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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        10101010        AprilAprilAprilApril    ’2’2’2’21111    

WedWedWedWedvluchtvluchtvluchtvlucht        ----    QuievrainQuievrainQuievrainQuievrain    
Datum   - Zaterdag 17 april     
Afstand   - 150 km 
Vrachtprijs  - € 0,72 per duif 
Inkorfdatum & Tijd - Vrijdag 16 april van 19.00 t/m 20.30 uur. 
Afrekenen  - 1 week later met afslaan. 
Bijzonderheden - Inkorven volgens Corona protocol. 

- Parkeren. Vooraan links op de parkeerplaats. 
- Opgeven deelname VERPLICHTVERPLICHTVERPLICHTVERPLICHT uiterlijk donderdag donderdag donderdag donderdag 15151515    aprilaprilaprilapril van 17.00 t/m 
- 18.00 uur.  
- uur. Alleen op Mob :  06 47234926 en via de mail info@ccbreda.com  
- Bied uw getekende duiven als eerste aan, als het kan in een aparte mand 
- zodat de functionaris hier extra op kan letten dat ze goed over de antenne 
- zijn gegaan. Om teleurstelling achteraf te voorkomen. 

Laadploeg leden - Jos Schoenmakers & Frank Nulle 
Lader bestuur  - Johan Stokkermans 
 
 
Extra oExtra oExtra oExtra opleervluchtpleervluchtpleervluchtpleervlucht    ----    BiergesBiergesBiergesBierges    
Datum   - Zondag 18 aprilZondag 18 aprilZondag 18 aprilZondag 18 april     
Afstand   - 96 km 
Bijzonderheden - Verkorte ophaalroute ! Inkorven o.a. in Etten-Leur,Oosterhout en Goirle 
 
Aanleveren opvang duiven !Aanleveren opvang duiven !Aanleveren opvang duiven !Aanleveren opvang duiven !    
    
Net als voorgaande jaren is er gelegenheid vanaf 16 april 2021 16 april 2021 16 april 2021 16 april 2021 om elke vrijdagelke vrijdagelke vrijdagelke vrijdag op de dag van 
inkorving. Uw opgevangen duiven aan te leveren in ons inkorflokaal. Deze duiven zullen worden 
opgehaald door de beheerder van het centraal hok Waspik.  
 

 

    Opgeven pOpgeven pOpgeven pOpgeven ploegenspelloegenspelloegenspelloegenspel    

    

Vergeet niet op te geven voor deelname aan het ploegenspel van de Union de Baronie.  
Dit kunt u doen tot uiterlijk 17 april 202117 april 202117 april 202117 april 2021 bij Toon van Dijk. 

 

    



 
    

    

    

    

    

    

    
    
   

Mededeling Brabant-2000 

Door het wegvallen van de 1e vitessevlucht resteren er nog 5 vitessevluchten. Er is dus geen 
aftrekmogelijkheid meer voor de Br 2000 kampioenschappen. Het nationale vliegschema op de 
vitesse loopt door en dan is de sprong te groot om  nu ( na Duffel) direct naar Frankrijk te gaan en 
zullen we wat moeten aanpassen.  

Om ook  tegemoet te komen aan de wens van een groot aantal liefhebbers  voor extra 
trainingsmogelijkheden zullen we creatief om moeten gaan met de mogelijkheden die we wel 
hebben. In coronatijd met de avondklok midweeks met 5 routes duiven ophalen bij alle lokalen is 
niet haalbaar. Met 2 routes kan wel als we een half uurtje eerder starten met ophalen.   

Vandaar de navolgende aanpassing:  

17 april Quievrain ipv Niergnies ( 1e vitessevlucht  met Covid ophaalroute)  
18 april Bierges ( trainingsvlucht alleen voor Br 2000 met verkorte ophaalroute bij 4 lokalen op 
zaterdag  17 april) naast Etten Leur- Oosterhout en Goirle ( gegevens reeds eerder gepubliceerd) is 
in rayon 1 PV Steeds Sneller Dinteloord  bereid éénmalig als inmandlokaal te fungeren: aanmelden 
bij P. Bolluyt tel 06-26702304  email pietbolluyt@gmail.com  Inkorflokaal: Clubgebouw de Til - 
Stoofdijk 12-  Dinteloord. Inkorftijden 18.30 tot 20.00 uur  
21 April Asse Zellik ( trainingsvlucht - 2 ophaalroutes - inmanden bij de  12 lokalen waar  ook  voor 
de marathon wordt ingemand)  Inkorven in onze C.CInkorven in onze C.CInkorven in onze C.CInkorven in onze C.C.Breda.Breda.Breda.Breda    
24 april Peronne ( 2e vitessevlucht)  
25 april Quievrain i.p.v. Niergnies ( samen met afdeling 7 verkorte ophaalroute bij 3 lokalen)   
28 april Asse Zellik ( zie 21 april)  Inkorven in onze C.CInkorven in onze C.CInkorven in onze C.CInkorven in onze C.C.Breda.Breda.Breda.Breda  
1 mei    Morlincourt ( 3e vitessevlucht)  
2 mei    Niergnies ( verkorte ophaalroute bij 3 lokalen)  
vervolg volgens het normale programma  met naar we hopen geen extra coronamaatregelen.  
 
Wij nemen aan dat alle inmandlokalen ook meewerken aan deze oplossing. Mochten er lokalen   
zijn die niet kunnen/willen meewerken dan graag bericht aan het secretariaat voor 11 april zodat  
we dit nog kunnen publiceren en de ophaalroutes kunnen aanpassen.  
 
 

 

 

 





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!  



 

 

 

 

 

               

 

 

 
 

                    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 
 

 

 



Website :  www.bakkerijlips.nl 

http://www.bakkerijlips.nl/


Bouwbedrijf Dan 
Eigenaar : Daniël Godek 

Tel 06-50744922 

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