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

 
Krantje nr 2  21 Maart. ’21 

Start seizoen 2021 
 
Zoals aangegeven kunnen we van start met het seizoen 2021. I.v.m. de nog van kracht zijnde 
avondklok zal dit in aangepaste vorm zijn. En zullen de Corona maatregelen van kracht zijn.  
 
Opleervlucht  - Duffel 
Datum   - ZONDAG 28 maart 2021 !! 
Afstand   - 59 km 
Vrachtprijs  - € 0,62 per duif 
Inkorfdatum & Tijd - Zaterdag 27 maart   van 13.00 u. t/m 14.30 
Afrekenen  - Vooraf aan het inkorven. 
Bijzonderheden - Inkorven volgens Corona protocol. 

- Parkeren. Er is overleg geweest, en afgesproken is dat op de reguliere 
- inkorfdata de parkeerplaats rechts voor de duivenvereniging wordt 
- gereserveerd. Wij verzoeken de leden alleen hier te parkeren. 

 

Voorjaarsvergadering 2021 

Naar aanleiding van de nog steeds van kracht zijnde strenge maatregelen omtrent de Corona. 
Heeft het bestuur moeten besluiten de voorjaarsvergadering van 2021 NIET door te laten gaan.  

Financieel verslag : 

Inmiddels heeft ieder lid waarvan een e-mail adres bekend is een financieel verslag gehad. 
Hierover zijn geen verdere vragen binnengekomen, en mogen we ervan uit gaan dat deze voor 
iedereen duidelijk waren.  

De boekhouding is inmiddels inhoudelijk gecontroleerd door de heren J.Breedijk en R.Beens Beide 
deelde mede decharge te verlenen aan de penningmeester voor het boekjaar 2020. 

Statutair heeft Dhr J.Breedijk zijn termijn er op zitten, en zijn wij nog op zoek naar een vervanger. 
Kandidaten kunnen zich opgeven bij het secretariaat. 

Jaarverslag secretaris : 

Het jaarverslag bestemd voor de voorjaarsvergadering van de secretaris vind u elders in dit krantje. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Rooster van aftreden : 

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld om toe te treden in het bestuur. Bestuur stelt 
derhalve voor om de aftredende bestuursleden R.Kil, J.Stokkermans en A van Dijk bij acclamatie te 
benoemen voor een nieuwe termijn. 

Ingediend voorstel : 

Het voorstel wat nog stond om behandeld te worden voor seizoen 2021, hierover vragen wij u om 
uw stem per e-mail uit te brengen. Wij zullen u z.s.m. betreffende vraag ook per e-mail voorleggen 
waarop u uw stem kunt uitbrengen. Diegene welke geen e-mail hebben kunnen hun stem 
telefonisch doorgeven aan bovenstaand secretariaat. Tot uiterlijk 1 april 2021 

Voorstel is :  Om het generaal oud te laten vervallen, en hiervoor in de plaats de Natour toe te 
voegen aan het Totaal Generaal. 

Inkorftijden & Laden 

Zoals u heeft kunnen lezen in ons vorig krantje nr 1 zijn voor het seizoen 2021 de inkorftijden 
aangepast. Inmiddels heeft Brabant-2000 hieraan hun medewerking toegezegd en ons 
medegedeeld dat wij nu om 22.20 u. zijn ingedeeld om te komen laden. 

Bedoeling is om onze functionarissen zoveel als mogelijk te ontlasten vanaf seizoen 2021 en met 
laadploegen te gaan werken. Inmiddels hebben wij verschillende leden aangeschreven waarvan wij 
in alle redelijkheid mogen aannemen dat hun hierin ook wat zouden kunnen betekenen. In dit 
schrijven kon men zelf aangeven welke dagen hun voorkeuren hadden, zodat we met het opmaken 
van een rooster hiermee zoveel als mogelijk rekening kunnen houden. 

Het streven was 3 maar inmiddels door de toezeggingen is ons doel bijgesteld naar 6 ploegen van 
2 leden, zodat ieder opgegeven lid voor het laden 1 keer in de 2 weken 1 dag komt laden. 

Blij verrast zijn we met de tot nu toe terug ontvangen toezeggingen, waaruit blijkt dat deze leden 
onze C.C.Breda een warm hart toedragen. Opgegeven leden zijn : 

Frank Nulle, Jos van Wanrooij, Kasper Kool, Jan van Wanrooij, Toine van Grinsven, Jan Breedijk, 
Johnny Mouwen, Jos Schoenmakers, Wim Colsen, Ruud Beens en René Puffer. 

Heren namens bestuur en leden alvast dank hiervoor. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Vrachtprijs 2021 Brabant-2000 

Brabant-2000 heeft besloten om de vrachtprijs niet te verhogen, echter vanuit de N.P.O is wel een 
prijsverhoging opgelegd van € 0,05 per duif om de liquiditeit van het N.P.O op orde te brengen, de 
Olympiade en de opnieuw aangekondigde dopingcontroles te kunnen bekostigen. 

Verder maakt Brabant-2000 bekend. 

Om de duivensport ook in de toekomst mogelijk te blijven maken zullen de gemaakte kosten v.w.b. 
het vervoer van onze duiven in redelijkheid worden verrekend naar onze leden. Dit heeft er onder 
meer toe geleid dat bij toepassing van het hitteprotocol, waarbij de beladingsgraad met 30% 
afneemt en daardoor extra vervoer en chauffeurs dienen te worden ingezet, de vrachtprijs met 
25% zal worden verhoogd. Indien daardoor noodzakelijkerwijs, voorafgaand aan de vlucht, op een 
kortere afstand moet of mag worden gelost zullen de voor die losplaats geldende vrachtprijzen als 
basis blijven gelden met een opslag van 25%. De geldende vrachtprijs zal voorafgaand aan het 
inkorven worden gecommuniceerd. 

Mededeling activiteiten commissie :  

                     Geachte leden van de CC Breda,  

Ondanks een bijzonder 2020 zij we er toch in geslaagd om een aantal activiteiten om de 
wedvluchten heen te organiseren. Naast, de al bijna traditionele, aardbeien en asperge vluchten 
hebben we ook voor de disciplines dagfond, marathon en jonge duiven een competitie geregeld.  

Als sluitstuk was de tijdrace weer een enorm succes met een zeer verrassende winnaar, Peter van 
Boxtel.  

De activiteiten commissie was in staat om deze activiteiten tegen geringe kosten voor de CC te 
organiseren door sponsering van Jan de Werd, Asperges van de Rith en Manders Vlees. 

Omdat de startdatum van het vliegseizoen 2021 daardoor het vliegprogramma nog zeer 
onduidelijk is hebben we op dit moment nog geen activiteiten gepland en zullen zodra hier meer 
over bekend is een programma opstellen. 

De activiteiten commissie 

 



 
 

 

 

 

 

 

          Nabestelling ringen/chipringen 

Bij onze ringenadministrateur zijn verschillende verzoeken binnen gekomen om o.a chipringen na 
te bestellen. Om de extra kosten van deze nabestellingen te kunnen delen proberen wij dit te 
combineren.  Liefhebbers welke denken nog vaste voetringen of chipringen nodig te hebben voor 
2021 kunnen contact opnemen met onze ringenadministrateur Ronald Kil 076-5417414. 

Bij de nabestelling zullen de extra kosten onderling worden verrekend. 

 
 
 
 
   Mededelingen Union de Baronie 
 
 
 

 

Net als voorgaande jaren heeft het Union bestuur besloten om ook dit jaar weer een Ploegenspel 
te organiseren leden van de C.C.Breda welke hieraan weer wensen deel te nemen kunnen zich 
opgeven bij Toon van Dijk of Bernard Brouwer tot uiterlijk 17-04-2021. Elders in dit krantje vind u 
meer info met hierin o.a. de aangewezen vluchten. 

Ook zullen dit jaar weer de GRATIS prijzen worden vervlogen de aangewezen vluchten hiervoor 
zijn als volgt : 

17-04  Niergies  Vitesse 
15-05  Sens   Midfond 
05-06  Argenton  Dagfond 
18-06  Bordeaux  Marathon 
10-07  Quievrain  Jongen 
21-08  Niergies  Natour 
 

Meer info hierover vind u o.a. op de Union site   www.uniondebaronie.com 

De contributie voor de Union blijft gehandhaafd op € 3,50 per lid. Jeugdleden zijn GRATIS 

http://www.uniondebaronie.com/


 
 

 

 

 

 

 

        Overschrijven Ringen op Naam 

Sinds kort heeft u verschillende mogelijkheden om zelf uw ringen online op naam over te 
schrijven bij het N.P.O. Wanneer u geen computer of bij u de kennis ontbreekt. Is er nog een 
mogelijkheid om de ringen over te laten schrijven door een door het N.P.O aangewezen 
bestuurslid uit uw eigen vereniging. In het geval van de C.C.Breda zijn dat de ringenadministrateur 
Ronald Kil en Secretaris Bernard Brouwer. Komt u er zelf niet aan uit neem dan contact op met 1 
van deze bestuursleden.  

 

    2021 
 
Net als voorgaande jaren organiseren we voor komend seizoen weer de lotto. 
 
Voor het seizoen 2021 zijn de onderstaande nummers nog beschikbaar, mocht u interesse 
hebben om 1 of meerdere van deze nummers in te vullen kunt u dit opgeven bij A van 
Dijk 076-5414769 
 
De lotto 2021 loopt van 27 maart t/m 11 september in totaal 25 weken. 
Vrije nummers zijn : 6-7-9-10-11-13-14-16-19-22-23-27-28-29-31-32-33-34-34-38-39-41-43-44-45 
Klik op nevenstaande link voor de deelnemers :   https://www.ccbreda.com/Lotto/Deelnemers_lotto_2021.pdf  
 

 

   Dobbelsteenpot 2021 

Ook zal dit seizoen de dobbelsteen-pot worden vervlogen.  

Steeds 1 week voorafgaand aan de vlucht(en), wordt door de concoursleider met behulp van een 
dobbelsteen ( 20 vlaks ) tijdens het afslaan van de klokken een nummer gegooid.  
Nadat de uitslag bekend is, worden de  1ste getekenden in volgorde van de uitslag gerangschikt.  
 
Alle 1ste getekenden tellen mee op de uitslag, dus ook van die liefhebbers welke niet hebben 
deelgenomen. 
Echter deze liefhebbers kunnen geen aanspraak maken op de inleg van het prijzengeld.  
 
 
 

https://www.ccbreda.com/Lotto/Deelnemers_lotto_2021.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 1ste getekende met de plaats die gelijk is aan het nummer van de dobbelsteen is de winnaar 
van de prijs. 
Is het dobbelsteen nummer hoger dan het aantal 1ste getekende op de uitslag, dan gaat de prijs 
naar de laatste 1ste getekende in de uitslag. 
 
De inleg per vlucht is € 1,00 per deelnemer.  
De prijs is afhankelijk van de totale inleg. 
Van de totale inleg wordt 75% uitgekeerd aan de winnaar, en 25% gaat naar de kas van de 
C.C.Breda. 

 
 
Afstanden vluchten 2021 
 
Voor komend seizoen zijn er enkele nieuwe lossingsplaatsen toegevoegd 
aan het vluchtprogramma.  
  
Net als vorig jaar zijn er van ieder lid de afstanden tabellen bestemd voor 
seizoen 2021 op de site geplaatst, en kunt u indien u dit wenst zelf 
bekijken of uitprinten. 
 
De afstanden zijn te vinden onder het menu Seizoen, 
https://www.ccbreda.com/afstanden_2021/  
 
 

 
 
Corona-protocol 2021 

 
  Net als vorig jaar is er ook voor 2021 een Protocol samengesteld. 
  Wij vragen onze leden dit aandachtig te lezen, en na te leven.  
  Dit protocol is er voor uw en ons aller veiligheid.  
 
  Het volledige Protocol kunt u vinden via onderstaande link :  
 
 

 
https://www.ccbreda.com/wp-
content/uploads/2021/03/protocol_inkorven_vervoer_lossen_en_afslaan_tijdens_coronacrisis_ver
sie_1.1_maart_2021.pdf 
 
 
 
 

https://www.ccbreda.com/afstanden_2021/
https://www.ccbreda.com/wp-content/uploads/2021/03/protocol_inkorven_vervoer_lossen_en_afslaan_tijdens_coronacrisis_versie_1.1_maart_2021.pdf
https://www.ccbreda.com/wp-content/uploads/2021/03/protocol_inkorven_vervoer_lossen_en_afslaan_tijdens_coronacrisis_versie_1.1_maart_2021.pdf
https://www.ccbreda.com/wp-content/uploads/2021/03/protocol_inkorven_vervoer_lossen_en_afslaan_tijdens_coronacrisis_versie_1.1_maart_2021.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zolang de sportkantines nog niet open mogen geld ook voor ons dat bar en kantine gesloten blijven. 
 
Ook het inkorven en afslaan is dus aan strikte regels gebonden zolang de Corona maatregelen van  
kracht zijn. 
 
Wat o.a. kort samengevat inhoud : 
 
• De liefhebber zet de mand met duiven bij de ingang van het lokaal op de tafel. 
• De liefhebber wacht buiten op 1,5 mtr afstand van elkaar. 
• De toezichthouder zet de manden binnen bij de inkorver. 
• De inkorver pakt zelf de duiven uit de mand en korft deze in. 
• De toezichthouder geeft nadat de duiven zijn ingekorfd de mand(en) terug aan de liefhebber. 
• De digitale ondersteuner ( concoursleider ) geeft de module aan de liefhebber terug. 
• Vervolgens vertrekt de liefhebber z.s.m huiswaarts. 

 
 

Afslaan :  
 
• De liefhebber geeft de module af aan de toezichthouder.  
• Hij wacht buiten op gepaste 1,5 mtr. afstand totdat de module is ingelezen. 
• De concoursleider geeft na het inlezen de module aan de liefhebber terug. 
• De liefhebber verlaat z.s.m. het terrein. 

 
 

 P.S het parkeren van uw auto alleen vooraan rechts, en houd hiermee zoveel mogelijk rekening met 
andere liefhebbers ( dus netjes recht en zo kort mogelijk parkeren. ) 
 
Uitreiken kampioensprijzen 2020 
 
Zo het er nu naar uitziet zullen we door de Corona maatregelen ook op de eerder afgesproken tijd 
( met het afslaan van de 1e officiële vlucht ) ook niet door kunnen laten gaan. 
 
Wij nemen in overweging mocht dit te lang gaan duren. De prijzen persoonlijk te bezorgen. Wanneer 
dit evt. gaat plaats vinden laten wij u z.s.m. weten. 
 
Krantjes “Het Spoor der Kampioenen” & Duifke Lacht 
 
Toon van Dijk heeft vanaf 2006 de krantjes liggen, geïnteresseerden mogen deze gratis ophalen, 
neem vooraf contact op met Toon  076-5414769 

 
 

 





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 

 
 
 

 

 

 
Website : w w w . c a f e t a r i a d e g u u s t . n l   

 
 

 

Duivensportprijzen 
 

 
 

Vera de Kruik 
 

Salmsalmstraat 14 
5175 CG Loon op Zand 

(0416) 361 775 
(06) 510 662 40 

info@veradekruik.nl 
www.veradekruik.nl/ 

http://www.cafetariadeguust.nl/
mailto:info@veradekruik.nl
http://www.veradekruik.nl/


Jaarverslag secretaris 2020 

Beste leden,  

Terugkijkend op het seizoen 2020, is het een seizoen geworden, waar we nog jaren over 

zullen spreken, en de boeken in zal gaan als het “Coronajaar”. 

In alle opzichten hield de Corona Pandemie ons in de ban, en zorgde de opgelegde 

maatregelen er voor dat de uitvoering van ons verenigingsleven en de duivensport in het 

bijzonder zoals we deze al decennia lang gewend waren, ineens aan vele regels gebonden 

waren. 

Iedereen moest zich ineens aan de regels gaan houden, een aanpassing welke voor de een 

wat makkelijker af ging dan voor de ander. Maar uiteindelijk voor ieders gezondheid 

nageleefd moest worden.  

Seizoen 2020 was er ook een waarin we ons nieuw lokaal in gebruik hebben genomen hier 

aan de Strijpenseweg te Prinsenbeek. Ook hiervoor was het voor iedereen aanpassen. En is 

deze locatie, als alle Corona perikelen achter de rug zijn, er zeker een met potentie waarin 

we onze verenigingsactiviteiten verder kunnen ontwikkelen en hiermee de saamhorigheid 

tussen onze leden een positieve boost zouden moeten kunnen geven. 

Qua functionarissen hebben er ook de nodige wijzigingen plaats gevonden, de terug 

getreden functionarissen wil ik nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet de afgelopen 

jaren. Maar ook de bereidheid/inzet van de nieuwe functionarissen Toon Timmers & Ronald 

Kil als nieuwe inkorvers is bij eenieder in goede aarde gevallen, ik hoop dan ook dat we niet 

alleen op hun maar ook op ALLE andere functionarissen nog jaren een beroep mogen doen. 

Nieuwe website 

Zoals jullie weten is er voorafgaand aan het seizoen 2020, hard gewerkt aan het realiseren 

van een nieuwe website. Een vereniging als onze C.C.Breda kan gewoon niet buiten een in 

eigen beheer zijnde website. Ook dit bracht het nodige werk en de nodige kosten met zich 

mee om dit op tijd vóór aanvang van het seizoen gerealiseerd te krijgen. Uiteindelijk is dit 

meer dan gelukt en ik denk dat ik mag zeggen ook namens de leden tot volle tevredenheid is 

volbracht.   

Het seizoen 

De “Corona” heeft er ook voor gezorgd dat we niet zoals gebruikelijk in april officieel met het 

seizoen konden starten, maar pas op 30 mei konden beginnen met opleren, en op 13 juni 

pas de eerste wedvlucht konden vervliegen. 

Seizoen 2020 werd hierdoor ook drastisch ingekort en op bijna alle disciplines moesten er 

noodgedwongen vluchten van het programma worden geschrapt. Achteraf moesten we 

allang blij zijn dat we überhaupt hebben kunnen vliegen, want in eerste instantie zag het er 

zeker niet goed uit. 

Van ons als liefhebber werd de nodige inspanning gevraagd om onze gevleugelde vrienden in 

een zeer kort tijdsbestek netjes aan de meet te brengen, maar ook van onze duiven werd het 



nodige gevraagd om het ingekorte programma met redelijk veel vluchten op een korte 

periode tot een goed einde te brengen. 

Gelukkig zijn de gevreesde verliezen ten overstaan van de voorgaande jaren redelijk beperkt 

gebleven. 

Kampioenschappen   

Hoe men het ook went of keert, normaal seizoen of kort seizoen.  

Ieder jaar weer wordt er om de felbegeerde titels gestreden, dat is het afgelopen jaar ook 

niet anders geweest. De een doet het met weinig duiven, de ander met wat meer. 

Gemiddeld genomen zijn er per vlucht afgelopen jaar meer duiven verzonden. Als men ECHT 

GOED de uitslagen leest, zijn de ( kleine ) liefhebbers die hun hobby puur hobbymatig 

bedrijven er zeker niet slechter vanaf gekomen. 

Op sportief vlak hebben onze leden het bij de verschillende kampioenschappen zeker goed 

gedaan, niet alleen in onze vereniging maar ook in de “Union de Baronie”, “Brabant-2000” 

en zelfs op Nationaal niveau stonden onze leden hun mannetje. 

Hetgeen betekent dat men met onze vereniging op ALLE niveaus rekening moet houden en 

onze leden van zich doen spreken. 

Al deze kampioenen feliciteer ik namens bestuur en leden hierbij nogmaals met hun 

behaalde resultaten. 

Activiteiten commissie 

Ook afgelopen seizoen heeft onze activiteiten commissie er voor gezorgd dat er ook dit jaar 

weer extra activiteiten werden georganiseerd, denk hier bij aan “De Aarbeien vlucht”, “De 

Asperge vlucht” en “De Attractievlucht” welke weer erg netjes met een video presentatie 

werd georganiseerd en gepresenteerd, en de commissie er de spanning tot het laatste 

moment wist in te houden. Wij hopen dat deze geslaagde activiteiten er toe leiden dat er 

komende jaren nog meer door onze leden hieraan wordt deelgenomen aan deze activiteiten, 

zodat ook de commissie de waardering krijgt welke ze verdienen voor hun inzet. 

Frank, Kees en Peter namens leden en bestuur hartelijk dank voor jullie inzet. 

Kampioenen huldiging /Tentoonstelling / Bonnenverkoop 

Hierover kunnen we kort zijn de kampioenen huldiging zoals we eind november gewend 

waren te houden, kon ook door de Corona niet plaats vinden. En hebben we moeten 

besluiten dit op een later tijdstip wanneer de situatie zich voordoet alsnog te doen.  

De tentoonstelling moest volledig worden afgelast.  

Door bovenstaande reden hebben we ook besloten om onze traditionele bonnenverkoop af 

te gelasten. Gevolg hiervan is natuurlijk dat de gederfde inkomsten tot uitdrukking zullen 

komen op het resultaat van de boekhouding.   



Een en ander is een weloverwogen beslissing geweest van uw bestuur, omdat wij van 

mening zijn dat onze financiële reserves dit ruimschoot toe lieten. 

Tot slot 

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

welke er toe hebben bijgedragen dit bijzondere jaar tot een goed einde te brengen. 

Houd u aan ALLE opgelegde Corona regels! 

En spreek hierbij de hoop uit dat u en uw familie gezond mogen blijven, zodat we allen in 

goede gezondheid een begin kunnen maken aan een sportief seizoen 2021.  

 

Secretaris, 

Bernard Brouwer 

 

 



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 

 



Vluchtprogramma 2021

Vitesse :

Datum Vlucht Afstand Inkorven Vracht Spelverband

10-apr Quievrain 145 km. 9-apr € 0,72 1+3

17-apr Niergies 194 km. 16-apr € 0,72 1+3

24-apr Peronne 226 km. 23-apr € 0,72 1+3

1-mei Morlincourt 255 km. 30-apr € 0,72 1+3

22-mei Pont St Max 298 km. 21-mei € 0,87 1+3

5-jun Pont St Max 298 km. 4-jun € 0,87 1+3

Midfond :

8-mei Pontoise 339 km. 6-mei € 1,07 1+3

15-mei Sens 392 km. 13-mei € 1,07 1+3

29-mei Sens 392 km. 27-mei € 1,07 1+3

12-jun Chateaudun 462 km. 10-jun € 1,07 1+3

19-jun Pontoise 339 km. 17-jun € 1,07 1+3

26-jun Melun 359 km. 24-jun € 1,07 1+3

10-jul Chateaudun 462 km. 8-jul € 1,07 1+3

Dagfond :

22-mei Issoudun 555 km. 20-mei € 1,62 1+3+5+ Sect. 1A

5-jun Argenton 605 km. 3-jun € 1,62 1+3+5+ Sect. 1A

19-jun Montlucon 605 km. 17-jun € 1,62 1+3+5+ Sect. 1A

3-jul Issoudun 555 km. 1-jul € 1,62 1+3+5+ Sect. 1A

17-jul La.Souterraine 643 km. 15-jul € 1,62 1+3+5+ Sect. 1A

31-jul Ruffec *** ( Reserve ) 700 km. 29-jul 1+3+5+ Sect. 1A

Marathon :

11-jun St.Vincent 998 km. 8-jun € 2,57 1+3+5+Nat.Sect 1

18-jun Bordeaux 844 km. 15-jun € 2,57 1+3+5+Sect.

2-jul Agen 881 km. 29-jun € 2,57 1+3+5+Sect.

9-jul Dax 979 km. 6-jul € 2,57 1+3+5+Sect.

30-jul Bergerac 814 km. 27-jul € 2,57 1+3+5+Nat.

Jongen :

3-jul Quievrain 145 km. 2-jul € 0,72 1+3

10-jul Quievrain 145 km. 9-jul € 0,72 1+3

17-jul Quievrain 145 km. 16-jul € 0,72 1+3

24-jul Niergies 194 km. 23-jul € 0,72 1+3

31-jul Peronne 226 km. 30-jul € 0,72 1+3

7-aug Morlincourt 255 km. 6-aug € 0,72 1+3

14-aug Pontoise 339 km. 12-aug € 1,07 1+3

21-aug Sens 396 km. 19-aug € 1,07 1+3+5

28-aug Melun 359 km. 26-aug € 1,07 1+3+5+ Sect. 1A

4-sep Pont St Max. 298 km. 3-sep € 1,07 1+3+5

11-sep Chateaudun 462 km. 9-sep € 1,07 1+3+5+ Sect. 1A



Natour :

14-aug Quievrain 145 km. 13-aug € 0,72 1+3

21-aug Niergies 194 km. 20-aug € 0,72 1+3

28-aug Peronne 226 km. 27-aug € 0,72 1+3

4-sep Morlincourt 255 km. 3-sep € 0,72 1+3

11-sep Pont St Max. 298 km. 10-sep € 0,87 1+3

Opleer :

27-mrt Zaterdag Duffel * 59 km. 26-mrt 6

3-apr Zaterdag Bierges ** 96 km. 2-apr 6

18-apr Zondag Niergies 194 km. 17-apr 8

25-apr Zondag Niergies 194 km. 24-apr 8

2-mei Zondag Niergies 194 km. 1-mei 8

9-mei Zondag Roye 253 km. 8-mei 8

16-mei Zondag Niergies 194 km. 15-mei 8

23-mei Zondag Niergies 194 km. 22-mei 8

30-mei Zondag Roye 253 km. 29-mei 8

23-jun Woe. Duffel 59 km. 22-jun 7

26-jun Zaterdag Lennik 100 km. 25-jun 6

28-jul Woe. Duffel 59 km. 27-jul 7

4-aug Woe. Lennik 100 km. 3-aug 7

Z.L.U :

25-jun Vrij. Pau 996 km. 21-jun Ma. Nat./Int.

2-jul Vrij. Agen 902 km. 28-jun Ma. Nat./Int.

9-jul Vrij. Barcelona 1155 km. 4-jul Zon. Nat./Int.

23-jul Vrij. Marseille 948 km. 19-jul Ma. Nat./Int.

30-jul Vrij. Narbonne 949 km. 26-jul Ma. Nat./Int.

6-aug Vrij. Perpignan 988 km. 2-aug Ma. Nat./Int.

* Als Duffel 27 maart niet doorgaat dan op woensdag 31 maart

** Als Bierges 3 april niet doorgaat dan Lennik op woensdag 7 april

*** Als er een dagfondvlucht uitvalt dan komt de desbetreffende losplaats daarvoor in de plaats

*** en gaat Ruffec niet door.

Spelverband :

1. C.C.Breda

3. Union de Baronie

5. Afdeling Brabant-2000

6. Trainingsvlucht zaterdag

7. Trainingsvlucht woensdag

8. Trainingsvlucht zondag  ( Verkorte ophaal route geen inkorven in onze C.C.Breda ) 

9. Sector

9. Nationaal

Versie : 2 9-2-2021



Website :  www.bakkerijlips.nl 

Inleveren hoklijsten & inentingsverklaringen

Liefhebbers hebben tot uiterlijk 27 maart a.s de gelegenheid om hun hoklijst en inentingslijst in te leveren bij Toon 
van Dijk.  Wij wijzen u er op dat u GEEN duiven kunt/ mag inkorven voordat dit is gebeurd.

                                         De Concoursleider   A van Dijk

http://www.bakkerijlips.nl/


  

  

PLOEGENSPEL 2021 RAYON 3  
  
    

Besloten is om ook dit jaar weer een ploegenspel te organiseren over het gehele seizoen (zowel 

oude als jonge duiven). Per discipline zijn 3 vluchten aangewezen welke hiervoor tellen. Mocht 

een van de vluchten niet doorgaan dan telt de volgende vlucht van deze discipline. Wilt u aan uw 

leden vragen of zij interesse hebben om mee te doen hieraan.   

Ook zijn we op zoek naar sponsors voor naamgeving van iedere ploeg. Via de uitslag en website 

zal hieraan regelmatig aandacht besteed worden. Weet u iemand die interesse heeft om ons te 

sponsoren neem dan contact op met het Union Bestuur. De sponsor bijdrage is € 50,00.   

De sponsors van de 6 prijswinnende ploegen winnen hun bijdrage terug, resterend bedrag wordt in 

de prijzenpot gestopt. Ook Union de Baronie zal ter stimulering een bijdrage storten.   

  

Spelregels:   
  
Deelname: alle leden van rayon 3  

   

Vluchten: 2021  

Vitesse       Midfond    Dagfond    Marathon  

24-04 Peronne              29-05 Sens               22-05 Issoudun            11-06 St.Vincent 

01-05 Morlincourt                    12-06 Chateaudun         05-06 Argenton           18-06 Bordeaux  

22-05 Pont.st.Max                    19-06 Pontoise              19-06 Montlucon         02-07 Agen      

   

Jonge duiven               Jongen Midfond   Natour 

17-07 Quievrain                        14-08  Pontoise                                    14-08 Quievrain 

24-07 Niergies                           21-08  Sens                                          21-08 Niergies 

31-07 Peronne                           28-08  Melun                                        28-08 Peronne 

 

  

(wordt een vlucht afgelast dan telt de volgende vlucht van dezelfde spelsoort).  

 

Opgelet !! Wanneer tussentijds het seizoen gestopt wordt i.v.m de Corona dan vervalt het 

ploegenspel en wordt deze doorgeschoven naar volgend seizoen. 

Als er i.v.m. de Corona op een later tijdstip aan het seizoen begonnen wordt en er noodzakelijke 

wijzigingen moeten plaats vinden in de data dan wel vluchten zullen wij dit op onze internetsite 

vermelden.  

  

Inleg: € 5,00 per deelnemer   



Puntentelling: Punten worden uit de totale Rayon 3 uitslag gehaald, punten alleen te behalen met 

de eerst getekende, waarbij een prijs vliegende eerst getekende 1 punt krijgt (onafhankelijk van de 

behaalde prijs). De behaalde punten van de ploegleden worden bij elkaar geteld en de ploeg met 

de meeste punten is uiteraard de winnaar. Bij gelijke stand wint de ploeg met de meeste 

kampioenschapspunten.   

Ploegen: afhankelijk van de deelname worden er ploegen van 5 leden samengesteld (bij grote 

deelname ploegen van 7 of meer leden). De ploegen worden geloot op basis van het totaal 

generaal aangewezen kampioenschap van 2020.   

Voorbeeld: 75 deelnemers = 15 ploegen van 5.   

De beste 5 van vorig jaar komen in pot 1, nummer 6 t/m 10 in pot 2, enz.   

Uit de 15 potten wordt telkens 1 naam getrokken per ploeg.   

Prijsverdeling: 1e prijs 40%, 2e prijs 25%, 3e prijs 15%, 4e prijs 10%, 5e en 6e prijs 5%   

Opgeven: per vereniging tot uiterlijk 17 april `21  (schriftelijk of via bgmbrouwer@ziggo.nl)   

Vragen: 076-5713513 of bgmbrouwer@ziggo.nl    

  

Veel succes,   
Bestuur Union de Baronie  

  



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 
 

 

 



Bouwbedrijf Dan 
Eigenaar : Daniël Godek 

Tel 06-50744922 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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