


 

            
    

    

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

    

Krantje nr 3   Krantje nr 3   Krantje nr 3   Krantje nr 3   09090909    mei ’20mei ’20mei ’20mei ’20    

Beste leden, 
 
Het is een ieder van ons niet ontgaan dat we een hele roerige tijd achter de rug hebben, wat betreft 
de bezetting van het bestuur. Met het opstappen van Bernard werden we met een groot probleem 
opgezadeld rondom het bijhouden van de nieuwe site, maar ook met allerlei andere secretariële 
zaken. 
Johan Stokkermans heeft een deel van die taken overgenomen, maar dit kostte zoveel tijd dat het 
voor hem feitelijk niet te combineren was met zijn werk. Zeker ook omdat we een nieuwe site 
hadden en alle informatie van de oude site van Bernard overgezet moest worden op de nieuwe site. 
Ik zal U het proces besparen, maar het goede nieuws is dat we Bernard bereid hebben gevonden 
weer toe te treden tot het bestuur. Hij zal daarbij ook de taak van secretaris weer op zich nemen. 
Dit overigens in zeer goed overleg met Johan. 
Vanaf deze plaats wil ik allereerst Johan bedanken voor alle inspanningen. Ook alle andere 
bestuursleden hebben een tandje bij moeten zetten om alles draaiende te houden, hetgeen ons 
overigens aardig gelukt is :) Mijn dank daarvoor. 
Tot slot natuurlijk Bernard voor zijn 'comeback'. Bernard: van harte welkom! 
 
Ronald Kil, voorzitter CC Breda 
 
 
Beste leden,                                                                                                     
 
Het vliegen met onze duiven lijkt steeds dichterbij te komen. 
Inmiddels is het protocol door de NPO aangepast en hebben wij als 
bestuur geanticipeerd op dat nieuwe protocol.  
Als alle liefhebbers zich aan deze protocollen houden, kunnen we 
mogelijk volop genieten van de aankomsten van onze duiven.  
Bedenk dat we min of meer aan de openbare weg staan en een telefoontje door een voorbijganger 
is zo gepleegd als we ons niet aan de regels houden. Verder gaat er actief gecontroleerd worden of 
we ons aan de regels houden, zowel vooraf het seizoen als tijdens het seizoen. Het is overigens niet 
alleen belangrijk omdat het moet, maar zeker ook voor de gezondheid van een ieder van ons. 
Hieronder staan de regels waar alle leden van de CC Breda zich aan zullen moeten houden als ze 
duiven in komen korven.  
In het filmpje dat toegevoegd is op de site, kunt u in grote lijnen zien hoe wij het inkorven gaan 
aanpakken. 
 
    
    
    
    

    



    

 

 

 

 

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/   

 

 



 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    

    
* De regels/protocollen rondom het inkorven:* De regels/protocollen rondom het inkorven:* De regels/protocollen rondom het inkorven:* De regels/protocollen rondom het inkorven:    
    
    
- In de inkorfruimte zijn drie mensen aanwezig, te weten A v Dijk als 
concoursleider, R Kil en T Timmers     als inkorvers. Johan is in het 

kantoortje om het computerwerk te verrichten. Deze functionarissen houden 1,5 meter afstand van 
elkaar. 
- Liefhebbers parkeren hun auto en blijven in de auto zitten tot ze aan de beurt zijn om hun mand 
af te geven. 
- Buiten de auto wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden. 
- Liefhebbers houden zelf bij wie er aan de beurt is. 
- De liefhebber die aan de beurt is, zet zijn mand (en eventueel de klok) op de tafel die voor de 
dubbele deuren staat.  
- Toon v Dijk ontsmet de mand (handvaten) en verplaatst de mand van deze tafel naar de 
inkorftafel. 
- Op dat moment kan de volgende liefhebber zijn mand op de tafel zetten bij de dubbele deuren. 
- Ronald en Toon T halen de duiven uit de mand, halen deze (indien nodig) over de antenne, en 
korven de duiven in.  
- Er wordt geen inkorfstaat voor de liefhebber uitgedraaid. 
- Als de duiven ingekorfd zijn, ontsmet Toon v Dijk de mand weer (handvaten) en zet hij de mand 
weer terug onder de tafel bij de klapdeuren. 
- De liefhebber kan zijn lege mand pakken, eventueel samen met de klok, en vertrekt direct weer 
met de auto. 
- Volgende liefhebber is aan de beurt en bovenstaand proces herhaalt zich. 
 
- Bij wisseling van de manden/liefhebber worden handen ontsmet, dan wel schone 
wegwerphandschoenen aangedaan door de concourssecretaris en de inkorvers. 
 
* Opmerkingen:* Opmerkingen:* Opmerkingen:* Opmerkingen: 
- Op het moment dat de duiven over de antenne gaan en de volgorde is belangrijk (getekende 
duiven), dan moet dit OF in het systeem ingevoerd worden door de liefhebber OF heel duidelijk 
aangegeven worden in de mand.  
- Doffers/duivinnen wordt afgelezen van de display van de systemen. 
 
****    De regels/protocollen rondom het afslaan:De regels/protocollen rondom het afslaan:De regels/protocollen rondom het afslaan:De regels/protocollen rondom het afslaan: 
- Liefhebbers parkeren hun auto en blijven in de auto zitten tot de klokken ingeleverd kunnen 
worden. 
- Liefhebbers zetten hun klok op de tafel bij de dubbele klapdeuren en gaan weer terug in de auto 
zitten. 
 
 
 



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!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Buiten de auto wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden. 

- Klok wordt ontsmet en naar Johan gebracht. 
- Johan leest de klok uit. 
- Als de klok gelicht is, wordt deze weer ontsmet en krijgt de liefhebber deze terug, samen met een 
uitdraai. 
- Liefhebber pakt zijn klok en vertrekt direct weer met de auto. 
 
ResuméResuméResuméResumé    
    
Wij zijn ons als bestuur er van bewust dat deze noodgedwongen maartregelen erg ingrijpend zijn, 
maar voor nu staat de gezondheid van ons allen op nummer 1, en zullen we er met z’n allen aan 
mee moeten werken om deze pandemie    mede onder controle te krijgen. Om met de woorden van 
minister Rutte te spreken, ( beter voorzichtig nu dan spijt achteraf ). 
    
We mogen ons al gelukkig prijzen dat we op dit moment mogen starten met het seizoen, hopelijk 
worden de grenzen van België en Frankrijk voor de duivensport snel toegankelijk. Ondanks de 
beperkingen hopen wij dat u de komende tijd toch weer enigszins kunt gaan genieten van onze 
mooie hobby. Voor nu pas goed op uzelf en uw familie, en blijf vooral gezond.   

    
Mededeling ringen administratieMededeling ringen administratieMededeling ringen administratieMededeling ringen administratie    ::::    

Door de ringenadministrateur is de serie 2020-1557001 t/m 2020-1557020 uitgegeven. 
Onduidelijk is wie deze serie in zijn bezit heeft. 
Wil degene die deze serie heeft zich melden, zodat de ringen op zijn naam gezet kunnen worden. 
Dit kan via telefoonnummer 076-5417414 of via de mail r.kil@curio.nl 
Alvast bedankt. 
 

Bijwerken site C.C.BredaBijwerken site C.C.BredaBijwerken site C.C.BredaBijwerken site C.C.Breda    
    
Op dit moment zijn we hard aan het werk om de site te voorzien van de nodige informatie, niet 
alleen voor het aanstaande seizoen maar proberen we ook zoveel mogelijk gegevens over te zetten 
van de oude naar de nieuwe site, denk hierbij aan de uitslagen en kampioenschappen van de 
afgelopen jaren. 
Natuurlijk willen we ook met de tijd mee gaan en zijn we hard bezig om verschillende 
vernieuwingen door te voeren, denk hierbij niet alleen aan de nieuwe site maar ook aan onze 
uitslag deze hebben we van een nieuwe look voorzien. 
 
Natuurlijk moet er op dit moment nog veel gebeuren, en zullen er regelmatig vernieuwingen worden 
doorgevoerd op de site etc., bezoek daarom regelmatig de site www.ccbreda.com om volledig op de 
hoogte te blijven van het laatste nieuws omtrent onze vereniging. 
 
 



 

 

 

 

 

               

 

 

 
 

                    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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Volgende krantje.Volgende krantje.Volgende krantje.Volgende krantje.    
    
Zodra er meer bekend is omtrent het vliegprogramma 2020 zullen wij u direct hiervan op de hoogte 
brengen via onze site en middels ons volgende krantje. 
    
    

    
    
De lotto loopt dit jaar van 28 maart t/m 19 september 2020, dat zijn in totaal 26 weken. Het 
verschuldigde bedrag zal met de eerstvolgende inkorving op uw briefje worden verrekend. 
 
Winnaars Lotto : 
 
DatumDatumDatumDatum        ReservegetalReservegetalReservegetalReservegetal        Winnaar Lotto 1Winnaar Lotto 1Winnaar Lotto 1Winnaar Lotto 1        Winnaar LoWinnaar LoWinnaar LoWinnaar Lotto 2tto 2tto 2tto 2    
 
28-03          29292929            Tonny van Grinsven  Geen Winnaar 
04-04         17171717   Ton van Beek   Ronald Kil 
11-04         15151515            Jan van Gils   René Rijnders 
18-04                              44444444            M.J.Peemen   Geen Winnaar 
25-04         29292929            Tonny van Grinsven  Geen Winnaar 
02-05         27272727   Geen Winnaar  Bernard Brouwer 
09-05         36363636   Geen Winnaar  Bob Roks             
    

    
    
Als we eenmaal officieel van start gaan met het seizoen starten we ook weer met het vervliegen 
van de dobbelsteen pot. Net als voorgaande jaren kunt u zich hiervoor opgeven bij Toon van Dijk. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



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 
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