
Krantje C.C.Breda 
Seizoen 2021 



 

            
    

    

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 22229999        18181818    decdecdecdec    ’2’2’2’21111    

 

 

Namens bestuur C.C.Breda wensen wij al onze leden en adverteerders sfeervolle kerstdagen en 

een voorspoedig sportief maar vooral een gezond 2022 toe. 

 

Lidmaatschapskaarten en Ringen 2021 afhalen.Lidmaatschapskaarten en Ringen 2021 afhalen.Lidmaatschapskaarten en Ringen 2021 afhalen.Lidmaatschapskaarten en Ringen 2021 afhalen.    
    
Op zondag 2zondag 2zondag 2zondag 2    januari 2022januari 2022januari 2022januari 2022 is het weer zover dan kunt u uw lidmaatschapskaarten en de reeds 
bestelde ringen voor 2022 komen afhalen. 
De prijs voor de lidmaatschapskaart is hetzelfde als voorgaande jaren € 60,00 voor een individueel 
lid en € 83,50 voor een combinatie. 
Zondag 2Zondag 2Zondag 2Zondag 2    januajanuajanuajanuari `22ri `22ri `22ri `22  van 13.00 t/m 14.30 uur. In ons verenigingslokaal Strijpenseweg 3 te 

Individuele leden Individuele leden Individuele leden Individuele leden € 60,00  Combinatie`s  € 83,50€ 60,00  Combinatie`s  € 83,50€ 60,00  Combinatie`s  € 83,50€ 60,00  Combinatie`s  € 83,50    

Prinsenbeek. GRAAG GEPAST BETALEN !! 

 

 

Bestuurskandidaten 

 

Diegene welke zich geroepen voelen om zich in te willen zetten als bestuurslid kunnen zich 

opgeven tot uiterlijk 31 december a.s. 

 

    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rooster aftreden bestuur. 

R.J.J.M.Kil  Voorzitter   2024  

B.Brouwer  Secretaris   2023 

J.Mouwen  Penningmeester  2022 ( Herkiesbaar ) 

J.Stokkermans Rekenaar   2024  

A van Dijk  Concoursleider  2024  

C.Vergouwen Bestuurslid   2022 ( Herkiesbaar ) 

P.Nooren  Bestuurslid   2022 ( Herkiesbaar ) 

T.Timmers  Bestuurslid   2023 

    

Bedankt als lidBedankt als lidBedankt als lidBedankt als lid    

Comb C & F Nulle ( naar Oosterhout ) 

A v/d Mierde  ( Gestopt om gezondheidsredenen ) 

Jos Mol  ( Gestopt om gezondheidsredenen ) 

Oproep aan de ledenOproep aan de ledenOproep aan de ledenOproep aan de leden    om toe te treden aan een nieuw te vormen commissieom toe te treden aan een nieuw te vormen commissieom toe te treden aan een nieuw te vormen commissieom toe te treden aan een nieuw te vormen commissie....    

    

Zoals op onze najaarsvergadering is besproken zouden we deze winter plannen uitwerken om met 
name voor de ( kleine ) liefhebber een spel te ontwikkelen waarin ook deze leden mogelijk ook op de 
uitslag zouden kunnen komen.  

LET OP !!! Niet met de intentie om aan de huidige uitslag te sleutelen of te veranderen, maar naast 
deze uitslag een spel te creëren welke ook voor de minder goed spelende leden aantrekkelijk kan 
zijn. 

 

Wij vragen daarom aan onze actieve ledenactieve ledenactieve ledenactieve leden als u ideeën heeft om toe te treden tot een nieuw te 
vormen commissie ( bestaande uit enkele bestuursleden, en enkele leden ) om enkele plannen uit te 
werken welke we de leden in de voorjaarsvergadering zouden kunnen voorleggen, en waar de leden 
over kunnen stemmen om tot uitvoer te brengen in het seizoen 2022.  

Let op als u een idee heeft is het ook de bedoeling om dit samen met de commissie actief mee uit te 
werken. 

Kandidaten met ideeën kunnen zich opgeven tot uiterlijk 15 januari 2022uiterlijk 15 januari 2022uiterlijk 15 januari 2022uiterlijk 15 januari 2022 bij bovenstaand 
secretariaat.   

 

 

 





 
Nationaal Vliegprogramma Definitief      02-12-2021  

 
Gang van zaken 
Na publicatie van het concept Nationaal vliegprogramma hebben de afdelingen diverse 
amendementen en voorstellen ingediend. Het NPO bestuur heeft die voorstellen en amendementen 
verwerkt in een nieuw concept en dat concept besproken met de afdelingen in een informele digitale 
bijeenkomst op 10 november. Daarna is er over gestemd in de NPO Ledenraad van 27 november 
2021. Dit is nu de laatste stand van zaken.  
 
Belangrijke wijzigingen  
Ten opzichte van het eerder gepubliceerde concept Nationaal vliegprogramma zijn dit de 
belangrijkste wijzigingen; 

• Oude duiven zijn op de J vluchten toegestaan; aangezien er landelijk verschillen zijn in 
vervoersmogelijkheden en sportbeleving is het aan de afdelingen dit al dan niet toe te staan. 
Wel geldt dat deze vluchten met oude duiven niet tellen voor competities en 
kampioenschappen boven afdelingsniveau (dus niet voor nationale kampioenschappen, 
Olympiade enz.) Afdelingen, samenspelen en verenigingen zijn vrij deze wel of niet in een 
kampioenschap te vervliegen. Er dient in alle gevallen een aparte J uitslag te zijn. 

• Door deze aanpassingen kunnen Vitesse/Midfond spelers elke week hun oude duiven spelen 
van april tot en met september.  

• A27 wordt Cahors voor de sectoren 2,3 en 4. Sector 1 gaat naar een ander station. 

• Het Natoer programma bestaat uit 5 vluchten die door afdelingen zelf worden ingericht in de 
6 weken 32 t/m 37 

 
Open punten   
De volgende punten staan nog open en vereisen een bevestiging op de voorjaars Ledenraad. Deze 
punten hebben gemeen dat de uitkomsten van de bijeenkomst van 11 december over Eerlijk spel en 
een nieuwe Sector indeling meewegen bij de besluitvorming.   

• Of de vluchten M24, M26 en J34 vervlogen worden als GP in afdeling- of sector verband.  

• E27 te vervliegen als nationale of semi nationale eendaagse fondvlucht.  

• Er is afgesproken de NPO Kampioenschappen vast te stellen op de Voorjaarsledenraad. 
 

Stempunten Ledenraad 27 november  

• Het Nationaal Vliegprogramma voor 3 jaar vast te stellen. Aangenomen 
• J36 te vervliegen in Sector verband. Aangenomen 
• A26 te vervliegen als Marathonvlucht met ochtendlossing. Komt terug op Voorjaars 

Ledenraad 
• Invulling van de vlucht in week 31. Komt terug op Voorjaars Ledenraad 
• De afdelingen 9, 10 en 11 hebben een stemverklaring afgegeven om te kijken naar de 

invulling van de Sector Marathon vluchten. Bergerac, St Vincent en Cahors staan wel vast. 
Ook dit punt komt terug op Voorjaars Ledenraad. 

 
 

  



 
 
Nationaal Vliegprogramma 2022 Definitief   
 
 

Week Datum 
Vitesse 

(7) 

Midfond 

(6) 

Dagfond 

(5+1G) 

Marathon 

(6+1G) 

Jong 

(9) 

Natour 

(5) 

ZLU 

(7) 

15 16-4-2022 Training       

16 23-4-2022 100       

17 30-4-2022 150       

18 7-5-2022 200       

19 14-5-2022          300      

20 21-5-2022  325      

21 28-5-2022 275  Afdeling     

22 4-6-2022  375  Optioneel    

23 11-6-2022 275  Afdeling     

24 18-6-2022  GP-425  St. Vincent    

25 25-6-2022 275  Sector    Pau 

26 2-7-2022  GP- 425  Sector O Training  Agen 

27 9-7-2022 275  Nat. Vierzon Sector Training  Barcelona 

28 16-7-2022  375   100    St. Vincent 

29 23-7-2022   Nat. Issoudun Sector 100  Marseille 

30 30-7-2022    Bergerac 150 Training Narbonne 

31 6-8-2022   G-Sector G-Sector 200 Training Perpignan 

32 13-8-2022     300 100  

33 20-8-2022     300 150  

34 27-8-2022     GP-350 200  

35 3-9-2022     250 250  

36 10-9-2022     GP-400 300  

37 17-9-2022      Optie  

 



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/


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!  



Website :  www.bakkerijlips.nl 

http://www.bakkerijlips.nl/


 

 

 

 

 

               

 

 

 
 

                    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 
 

 

 



Bouwbedrijf Dan 
Eigenaar : Daniël Godek 

Tel 06-50744922 

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