
Activiteiten 2021 CC Breda 

 

Geachte leden, 

 

Voor het vliegseizoen 2021 hebben we voor jullie de volgende activiteiten in petto. 

 

8 mei Pontoise Moederdagtaartvlucht 3 taarten van Bakkerij Lips Breda voor de 3 duiven, 

van de eerste 20 van de inkorflijst,  die 100 mpm of meer langzamer vliegen dan de 1e prijs 

van deze vlucht. Taarten worden na bekendmaking van de uitslag direct uitgereikt. 

22 mei Pont St. Max Aardbeienvlucht. 6, 4 en 2 bakken aardbeien voor 3 snelste series 4. 

Elke liefhebber doet mee met één serie 4 (eerste 4 getekende)    

5 juni Argenton Kersenvlucht. 3, 2 en 1 kilo kersen voor de liefhebbers met hoogste 

prijspercentage in de uitslag van de CC Breda.  

11/12 juni St. Vincent en Chateaudun  Koppelkoers: Gezamenlijke snelheid van 1e 

getekende van de door loting aan elkaar gekoppelde liefhebbers. Dus deelnemer aan St. 

Vincent wordt gekoppeld aan deelnemer van Chateaudun. Na het inkorven van Chateaudun 

zal de loting plaats vinden. Bij een ongelijke deelname (wat bijna zeker het geval zal zin) 

zullen, weer door loting, de overgebleven liefhebbers gekoppeld worden aan de 2e getekende 

van een liefhebber van de andere vlucht. Klinkt misschien ingewikkeld maar dat is het niet!! 

Bij deelname door één liefhebber aan beide vluchten heeft hij 2 kansen. Kan niet aan zichzelf 

gekoppeld worden. 

1e prijs Asperges voor het winnende koppel, 2e prijs bierpakket,  3e prijs zak voer naar keuze. 

18 juni Bordeaux Vleespakketenvlucht: 3 Vleespakketen van slagerij Kouwenberg Breda 

voor de duiven die het dichts geklasseerd zijn bij de 1000e prijs in de sector. 

3 juli Quievrain Nieuwe Haringen vlucht. Veul haringen voor de 3 langzaamste geklokte 

1st getekende. Deze duiven hoeven dus niet in de uitslag te staan! Liefhebbers dienen wel 

binnen 15 minuten van de opgegeven afslagtijd aanwezig te zijn. 

10-17-24 juli Quievrain/Peronne Jonge duiven sprint competitie: hoogste totale snelheid 

van de 1e duif in de uitslag van de eerste 10 getekende van de inkorflijst. Reserve vluchten 

zijn de volgende geplande jonge duiven vluchten. 3 prijzen in natura (info volgt). 

21 augustus attractie vlucht. 1 duif per liefhebber gelost van onbekende losplaats op +/- 50 

tot 75 km aftand.  Suggesties voor een eventuele andere invulling van harte welkom. 

 

Algemeen: 1 prijs per liefhebber per attractie vlucht. Prijzen worden zoveel mogelijk 

overhandigd week na de vlucht tijdens het afslaan. Indien niet aanwezig vervalt de prijs aan 

de eerste volgende. 

 

De activiteiten commissie, 

Peter Noren 

Frank Nulle 
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