


 

            
    

    

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 Krantje nr Krantje nr Krantje nr 5555            23232323    mei ’20mei ’20mei ’20mei ’20    

TrainingsvluchtTrainingsvluchtTrainingsvluchtTrainingsvlucht        ----    IttervoortIttervoortIttervoortIttervoort                            
Afstand   - 90 km 
Vrachtprijs  - € 0.67 per duif 
Datum & lostijd  - Zaterdag 30 mei los vanaf 07.00 uur. 
Inkorfdatum & tijd - Vrijdag 29 mei van 17.30 u. t/m 19.15 u. 
Afrekenen  - 1 week later met afslaan van de volgende vlucht. 
Bijzonderheden      - Ittervoort is tevens een testvlucht voor de systemen, de duiven zullen dan  

 - over de antenne worden gehaald en een uitslag worden gemaakt. 
  - LET OP !! deze telt niet mee voor de kampioenschappen. 
Opgeven deelname - Voor deelname aan de trainingsvluchten is het verzoek van Brabant-2000 
 - zich vooraf op te geven, opgeven kunt u tot uiterlijk de Donderdag Donderdag Donderdag Donderdag     

    ----    voorafgaand tussen 17.00 u. en 18.00  tussen 17.00 u. en 18.00  tussen 17.00 u. en 18.00  tussen 17.00 u. en 18.00  via email info@ccbreda.com en  
 - Tel : 06-47234926 
 

 
 
TrainingsvluchtTrainingsvluchtTrainingsvluchtTrainingsvlucht        ----    GronsveldGronsveldGronsveldGronsveld    
Afstand   - 107 km 
Vrachtprijs  - € 0.67 per duif 
Datum & lostijd  - Zaterdag 6 juni los vanaf 07.00 uur. 
Inkorfdatum & tijd - Vrijdag 5 juni van 17.30 u. t/m 19.15 u.  
Afrekenen  - 1 week later met afslaan van de volgende vlucht. 
Bijzonderheden      - Gronsveld is tevens een testvlucht voor de systemen, de duiven zullen dan  

 - over de antenne worden gehaald en een uitslag worden gemaakt. 
 - Tevens eerste vlucht met voorlopige uitslag op Compuclub. 
  - LET OP !! deze telt niet mee voor de kampioenschappen. 
Opgeven deelname - Voor deelname aan de trainingsvluchten is het verzoek van Brabant-2000 
 - zich vooraf op te geven, opgeven kunt u tot uiterlijk de Donderdag Donderdag Donderdag Donderdag     

    ----    voorafgaand tussen 17.00 u. etussen 17.00 u. etussen 17.00 u. etussen 17.00 u. en 18.00  n 18.00  n 18.00  n 18.00  via email info@ccbreda.com en  
 - Tel : 06-47234926 
 
    
Inleveren Inleveren Inleveren Inleveren entingslijstenentingslijstenentingslijstenentingslijsten    
    
Ten overvloede delen wij u mede dat diegene welke duiven wensen in te korven eerst vooraf hun 
entingsbewijs dienen in te leveren bij Toon van Dijk. 
    
 

    



 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
Volgorde inkorvenVolgorde inkorvenVolgorde inkorvenVolgorde inkorven    
    
Zoals u in dit krantje kunt lezen beginnen we om 17.30 u met het inkorven van de duiven van de 
leden, hieraan voorafgaand zullen eerst de functionarissen de gelegenheid krijgen hun duiven in te 
korven. Wij verzoeken onze leden zich aan de inkorftijden te houden, zodat onze functionarissen in 
alle rust kunnen opbouwen. 
  
AfrekenenAfrekenenAfrekenenAfrekenen    
    
Omdat er bij het bestuur het verzoek is binnen gekomen met de vraag of het mogelijk is om vooraf 
een bedrag te betalen voor het afrekenen van de concoursgelden. 
Is besloten om diegene welke dit wensen de mogelijkheid te bieden. Let op !! niet via de bank maar 
cash bij Toon van Dijk, deze zal steeds het verschuldigde bedrag verwerken op uw briefje, op uw 
briefje kunt u dan zelf zien hoeveel er nog te besteden is. 
 
    
Auto niet keren bij tuincentrum.Auto niet keren bij tuincentrum.Auto niet keren bij tuincentrum.Auto niet keren bij tuincentrum.    
    
Van het naastgelegen tuincentrum hebben we het verzoek gekregen, om niet op zijn terrein    
de auto te keren, omdat er in de winkel dan steeds de bel afgaat. 

 

    
    
    
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 Winnaars Lotto Winnaars Lotto Winnaars Lotto ::::    
 
DatumDatumDatumDatum        ReservegetalReservegetalReservegetalReservegetal        Winnaar Lotto 1Winnaar Lotto 1Winnaar Lotto 1Winnaar Lotto 1        Winnaar Lotto 2Winnaar Lotto 2Winnaar Lotto 2Winnaar Lotto 2    
 
23-05             28282828        Geen Winnaar   Petra Brouwer                  
                       
             

    
    
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. 
    



 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 

 
Beste leden,  
 
Van Brabant-2000 ontvingen wij afgelopen week onderstaand bericht. 

Beste secretarissen,  
Het plan van aanpak veilige duivensport Brabant 2000 is goedgekeurd ( bijgaand kopie)  
en er is een lossingsvergunning ontvangen voor komend weekend voor   
Reusel voor rayon 1&2 ( 511940.90-050927.50) en Weert voor  rayon 3&4 ( 511447.10-
054026.80)  
vrachtkosten Brabant 2000 € 0,42 per duif voorlopig conform het bestaande tarief.  
duiven blijven niet overstaan mochten de omstandigheden daar aanleiding toe geven.  
 
Vanuit de corona-werkgroep is in het video-overleg op 20-5-2020 aangegeven dat we:  
- deze week en volgende week beslist niet in België mogen lossen( komende weken derhalve  
alleen vluchten uit de Oostlijn ;.de komende weken Weert-Ittervoort en Gronsveld)  
- voor Frankrijk is het transport van duiven ( niet de lossingsvergunningen) op dit ogenblik nog  
een knelpunt en worden de ontwikkelingen de komende weken afgewacht.   
- voor de duivensport geldt thans een verbod tot competitie. Er zijn dus voorlopig ( tot 1/9/2020)  
geen wedvluchten ( alle vluchten zijn T-vluchten)  
- ten behoeve van het monitoren van het verloop van de trainingsvlucht mag wel een aankomstlijst  
vervaardigd worden   
- als op 1 juli de horeca open gaat geldt dit niet voor ons. Kantines in de verenigingsgebouwen  
blijven gesloten.  
- er dient strikt de hand gehouden te worden aan het met het ministerie afgestemde protocol van 
de  
NPO.  Er is derhalve per loEr is derhalve per loEr is derhalve per loEr is derhalve per lokaal slechts 1 inkorfmogelijkheid toegestaan met de rolverdelingkaal slechts 1 inkorfmogelijkheid toegestaan met de rolverdelingkaal slechts 1 inkorfmogelijkheid toegestaan met de rolverdelingkaal slechts 1 inkorfmogelijkheid toegestaan met de rolverdeling  
alleen conform het voorbeeldfilmpjealleen conform het voorbeeldfilmpjealleen conform het voorbeeldfilmpjealleen conform het voorbeeldfilmpje  
- er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van het protocol van de NPO waarbij een verlichting van 
de  
werkzaamheden wordt nagestreefd. ( mogelijk dan wel meerdere mogelijkheden)  
- Omtrent de organisatie van de zondagvluchten uit Quievrain en de extra opleermogelijkheden voor 
de  
jonge duiven via Bauwens vindt nog overleg plaats. Het moge duidelijk zijn dat dit gezien 
bovenstaande  
de komende weken niet mogelijk is.  
- aan de coronawerkgroep zal wekelijks over de gang van zaken binnen Brabant 2000 worden 
gerapporteerd  

 
Ondanks alle perikelen en de onaangename verrassing dat slechts 1 inkorfmogelijkheid per 
vereniging is  
toegestaan hopen we toch op een goede start van het seizoen.  
 
namens het bestuur,    Ton de Rooij, secretaris  



    

 

 

 

 

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/   

 

 



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 

 



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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