelasting van vluchten, epidemieën, vervoersverboden, 

veranderende wet- en regelgeving en andere niet nader genoemde omstandigheden 

welke impact hebben op een regulier verloop van de wedvluchten. In die gevallen 

kan het NPO bestuur besluiten de regels, al dan niet tijdelijk, aan te passen. 

3. Als de duiven niet op de geplande losplaats gelost kunnen worden (een 

zogenaamde terugvlucht) dan kan het NPO bestuur in bijzondere 

omstandigheden besluiten af te wijken van de kilometer grenzen voor de 

respectievelijke spelonderdelen. 

4. Er kunnen zich in het vliegseizoen onvoorziene omstandigheden voordoen door 

herindeling van samenspelen, vorming van nieuwe samenspelen, niet langer 

beschikbaar zijn van uitslagen en andere niet nader genoemde omstandigheden 

welke een onbedoelde impact hebben op een eerlijk verloop van de Nationale 

kampioenschappen. In die gevallen kan het NPO bestuur besluiten de regels, al dan 

niet tijdelijk, aan te passen. 

5. Aanpassing omvat ook het al dan niet tijdelijk herindelen van spelverbanden. 

6. De besluiten van het NPO bestuur zijn bindend in deze. Het NPO en haar bestuur kan 

niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde materiele of immateriële schade als 

gevolg van genomen besluiten. 

7. Wijzigingen van het Nationale vliegprogramma en of Nationale kampioenschappen 
worden gepubliceerd in Op de  Hoogte en de NPO site.   

 

Het NPO bestuur 



Spreekuren maandag t/m vrijdag 12.30 – 

13.30 uur 

18.00 – 19.30 uur 

Verder volgens afspraak 

Let op: Het vrijdag avondspreekuur is komen 
te vervallen.

Dierenarts 

C.P.Timmers

Burg. Pastoorstraat 48 

4835 KG Breda 

(076) 565 09 60

 www.dierenartstimmers.nl 

Nieuwe Haagdijk 36 

4811 TE Breda 

Cafetaria 

Piet Schraven 

(076) 521 26 76

Openingstijden 

Woe/Za 12:30 - 24:00 

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 

 benoistbreda@zonnet.nl 

 

Openingstijden 
Maandag gesloten 

Di/Vr 9:30 - 18:00 

Za 10.30 - 17:00 
 

   www.benoistkantoorvakhandel.nl  

 

 
 

Haagweg 32 

4814 GE Breda 

 



Mooie prestaties leden C.C.Breda 2020 

 

 

F.Z.N-Gouden Ringen ( Brababant-2000/Oost-Brabant/Zeeland ) 

 

Bernard Brouwer  9e Gouden Marathon kampioen 2020 

C.Vergouwen   2e Super gouden crack over 3 jaar 7-3713434 

 

Nationale kampioenschappen 2020 

Bernard Brouwer  9e Nationaal Marathon kampioen aangewezen 2020 
    21e Nationaal Marathon kampioen onaangewezen 2020 
 
C.Vergouwen   10e Nationaal Marathon kampioen aangewezen 2020 
    81e Nationaal duifkampioen Marathon 2020 
 

A.Timmers       22e Nationaal jonge duiven kampioen onaangewezen 2020 

 

R.C.C.Beens   37e Nationaal midfond kampioen aangewezen 2020 

 

Comb T & T van Grinsven 90e Nationaal duifkampioen Jeugd met Senior 2020 

 

Comb C & F Nulle  93e Nationaal midfond kampioen aangewezen 2020 

 

 

 

 

 

 



N.P.O. Afdeling 2 || Brabant 2000  
 

Ruud Beens   4e Midfond kampioen aangewezen 2020 
 
 
C & F Nulle   9e Midfond kampioen aangewezen 2020 
 
 
C Vergouwen   1e Marathonkampioen aangewezen 2020 
    5e Marathonkampioen onaangewezen 2020 
 
Bernard Brouwer  4e Marathonkampioen aangewezen 2020 
    3e Marathonkampioen onaangewezen 2020 
 
 

 
 

Union de Baronie  / Rayon 3 
 

Ruud Beens   2e Midfondkampioen aangewezen 2020 
 
Comb C & F Nulle  4e Midfondkampioen aangewezen 2020 
    7e Midfondkampioen onaangewezen 2020 
 
A.L.L. van Grinsven  7e Midfondkampioen aangewezen 2020 
    6e Midfondkampioen onaangewezen 2020 
    5e Jongen kampioen aangewezen 2020 
    7e Generaal kampioen onaangewezen 2020 
 
A.Timmers  5e Midfondkampioen onaangewezen 2020 
  3e Duifkampioen jong 2020 
 
C.Vergouwen  1e Marathonkampioen aangewezen 2020 
  4e Marathonkampioen onaangewezen 2020 
 
Bernard Brouwer  1e Marathonkampioen onaangewezen 2020 
  3e Marathonkampioen aangewezen 2020 
 
Team de Weerd  4e Jongen kampioen onaangewezen 2020 
 
 
J.G van Wanrooy  2e Natourkampioen aangewezen 2020 
    1e Natourkampioen onaangewezen 2020 
    3e Duifkampioen natour 2020 
 
    

 



Bouwbedrijf Dan 
Eigenaar : Daniël Godek 

Tel 06-50744922 
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