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Bestuurlijke indeling:
Het bestuur van samenspel “De Kleine Westhoek” bestaat uit 5 personen, te weten:
Adri Swagemakers : Voorzitter
Marc Vriens : Secretaris
Rene Mous : Penningmeester, concourspenningmeester, 2e secretaris
John Schrauwen : Bestuurslid, 2e penningmeester
Wim de Jong : Bestuurslid, 2e voorzitter
Ledental: Ongeveer 95 liefhebbers.

Vluchten:
De start van het seizoen 2013 verliep moeizaam. Het was zelfs zo koud dat de start van
het vliegseizoen later begon. Ook later in het seizoen zou het weer vaak parten spelen bij
de vluchten. Laat lossen, uitstellen en inkorten van de vluchten was het gevolg. Er was 1
vlucht bij de eendaagse fond Ruffec , een zeer zware vlucht met diverse achterblijvers tot
gevolg. Ook met de jonge duiven was de start zeer moeizaam,tijdens en voor de
opleervluchten waren de verliezen groot zoals voorgaande jaren. Dit jaar werden we
opgeschrikt doordat verschillende liefhebbers in ons samenspel te maken kregen met
zieke jonge duiven, zo ziek zelfs dat er vele jonge duiven bezweken. Het was zelfs zo
extreem dat dit een zeer grote invloed heeft gehad op het aantal duiven in concours en het
aantal deelnemers. De deelname aan de autobonnenvlucht met de oude duiven was een
stuk groter als vorig jaar, alleen de autobonnenvlucht met de jonge duiven was een stuk
minder door de vele zieke jonge duiven. De navluchten verliepen probleemloos. We
hadden natuurlijk ook een heleboel prachtige probleemloze vluchten in 2013. Ondanks
alles hadden we natuurlijk weer een generaal kampioen in ons samenspel, en dat werd
A.Paassens uit Woensdrecht. Vanaf deze plaats wil ik namens het bestuur alle 1e
prijswinnaars en kampioenen van harte feliciteren.

Kampioenenavond:
De kampioenenavond van 2013 was ook zeer geslaagd. Vele liefhebbers met partner
waren in grote getallen aanwezig bij cafe “De Boulevard” te Hoogerheide. Dit jaar was
speciaal omdat we een jubileum hadden te vieren, namelijk het 25 jarig bestaan van ons
samenspel De Kleine Westhoek. Hierdoor hadden wij vele extra prijzen, onder andere
extra boodschappentassen, gratis jubileum geldprijzen, extra consumptiebonnen,friet enz
enz. Ook alle gratis prijzen met de jonge duiven werden op deze avond uitgekeerd. Er was
ook weer een loterij op het laatst van de avond met vele mooie prijzen. Ook alle
kampioenen werden weer in het zonnetje gezet met vele mooie trofeen en onze 1e
prijswinnaars en kampioensduiven een mooie diploma. Deze feestavond was een groot
succes en hopen op deze voet verder te gaan. Helaas werden we enkele weken na de
feestavond opgeschrikt door het plotseling overlijden van ons lid Jack Ansems . Iemand
die we heel erg zullen gaan missen op de feestavond en bij de kampioenen in ons
samenspel.

MVG
Bestuur samenspel “De Kleine Westhoek”
Marc Vriens

