
Krantje C.C.Breda 
Seizoen 2022 



 

            
    

    

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 1111        11119999    februari februari februari februari ’2’2’2’22222    
    

Voorjaarsvergadering 4 maart`22Voorjaarsvergadering 4 maart`22Voorjaarsvergadering 4 maart`22Voorjaarsvergadering 4 maart`22    

 

Nu de Corona maatregelen op het punt staan om versoepeld te gaan worden, kunnen we langzaam 
weer over gaan tot de orde van de dag. Een van deze punten is het organiseren van onze jaarlijkse 
voorjaarsvergadering. 

Wij nodigen u allen hiervoor uit om op vrijdag 4 maart a.s. hierbij aanwezig te zijn om 20.00 uur. in 
ons verenigingslokaal aan de Strijpenseweg te Prinsenbeek. 

 

De agenda voor deze vergadering is als volgt : 

1. Opening door de voorzitter 

2. Vaststellen presentielijst 

3. Goedkeuring notulen najaarsvergadering van 17 september`21 

4. Rooster aftreden bestuur 

B.Brouwer  Secretaris   2023 
J.Mouwen  Penningmeester  2022  Herkiesbaar  
R.J.J.M.Kil  Voorzitter   2024 
J.Stokkermans Rekenaar   2024  
A van Dijk  Concoursleider  2024  
C.Vergouwen  Bestuurslid   2022  Herkiesbaar  
P.Nooren  Bestuurslid   2022  Herkiesbaar  
T.Timmers  Bestuurslid   2023 
 

5. Jaarverslag secretaris. 

6. Financieel verslag penningmeester 

( Nadat de kascontrole heeft plaats gevonden krijgt u dit allen persoonlijk per e-mail toegestuurd om 

dit vooraf te bekijken). 

7. Verslag kascontrole commissie 

Hiervoor wordt vanuit de vergadering een opvolger voor Dhr R.Beens gevraagd. 

8. Pauze 

9. Vliegprogramma 2022 

10. Schaduw uitslag 2022 

( meer hierover verderop in dit krantje ). 

11. Rondvraag 

12. Sluiten. 

    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inleveren hoklijsten/entingslijstenInleveren hoklijsten/entingslijstenInleveren hoklijsten/entingslijstenInleveren hoklijsten/entingslijsten    

    

Op vrijdag 4 maart is er voorafgaand aan de voorjaarsvergadering van 19.00 t/m 20.00 uur weer 
gelegenheid om uw hoklijsten en inentingslijsten in te leveren.  

U wordt vriendelijk verzocht om uw eigendomsbewijzen op volgorde van invulling van uw hoklijst 
aan te bieden. 

 

Koppelen chipringen.Koppelen chipringen.Koppelen chipringen.Koppelen chipringen.    

    

Op vrijdag 4 maart is er tevens gelegenheid om van 19.00 t/m 20.00 uur. uw spullen in te leveren 
voor het koppelen van de chipringen. 

Wat dient u in te leveren : 

• Laatst uitgereikte koppellijst met hierop aangegeven de te verwijderen/toe te voegen duiven. 

• Module 

• Voldoende chipringen. 

 

Oproep kandidaten aOproep kandidaten aOproep kandidaten aOproep kandidaten activiteiten commissiectiviteiten commissiectiviteiten commissiectiviteiten commissie....    

    

Voor het organiseren van de activiteiten zijn we op zoek naar enkele leden welke bereid zijn om 
zich in te zetten en het opzetten van extra activiteiten tijdens het seizoen. 

Kandidaten kunnen zich opgeven tot uiterlijk de vergadering van 4 maart a.s. bij bovenstaand 
secretariaat. 

 

Oproep kandidaten laden 2022Oproep kandidaten laden 2022Oproep kandidaten laden 2022Oproep kandidaten laden 2022    

    

Voor 2022 doen we weer een beroep op onze leden om zich kandidaat te stellen voor het om 
toerbeurt laden van de duiven. O met name die leden welke vorig jaar niet mee hebben geladen 
doen wij ook een extra oproep. Hoe meer leden zich opgeven hoe minder men aan de beurt is voor 
het laden. Vele handen maken licht werk, en hierdoor worden onze functionarissen minder belast. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Schaduw uitslagen 2022Schaduw uitslagen 2022Schaduw uitslagen 2022Schaduw uitslagen 2022    

    

Afgelopen najaarsvergadering is er door enkele leden de vraag en de bereidheid toegezegd om een 
commissie samen te stellen welke samen met enkele bestuursleden wat ideeën uit te werken om 
een uitslag te creëren waarin ieder lid zoveel mogelijk gelijke kansen heeft. 

Er heeft hiervoor inmiddels een oproep aan de leden in het krantje gestaan om zich hiervoor op te 
geven voor deze commissie.  

Vanuit de leden hebben de heren Jan van Wanrooij en Ruud Beens zich opgegeven, en namens het 
bestuur Ronald Kil en Bernard Brouwer. 

 

Wat wij wel erg jammer vinden is dat juist diegene welke met het idee kwam(en) nu helaas verstek 
lieten gaan. 

 

Inmiddels is zoals afgesproken deze commissie bijeen geweest en ALLE opties besproken en 
kritisch onder de loep genomen. Een verslag van deze bijeenkomst vind u hierbij in dit krantje. 

 

Oproep sponsorenOproep sponsorenOproep sponsorenOproep sponsoren....    

 

Voor het ploegenspel zoals in het verslag vermeld doen we hierbij een oproep aan de leden mede 
uit te zien naar sponsoren om er voor te zorgen dat we voor dit ploegenspel enkele prijzen 
beschikbaar kunnen stellen. Inmiddels zijn er al enkele toezeggingen binnen. 

 

Vliegprogramma 2022Vliegprogramma 2022Vliegprogramma 2022Vliegprogramma 2022....    

Elders in dit krantje vind u het vliegprogramma waarvoor hierbij nog wat extra informatie : 

 

Inkorven verkort africhten zondag in de lokalen: (vlucht nummers 53 t/m  58) 

1913 PV Steeds Sneller Dinteloord, 1918 PV de Eendracht Etten-Leur, 1939 Oosterhoutse Bond 

en 2007 PV Gevleugelde Luchtstormers Goirle 

 

Bij de jonge duiven mogen oude duiven mee op vluchtcode X. De verenigingen en samenspelen mogen 

wel een X vlucht laten uitrekenen en kunnen ook insturen naar Compuclub. De afdeling, NPO en 

hoger niveau tellen de punten niet mee van de X vluchten  voor kampioenschappen.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodra de Natoer begint geen X vluchten meer bij de jonge  duiven. 

Op St. Vincent (vluchtnummer 12), Pau (vluchtnummer 41) en 

Barcelona (vluchtnummer 44) mogen GEEN jaarlingen gespeeld 

worden. 

 

Reserve vlucht E31 dagfond. Bij uitval van een dagfondvlucht veranderd E31 Argenton in de 
losplaats die is vervallen en telt bij dagfond kampioenschap. Als we E31 niet als reserve moeten 
spelen wordt deze niet georganiseerd. 

 

                                                        

    

                                            Kampioenen huldiging Union de Baronie 2021Kampioenen huldiging Union de Baronie 2021Kampioenen huldiging Union de Baronie 2021Kampioenen huldiging Union de Baronie 2021    

    

    

    

Namens de Union de Baronie nodigen wij u ALLEN en in het bijzonder onze kampioenen en 1e 
prijswinnaars uit voor onze uitgestelde kampioenenhuldiging/feestavond op 19 maart 2022 19 maart 2022 19 maart 2022 19 maart 2022 in het 
verenigingslokaal van de Made Wilhelminastraat 2a vanaf 19.00 uur. 

Houd deze datum vrij !! 

 

Berekening kampioenschappen.Berekening kampioenschappen.Berekening kampioenschappen.Berekening kampioenschappen.    

    

Naar aanleiding van de afgelopen najaarsvergadering, blijkt dat er nog leden zijn die niet precies 
weten hoe de berekening van de kampioenschappen er precies uitziet. 

 

Ter verduidelijking hierbij nogmaals de uitleg van de berekeningsmethode kampioenschappen, 
deze staan overigens ook op onze site kampioenschappen archief. 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEREKENINGSMETHODE KAMPIOENSCHAPPEN: 

 

Voor het aangewezen deel geldt: het gemiddeld aantal punten van de eerste 2 duiven op de 

uitslag uit de eerste 3 duiven van de inkorflijst (de 3 eerst-getekenden). M.a.w. 2 van de bovenste 

3. In geval er slechts een duif van de eerste drie duiven van de inkorflijst punten behaald worden 

deze punten toch door twee gedeeld. 

 

Voor het onaangewezen deel geldt: Het deeltal dat gebruikt wordt voor de berekening van het 

gemiddelde wordt niet afgerond. Dit heeft al gevolg dat de punten behaald door de laatst 

meetellende duif mogelijk maar gedeeltelijk meetellen. 

Voorbeeld: U heeft 16 duiven mee, het deeltal wordt dan 1,6. De berekening wordt dan de 

punten behaald door de eerste duif opgeteld bij 6/10 gedeelte van de punten behaald door de 

tweede duif. En dit totaal delen door 1,6. Voor de oude duiven tellen de bovenste twintig van de 

poulebrief mee voor het onaangewezen deel en bij de jongen en natour de bovenste dertig 

duiven van de poulebrief. Wordt bij de oude duiven bv. De 21e getekende geconstateerd dan telt 

deze niet mee voor de punten. 

 

Duifkampioenschap: voor het duifkampioenschap tellen de punten behaald door dezelfde duif. 

Voor de kampioenschappen van de C.C.Breda worden het aangewezen + onaangewezen bij 
elkaar opgeteld. 

Per categorie zijn er 3 kampioenen + 1 duifkampioenschap te verdienen.  

 
 
 
 

 
 





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 
Androneda 15         

5175 VW 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/
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Verslag bijeenkomst schaduwuitslag commissie 2022 

 

Zoals op de najaarsvergadering is afgesproken is er een commissie samengesteld 

om een schaduwuitslag te ontwikkelen waarin ALLE leden evenveel kans hebben. 

Voor het toetreden tot deze commissie is aan alle leden (met ideeën) gevraagd 

zich hiervoor op te geven. 

Hiervoor hebben 2 leden zich opgegeven Jan van Wanrooij en Ruud Beens en 

namens het bestuur Ronald Kil en ondergetekende. 

Verschillende aangedragen ideeën zijn besproken, zoals het beperken van het 

aantal duiven, het spelen van 1:3, en de uiteindelijke gevolgen hiervan m.b.t. de 

kampioenschappen. 

De eerder gemaakte schaduwuitslagen konden we gebruiken om een duidelijk 

beeld te krijgen. Hieruit kwam naar voren dat het voor de kampioenschappen 

weinig tot niets uitmaakt wie er uiteindelijk daadwerkelijk kampioen wordt, vaak 

zijn het toch dezelfde kampioenen. 

Met het beperken van de aantallen in te korven duiven is de conclusie dat er op 

een enkele vlucht na dezelfde aantallen deelnemers zich ook niet op de uitslag 

weten te klasseren. Het enige verschil is dat een KANS op een 1e prijs voor 

iedereen gelijkwaardig is.  

Na uitvoerig overleg en alle mogelijkheden met al hun voor en tegens afgewogen 

te hebben, heeft de commissie besloten om toch te kiezen voor een 

schaduwuitslag met een maximum aantal van duiven voor IEDEREEN op te 

nemen. 

Hieraan worden GEEN kampioenschappen verbonden. 

Om toch hieraan een sportieve impuls te kunnen geven, hebben we besloten om 

hieraan een ploegenspel te koppelen waarin ALLE leden GRATIS deelnemen          

( voorbeeld ploegenspel Union ) en we hiervoor sponsoren zullen gaan benaderen 

om hiervoor prijzen beschikbaar te willen stellen.  

Concreet houd dit in : 

• Er wordt naast de gewone uitslag ( die blijft zoals hij is ) per vlucht 

een schaduwuitslag gemaakt en samen met de gewone uitslag 

wekelijks gepubliceerd en geplaatst op de site. 

 

• In de schaduwuitslag worden maximaal 20 duiven voor iedereen 

opgenomen. 

 

• Ook zal er onderaan de gewone uitslag en de schaduwuitslag een 

recapitulatie overzicht opgenomen worden zodat iedereen kan zien 

wie, hoeveel en welke prijzen behaald zijn door welke deelnemers. 
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• Het ploegenspel zal in gelijke aantallen leden verdeeld worden. Het 

totaalgeneraal aangewezen 2021 zal gebruikt worden om de 

verdeling te maken. 

 

Voor iedereen telt alleen de 1e getekende en krijgt 1 punt ongeacht of men 

nu de 1e of de laatste speelt op de schaduwuitslag. 

De ploeg met uiteindelijk de meeste punten wint. Bij gelijk aantal punten 

zijn de kampioenspunten achter de 1e getekenden op de uitslag bij elkaar 

opgeteld bepalend. 

 

ALLE OFFICIELE WEDVLUCHTEN tellen hiervoor mee. 

 

LOTING :  

 

Voorbeeld : als we 5 ploegen hebben van 8 deelnemers dan zullen de eerste 

5 liefhebbers van het totaalgeneraal aangewezen de 5 kopmannen zijn van 

de ploeg, ( in welke ploeg? wordt door loting bepaald ). 

 

De volgende 5 van het totaalgeneraal worden weer door loting als 2e 

kopman aan een ploeg toegewezen. 

 

Enz.   

 

We zullen als commissie de sponsoring voorafgaand aan het seizoen proberen 

rond te krijgen en de prijsverdeling aan u kenbaar maken. 

De loting zullen we voorafgaand aan de eerste officiële wedvlucht in het bijzijn van 

de aanwezige leden in het lokaal verrichten.  

 

Wij hopen met deze schaduwuitslag de deelname aan de wedvluchten voor 

iedereen aantrekkelijk te maken. 

 

Namens de commissie 

Jan van Wanrooy, Ruud Beens, Ronald Kil en 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 

 

 
 

 

 

 
 

Cafetaria 

Piet Schraven 
 

 

 

 

Nieuwe Haagdijk 36 

4811 TE Breda 

 

 (076) 521 26 76 

 

Openingstijden 

Woe/Za 12:30 - 24:00 

Zo 12.30 - 22:30 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Website :  www.bakkerijlips.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assortiment 

Feesttaarten 

Uw feest is pas echt compleet met een mooie taart! Wij 
maken voor elke gelegenheid een taart naar uw wens. 
Slagroom-, vruchten-, appel-, chocolade- of 
marsepeintaart? Een bijzondere vulling? Het kan 
allemaal! We kunnen uw taart versieren met elke 
gewenste afbeelding of tekst. Zo hebt u altijd iets unieks 
in huis.Wanneer u zelf een taartidee heeft, aarzel dan 
niet om contact met ons op te nemen. In overleg kan 
bijna alles gemaakt worden! Hiernaast vindt u al een 
aantal voorbeelden ter inspiratie. Nog veel meer 
taartideeÃ«n vindt u op onze Facebookpagina of in de 
voorbeeldboeken in onze winkel! 



 

 

 

 

 

               

 

 

 
 

                    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 2022

Vitesse :

Datum Vlucht Afstand Inkorven Vracht Spelverband

23-apr Quievrain 145 km. 22-apr € 0.77 1+3

30-apr Niergies 194 km. 29-apr € 0,82 1+3

7-mei Morlincourt 255 km. 6-mei € 0,82 1+3

28-mei Pont St Max 298 km. 27-mei € 0,97 1+3

11-jun Morlincourt 255 km. 10-jun € 0,82 1+3

25-jun Pont St Max 298 km. 24-jun € 0,97 1+3

9-jul Morlincourt 255 km. 8-jun € 0,82 1+3

Midfond :

14-mei Melun  359 km. 12-mei € 1,12 1+3

21-mei Melun 359 km. 19-mei € 1,12 1+3

4-jun Sens 396 km. 2-jun € 1,12 1+3

18-jun Sens 396 km. 16-jun € 1,12 1+3

2-jul Chateaudun 462 km. 30-jun € 1,12 1+3

16-jul Melun 359 km. 14-jul € 1,12 1+3

Dagfond :

28-mei Issoudun 555 km. 26-mei € 1,67 1+3+5

11-jun Chateauroux 572 km. 9-jun € 1,67 1+3+5

25-jun La.Souterraine 643 km. 23-jun € 1,67 1+3+5

9-jul Argenton 605 km. 7-jul € 1,67 1+3+5+ Nat.Sect. 1A

23-jul Issoudun 555 km. 21-jul € 1,67 1+3+5+ Nat.Sect. 1A

6-aug Argenton   ( Re )( Reserve ) 605 km. 4-aug € 1,67 1+3+5

Marathon :

17-jun St.Vincent 998 km. 14-jun € 2,62 1+3+5+Nat-Sect 

1-jul Bordeaux 844 km. 28-jun € 2,62 1+3+5+Sect.

8-jul Dax 979 km. 5-jul € 2,62 1+3+5+Sect.

22-jul Tarbes 997 km. 19-jul € 2,62 1+3+5+Sect.

29-jul Bergerac 814 km. 26-jul € 2,62 1+3+5+Nat-Sect

Jongen :

16-jul Quievrain X 145 km. 15-jul € 0,72 1+3

23-jul Quievrain X 145 km. 22-jul € 0,72 1+3

30-jul Niergies X 194 km. 29-jul € 0,72 1+3

6-aug Morlincourt X 255 km. 5-aug € 0,72 1+3

13-aug Melun  359 km. 11-aug € 1,37 1+3+5

20-aug Melun 359 km. 18-aug € 1,37 1+3+5

27-aug Fontenay sur Eure 427 km. 25-aug € 1,37 1+3+5+ Sect. 1A+1B

3-sep Melun 359 km. 1-sep € 1,37 1+3+5

10-sep Orleans 457 km. 8-sep € 1,37 1+3+5+ Sect. 1A+1B



Natour :

20-aug Quievrain 145 km. 19-aug € 0,77 1+3

27-aug Niergies 194 km. 26-aug € 0,82 1+3

3-sep Niergies 194 km. 2-sep € 0,82 1+3

10-sep Morlincourt 255 km. 9-sep € 0,82 1+3

17-sep Pont St Max. 298 km. 16-sep € 0,97 1+3

Opleer :

2-apr Zaterdag Duffel  59 km. 1-apr € 0,67 6

9-apr Zaterdag Bierges 96 km. 8-apr € 0,67 6

16-apr Zaterdag Quievrain 145 km. 15-apr € 0,67 6

1-mei Zondag Quievrain 145 km. 30-apr 8

8-mei Zondag Niergies 194 km. 7-mei 8

15-mei Zondag Niergies 194 km. 14-mei 8

22-mei Zondag Roye 253 km. 21-mei 8

29-mei Zondag Niergies 194 km. 28-mei 8

5-jun Zondag Roye 253 km. 4-jun 8

22-jun Woe. Duffel 59 km. 21-jun € 0,67 7

2-jul Zaterdag Bierges 96 km. 1-jul € 0,67 6

6-jul Woe. Lennik 88 km. 5-jun € 0,67 7

20-jul Woe. Strepy-Thieu 123 km. 19-jul € 0,67 7

27-jul Woe. Duffel 59 km. 26-jul € 0,67 7

3-aug Woe. Duffel 59 km. 2-aug € 0,67 7

10-aug Woe. Lennik 100 km. 9-aug € 0,67 7

13-aug Zaterdag Strepy-Thieu 123 km. 12-aug € 0,67 6

Z.L.U :

24-jun Vrij. Pau 996 km. 20-jun Ma. Nat./Int.

1-jul Vrij. Agen 902 km. 27-jun Ma. Nat./Int.

8-jul Vrij. Barcelona 1155 km. 4-jul Ma. Nat./Int.

15-jul Vrij. St.Vincent 998 km. 11-jul Ma. Nat./Int.

22-jul Vrij. Marseille 948 km. 18-jul Ma. Nat./Int.

29-jul Vrij. Narbonne 949 km. 25-jul Ma. Nat./Int.

5-aug Vrij. Perpignan 988 km. 1-aug Ma. Nat./Int.

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 ) 

2022 2022

Omschrijving Vrachtprijs per duif Hitte Protocol per duif

Trainings duivenvluchten zondag verkort België ** € 0,65 € 0,92

Trainings duivenvluchten zondag verkort Frankrijk ** € 0,75 € 0,92

Duivenvluchten België 1 nacht mand ** € 0,52 € 0,63

Duivenvluchten Frankrijk 1 nacht mand ** € 0,57 € 0,68

Duivenvlucht Pont st Maxence ** € 0,72 € 0,87

Duivenvluchten Frankrijk 2 nachten mand ** € 0,87 € 1,07

Jonge duiven Fondvluchten 2 nachten mand ** € 1,12 € 1,38

Dagfond duivenvluchten ** € 1,42 € 1,76

Marathon vluchten ** € 2,37 € 2,95

** Exclusief opcenten vereniging  € 0,15 voor Opleer  &  € 0,25 voor de wedvluchten.

X Mogen oude duiven mee voor opleer.



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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