Activiteiten CC Breda

- RAAD DE JAARLING / Favorieten competitie

(vrijdag 31 maart)

Bij het inkorven van Asse-Zellik (aanstaande vrijdagavond dus!) geef je het ringnummer door
van jouw beste jaarling (de duif waarvan je de hoogste verwachtingen hebt voor alle vluchten
van dit jaar, die je het hoogst verwacht in de competitie Asduif CC Breda, kortom jouw
favoriet). De hoofdprijs gaat naar de liefhebber die de jaarling duif heeft aangewezen die de
meeste punten heeft gescoord over alle vluchten. Bij RAAD DE JAARLING mogen alle
leden hun favoriete jaarling opgeven, bij combinaties mag elk afzonderlijk lid dus zijn eigen
favoriet aanwijzen.
- UEFA CUP
Zaterdag zal bij het afslaan van Asse-Zellik de officiële loting plaatsvinden waarbij we de 16
vitesse poules samenstellen. De poules zullen bestaan uit 3 of 4 leden. Op 8 april (Quievrain)
valt de 4e uit een poule af (bij een poule met 3 leden valt nog niemand af). Op 15 april
(Peronne) valt de 3e van elke poule af, op 22 april (Quievrain) gaat de UEFA CUP verder met
het knock-out systeem (winnaar gaat door, verliezer ligt eruit). De winnaar van een duel is
steeds degene die als eerste een duif van zijn bovenste 10 van de lijst in de uitslag heeft.
(Mochten beide leden geen duif uit de top-10 van hun poulebrief in de uitslag hebben, dan
kijken we zelfs buiten de uitslag wie er voor de ander zit). Geen inleg! Wel prijzen! UEFA
CUP (wisselbokaal waarop jaartal en naam winnaar wordt gegraveerd), t-shirt,
levensmiddelenpakket. (Per discipline wordt de UEFA CUP gespeeld, dus met de Midfond
beginnen we opnieuw, ook met de Dagfond en de Overnacht.)
- CHAMPIONS LEAGUE
Middels een knock-out systeem (winnaar gaat door, verliezer ligt eruit) komen we na de finale
van Morlincourt op 20 mei tot een eindwinnaar. Op grond van de eindstand van de
kampioenschappen per discipline vorig jaar (met een paar wildcards voor enkele nieuwe
leden) wordt de Champion League samengesteld. De indeling van de 1/8 finales van de
Champions League zullen ook bij het afslaan van Asse-Zellik (zaterdag 1 april) worden
geloot. Ook hier gaat het steeds om de eerste geklokte duif van de top-10 van je lijst. Geen
inleg! Wel prijzen! CHAMPIONS CUP (wisselbokaal waarop jaartal en naam winnaar wordt
gegraveerd), t-shirt, levensmiddelenpakket. (Ook de Champions League wordt per discipline
gespeeld.)
- PAASEIERVLUCHT (15 april, Peronne)
De paaseiervlucht vindt plaats op Paaszaterdag. Ook hier geen inleg en hiervoor telt alleen de
1e getekende van ieders (digitale) poulebrief. De eerste 1e getekende op de uitslag wint de
grote chocolade paashaas en een doos eieren, er zijn nog een paar eierdoosjes en paaseitjes
voor de volgende 1e getekenden in de uitslag. Prijsuitreiking direct bij het afslaan 15 april.

- POULESPEL
Werd er vroeger met de papieren poulebrieven nog wel eens een duif volgepould of links en
rechts een poule aangekruist, sinds de invoering van de digitale systemen is dat eigenlijk
helemaal verdwenen. We willen dit weer een beetje stimuleren door het heel erg gemakkelijk
te maken. Bij het inkorven geef je aan of je wel of niet mee wil doen met de HWH (heeft wie
heeft) poule. Meedoen betekent dat je 10 cent zet op de bovenste 10 duiven van je poulelijst.
Dus voor € 1,00 per vlucht doe je mee. De eerste duif in de uitslag van iemands top-10 (die
meedoet aan het poulespel) wint wekelijks de hele pot. (Korf je minder dan 10 duiven in, dan
betaal je natuurlijk alleen 10 cent per ingekorfde duif.)

