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Concours	  Commissie	  Uden	  

Waarnemend	  secretaris	  Jan	  Geraets	  
Oliestaat	  24A	  
5361	  GN	  Grave	  
Telefoon:	  0486-‐471773	  
Email	  jan.geraets@wxs.nl	  
	  
	  
NOTULEN	  VOORJAARSVERGADERING	  CCUDEN	  	  
 
gehouden	  op	  donderdag	  13	  maart	  2014,	  om	  20:00	  uur,	  
in	  het	  verenigingslokaal	  van	  P.V.	  Welkom	  Hockeyweg	  12	  Uden	   
Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, 	  
Vertegenwoordigers	  van	  de	  verenigingen	  P.V.	  de	  Zwaluw,	  P.V.	  de	  Snelvliegers,	  P.V.	  Ons	  
Genoegen,	  P.V.	  Welkom,	  P.V.	  Gemert,	  P.V.	  de	  Eendracht,	  P.V.	  de	  Trouwe	  Duif,	  P.V.	  de	  
Suizende	  Vleugels.	  Afwezig	  P.V.	  de	  Luchtbode.	  
	  

1. Opening.	  
De voorzitter Jan Wijnen opent de vergadering op de volgende wijze. 
 
Sportvrienden, dame en heren, 
U allen, mede namens het bestuur hartelijk welkom. 
De winter hebben we zo’n beetje achter ons gelaten, of overgeslagen. Vorig jaar 
lag er om deze tijd nog sneeuw en kende de start van het seizoen enkele weken 
vertraging. Nu lijkt het erop dat de weergoden ons beter gezind zijn. Maar het is 
nog niet zover en we wachten af. 
Het winter programma is afgesloten en we hebben in onze CCUden, een mooie 
huldiging gehad van de kampioenen. Hulde aan de mensen van de BGB commissie 
die alles perfect geregeld hadden. 
Wij staan aan de vooravond van een nieuw seizoen. Voor alle liefhebbers geldt in 
meer of mindere mate dat ze weer hoop hebben op mooie prestaties, 
kampioenschappen, een BGB prijs mits je lid bent van de BGB enzovoort.  Zo zit 
onze sport in elkaar. We starten ieder jaar met de hoop om een extra goede jonge 
duif te kweken. Een duivenmelker is gelukkig een geboren optimist en kijkt altijd 
vooruit! Bovendien kan men heel veel plezier beleven, aan huis, in je eigen 
clublokaal, en bij andere evenementen in onze sport. En dat wens ik u allen toe. 
Vanavond gaan we op de voorjaarsvergadering de laatste puntjes op de i zetten. 
Gelukkig, is er weer een kandidaat voor een bestuursfunctie, een jonge kerel, en 
daar hebben wij als duivensport behoefte aan. We komen er in de vergadering op 
terug. 
In de afgelopen periode zijn voor zover wij weten uit onze CC geen sportvrienden 
ontvallen. Wel wil ik hier noemen Theo Willemse uit Oss, oud voorzitter van de 
Trouwe Duif Schaijk, oud bestuurslid van de CCUden. Ter nagedachtenis aan hem 
en andere overleden leden willen wij een minuut stilte in acht nemen. 
Hiermee is de vergadering geopend en wens ik u allen een prettige vergadering 
toe. 
 

2. Notulen	  van	  de	  vergadering	  van	  14	  november	  2013.	  
Deze	  worden	  zonder	  op	  of	  aanmerkingen	  goedgekeurd.	  
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3. Mededelingen.	  	  

a. Ringenseries	  CC	  Uden.	  
Deze	  zijn	  geplaatst	  op	  de	  site	  van	  de	  CCUden	  en	  verzonden	  naar	  de	  verenigingen.	  

b. Ledenlijsten.	  
De	  vereniging	  secretarissen	  worden	  verzocht	  zo	  spoedig	  mogelijk	  maar	  voor	  1	  
maart	  2014	  online	  een	  NPO	  ledenlijst	  van	  hun	  vereniging	  uit	  te	  (laten)	  printen	  en	  
deze	  te	  zenden	  aan	  de	  secretaris	  van	  de	  CC	  Uden.	  Drie	  verenigingen	  hebben	  de	  
ledenlijst	  nog	  niet	  ingeleverd.	  

c. Hoklijsten.	  
De	  hoklijsten	  dienen	  voor	  1	  maart	  2014	  te	  worden	  ingeleverd	  bij	  de	  controle	  
commissie	  in	  de	  persoon	  van	  H.	  Steeghs	  Gulikstraat	  8	  5402	  KH	  Uden.	  Tevens	  dient	  
het	  udp	  bestand	  voor	  1	  maart	  2014	  te	  worden	  gemaild	  naar	  de	  rekenaar	  Betsie	  
Wijnen	  de	  Groot	  e-‐mail	  famwijnen@home.nl.	  

d. Entlijsten.	  
Volgens	  de	  nieuwe	  en	  gewijzigde	  reglementen	  van	  de	  NPO	  moeten	  de	  duiven	  in	  de	  
verenigingscomputer	  worden	  ingevoerd	  vanuit	  de	  entlijst.	  	  
	  Dus	  in	  de	  kloksystemen	  van	  de	  deelnemers	  staan	  alleen	  duiven	  die	  via	  de	  
entlijsten	  zijn	  ingevoerd!	  
Hierover	  ontstaat	  een	  discussie:	  Rob	  v.d.Pas:	  Het	  is	  een	  probleem	  om	  via	  de	  entlijst	  
in	  te	  voeren	  eerst	  de	  hoklijst	  en	  later	  dan	  via	  de	  entlijst	  corrigeren.	  Verder	  moet	  de	  
originele	  entlijst	  worden	  ingeleverd.	  Opmerking	  Evert	  Diepeveen	  of	  alle	  duiven	  
moeten	  worden	  ingeënt?	  Ja,	  alle	  duiven	  vliegers	  en	  kwekers	  enz.	  moeten	  worden	  
ingeënt	  zijn.	  	  Het	  invoeren	  via	  de	  entlijst	  is	  NPO	  reglement!	  

e. Vluchtnummering	  
Dit	  wordt	  in	  orde	  gemaakt	  en	  daarna	  verzonden	  naar	  de	  verenigingen.	  	  

f. Sponsoring	  jeugd.	  
Het	  bestuur	  CCUden	  heeft	  besloten	  ook	  dit	  jaar	  de	  jeugdcommissie	  van	  de	  afdeling	  	  
Oost	  Brabant	  weer	  te	  sponsoren.	  De	  bijdrage	  zal	  €200,00	  bedragen.	  
Frans	  Maas	  :	  Waarom	  doet	  de	  CCUden	  nog	  de	  jeugd	  en	  beginners	  sponsoren?	  Jan	  
Wijnen	  is	  een	  traditie	  en	  wij	  willen	  als	  CCUden	  een	  bijdrage	  hieraan	  leveren.	  Luut	  
Terluin:	  Als	  je	  blijde	  gezichten	  ziet	  op	  de	  jeugdmiddag	  is	  het	  zeker	  de	  moeite	  
waard.	  

g. CCUden	  tentoonstelling.	  
	  P.V.	  Gemert	  heeft	  aangegeven	  de	  CCUden	  tentoonstelling	  ook	  in	  2014	  te	  willen	  
organiseren.	  Er	  is	  wel	  een	  wijzing	  in	  2014	  geen	  viertallenshow	  maar	  een	  “losse”	  
klasse.	  De	  juiste	  datum	  wordt	  nog	  bekend	  gemaakt.	  De	  datum	  is	  13	  december	  
2014.	  

h. 	  Afdelings	  concoursen.	  
In	  tegenstelling	  tot	  voorgaande	  jaren	  op	  verzoek	  van	  de	  rekenaar	  Hans	  v.d.	  Berg:	  
de	  d	  en	  w	  bestanden	  voor	  de	  vlucht	  en	  na	  de	  vlucht	  op	  testuren	  naar	  Hans	  v.d.	  
Berg.	  Dit	  maakt	  het	  voor	  hem	  makkelijker	  on	  e.e.a.	  te	  controleren.	  Het	  e-‐mail	  adres	  
is	  j.berg66@upcmail.nl	  dit	  zal	  ook	  vermeld	  worden	  op	  het	  vliegprogramma	  en	  nog	  
met	  extra	  mail.	  
	  
4. Ingekomen	  stukken.	  (	  dit	  zijn	  brieven	  en	  e-mails).	  
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a	   Van	  de	  verenigingen	  van	  de	  CCUden	  de	  stem	  verklaringen	  betreffende	  het	  
rekenen	  van	  de	  uitslag.	  

b	  	  	  	  	  Mails	  van	  de	  afdeling	  Oost	  Brabant.	  

c	  	  	  	  	  Verzoek	  van	  S	  van	  Schaijk	  om	  te	  spelen	  met	  de	  duiven	  in	  de	  CC	  Kring	  Oss.	  
Evert	  Diepeveen:	  is	  S	  van	  Schaijk	  lid	  geworden	  in	  Oss.	  Ja	  hij	  is	  lid	  in	  Oss.	  Gaan	  de	  
duiven	  in	  de	  wagen	  van	  Oss?	  Ja	  maar	  de	  duiven	  worden	  in	  Bladel	  overgeladen	  
dus	  kan	  het	  zijn	  dat	  ze	  in	  een	  heel	  andere	  wagen	  zitten.	  Vanuit	  de	  vereniging	  
Herpen	  wordt	  gezegd	  dat	  S	  van	  Schaijk	  niet	  in	  de	  CCUden	  zal	  spelen.	  
	  

d	  	  	  	  Verzoek	  van	  de	  heer	  van	  Schijndel	  uit	  Mariahout	  om	  te	  spelen	  in	  de	  CCUden.	  

e	  	  	  Mail	  P.V.	  Gemert	  betreffende	  CCUden	  tentoonstelling.	  

f	  	  	  	  Mail	  P.V.	  Welkom	  kandidaatstelling	  Jeffrey	  Voorn.	  

g	  	  	  Brief	  P.V.	  de	  Luchtbode	  over	  een	  stemming	  op	  de	  najaarsvergadering.	  
Deze	  brief	  is	  na	  de	  verenigingen	  gestuurd.	  Er	  is	  op	  de	  najaarsvergadering	  	  	  	  	  	  
gestemd	  en	  kan	  niet	  meer	  worden	  teruggedraaid.	  Daar	  zijn	  alle	  verenigingen	  zeer	  
duidelijk	  in.	  Evert	  Diepeveen:	  brief	  is	  ook	  te	  laat	  ingediend!	  
	  

h	  	  	  Mail	  P.V.	  de	  Eendracht	  Veghel	  over	  de	  BGB	  prijzen.	  

I	  	  	  	  	  Mail	  P.V.	  Gemert	  betreffende	  CCUden	  Tentoonstelling.	  

5. Jaarverslag	  secretaris.	  
Zonder	  op	  of	  aanmerkingen	  goedgekeurd.	  

	  
6. Jaarverslag	  van	  de	  penningmeester.	  
Hier	  wordt	  de	  opmerking	  gemaakt	  over	  de	  openstaande	  bedragen	  van	  de	  jackpot.	  
Deze	  bedragen	  horen	  niet	  thuis	  in	  het	  financieel	  overzicht.	  De	  penningmeester	  
zegt	  toe	  dat	  deze	  bedragen	  niet	  meer	  in	  het	  overzicht	  worden	  vermeld	  maar	  wel	  
apart	  zullen	  worden	  vermeld.	  

	  
7. Verslag	  van	  de	  kascontrolecommissie	  
Deze	  wordt	  dit	  jaar	  gevormd	  door	  P.V.	  de	  Luchtbode	  Mill	  en	  P.V.	  de	  Suizende	  
Vleugels	  Volkel.	  
Benoeming	  een	  nieuwe	  kascontrolecommissie.	  Volgens	  schema	  P.V.	  de	  Suizende	  
Vleugels	  Volkel	  en	  P.V.	  de	  Snelvliegers	  Boekel.	  

	  
8. Begroting	  2014.	  
Hier	  worden	  ook	  opmerkingen	  gemaakt	  over	  de	  jackpot.	  Frans	  Maas	  heeft	  een	  
opmerking	  over	  de	  BGB	  prijzen.	  	  Deze	  gaan	  steeds	  verder	  drukken	  op	  de	  CCUden	  
kas	  en	  niet	  alle	  leden	  worden	  lid	  van	  de	  BGB-‐club.	  Evert	  Diepeveen:	  iedereen	  kan	  
meedoen.	  Er	  wordt	  ook	  nog	  gediscuseerd	  waarom	  niet	  ieder	  lid	  van	  de	  CCUden	  
lid	  is	  van	  de	  BGB-‐club.	  	  Rob	  v.d.	  Pas	  waarom	  geen	  vitesse	  vluchten?	  De	  BGB	  -‐club	  
is	  het	  verleden	  opgericht	  om	  prijzen	  te	  vervliegen	  op	  de	  CCUden	  vluchten	  en	  niet	  
op	  de	  rayon	  vluchten.	  Het	  geld	  in	  de	  BGB	  kas	  is	  voornamelijk	  opgebouwd	  uit	  de	  
opbrengsten	  van	  de	  eenhokrace	  en	  africhtingsvluchten.	  Nu	  de	  africhtingsvluchten	  
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zijn	  vervallen	  en	  de	  eenhokrace	  al	  eerder	  is	  komen	  vervallen	  zal	  het	  moeilijk	  
worden	  om	  de	  BGB	  kas	  op	  peil	  te	  houden.	  	  
De	  kas	  kan	  het	  nu	  nog	  verdragen	  maar	  in	  de	  toekomst	  zal	  het	  moeilijk	  worden.	  
Jan	  Wijnen:	  Wij	  kunnen	  de	  begroting	  afkeuren!	  Jan	  Wijnen:	  de	  feestmiddag	  
betaald	  zich	  zelf	  door	  de	  opbrengsten	  van	  de	  verkoop	  en	  loterij.	  	  Op	  de	  
najaarsvergadering	  zullen	  wij	  opnieuw	  discuseren	  over	  de	  BGB-‐club.	  
Frans	  Maas:	  waarom	  de	  jeugd	  sponsoren?	  Dit	  is	  een	  gewoonte	  binnen	  de	  CCUden.	  
Het	  bestuur	  is	  voorstander	  omdat	  te	  blijven	  doen.	  Luut	  Terluin:	  De	  CCUden	  kan	  
best	  bijdrage	  de	  jeugd	  heeft	  plezier	  in	  deze	  middag.	  Zie	  ook	  de	  opmerkingen	  bij	  
punt3f.	  Na	  deze	  op	  en	  aanmerkingen	  wordt	  de	  begroting	  goedgekeurd.	  
	  

9. Jaarverslag	  controle	  commissie.	   	  
Deze	  wordt	  goedgekeurd.	  Harry	  Steeghs	  heeft	  nog	  een	  opmerking:	  de	  hoklijsten	  
zijn	  gecontroleerd	  en	  waren	  in	  orde.	  Lof	  aan	  de	  verenigingen.	  
	  

10. Melden	  Marathon.	  
Melden	  niet	  meer	  binnen	  de	  CCUden.	  De	  duiven	  moeten	  wel	  gemeld	  worden	  in	  
het	  nationaal	  inkorfcentrum.	  Dit	  volgens	  reglementering	  NPO.	  	  
De	  centrumleiders	  van	  de	  nationale	  inkorfcentra	  melden	  de	  eerste	  duif	  aan	  de	  
controle	  commissie	  in	  de	  persoon	  van	  Harry	  Steeghs.	  
Verzoek	  G.v.d.	  Oever:	  Willen	  de	  centrumleiders	  bij	  een	  slecht	  verloop	  kontact	  met	  
elkaar	  opnemen	  of	  het	  concours	  is	  gesloten.	  Waarvan	  akte.	  
	  

11. Actiecomité	  CC	  Uden.	  
Programma	  BGB	  	  
Zie	  bijlage.	  

Extra prijzen ( aangeven poule 20) 

Zie	  bijlage.	  
Spelregels	  jackpot	  bij	  niet	  doorgaan	  van	  een	  geplande	  vlucht.	  
Indien	  een	  vlucht	  op	  een	  kortere	  afstand	  wordt	  gelost	  en	  deze	  vlucht	  dan	  niet	  
meer	  in	  de	  categorie	  valt	  van	  kampioenschappen	  zoals	  deze	  is	  gepland	  dan	  komt	  
de	  inleg	  van	  de	  jackpot	  en	  poedeljackpot	  te	  vervallen.	  De	  ingezette	  bedragen	  
worden	  aan	  de	  liefhebber	  terug	  betaald.	  

Jackpot (aangeven op poule 21) 

Openstaande bedragen 2013 voor 2014: Midfond oud € 63,09. Fondeendaagse € 
176,67. Marathon € 51,66. Vitesse oud en natoer rayon 1 € 53,82. Vitesse jong rayon 1 
€ 7,02. Vitesse jong rayon 2 € 121,32. Midfond jong € 2,25. Midzomer € 16,65. 

Poedeljackpot (aangeven op poule 23) 

Openstaande	  bedragen	  2013	  voor	  2014:	  Midfond	  oud	  €	  110,34.	  Vitesse	  jong	  
rayon	  1	  €	  7,02	  Midzomer	  €	  8,64	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jan	  wijnen	  geeft	  uitleg	  over	  het	  schema	  van	  de	  vluchten	  waarop	  de	  BGB	  
prijzen	  worden	  vervlogen.	  Het	  zijn	  alleen	  de	  CCUden	  vluchten	  waar	  alleen	  een	  
uitslag	  wordt	  gemaakt	  voor	  de	  gehele	  CCUden	  dus	  niet	  de	  rayon	  vluchten.	  	  Rob	  
v.d.	  Pas:	  Waarom	  geen	  vitesse	  vluchten.	  Jan	  Wijnen:	  alleen	  CCUden	  vluchten.	  
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H.v.d.	  Heijden:	  De	  BGB	  prijzen	  kunnen	  ook	  op	  de	  vitesse	  vluchten	  worden	  
vervlogen	  er	  wordt	  op	  de	  vitessevluchten	  ook	  een	  totale	  uitslag	  gemaakt.	  	  
H.v.d.	  Heijden	  verder	  op	  de	  najaarsvergadering	  hebben	  6	  verenigingen	  de	  wens	  
uitgesproken	  voor	  BGB	  prijzen	  op	  de	  vitesse	  vluchten.	  Dit	  wordt	  helaas	  door	  de	  
BGB	  commissie	  genegeerd.	  Jan	  Wijnen:	  indien	  er	  op	  de	  vitesse	  vluchten.	  BGB	  
prijzen	  worden	  vervlogen	  gaat	  dit	  ten	  koste	  van	  de	  andere	  vluchten	  en	  dat	  mag	  
ook	  weer	  niet.	  Er	  is	  ook	  nog	  een	  discussie	  of	  vitesse	  vluchten	  meer	  leden	  
opleveren	  maar	  dat	  zal	  volgens	  enkele	  niet	  het	  geval	  zijn	  volgens	  anderen	  weer	  
wel.	  De	  BGB	  commissie	  is	  een	  onafhankelijke	  commissie	  binnen	  de	  CCUden	  en	  zij	  
stelt	  het	  programma	  samen.	  	  Door	  het	  bestuur	  wordt	  toegezegd	  dat	  er	  op	  de	  
najaars	  vergadering	  over	  deze	  problematiek	  wordt	  teruggekomen.	  
	  

12. Kampioenenhuldiging	  2014.	  
De	  kampioenen	  huldiging	  zoals	  in	  2013.	  Helaas	  kunnen	  wij	  nog	  geen	  locatie	  of	  
datum	  bekend	  maken.	  Er	  schijnen	  nog	  	  overname	  kandidaten	  te	  zijn	  voor	  zaal	  
Stevens.	  Het	  bestuur	  gaat	  wel	  informeren	  naar	  andere	  mogelijkheden.	  Hierbij	  zal	  
uit	  gekeken	  worden	  naar	  centrale	  ligging	  binnen	  de	  CC	  en	  de	  parkeer	  
gelegenheid.	  	  
Luut	  Terluin:	  	  In	  Boekel	  is	  een	  mooie	  locatie	  Nia	  Domo.	  

	  
13. Bestuursverkiezing.	  
Bestuur	  verkiezing:	  Harry	  Steeghs	  is	  aftredend	  stelt	  zich	  weer	  kandidaat.	  	  
Harry	  wordt	  per	  acclamatie	  herkozen	  
Door	  K.E.P.V.	  Welkom	  Uden	  is	  voor	  de	  vacante	  bestuursfunctie	  kandidaat	  gesteld	  
Jeffrey	  Voorn.	  	  Jeffrey	  wordt	  met	  algemene	  stemmen	  gekozen	  in	  het	  bestuur.	  
Er	  zal	  in	  het	  bestuur	  een	  herverdeling	  van	  de	  taken	  plaats	  vinden.	  Vraag	  uit	  de	  
vergadering:	  Voorzitter	  wordt	  in	  functie	  gekozen	  de	  verder	  taken	  verdeeld	  het	  
bestuur	  onderling.	  
Voor	  kandidaten	  zie	  statuten.	  

	  
14. Rondvraag.	  

Evert	  Diepeveen:	  	  Uitslagen	  zijn	  niet	  verplicht.	  Moet	  men	  voor	  het	  seizoen	  
opgeven	  of	  men	  een	  uitslag	  wil?	  Neen	  per	  vlucht	  kan	  er	  geprogrammeerd	  
worden	  of	  men	  een	  uitslag	  wil	  of	  niet.	  Dus	  op	  iedere	  vlucht	  heeft	  men	  keuze	  
vrijheid.	  
	  
Jan	  Verstegen:	  feestmiddag	  was	  gelijk	  met	  Nijnsel.	  Dit	  is	  vervelend	  voor	  de	  
liefhebbers	  die	  hieraan	  mee	  willen	  doen.	  Inderdaad	  was	  dit	  zo	  maar	  de	  datum	  
is	  verzet	  i.v.m.	  de	  nationale	  manifestatie	  indien	  mogelijk	  wordt	  er	  rekening	  
gehouden	  met	  het	  vaststellen	  van	  de	  datum.	  
	  
Jan	  Verstegen:	  Voor	  de	  CCUden	  tentoonstelling	  wordt	  €225,00	  overgemaakt.	  
Is	  dit	  noodzakelijk?	  Jan	  Wijnen	  :	  in	  het	  verleden	  is	  de	  afspraak	  gemaakt	  dat	  de	  
vereniging	  die	  de	  CCUden	  tentoonstelling	  organiseert	  een	  bijdrage	  krijgt	  uit	  
de	  CCUden	  kas.	  In	  de	  ledencontributie	  van	  de	  CCUden	  is	  een	  bedrag	  van	  €0,75	  
ingegrepen	  voor	  de	  CCUden	  tentoonstelling.	  
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Luut	  Terluin:	  Indien	  in	  de	  vereniging	  de	  duiven	  niet	  worden	  opgehaald	  voor	  
de	  africhtingvluchten	  of	  S	  vluchten	  is	  men	  dan	  verplicht	  naar	  een	  en	  hetzelfde	  
inkorfcentrum	  te	  gaan.	  Men	  kan	  inkorven	  waar	  men	  wil.	  
	  
G.	  v.d.	  Oever:	  NPO	  komt	  naar	  jou	  toe.	  Op	  de	  bijeenkomst	  in	  Rosmalen	  werd	  er	  
gesproken	  over	  lijsten	  van	  30	  duiven	  waar	  een	  uitslag	  van	  gemaakt	  werd	  en	  
een	  uitslag	  met	  alle	  duiven.	  Dit	  is	  weer	  de	  liefhebbers	  op	  kosten	  jagen.	  	  
Jan	  Wijnen:	  dit	  zijn	  voorstellen	  en	  moeten	  nog	  goedgekeurd	  worden.	  Op	  28	  
april	  is	  er	  een	  vergadering	  en	  dan	  zullen	  er	  definitief	  voorstellen	  worden	  
gedaan.	  
	  
Henk	  v.d.	  Hop:	  Worden	  de	  BGB	  en	  jackpotprijzen	  op	  de	  site	  geplaatst.	  Ja	  deze	  
worden	  op	  de	  site	  geplaatst.	  
	  
Harry	  Verstraten:	  Is	  het	  mogelijk	  tegen	  kostprijs	  de	  uitslag	  opgestuurd	  te	  
krijgen?	  	  Jan	  Wijnen:	  Ik	  denk	  in	  principe	  wel.	  De	  verenigingen	  worden	  
hierover	  geïnformeerd.	  
	  

15. Sluiting.	  
	  Jan	  Wijnen	  sluit	  de	  vergadering.	  Hij	  hoopt	  op	  een	  mooi	  en	  probleemloos	  
seizoen.	  Tevens	  hoopt	  hij	  dat	  er	  weinig	  last	  zal	  zijn	  van	  de	  roofvogel.	  Iedereen	  
een	  succesvol	  seizoen.	  	  
	  
	  

 


