
Uitleg ploegenspel 

 

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen gaan we ook dit jaar weer een ploegenspel 

organiseren in onze vereniging C.C.Breda. 

Omdat er nu al enkele vluchten zijn afgelast, en om de ploegen vóór aanvang van het 

seizoen samengesteld te hebben, heeft de commissie besloten om in plaats van te loten, de 

ploegen samen te stellen naar het voorstel welke destijds op de voorjaarsvergadering is 

aangedragen door Wim Colsen. 

 

We hebben 5 ploegen van 9 leden. 

 

d.w.z. de eerste 5 totaal generaal kampioenen zijn de kopmannen, de volgende nummer 6 

t/m 10 worden van onderaf op volgorde toegevoegd en de nummers 11 t/m 15 weer van 

bovenaf. Ploeg 1 is dus als 1e geëindigde totaal generaal wordt gekoppeld aan de 10e en van 

de volgende 5 de 11e, Ploeg 2 is de 2e geëindigde totaal generaal gekoppeld aan de 9e en de 

12e enz.  

 

Verderop in dit krantje staan de totaal generale van 2021 nogmaals vermeld.  Houd hierbij 

rekening dat er leden tussenuit vallen die geen lid meer zijn of zijn overleden. 

 

Het ploegenspel wordt vervlogen met de 1e getekende over alle officiële vluchten behaald in 

de schaduwuitslag. 

 

Sponsoren ploegenspel 

 

Om er voor te zorgen dat ALLE LEDEN prijs hebben heeft de commissie een oproep gedaan 

en hieraan is massaal gehoor aan gegeven. 

De volgende sponsoren hebben zich bereid verklaard hieraan mee te werken. 

 

• Dierenspeciaalzaak Hoefnagels/Beens 

9 cadeaubonnen € 20,00 

• Bernard Brouwer 

9 cadeaubonnen € 15,00 

• De firma Beyers voeders / Eric Bercmoes 

20 zakker voer ( waarvan er 18 voor het ploegenspel )  2 voor verdere activiteiten. 

• Belgica de Weerd 

9 Belgica de Weerd pakketten  

 

Verdeeld : 1e prijs Belgica de Weerd pakket voor ALLE leden uit de als eerste geëindigde 

ploeg. 

       2e prijs cadeaubon à € 20,00 voor ALLE leden uit de als 2e geëindigde ploeg. 

        3e prijs zak duivenvoer voor ALLE leden uit de als 3e geëindigde ploeg. 

       4e prijs cadeaubon à € 15,00 voor ALLE leden uit de als 4e geëindigde ploeg 

                  5e prijs zak duivenvoer voor ALLE leden uit de als 5e geëindigde ploeg. 

 

Namens de commissie en het bestuur danken wij deze sponsoren voor hun gulle giften. 


