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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 2222        22225555    maartmaartmaartmaart    ’2’2’2’22222    
    

    
Opleervlucht Opleervlucht Opleervlucht Opleervlucht         : Duffel: Duffel: Duffel: Duffel    
Datum   : Zaterdag 2 april 
Afstand  : 59 km 
Vrachtprijs  : € 0,67 per duif 
Inkorfdatum & Tijd : Vrijdag 1 april van 19.00 t/m 20.30 u. 
Afrekenen  : Voorafgaand aan het inkorven 
Bijzonderheden : Opgeven deelname VERPLICHT VERPLICHT VERPLICHT VERPLICHT uiterlijk donderdag 31 maart van 17.00 t/m  
 : 18.00 uur. A van Dijk  076-5414769 en via mail toonvandijk@gmail.com   

 

 
 

Voor het seizoen 2022 zijn er nog enkele nummers 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 202 loopt van 1 april t/m 17 september in totaal 25 weken. 

Vrije nummers zijn : 6666----6666----7777----9999----10101010----11111111----13131313----14141414----14141414----16161616----19191919----22222222----23232323----27272727----28282828----29292929----30303030----31313131----32323232----33333333----34343434----34343434----38383838----39393939----41414141----
43434343----44444444----45454545.... 

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. Ook 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. 

Bij vrijwillige opgave houden we z.v.m. rekening met uw voorkeuren. 

Op de vergadering is afgesproken dat als er te weinig opgaves zijn we ALLE LEDEN om toerbeurt 
inroosteren. Uiteraard houden wij hierbij rekening met de jongste en oudste leden. 

Opgeven tot uiterlijk 31 maart bij A van Dijk 076Opgeven tot uiterlijk 31 maart bij A van Dijk 076Opgeven tot uiterlijk 31 maart bij A van Dijk 076Opgeven tot uiterlijk 31 maart bij A van Dijk 076----5414769.5414769.5414769.5414769.    

 

 

 

    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep kandidaten activiteiten commissieOproep kandidaten activiteiten commissieOproep kandidaten activiteiten commissieOproep kandidaten activiteiten commissie    

    

Zoals op de vergadering besproken zijn we nog op zoek naar leden welke zich geroepen voelen om 
toe te treden tot de activiteiten commissie.  

Het bestuur stelt hiervoor jaarlijks een bedrag beschikbaar waarmee de commissie verschillende 
activiteiten mag organiseren t.b.v. ALLE LEDEN. 

Voelt u zich geroepen dan kunt u zich opgeven bij het secretariaat tot 1 april a.s 

 

Nieuw lidNieuw lidNieuw lidNieuw lid    

1910-0002 

S.Vucosavljevic 

Gertrudisoord 25 

4841 XM Prinsenbeek 

 

Afhalen ingeleverde modulesAfhalen ingeleverde modulesAfhalen ingeleverde modulesAfhalen ingeleverde modules    

    

Op Zaterdag 26 maartZaterdag 26 maartZaterdag 26 maartZaterdag 26 maart a.s heeft u de gelegenheid om uw ingeleverde module met chipringen af te 
halen in ons verenigingslokaal aan de Strijpenseweg van 13.30 t/m 14.00 uur13.30 t/m 14.00 uur13.30 t/m 14.00 uur13.30 t/m 14.00 uur    

De Rekenaar. 

Inleveren hoklijsten & entingslijsten Inleveren hoklijsten & entingslijsten Inleveren hoklijsten & entingslijsten Inleveren hoklijsten & entingslijsten     

    

Hierbij verzoeken wij onze leden ervoor te zorgen dat ze voorafgaand aan de eerste inkorving 
uiterlijk 1 APRIL 2022 uiterlijk 1 APRIL 2022 uiterlijk 1 APRIL 2022 uiterlijk 1 APRIL 2022 hun hoklijsten en entingslijst hebben ingeleverd. 

Ten overvloede wijzen wij u er op dat zonder deze ingeleverde lijsten er niet ingekorfd kan/mag 
worden.    

 

Opvang duiven aanleverenOpvang duiven aanleverenOpvang duiven aanleverenOpvang duiven aanleveren    

 

Vanaf vrijdag 15 april a.s15 april a.s15 april a.s15 april a.s is er weer gelegenheid om uw opgevangen duiven aan te leveren tijdens 
het inkorven in het lokaal. LET OP !!!  Dit kan ALLEEN OP DE VRIJDAGEN. 

De duiven zullen dan weer opgehaald worden en door de beheerder van het centraal hok WASPIK 
bij het N.P.O worden opgegeven. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PLOEGENSPEL 2022 RAYON 3 PLOEGENSPEL 2022 RAYON 3 PLOEGENSPEL 2022 RAYON 3 PLOEGENSPEL 2022 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.   

Spelregels:  Spelregels:  Spelregels:  Spelregels:   

  

DDDDeelname: eelname: eelname: eelname: alle leden van rayon 3  
 
Vluchten: 2022Vluchten: 2022Vluchten: 2022Vluchten: 2022 

 

Vitesse   Midfond  Dagfond 

23-04 Quievrain 14-05 Melun   28-05 Issoudun 

30-04 Niergies 21-05 Melun   11-06 Chateauroux 

07-05 Morlincourt 04-06 Sens   25-06 La. Souterraine 

 

Marathon   Jongen (snelheid ) Jongen ( Fond ) 

17-06 St.Vincent 16-07 Quievrain  13-08 Melun 

01-07 Bordeaux 23-07 Quievrain  20-08 Melun 

08-07 Dax  06-08 Morlincourt  27-08 Fontenay sur Eure 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natour 

20-08 Quievrain 

27-08 Niergies 

03-09 Niergies 

  

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

 

Inleg: Inleg: Inleg: Inleg: € 5,00 per deelnemer   

Puntentelling: Puntentelling: Puntentelling: 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: Ploegen: Ploegen: 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 2021.   

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

Opgeven: Opgeven: Opgeven: Opgeven: leden C.C.Bredaleden C.C.Bredaleden C.C.Bredaleden C.C.Breda     tot tot tot tot uiterlijk uiterlijk uiterlijk uiterlijk 9999    april`22 april`22 april`22 april`22 bij Toon van Dijk 076bij Toon van Dijk 076bij Toon van Dijk 076bij Toon van Dijk 076----5414769541476954147695414769 

 

Veel succes,   

Bestuur Union de Baronie  

 

 

 

 

 

 

 





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 opZand 

(0416) 361 775 

(06) 510 662 40 

info@veradekruik.nl 

www.veradekruik.nl/ 
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Verslag voorjaarsvergadering 4 maart`22 

 

Afmelding :  Toon van Dijk, Peter Nooren, A Quaytaal, Kasper Kool, W.Wirken, P. 

Mertens, C.Ripmeester en Peter Heeren 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezige van harte welkom, hierna 

vraagt hij de vergadering om 1 minuut stilte in acht te nemen voor de ons ontvallen 

leden. 

2. Vaststellen presentielijst. 

Op deze vergadering zijn 19 leden aanwezig, de voorzitter merkt hierbij op dat deze 

opkomst laatste jaren nog niet zo laag is geweest. 

3. Goedkeuring notulen najaarsvergadering van 17 september`21 

Jan Breedijk had 1 opmerking over het agendapunt aantallen in gekorfde duiven. Omdat hij op 

de najaarsvergadering ideeën hierover had geopperd was hij in de veronderstelling dat 

automatisch uitgenodigd zou worden voor de hiervoor nieuw te vormen commissie. Er heeft 

een oproep aan alle leden gestaan om zich hiervoor op te geven, maar Jan hierop zelf niet had 

gereageerd ging het bestuur ervan uit dat hij geen interesse meer had. 

 

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 
 

Omdat er geen kandidaten zich hiervoor hadden opgegeven, werden deze leden bij acclamatie 

van de vergadering opnieuw voor 3 jaar benoemd. 

 

5. Jaarverslag secretaris. 

 

Beste leden, 

Aan mij wederom de taak jullie het seizoen 2021 middels dit verslag kort samen te vatten. 

De Corona pandemie is voorlopig passé, en zorgde ook het afgelopen jaar weer voor de nodige 

beperkingen welke ons vanuit overheidswegen werden opgelegd.  

De kampioenen huldiging van 2020 hadden we vooruitgeschoven naar het voorjaar van 2021, in de 

hoop dat er dan wat meer versoepelingen zouden zijn, en we onze huldiging op de voor ons bekende 

wijze zouden kunnen afwerken. Echter ook toen was het nog niet mogelijk dit op de oude vertrouwde 

wijze te kunnen doen en hebben we helaas moeten besluiten om de kampioensprijzen persoonlijk aan 

huis bij de kampioenen te bezorgen.  
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Het seizoen.  

Gelukkig konden we wel eerder met het seizoen beginnen dan het jaar ervoor. De eerste officiële 

wedvlucht kon op 17 april`21 vanuit Quievrain worden vervlogen. En hebben we hierna nagenoeg een 

redelijk volledig seizoen kunnen afwerken. 

De enige beperking hieraan was dat we de bar pas vanaf 1 juni mochten openen, en we als vereniging 

ook hiermee de nodige inkomsten mis liepen. 

Zoals jullie weten zijn we in 2021 op een vroeger tijdstip gaan inkorven, en dit werd door de 

meerderheid van de leden ook als positief ontvangen.  

Ook het laden van onze duiven verliep anders dan we gewend waren. Aan onze leden werd gevraagd 

om op vrijwillige basis zich hiervoor op te geven, en hier werd naar volle tevredenheid van ons bestuur 

en de functionarissen massaal gehoor aan gegeven. Hiervoor konden we een rooster opstellen waarin 

de opgegeven leden om toerbeurt aan de beurt waren om te laden. Iedereen hield zich keurig aan dit 

rooster om op tijd te komen laden. Nogmaals onze dank hiervoor. Wij hopen dat we voor het seizoen 

2022 weer net zoveel medewerking krijgen van onze leden om ook dit voor komend seizoen te kunnen 

continueren. 

De vluchten. 

Gelukkig zijn we het afgelopen jaar ( behoudens 1 vlucht ) niet in de problemen gekomen met de 

minimaal vereiste aantallen voor de duiven c.q. het aantal inkorvende leden. Dit zijn de verdiensten 

van alle leden welke ervoor gezorgd hebben dat we aan deze minimale eisen konden voldoen. 

Over het verloop van de vluchten kunnen we achteraf ook tevreden zijn. De vluchten verliepen redelijk 

vlot en de nodige prijzen waren dan ook vlot verdiend. 

Onze leden hebben er het afgelopen jaar er voor gezorgd dat we als vereniging C.C.Breda volledig op 

de kaart staan. De schitterende uitslagen van verschillende leden domineerde niet alleen de uitslag in 

onze C.C.Breda maar ook op Rayon/Afdelings en zelfs Nationaal niveau stonden zei hun mannetje.  

Sommige uitslagen waren van dien aard dat de wat minder presterende liefhebbers het idee kregen er 

niet aan te pas te komen. Wij hebben dit als bestuur met uitgewerkte feiten geprobeerd het tegendeel 

te weerleggen en dit ook voorgelegd aan onze leden op de najaarsvergadering en in ons krantje. 

Natuurlijk sluiten wij als bestuur hiervoor niet onze ogen en oren, mede door de uitkomst van deze 

vergadering hebben we besloten om een commissie samen te stellen bestaande uit enkele leden en 

bestuursleden, om te proberen ook voor de wat minder spelende leden een spel te ontwikkelen 

waarin ook hun aan hun trekken kunnen komen. Wij vertrouwen er op dat ook vanuit onze leden de 

nodige inbreng hiervoor wordt aangeleverd en toe te treden tot de commissie om dit mee uit te 

werken. 

De kampioenschappen. 

Net als ieder jaar, Corona of niet, maken we na iedere discipline de balans op en komen de 

kampioenen bovendrijven.  
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Vaak werden deze pas op de laatste vlucht (en) beslist. Ook dit jaar weer was het dus weer een 

sportieve strijd van onze leden onderling, en werden er ten overstaan van de vorige jaren in de 

eindstand bij de kampioenschappen wat stuivertjes gewisseld.   

Niet alleen in onze C.C.Breda stonden onze leden hun mannetje maar ook ver daarbuiten wisten ze 

zich te klasseren tussen kampioenen in de overkoepelende spelen. 

Dat ondergetekende ( dit was voor het laatst 40 jaar geleden gepresteerd door 1 lid uit onze 

vereniging Jos Rijken )  als 1e Nationaal kampioen Marathon aangewezen zich in dit rijtje mag scharen 

maakt mij dan ook erg trots.  

Maar ook onze andere kampioenen wil ik zeker hiermee niet tekort doen, want ook zei hebben 

sportief gezien een prachtige prestatie geleverd, en nogmaals ervoor gezorgd dat men serieus 

rekening moet houden met de prestaties van onze leden. 

Verschillende huldigingen hebben nog geen doorgang kunnen vinden i.v.m. de beperkende Corona 

maatregelen, zo ook onze eigen kampioenen huldiging moest hierdoor verschoven worden naar een 

later te bepalen tijdstip. Ook onze tentoonstelling hebben we om diezelfde reden zelfs moeten 

afgelasten. 

Activiteiten. 

Afgelopen seizoen zijn er door onze activiteiten commissie de nodige activiteiten georganiseerd. En 

werden dan ook door de deelnemende leden zeer gewaardeerd. Hiervoor willen wij dan ook Peter 

Nooren en Frank Nulle nog hartelijk danken voor hun inzet. 

Helaas is door het bedanken van 1 der commissieleden een vacature vrij gekomen om toe te treden 

tot deze commissie, kandidaten hiervoor kunnen zich ten aller tijden hiervoor opgeven. 

Bonnenverkoop. 

Ondanks dat we nog geen kampioenenhuldiging konden organiseren, in tegenstelling tot vorig jaar 

hadden we wel besloten om een online bonnenverkoop te houden. Hiervoor hebben onze eigen 

kampioenen hun beste beentje weer voorgezet en hieraan hun medewerking verleend.  

Over de gemiddelde opbrengst van € 165,00 van de in totaal 10 bonnen waren wij dan ook zeer blij 

verrast.  Waarvoor wij onze kampioenen nogmaals hartelijk willen bedanken. 

Tot slot. 

Rest mij nog mijn medebestuurders, functionarissen en leden in dit wederom bijzondere Corona jaar 

te bedanken voor hun inzet van het afgelopen seizoen waardoor we deze weer tot een goed einde 

konden brengen. 

Voor nu zorg dat u gezond blijft en we samen voor het seizoen 2022 weer een sportieve en gezonde 

start met u allen kunnen gaan maken. 

 

Secretaris Bernard Brouwer. 

 



 Verslag voorjaarsvergadering 4 maart`22 
4 

 

6. Financieel verslag penningmeester. 

Het financieel verslag hebben alle leden thuis gehad, hierover waren op de vergadering geen 

vragen.  

7. Verslag kascontrole commissie. 

De heren Jos Schoenmakers en Ruud Beens hebben ten huize van de penningmeester de 

boekhouding gecontroleerd, en het bestuur laten weten alles in orde te hebben bevonden. En 

hun hierbij de penningmeester over het boekjaar 2021 Decharge te verlenen. 

 

Omdat Dhr Ruud Beens reglementair aftredend is, wordt de vergadering gevraagd om een 

nieuwe kandidaat. Tonny van Grinsven gaf zich hiervoor op.  

 

8. Belangrijke aandachtspunten besluiten vergadering Brabant-2000 

Stempunt 7a NPO voor ochtendlossing in week 26 op marathonvlucht. Vergadering is 

tegen met dien verstande dat de lossing zodanig dient te geschieden dat er op 

voorhand geen nachtelijke aankomsten zijn te verwachten. Anders uitstellen en indien 

noodzakelijk de volgende dag wel een ochtendlossing. 

 

Stempunt 7b NPO : de vergadering is tegen het organiseren van een G vlucht in week 31. 

Indien dit wel wordt aangenomen in de Ledenraad NPO dan neemt Br 2000 dit niet op in 

het programma. Leden kunnen dan inkorven in een andere afdeling . 

 

Stempunt 8 NPO ; de vergadering is voor het voorstel van de NPO omtrent 

 aanpassing NPO kampioenschappen, beste hokprestatie etc en spel 1: 3 mits 

 hier geen extra kosten aan verbonden zijn. Anders invoering in 2023. 

 

Stempunt 9 NPO omtrent Eerlijk Spel – de uitslag van een concours - 

 invliegduiven- inkorfbeperking- nationale kampioenschappen. Dit moet mede 

 gezien de kanttekening van de NPO zonder extra kosten wel uitvoerbaar zijn 

 anders uitstel van de invoering tot 2023. 

 

Voor de Brabant 2000 kampioenschappen gelden dezelfde vluchten als voor 

 de nationale kampioenschappen. Hierin wordt niets gewijzigd. 

 

 Verder maakt Brabant-2000 bekend dat gezien de hoge brandstofprijzen van dit                     

moment dat de vrachtprijs maandelijks opnieuw wordt bekeken en indien nodig hierop 

wordt aangepast. 

 

9. Pauze. 

 

10. Mededelingen bestuur. 

 

 

• De kampioenen huldiging 2021 is uitgesteld naar zondag 27 november 2022 ( weekend van de 

tentoonstelling ) 

• De tentoonstelling is vastgesteld op het weekend van 25-26 en 27 november 2022 

• De kampioenen huldiging + feestavond is vastgesteld op zaterdag 10 december 2022 
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• Oproep kandidaten activiteiten commissie. 

Jan van Wanrooij zou hierover met Peter Nooren nog contact over opnemen. 

• Oproep laders manden  ( hiervoor zal weer een schema worden opgesteld. ) 

Kasper Kool, P v/d Zanden, W.Colsen hebben zich reeds opgegeven. Hiervoor zal nog een 

oproep worden gedaan aan de leden om zich vrijwillig op te geven. Mochten er te weinig 

kandidaten zijn dan is het voorstel om elk lid ( behalve de oudste en de jongste ) in te 

roosteren. 

• Voor het doorgaan van de officiële wed-vluchten/kampioenschappen conformeren wij ons net 

als vorig jaar aan Brabant-2000. 

• Brabant-2000 maakt bekend dat de hoogte van de vrachtprijs i.v.m. de stijgende diesel prijzen, 

maandelijks opnieuw wordt bekeken. 

• Vanaf start van het seizoen 2022 verhogen we de consumptie prijs van € 1,00 naar  € 1,25 de 

inkoopprijs is namelijk ook sterk gestegen. 

 

11. Vliegprogramma 2022 

Bestuur stelt voor om onderstaande opleervluchten te concoursen zonder kampioenspunten. 

Jan van Wanrooij merkte op dat de mogelijkheid bestaat dat de duiven niet gelijktijdig gelost 

worden door Brabant-2000. Hierover is gestemd en waren er 11 leden voor om te concoursen, en 

is dus aangenomen. 

9-apr   Zaterdag Bierges Oude 96 km. 

16-apr Zaterdag Quievrain Oude 145 km. 

2-jul Zaterdag Bierges Jongen 96 km. 

13-aug Zaterdag Strepy-Thieu Natour 123 km. 
 

12. Schaduw uitslag 2022 

  Het verslag hiervan is reeds in ons krantje gepubliceerd, en is de site hiervoor inmiddels    

ook al aangepast. 

13. Rondvraag 

Hier gaven de heren Ruud Beens, Jos Schoenmakers, John Mouwen en W.Colsen zich op. 

Ruud Beens vroeg of het mogelijk was om iedereen een nieuwe ledenlijst te sturen. Omdat 

we tegenwoordig te maken hebben met de A.V.G en het niet is toegestaan om uit privacy 

overwegingen persoonsgegevens zonder toestemming te delen, mogen wij dit niet doen. 

 

Jos Schoenmakers, zegt bereid te zijn om samen mits akkoord Toon van Dijk dit weer 

samen met hem te doen. 

 

John Mouwen, vraagt wanneer de commissie voor de schaduwuitslagen weer bij elkaar 

komen, zodat de prijzen van het ploegenspel bekend gemaakt kunnen worden. Zoals de 

commissie in hun verslag al duidelijk kenbaar heeft gemaakt, worden de prijzen 

voorafgaand aan de start met het ploegenspel kenbaar gemaakt en worden er op dit 

moment sponsoren gezocht. 
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Wim Colsen vraagt of het mogelijk is om vanuit de vereniging extra opleervluchten voor de 

jonge duiven te organiseren, net als vroeger b.v.b. Rijsbergen, Wernhout. Al was het maar 

voor de stress van de jongen tijdens de eerste vluchten te reduceren.  Wij zullen hiervoor 

eens rondvragen wat de mogelijkheden zijn, maar we moeten wel rekening houden dat we 

niet boven het aantal uitkomen waarvoor een officiële lossingsvergunning nodig is. 

 

14. Sluiten 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid, en heet allen wel 

thuis. 

 

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 

 

 
 

 

 

 
 

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 

 



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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