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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        18181818    MaartMaartMaartMaart    ’2’2’2’23333    

OpleervluchtOpleervluchtOpleervluchtOpleervlucht        ::::    DuffelDuffelDuffelDuffel    
Datum   : 01 April  
Afstand  : 59 km 
Vrachtprijs  : € 0,72 p/d 
Inkorfdatum & Tijd : Vrijdag 31 maart van 19.30 u. t/m 20.30 uur 
Afrekenen  : Voorafgaand aan het inkorven 
Bijzonderheden : Alleen opleren. 
   : Opgeven deelname VERPLICHTVERPLICHTVERPLICHTVERPLICHT uiterlijk donderdag 30 maart van 17.00 t/m17.00 t/m17.00 t/m17.00 t/m    
   : 18.00 uur.18.00 uur.18.00 uur.18.00 uur. B.Brouwer 06060606----47234926  47234926  47234926  47234926  email : info@ccbreda.com  
   : en via de verenigingsapp. 
Laden leden  : Jan Breedijk & Cees Ripmeester 
Laden bestuurslid : Bernard Brouwer 
 
 
Ophaalroutes BrabantOphaalroutes BrabantOphaalroutes BrabantOphaalroutes Brabant----2000200020002000    
 
Brabant-2000 heeft de ophaalroutes bekendgemaakt naar gelang er veel of weinig duiven komen zal er 
met 2,3 en 4 ophaalroutes de duiven worden opgehaald. 
Voor de C.C.Breda betekent dit dat de tijden voor de vrachtwagen die komt laden als volgt zullen zijn. 
 
4 Routes    ( Vitesse + Midfond + Opleer ) 22.30 u. 
3 Routes    ( Dagfond Ruco manden ) 20.35 u. 
2 Routes    ( Marathon )   19.30 u. 
 
Uiteraard zullen wij onze inkorftijden hierop aanpassen lees dus het krantje altijd aandachtig, om 
teleurstellingen achteraf te voorkomen !! 
 
 

 
 
De lotto loopt van 1 april t/m 16 september in totaal 25 weken dus. Diegene welke nog geen nummers 
hebben of extra nummers willen invullen kunnen dit opgeven bij Toon van Dijk. 
De volgende nummers zijn nog vrij :6-7-9-10-11-13-14-14-16-19-22-23-27-28-29-30-31-32-33-34-34-38-39-41-

43-44-45. 

 
 
 
 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op vrijdag 24 februari j.l. was er een schitterende middag georganiseerd Henk de Weerd en zijn Team. 
Iedereen die een bon had gekocht, maar ook onze leden uit onze C.C.Breda waren uitgenodigd om op deze 
middag aanwezig te zijn. Hieraan werd massaal gehoor aan gegeven. Op deze druk bezochte middag 
kregen de aanwezige duivenmelkers een rondleiding door het kweekcentrum en bij vragen werden deze 
uitgebreid beantwoord door Eric Berckmoes en zijn team. Iedereen kreeg bij binnenkomst een lootje 
waarmee enkele jongen gratis werden verloot. Ook voor de inwendige mens werd gezorgd binnen werden 
alle aanwezige voorzien van een drankje, en buiten stond een Frietkar waar ook massaal gebruik van werd 
gemaakt. Kortom een zeer geslaagde middag. 
 
Namens de C.C.Breda en hun leden willen wij Henk en zijn Team hartelijk bedanken voor de uitnodiging van 
deze geweldig geslaagde middag.  
 
 
 
Oproep kandidaten laden seizoen 2023Oproep kandidaten laden seizoen 2023Oproep kandidaten laden seizoen 2023Oproep kandidaten laden seizoen 2023    
    
Net als voorgaande jaren doen wij weer een beroep op de leden om zich op te geven voor het om toerbeurt  
laden van de duiven. Hoe meer leden zich opgeven hoe minder vaak u aan de beurt bent. Dus doen we ook 
een beroep op diegene welke de afgelopen nog jaren NIET hebben meegeholpen om zich op te geven. 
 
Gelukkig hebben de meeste leden welke dit ook maar enigszins konden hun medewerking hieraan gegeven 
en is het fantastisch gegaan. 
Opgeven kan evt. nog tot 24 maart bij het secretariaat.  
    

Duiven centraal hokDuiven centraal hokDuiven centraal hokDuiven centraal hok    39 Waspik39 Waspik39 Waspik39 Waspik        
                                                    
VANAF VRIJDAG 15 april 2023VANAF VRIJDAG 15 april 2023VANAF VRIJDAG 15 april 2023VANAF VRIJDAG 15 april 2023    
    
Kunt u net als voorgaande jaren iedere week op de LAATSTE INKORFDAG van de 
week uw opgevangen duiven aanleveren bij onze vereniging. 
De duiven zullen dan worden opgehaald door de beheerder van centraal hok 
Waspik.  
    

Ophalen modules.Ophalen modules.Ophalen modules.Ophalen modules.    
    
Diegene welke hun module en chipringen ingeleverd hebben om te koppelen kunnen deze Zaterdag 25Zaterdag 25Zaterdag 25Zaterdag 25    
maartmaartmaartmaart weer ophalen in het verenigingslokaal van 13.00 t/m 13.30 uur   
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Verslag voorjaarsvergadering 11 maart`23 

 

Afmeldingen : A Quaytaal, D Godek, Jos Schoenmakers 

1. Opening door de voorzitter. 

De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur en heet alle aanwezige van harte 

welkom. Hierna vraagt hij aan de vergadering zoals gebruikelijk 1 minuut stilte in 

acht te nemen voor de ons ontvallen leden.  

2. Vaststellen presentielijst 

Op deze vergadering waren 22 leden aanwezig  

3. Goedkeuring notulen najaarvergadering 5 september 2022 vermeld in krantje nr 26 

Hierop waren geen op of aanmerkingen. 

4. Rooster aftreden bestuur 

B.Brouwer  Secretaris  2026    Herkozen. 

J.Mouwen  Penningmeester 2025 

R.J.J.M.Kil  Voorzitter  2024 

J.Stokkermans Rekenaar  2024 

A van Dijk  Concoursleider 2024 

C.Vergouwen Bestuurslid  2025 

P.Nooren  Bestuurslid  2025 

T.Timmers  Bestuurslid  2026 Herkozen. 

 

Omdat er geen nieuwe kandidaten zich hadden aangemeld werden deze 

herkiesbare bestuursleden bij acclamatie herkozen. 

5. Jaarverslag secretaris. 

Aan mij de taak het seizoen 2022 middels dit verslag kort samen te vatten. 

Gelukkig hebben we een redelijk volledig seizoen kunnen afwerken zonder de 

perikelen van de Corona. Het was een jaar waarin we de schaduwuitslagen hadden 

geïntroduceerd dit om aan te tonen dat het vooroordeel van enkele leden niet 

klopte en we middels deze schaduwuitslagen de feiten te weerleggen en hiermee 

wilde aantonen dat hun stellingname niet de juiste waren. 

Anders dan de Corona kregen we gaande het seizoen ook te maken met het 

jaarlijks terugkerende vogelgriep o.a. in Nederland stak de  ( H5N1 ) variant welke 

zeer besmettelijk is de kop op. Anders dan andere verenigingen in ons land zijn wij 

als C.C.Breda gelukkig gespaard gebleven van de hierdoor opgelegde beperkingen. 

Laten we hopen dat door de inmiddels goedgekeurde inentingen van alle pluimvee 

de toekomst van onze duivensport hiermee gewaarborgd blijft. 

Het seizoen 

De vluchten hebben op een enkele vlucht na allen doorgang kunnen vinden. En 

kende nagenoeg allen een redelijk tot goed verloop. In dit seizoen hadden we een 

beroep gedaan op de leden om zich vrijwillig op te geven voor het laden van de 

duiven. Hierop werd naar volle tevredenheid van het bestuur door de leden 
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massaal gehoor aan gegeven. Hiervoor was een rooster opgesteld en alle 

opgegeven leden hielden zich redelijk goed aan dit rooster. 

De vluchten 

Zoals eerder hier gememoreerd zijn de vluchten goed verlopen, en hebben we op 1 

vlucht na ons kunnen houden aan de minimale eisen van Brabant-2000 m.b.t het 

minimaal inkorvende leden en de aantallen duiven.  

Onze leden van de C.C.Breda hebben weer behoorlijk goed gepresteerd, ook in de 

Union de Baronie, Brabant-2000 en zelfs op Nationaal niveau stonden ze weer hun 

mannetje. En bewijzen hiermee dat men ook buiten Breda rekening gehouden 

moet worden met de prestaties van onze leden en hun duiven. 

Ook onze 2 jeugdleden wisten behoorlijk van zich doen spreken. Tom van Grinsven 

werd bij de Grootmeesters van Brabant-2000 1e Totaal Generaal en Luca 

Bruynincks eindigde als 9e in deze categorie, maar ook op andere 

kampioenschappen in Brabant-2000 stonden ze er goed bij. En weet men 

inmiddels wie Tom en Luca zijn. 

 

De kampioenschappen 

Ook in onze vereniging werd er weer een sportieve strijd gestreden om de 

felbegeerde kampioenstitels in de wacht te kunnen slepen. Het ene 

kampioenschap was wat eerder beslist dan het ander maar er waren er ook die op 

de laatste vlucht beslecht moesten worden. Dat heeft natuurlijk ook weer zijn 

charme. Deze prestaties leiden ertoe zoals ik al eerder memoreerde dat 

verschillende kampioenen uit onze vereniging ook bij de overkoepelende 

spelniveaus tussen de kampioenen op de hoogste treden stonden. 

Al deze kampioenen wil ik dan ook hierbij nogmaals van harte feliciteren met hun 

behaalde resultaten. 

Activiteiten 

Net als voorgaande jaren hebben we voor onze leden verschillende activiteiten 

georganiseerd, voorafgaand aan het seizoen was er een enkele toezegging van 

leden welke hieraan mee wilde werken, maar haakte jammer genoeg op het laatst 

toch af. 

Vanuit het bestuur is de draad opgepakt om er toch voor te zorgen dat er gaande 

het seizoen wat activiteiten georganiseerd konden worden. Achteraf konden we 

terug kijken op geslaagde activiteiten en mede dankzij verschillende sponsoren 

zoals “Belgica de Weerd” , Jan de Werd van de “Patagoon” “Eric Bercmoes” , 

Dierenspeciaalzaak “Horward” en Dierenspeciaalzaak “Beens”  Kapsalon “Santella” 

“Kasper Kool” en Bloemen speciaalzaak “Cees Brekelmans”. 

Voor komend seizoen hopen we toch op wat meer actie vanuit onze leden om 

hieraan mee te willen werken om dit ook voor seizoen 2023 weer te kunnen 

organiseren en te garanderen. 

Bonnenverkoop 
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Ook dit jaar hebben we een bonnenverkoop georganiseerd op een enkele bon na 

die van Gert-Jan Beute waar ons nieuw lid Paul Couwenberg voor had gezorgd, 

waren geschonken door kampioenen uit onze eigen vereniging.  

Ook deze verkoop werd dit jaar weer een succes. Waarvoor wij ALLE schenkers van 

deze bonnen van harte willen bedanken voor deze royale geste. 

Tot slot 

Rest mij nog om een woord van dank uit te spreken aan mijn medebestuurders, 

functionarissen en leden welke er gezamenlijk voor hebben gezorgd met hun inzet 

dat we het seizoen weer tot een goed geslaagd einde hebben kunnen brengen. 

Voor nu zorg dat u gezond blijft en we samen voor het seizoen 2023 weer een sportieve en 

gezonde start met u allen kunnen gaan maken. 

 

Secretaris Bernard Brouwer 

 

 

6. Financieel verslag penningmeester. 

Ieder lid had het verslag per e-mail thuis gehad, hierop kwam 1 vraag van Wim 

Colsen over de uitgaven prijzen loterij/tentoonstelling. De penningmeester 

antwoord hierop dat de loterij/tentoonstelling in 1 post waren opgenomen. Verder 

waren er geen vragen. 

7. Verslag kascontrole commissie. 

De heren Tonny van Grinsven & Jos Schoenmakers hadden ten huize van de 

penningmeester de kas gecontroleerd en deden bij monde van Tonny een kort 

verslag. Er waren geen bijzonderheden te melden en verleende de penningmeester 

Decharge over het boekjaar 2022. Reglementair treed Jos af en hiervoor in de 

plaats gaf ons nieuw lid Paul Couwenberg zich op als kandidaat kascontroleur. 

8. Pauze. 

Omdat de vergadering vlot verliep zijn we doorgegaan met de afhandeling van de 

agenda punten en hebben we de pauze overgeslagen. 

9. Mededelingen bestuur. 

•••• Contributie verhoging Brabant-2000 

De contributie van Brabant-2000 is op de voorjaarsvergadering bekend gemaakt 

dat deze vanaf 2023 met € 2,50 is verhoogd. Omdat bij ons de contributie al is 

geïnd gaan we dit bedrag niet met terugwerkende kracht bij onze leden in 

rekening brengen maar betalen we deze verhoging uit de kas. 

•••• Vast stellen data tentoonstelling en kampioenen huldiging. 

De volgende dat is vastgesteld 17-18 en 19 november`23 tentoonstelling.  

Kampioenenhuldiging 25 november`23 

•••• Kandidaten Bar 

Leden welke zich geroepen voelen om geheel of gedeeltelijk de bediening van de 

bar over willen nemen kunnen zich opgeven bij het bestuur. 

•••• Kandidaten activiteiten commissie 
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Voor de activiteiten te organiseren in 2023 zoeken wij kandidaten vanuit de leden 

welke bereid zijn zich hiervoor in te zetten. Hier gaven zich voor op de heren Jan 

van Wanrooy, Tonny van Grinsven & Ruud Beens 

•••• Bierges en Quievrain oude duiven 

Omdat de Union de Baronie heeft besloten om van Quievrain van 15-04 een 

officiële wedvlucht te maken, hebben we onze aanwezige leden op de vergadering 

ook laten stemmen. De meerderheid was voor om ook Quievrain 15-04 ook in de 

C.C.Breda een wedvlucht van te maken. Bierges 08-04 wordt er wel een uitslag 

gemaakt maar zonder kampioenspunten en zonder bordje. 

10. Vliegprogramma. 

Manden klaar zetten hiervoor hebben zich opgegeven Wim Colsen en  Jan Breedijk 

zich voor opgegeven. Omdat Wim aangaf in april nog niet beschikbaar te zijn gaf 

hiervoor Toine van Grinsven zich op als reserve hiervoor in te vallen.  

W.Colsen gaat ingewerkt worden door A van Dijk voor het werk van 

Concoursleider. 

Voor de post Rekenaar zoeken we in geval van nood een extra invalkracht 

kandidaten kunnen zich hiervoor opgeven bij het bestuur.  

Het laden wordt net als vorig jaar geregeld en zal er hiervoor weer een rooster 

worden opgesteld. 

11. Rondvraag. 

Ruud Beens had 3 puntjes 

•••• Hij gaf zich op voor de activiteiten commissie . 

•••• Hij stelde voor om voor de bar de leden zich zelf te laten bedienen en het 

betalen zelf te regelen. Omdat er natuurlijk meer bij komt kijken dan alleen het 

consumeren houden we het voorlopig bij het oude.  

•••• Lossingsberichten. Hij vroeg of het tijdstip van afslaan na het eindigen van de 

vlucht wat royaler genomen kon worden omdat voor hem de aanrijd tijd wat 

groter is.  En is het verplicht om af te slaan. Omdat er ook afgerekend dient te 

worden en het te belastend is voor de rekenaar vragen wij de leden wekelijks 

af te komen slaan.  

Peter van der Zanden. 

•••• Geeft aan dat hij voor de SMS service max. 20 berichten kan versturen. 

Tonny van Grinsven. 

•••• Had een terechte opmerking dat we een vervanger voor Jos Schoenmakers 

nodig hadden voor de kascontrole. Hiervoor heeft zoals u eerder hier heeft 

kunnen lezen Paul Couwenberg zich voor opgegeven. 

Wim Colsen. 

•••• Stelde voor om een gelegenheid te creëren voor de jonge duiven voorafgaand 

aan de vluchten in het lokaal in te korven voor een nacht om de jonge duiven 

te leren drinken, we gaan het proberen of hier animo voor is.  

J.Mouwen 

•••• Vraagt of Bob Rasenberg met Bierges mag komen inkorven. Dat is altijd 

mogelijk zonder opgenomen te worden in de test uislag. 

 

12. Sluiten. 
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Hierna sluit de voorzitter om 14.20 u. de vergadering en dankt iedereen voor hun 

aanwezigheid en heet allen aanwezig een goed seizoen en wel thuis. 

 

 

Secretaris Bernard Brouwer 

 



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/ 





DATA LAAD PROGRAMMA 2023DATA LAAD PROGRAMMA 2023DATA LAAD PROGRAMMA 2023DATA LAAD PROGRAMMA 2023

          Laad-team 1           Laad-team 2

            Jan.Breedijk            Jan.Breedijk            Jan.Breedijk            Jan.Breedijk A.L.L van GrinsvenA.L.L van GrinsvenA.L.L van GrinsvenA.L.L van Grinsven

Cees RipmeesterCees RipmeesterCees RipmeesterCees Ripmeester Daniël GodekDaniël GodekDaniël GodekDaniël Godek

vrijdag 31 maart 2023 vrijdag 7 april 2023

donderdag 18 mei 2023 vrijdag 26 mei 2023

donderdag 29 juni 2023 vrijdag 30 juni 2023

dinsdag 1 augustus 2023 vrijdag 4 augustus 2023

vrijdag 25 augustus 2023 vrijdag 1 september 2023

         Laad-team 3             Laad-team 4 

Johnny MouwenJohnny MouwenJohnny MouwenJohnny Mouwen Cees van WanrooijCees van WanrooijCees van WanrooijCees van Wanrooij

John de JongJohn de JongJohn de JongJohn de Jong Jos van WanrooijJos van WanrooijJos van WanrooijJos van Wanrooij

vrijdag 14 april 2023 vrijdag 21 april 2023

donderdag 1 juni 2023 vrijdag 9 juni 2023

vrijdag 7 juli 2023 donderdag 13 juli 2023

dinsdag 8 augustus 2023 vrijdag 11 augustus 2023

donderdag 7 september 2023 vrijdag 8 september 2023

          Laad-team 5               Laad-team 6

Rik (Team de Weerd )Rik (Team de Weerd )Rik (Team de Weerd )Rik (Team de Weerd ) Peter HeerenPeter HeerenPeter HeerenPeter Heeren

Angelo (Team de Weerd)Angelo (Team de Weerd)Angelo (Team de Weerd)Angelo (Team de Weerd) Peter van der ZandenPeter van der ZandenPeter van der ZandenPeter van der Zanden

vrijdag 28 april 2023 vrijdag 5 mei 2023

donderdag 15 juni 2023 dinsdag 20 juni 2023

vrijdag 14 juli 2023 vrijdag 21 juli 2023

donderdag 17 augustus 2023 vrijdag 18 augustus 2023

vrijdag 15 september 2023

           Laad-team 7 Laad-team 8

Wim Colsen Wim Colsen Wim Colsen Wim Colsen 

Jan van WanrooijJan van WanrooijJan van WanrooijJan van Wanrooij

donderdag 11 mei 2023

vrijdag 23 juni 2023

vrijdag 28 juli 2023

donderdag 24 augustus 2023



Laad-team 9 Laad-team 10

Ronald KilRonald KilRonald KilRonald Kil

Toon TimmersToon TimmersToon TimmersToon Timmers

donderdag 25 mei 2023

donderdag 8 juni 2023

dinsdag 13 juni 2023

donderdag 22 juni 2023

dinsdag 27 juni 2023

dinsdag 4 juli 2023

donderdag 6 juli 2023

dinsdag 18 juli 2023

donderdag 20 juli 2023

dinsdag 25 juli 2023

donderdag 3 augustus 2023



 

 
 

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 2023

Vitesse :

Datum Vlucht Afstand Inkorven Vracht Spelverband

22-apr Quievrain 145 km. 21-apr € 0,82 1+3

29-apr Niergies 194 km. 28-apr € 0,87 1+3

6-mei Morlincourt 255 km. 5-mei € 0,87 1+3

27-mei Pont St Max 298 km. 26-mei € 1,02 1+3

10-jun Morlincourt 255 km. 9-jun € 0,87 1+3

24-jun Morlincourt 255 km. 23-jun € 0,87 1+3

8-jul Pont St Max 298 km. 7-jul € 1,02 1+3

Midfond :

13-mei Melun  359 km. 11-mei € 1,17 1+3

20-mei Melun 359 km. 18-mei € 1,17 1+3

3-jun Fontenay sur Eure 427 km. 1-jun € 1,17 1+3

17-jun Sens 396 km. 15-jun € 1,17 1+3

1-jul Chateaudun 462 km. 29-jun € 1,17 1+3

15-jul Melun 359 km. 13-jul € 1,17 1+3

Dagfond :

27-mei Issoudun 555 km. 25-mei € 1,77 1+3+5

10-jun Chateauroux 572 km. 8-jun € 1,77 1+3+5

24-jun La.Souterraine 643 km. 22-jun € 1,77 1+3+5+Nat Sect. 1A

8-jul Ruffec km. 6-jul € 1,77 1+3+5

22-jul Issoudun 555 km. 20-jul € 1,77 1+3+5+ Nat

5-aug Reserve ( Reserve ) km. 3-aug € 1,77 1+3+5

Marathon :

16-jun St.Vincent 998 km. 13-jun € 2,87 1+3+5+Nat

30-jun Bordeaux  ( O ) 844 km. 25-jun € 2,87 1+3+5+Sect.

7-jul Dax 979 km. 4-jul € 2,87 1+3+5+Sect.

21-jul Tarbes 997 km. 18-jul € 2,87 1+3+5+Sect.

28-jul Bergerac 814 km. 25-jul € 2,87 1+3+5+Nat

Jongen :

15-jul Quievrain 145 km. 14-jul X € 0,82 1+3

22-jul Quievrain 145 km. 21-jul X € 0,82 1+3

29-jul Niergies 194 km. 28-jul X € 0,87 1+3

5-aug Morlincourt 255 km. 4-aug X € 0,87 1+3

12-aug Pont.st.Max 297 km. 11-aug X € 1,02 1+3+5

19-aug Melun 359 km. 17-aug € 1,42 1+3+5

26-aug Fontenay sur Eure 427 km. 24-aug € 1,42 1+3+5+ Sect. 1A

2-sep Morlincourt 255 km. 1-sep € 0,87 1+3+5

9-sep Chateaudun 462 km. 7-sep € 1,42 1+3+5+ Sect. 1A



Natour :

19-aug Quievrain 145 km. 18-aug € 0,82 1+3

26-aug Roye km. 25-aug € 0,87 1+3

2-sep Morlincourt 255 km. 1-sep € 0,87 1+3

9-sep Pont St Max. 297 km. 8-sep € 1,02 1+3

16-sep Roye km. 15-sep € 0,87 1+3

Opleer :

1-apr Zaterdag Duffel  59 km. 31-mrt € 0,72 6

8-apr Zaterdag Bierges 96 km. 7-apr € 0,72 6

15-apr Zaterdag Quievrain 145 km. 14-apr € 0,72 6

21-jun Woe. Duffel 59 km. 20-jun € 0,72 7

1-jul Zaterdag Bierges/Duffel 96/59 km. 31-Jun € 0,72 6

8-jul Zaterdag Quievrain/Bierges 145/96 km. 7-jul € 0,72 6

2-aug Woe. Duffel 59 km. 1-aug € 0,72 7

9-aug Woe. Duffel 59 km. 8-aug € 0,72 7

Z.L.U :

23-jun Vrij. Pau 996 km. 19-jun Ma. Nat./Int.

30-jun Vrij. Agen 902 km. 26-jun Ma. Nat./Int.

7-jul Vrij. Barcelona 1155 km. 3-jul Ma. Nat./Int.

14-jul Vrij. St.Vincent 998 km. 10-jul Ma. Nat./Int.

21-jul Vrij. Marseille 948 km. 17-jul Ma. Nat./Int.

28-jul Vrij. Narbonne 949 km. 24-jul Ma. Nat./Int.

5-aug Vrij. Perpignan 988 km. 31-jul Ma. Nat./Int.

Spelverband :

1. C.C.Breda

3. Union de Baronie

5. Afdeling Brabant-2000

6. Trainingsvlucht zaterdag

7. Trainingsvlucht woensdag

Brabant-2000 C.C.Breda Brabant-2000 C.C.Breda

2023 ** 2023 **

Omschrijving Vrachtprijs p/d Hitte Protocol p/d

Duivenvluchten België 1 nacht mand ** € 0,57 € 0,82 € 0,68 € 0,93

Duivenvluchten Frankrijk 1 nacht mand ** € 0,62 € 0,87 € 0,73 € 0,98

Duivenvlucht Pont st Maxence ** € 0,77 € 1,02 € 0,92 € 1,17

Duivenvluchten Frankrijk 2 nachten mand ** € 0,92 € 1,17 € 1,12 € 1,37

Jonge duiven Fondvluchten 2 nachten mand ** € 1,17 € 1,42 € 1,43 € 1,68

Dagfond duivenvluchten ** € 1,52 € 1,77 € 1,86 € 2,11

Marathon vluchten ** € 2,62 € 2,87 € 3,20 € 3,45

Trainingsvluchten ** € 0,57 € 0,72

** 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 

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



 dierenspeciaalzaak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Akkerstraat 4,  Breda. 076-5436503 
            
                                  Zuiderhout 15, Oosterhout. 0162-748767              

 
 Schoolstraat 17,  Reusel. 0497-645022 

       
                                       Korte  Wagenstraat 21a,  Gilze. 0161-234498 

 
 

www.beensdierenspeciaalzaak.nl 

http://www.beensdierenspeciaalzaak.nl/


Centraal hok 39 Waspik 

 

Voor alle soorten duiven kunt u voor opvang terecht bij het Centraal hok 39 te 

Waspik. 

ma/wo/vr van 09.00 u. t/m 13.00 uur. 

ma/do       van 19.00 u. t/m 20.00 uur. 

Contact gegevens :    Burgemeester Couwenbergstraat 2 

                                      5165 TK Waspik    “De Blokhut” 

              Mob :  06-2098 0838 

              Email :  frans@viandobv.nl  
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