Het Bonte Boertje

Uitnodiging.
Langs deze weg nodigen we onze leden uit tot het bijwonen van de
jaarvergadering welke zal worden gehouden in zalencentrum
Gambora
Middelkampseweg 2 Gameren
Datum: maandag 17 februari 2014
Aanvang: 20.00 uur
Agenda:
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris
5. Verslag kascontrole commissie
6. Jaarverslag penningmeester
7. Bestuursverkiezing
Aftredend
: Voorzitter
: Materiaalcommissaris
: Commissaris
8. Benoeming lid kascontrole commissie
9. Van de bestuurstafel
Prijswinnaars
Ringen
Contributie
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting
De vergadering zal worden onderbroken voor een pauze waarin jullie
weer een consumptie van de vereniging krijgen aangeboden.
Wij wensen u een prettige jaarvergadering toe.
Het bestuur.
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Notulen ledenvergadering 25 november 2013
Aanwezigen:
Coen van Tuijl, Cees van Tuijl, Bert van Lit, Karin Hogerwerf, Guus
Hogerwerf, Gerrie van Rumpt, Cor Bouman, Chris den Tek, Jeroen
Koenen, Ton Koenen en Stef den Tek (11)
Afwezig met kennisgeving:
Raymondo de Blij, Gijs van Steenbergen, Aart van Vugt, Patrick
Geurts, Anne van Tuijl (5)
Punt 1: Opening
De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering, heet alle
aanwezigen van harte welkom. Tevens geeft hij te kennen dat Stef
zijn droom gaat navolgen en gaat beginnen aan de opleiding tot
keurmeester Tropische Vogels.
Punt2: Notulen vorige vergadering
De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.
Punt 3: Ingekomen stukken
- Afmelding diverse leden.
- Bondsstukken.
- Uitnodigingen tot bezoek tentoonstellingen
zusterverenigingen.
Punt 4: Evaluatie TT 2013
De volgende punten zijn, door de leden, opgemerkt na aanleiding van
de gehouden show:
- In Gameren waren geen aanplakbiljetten opgehangen =>
Aandachtspunt voor volgende jaar
- De grote parkieten komen in de huidige kooien niet zo mooi
tot hun recht. Kunnen we deze niet gaan showen in grote
kooien of volières => Voorstel: Kijken naar andere kooien,
eventueel via Mark van Boggelen.
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Tijdens de keurdag was de blinde lijst van de zebravinken in
het bezit van Chris, dit was soms verwarrend. =>
Aandachtspunt voor volgend jaar.
De keurmeesters van de postuur kanaries hadden geen
voorziening op de kooien op te zetten. => Zorgen dat
volgend jaar de houten blokken weer in de zaal aanwezig
zijn.
Statafels in de foyer toont niet gezellig en nodigen niet uit
om te blijven. => Aandachtspunt voor volgend jaar.
De keurmeesters hebben hun werk goed gedaan.

De volgende punten waren in de bestuursvergadering naar voren
gekomen.
- Materiaalvervoer is goed verlopen => Volgend jaar , als het
kan, op dezelfde manier.
- Meer publiek proberen te trekken => Voorstel:
Kleurplatenwedstrijd, Ouderenochtend.
- Onduidelijkheid waar je de boekjes van de grote verloting
moest inleveren. => Voorstel: naam en adres op het boekje
schrijven.
- Het feit dat we niet hoefden te slapen is als positief ervaren.
- Bezoekers proberen vast te houden, na hun rondje door de
zaal. => Voorstel: Bakje koffie cadeau bij aankoop
katalogus.
- Verkoop van nestkastje voor de vogels buiten => Hout
kunnen we waarschijnlijk via Bert krijgen.
- Financieel hebben we het goed gedaan, er blijft geld over.
Punt5: Van de bestuurtafel
• Inschrijving district TT is verlengd tot 27 november
• Het vervoer van de vogels naar Huissen wordt weer
geregeld. Er worden wel mensen gezocht die mee kunnen.
Coen en Stef geven aan waarschijnlijk wel mee te kunnen.
• Mocht je ergens leuke resultaten halen, laat het dan de
redactie weten, zodat ze het kunnen vermelden in het
volgende clubinfo
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Patrick heeft te kennen gegeven om te gaan stoppen als
bestuurder tijdens de komende vergadering. Kandidaten
kunnen zich aanmelden bij de secretaris.
De contributie voor 2014 dient weer betaald te worden.
Graag voor 1-1-2014 betalen.
Voor het jaar 2014 staan er een paar wijzigingen voor het
clubblad op stapel. Zo stopt bijvoorbeeld het item “Door de
ogen van” en gaan we starten met de items “Interview met”
en “de 3 woorden van”
Er gaat geprobeerd worden om de oude regio weer nieuw
leven in te blazen. Dit na aanleiding van gesprekken met
diverse bestuurders en leden uit de regio

Punt 6: Wat verder ter tafel komt
• Shama Chai Drunen. Dit schijnt erg leuk geweest te zijn en
is een aanrader om volgend jaar te bezoeken.
• Cees heeft een vogels bij. Aan Stef, als aspirant keurmeester,
de eer om de kleur te beschrijven. Hij denkt dat het een
zwartkop overgoten witborst pop is, wat door Ton wordt
bevestigd. Cees deelt deze mening niet is denkt dat het een
lutino is.
• Er volgt een gesprek over foto’s en video’s. Wat resulteert in
het feit dat Guus aanbied om een keer een presentatie te
geven met foto’s en eventueel, wat beelden. We houden u op
de hoogte wanneer dit gaat plaats vinden.
Punt 7: Rondvraag
• Gerrie bedankt de mensen die haar vogels hebben gehaald en
weer hebben thuis gebracht tijdens onze show.
Punt 8: Sluiting
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst alle
aanwezige fijne dagen en een voorspoedig 2014.
T.J.H. Koenen
Voorzitter

S.M. den Tek
Secretaris
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Jaarverslag Het Bonte Boertje 2013
In het vorige jaarverslag had ik een vraag gesteld over de te schrijven
stijl van het jaarverslag. Hierop heb ik helaas geen enkele opmerking
mogen ontvangen, dus ga ik er maar van uit dat jullie het eens zijn
met mijn keuze.
Het verslag wordt geschreven voor het jaar 2013. Dit is het jaar
waarin mensen, zoals Margaret Thatcher en Nelson Mandela, die
een stempel hebben gezet op onze samenleving ons zijn ontvallen.
Maar ook het jaar waarin we de melding kregen dat een lid van onze
vereniging door een noodlottig ongeval uit het leven is weggenomen.
Vorig jaar moesten we melden dat we het dagje uit niet door is
gegaan. Dit jaar moeten we zelfs melden dat we besloten hebben om
het dagje uit voorlopig in de ijskast te zetten. Dit omdat we wederom
een te lage opkomst hadden.
Dit jaar hadden we in zowel Nederland als België te maken met
troonwisseling. Willem Alexander nam de troon over van zijn
moeder Beatrix, terwijl Filip de troon over nam van zijn vader
Albert. Binnen onze vereniging waren er geen veranderingen op
bestuurlijk niveau tijdens de jaarvergadering, alle bestuurders blijven
op het plaats zitten. Echter zijn er lopende het jaar wel wat zaken
gebeurt. Zo gaf Raymondo te kennen dat hij aan het einde van het
jaar stopt als bestuurder, terwijl Patrick aan heeft gegeven om tijdens
de jaarvergadering van 2014 zich niet meer herkiesbaar te stellen.
Bestuurlijk zijn we afgelopen jaar wederom 4 maal bij elkaar
geweest om de lijnen voor de vereniging uit te zitten. Ook de leden
zijn dit jaar 4 keer bij elkaar geweest om de zaken van de club te
bespreken, maar zeker zo belangrijk op deze bijeenkomsten is het
praten over vogels. Uiteraard hoort hier het delen van kennis ook bij.
De opkomst van de leden tijdens deze vergaderingen loopt een beetje
terug. Konden we vorig jaar nog melden dat we gemiddeld bijna 14
mensen op de vergadering hadden. Voor dit jaar moeten we melden
dat het gemiddelde blijft steken op 12,5 personen per vergadering.
Februari 2014
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Hier staat wel tegenover dat deze afwezigheid is terug te halen uit de
cijfers van de mensen die melden dat ze niet komen. Vorig jaar stond
dit op bij 4 personen, terwijl in 2013 dit getal op bijna 5 staat.
Sportief gezien gaat het nog steeds goed met onze club. Tijdens de
bondsshow in het begin van het jaar waren er weer de nodige
prijswinnaars. Maar ook na het kweek in het tentoonstellingsseizoen
waren onze leden aanwezig in de lijst van prijswinnaars op de
diverse shows en tentoonstellingen.
Onze eigen show was in navolging van 2012 weer iets kleiner
geworden. We hadden dit jaar 49 inzenders, die met elkaar 572
vogels hadden ingeschreven. Dit was gezien de verwachting die we
vooraf hadden gesteld zeker geen slecht resultaat. Diverse vaste
inzenders van onze eigen vereniging zijn tenslotte gestopt met
showen, waardoor we een redelijk terugloop hadden ingecalculeerd.
We hopen dat deze “positieve” in 2014 wordt door gezet. De
aankleding was ook dit jaar gesponsord, zodat we hier toch weer
konden bezuinigen op de kosten. Wij willen de sponsoren hiervan
dan ook hartelijk danken. Uiteraard is er ook een woord van dank
aan al onze andere sponsoren en begunstigers. Zonder hen zou het
niet mogelijk zijn om een vogelshow te houden.
Het clubblad is inmiddels niet meer weg te denken uit onze
vereniging. Hierdoor worden de leden uitgenodigd voor onze
vergaderingen en probeert de redactie u te voorzien van feiten en
weetjes over onze club en de hobby. De redactie heeft besloten,
nadat Ton Koenen had aangegeven om te stoppen met de stukje”
door de ogen van” om een aantal nieuwe items in het leven te roepen.
De voorbereidingen hiervan zijn in het afgelopen jaar opgestart,
waarna u de resultaten in 2014 in ons clubinfo kunt vinden.
Tot slot neem ik jullie nog even mee naar de stand van het aantal
leden van onze vereniging. De recessie gaat ook binnen onze
vereniging helaas zijn werk doen. Kon ik vorig jaar nog melden dat
we 2 leden gezakt waren, waardoor er 81 leden over bleven. Dit jaar
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is de teller nog verder doorgezakt en moet ik melden dat we per 31
december nog 72 leden op de ledenlijst hadden staan.
S.M. den Tek
Secretaris

Kandidaten gezocht.
In de najaarsvergadering is aangegeven dat Raymondo de Blij en
Patrick Geurts hun bestuursfunctie hebben neergelegd. Dit betekent
dat we twee nieuwe bestuursleden nodig hebben om de sterkte van
het bestuur weer op 7 leden te brengen. Met dit aantal bestuurders is
het goed mogelijk om te functioneren en dan is de werkdruk niet al te
groot.
Daarom zijn wij op zoek naar meerderjarige leden die bereid zijn om
plaats te nemen in het bestuur. Het is niet noodzakelijk dat de
kandidaat al de nodige bestuurservaring in zijn rugzak heeft zitten.
Mag wel maar is beslist niet nodig voor een vereniging van onze
grootte.
Tijdens de jaarvergadering kunnen de leden stemmen over de
kandidaten.
Mochten er leden zijn die niet gelijk gekozen willen worden, maar
toch wel belangstelling hebben, dan kunnen deze een jaar meelopen
met het bestuur en dan daarna de beslissing nemen of ze er voor gaan
of niet. Er is dus keuze genoeg voor de kandidaten. Onze vereniging
heeft er twee van nodig en dat moet te doen zijn denken wij.
Voor welke optie je ook kiest, je dient je altijd aan te melden bij onze
secretaris en dit kan formeel tot een week voor aanvang van de
jaarvergadering. Ben je iets later dan liggen we daar binnen de club
niet wakker van.
7
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Interview met …… Arie Visser
Stef den Tek

Het eerste interview dat ik gehouden heb in de nieuwe stijl, wordt
gehouden met ons oudste lid op dit moment, maar tevens een van de
jongste leden van onze vereniging. Hè, dat klinkt gek, iemand is het
oudste lid, maat ook het jongste lid. Dat klopt ik heb dit interview
gehouden met Arie Visser die de jeugdige leeftijd heeft van 82 jaar,
maar hij is een van de jongste leden van onze vereniging, daar hij lid
is geworden tijdens onze show van 2012.
Ik ben te gast in huize Visser, alwaar onder het genot van een kopje
koffie het verhaal wordt verteld en opgetekend. Arie komt in 1955
bij zijn schoonvader in aanraking met vogels. Hij start met het
houden van kanaries. Uiteraard wordt er ook geprobeerd om te
kweken. Dit gaat het eerste jaar niet zo best, daar er maar 4 jongen
op stok komen.
Arie moet het doen met een kleine collectie vogels daar op de flat
waar ze in het begin wonen weinig ruimte is. Na een paar jaar wordt
er verhuist naar Nieuwegein. Hier is meer ruimte en wordt er een
volière gebouwd van 25m² met daar aan een nachthok. Hierin wordt
in het begin ook nog gekweekt met kanaries. In de loop van de jaren
werd de collectie steeds een beetje uitgebreid met diverse tropen,
maar ook werden er valkparkieten en Engelse Splendid’s
aangeschaft.
Op de vraag of de partner ook actief is in de hobby, volgt een
ontkennend antwoord. Ze vind het wel leuk, maar laat het liever aan
haar man over.
Je zult Arie niet tegen komen op vergaderingen, daar dit door zijn
gezondheid helaas niet meer gaat. Iets wat hij wel heel jammer vindt,
daar hij vindt dat je daardoor betrokken blijft bij je vereniging. Naast
onze vereniging is hij geen lid van een andere vereniging of
speciaalclub.
Februari 2014
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Dan volgt er een vraag over onze informatie items. Hierop antwoordt
hij dat er best kwekersadvertenties in het clubblad mogen staan. Ook
zou hij het leuk vinden als er verkoopdagen voor en door de leden
zouden komen. Dit is iets wat hij bij zijn vorige vereniging graag
bezocht. Over de website kan hij niets zeggen, daar hij niet in het
bezit is van een PC.
Vogels is gelukkig niet de enigste hobby van Arie. Hij kan ook erg
genieten van andere dieren, maar ook tuinieren is een leuke
bezigheid van hem.
De toekomst van de vogelsport ziet Arie positief tegemoet, ondanks
de op komst zijnde veranderingen door allerlei wetswijzigingen. Hij
is er wel stellig van overtuigd dat dit wel gepaard moet gaan met een
goed en degelijk bestuur.
Door de leeftijd van Arie is hij niet meer zo bezig met de kweek. Hij
kweekt nog wel, maar niet meer TT gericht. De vogels mogen het nu
zelf doen in de volière die achter zijn huis staat. Hierin vliegen naast
een paar koppels kanaries ook een paar zebravinken rond. In het
verleden was dit wel anders, toen werd er volop gekweekt en werden
ook de nodige successen behaald. Uiteraard waren er ook soorten die
het niet zo goed deden. Zo had hij goudvinken die dan halve nesten
bouwden, die dan ondersteund moesten worden, daar anders de
jongen op de grond zouden vallen.
Als voeding wordt gebruik gemaakt van het eivoer van CeDe. Het
hardvoer is van het merk Teurlings. Dit geheel wordt aangevuld met
grit en onkruidzaad. Daarnaast wordt er nog wel eens witte brood
geweekt, wat dan vervolgens weer aan de vogels wordt verstrekt.
Extra medicatie wordt niet gebruikt voor de vogels. Het water wordt
om de dag ververst, terwijl er dagelijks vers badwater wordt
verstrekt.
Arie neemt geen deel aan onze tentoonstelling, daar hij niet meer
gericht kweekt. Mar hij merkt wel op dat onze opstelling uitmuntend
is en dat de kwaliteit van de vogels ook van een hoog niveau is.
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Tot zover het verhaal van een voormalig politieagent bij de
verkeerspolitie.
Tot slot nog even dit: Tussen het moment van houden van dit
gesprek en het moment van plaatsen van het verslag heeft Arie
besloten om terug te gaan naar zijn oude vereniging. Ondanks dit
besluit hebben wij, als redactie, besloten om dit artikel toch plaatsen.
Wij willen vanaf deze plaats Arie veel plezier wensen bij zijn oude
vereniging en hopen hem toch nog een keer te mogen begroeten op
onze show.

In- en uitvliegende HBB-ers.
Nieuwe leden:
- J. Speyer - Poederoijen
- G. van Noort – Poederoijen
- P.G. Vos - Aalst
Leden die bedankt hebben:
- R. de Blij – Aalst
- H. Keinemans – Aalst
- A. Visser – Zuilichem
- T. Smits – Zaltbommel
- B. van Boggelen – Aalst
- M. van Krugten – Ammerzoden
- E. de Weert – Bruchem
Stand per 31 december 2013:

Seniorleden: 60
Jeugdleden: 5
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De drie woorden van . . . Coen van Tuijl
Aan mij was gevraagd of ik deel wilde nemen aan de nieuwe serie in
het clubinfo boekje van Het Bonte Boertje, “de drie woorden van…
“. Deze keer is het dus de buurt aan mij. Sinds 2013 jeugdlid af en
groot vogelliefhebber. De drie woorden die mij werden aangereikt
waren: ‘Bondsbureau’, ‘Zangkanaries’ en ‘Het Bonte Boertje’. In dit
artikel staat wat deze woorden bij mij ‘oproepen’, welke mening ik
hierover heb. Zodoende zien jullie, de leden van Het Bonte Boertje,
hoe een nog jonge vogelkweker tegen deze onderwerpen aankijkt.
Wie weet leren we zodoende nog van elkaar.
Bondsbureau
Toen ik het woord ‘Bondsbureau’ las moest ik toch wel even goed
nadenken wat dat nu precies is. Ongetwijfeld dat enkele van jullie
ook niet precies weten wat het bondsbureau nu eigenlijk is. Maar als
we even op de site van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
(NBvV) kijken om te zien wat zij zeggen over het bondsbureau, dan
wordt toch wel duidelijk wie en wat het bondsbureau voor functie
heeft. Het bondsbureau is eigenlijk de motor achter de NBvV. De
onmisbare zaken achter de schermen worden juist door hen gedaan.
Ons landelijke tijdschrift, ‘Onze vogels’ word van hieruit
gecoördineerd. En dan te weten dat er daarvan ruim 30.000 van
worden gedrukt. Dat op zich is al een flinke taak. Ook andere
administratieve taken, zoals de registratie van onze kweeknummers,
worden hier gedaan. De waslijst reikt verder van het drukwerk van
keurlijsten, het vervaardigen van ruim 1,5 miljoen ringen per jaar en
het verstrekken van informatie aan leden, afdelingen, districten etc.
Als je toch eens onder de loep neemt wat deze mensen, van het
bondsbureau, eigenlijk voor ons, de vogelkwekers –liefhebbers,
allemaal doen, dan mogen wij wel erg blij zijn dat we zo’n team met
toegewijde mensen op ons bondsbureau hebben zitten. Zonder dit
bondsbureau zouden wij ook niet kunnen genieten van de jaarlijkse
show in Apeldoorn. Als ik voor mijzelf spreek, dit zou je toch voor
geen goud willen missen? Wat dit woord, bondsbureau, dan bij mij
dan ‘oproept’ is een moeilijke maar ik denk dat dankbaarheid wel op
zijn plaats zou zijn.
Februari 2014
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Zangkanaries
Het volgende woord op mijn lijstje was ‘Zangkanaries’, een erg
gespecialiseerd tak van vogels houden als je het mij vraagt. De
zangkanaries worden ook niet gevraagd bij Het Bonte Boertje.
Jammer maar ik begrijp de keuze die destijds is gemaakt goed. Deze
vogels worden steeds minder gehouden en om voor maar een aantal
kwekers een aparte ruimte te creëren en een aparte keurmeester te
laten komen, is wellicht wat omslachtig. Aan de andere kant vind ik
het jammer. Ongetwijfeld dat er meerdere verenigingen zijn die ook
de zangkanaries niet vragen in hun programma. Het gevolg hiervan
is dat het steeds minder aantrekkelijk wordt voor de kwekers om nog
Harzers, Waterslagers of Timbrado’s te houden, laat staan ermee te
beginnen. Ik lees steeds minder over deze vogels en wat ik erover
lees zijn vooral negatieve berichten. Er zijn gelukkig ook wel
positieve berichten: sinds 2012 is er een speciaalclub bij de NBvV
aangesloten (Speciaalclub Zang NZHU) die zich richt op het houden
en fokken van de zangkanaries. Maar het zou toch doodzonde zijn als
deze tak van vogels houden zou verdwijnen? De harzer bijvoorbeeld
wordt al vanaf de 19de eeuw met hetzelfde doel als nu gekweekt. Het
zou erg zonde zijn als die vogel over een aantal jaren niet meer zou
zingen in Nederland. Het feit dat deze vogels al erg lang gekweekt
worden brengt ook een ethisch dilemma mee. Al vanaf het begin
gaan de jonge mannen in de bekende zang-kanarie-kooitjes. Je zou
zeggen dat die kooitjes een deel van de historie en traditie zijn maar
bij veel mensen is dat iets wat anno 2013 niet meer door de beugel
kan. Deze mening deel ik. Ook ik denk niet dat dergelijke kooitjes
goed zijn voor de vogels én voor de hobby. Tegenwoordig staat
dierenwelzijn ook hoog op de agenda in de politiek en omdat we daar
toch van afhankelijk zijn, lijkt het mij verstandig om daar ook in aan
te passen, en laten we eerlijk wezen? Het zijn wel erg kleine kooitjes.
In Den Haag zijn ‘ze’ bezig met de positieflijst en de lijst voor
vogels zal in 2014 verschijnen. Dit komt erop neer dat de mensen,
die we nog geen amateur mogen noemen want ze weten werkelijk
niets van de vogel af, in Den Haag gaan bepalen welke vogels wij
mogen houden. Als klokkenluiders dergelijk kooitjes, waar de
zangkanaries in zitten voor de show, zien ben ik bang dat deze
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positieflijst korter wordt dan je, je voor kunt stellen. Persoonlijk denk
ik dus niet dat het showen van zangkanaries in dergelijk kooitjes
goede reclame is voor onze hobby. Maar ik ben erg blij dat de vogels
nog gekweekt worden en dat er actief wordt gewerkt om de vogels
weer onder de aandacht te brengen, zoals de oproep in het November
nummer van Onze Vogels.
Het Bonte Boertje
Ten slotte het laatste woord: ‘Het Bonte Boertje’. Tja, dat moet
uiteraard ook aan bod komen. Al vanaf Oktober 2005 ben ik lid van
Het Bonte Boertje. Op het 25 jarige jubileum van vader werden mijn
broertje Anne en ik lid gemaakt. En dit hebben we al 8 jaar
uitgehouden, zonder enige moeite. Het Bonte Boertje is voor mij een
actieve vereniging (die af en toe ook iets actiever mag zijn) met veel
verschillende mensen, met veel verschillende achtergronden en
gelukkig ook veel verschillende soorten vogels. Ik denk wel dat ik
kan zeggen dat ik trots ben op Het Bonte Boertje. Zeker met het
hoogtepunt van het jaar, de show. ‘We’ weten toch ieder jaar een
grote diversiteit aan vogels in te brengen. Dit is altijd leuk, voor de
organisatie, de inzenders en leden en uiteraard de bezoekers. Dit
maakt het toch wel waard om iedere keer weer naar Gameren te
komen. De indruk die ik van Het Bonte Boertje heb is een indruk die
ik in nog geen 10 jaar heb opgedaan. Dit is zeker nog niet zo lang
aangezien Het Bonte Boertje toch al ruim 50 jaar bestaat. Maar al
met al heb ik een hoge pet op van ‘onze’ vereniging en ik hoop van
harte dat we nog een hele tijd kunnen genieten van onze vogels en
van Het Bonte Boertje.
Hiermee ben ik aan het einde gekomen van dit artikel. Zo kijkt dus
een nog jonge vogelliefhebber aan tegen deze zaken. Ongetwijfeld
anders dan jullie, lezers. Ik ben zeer benieuwd naar de komende
onderwerpen, visies en schrijvers.
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Geweldige uitslagen.
Ton Koenen

Ook dit jaar hebben diverse leden van onze vereniging deelgenomen
aan andere wedstrijden. Dit was onder andere bij verenigingen waar
zij ook lid zijn, maar er zijn ook leden die meedoen aan de grotere
vogelshows en overal kwamen onze leden op de lijst met
prijswinnaars voor.
Al vroeg in het TT seizoen heeft Chris den Tek deelgenomen aan de
NZC-show in Veenendaal. Daar wist hij een kleurkampioenschap te
behalen. Dit is bij die club een speciale prijs die aan de hoogste vogel
binnen de kleurslag wordt uitgereikt, als extra stimulans voor de
betreffende kleurslag.
Acht leden hebben namens onze vereniging meegedaan aan de
nationale vogeltentoonstelling in Tiel. Dit was een jubileum show
omdat het de vijftigste show betrof. De inzendingen waren dan ook
aanmerkelijk groter dan voorgaande jaren en dus was de strijd ook
groter.
Onze leden hebben het beslist niet slecht gedaan als je kijkt naar de
resultaten. Eigenlijk moeten we zeggen dat we het heel goed hebben
gedaan, want vijf van onze leden zijn in de prijzen gevallen. In totaal
hebben ze zes kampioenschappen in de wacht weten te slepen.
De volgende leden zijn kampioen geworden:
Chris den Tek (tweemaal)
Stef den Tek
John van Verseveld
Cor van Verseveld
Jeroen Koenen.
Als vereniging waren we de op één na grootste inzender, alleen de
vereniging uit Meteren had een lid meer die had ingeschreven. Dit
was eigenlijk hetzelfde als vorig jaar. Mogelijk kunnen we daar in
2014 verandering in gaan brengen met elkaar.
Zoals gebruikelijk is kort na de show in Tiel het
districtskampioenschap in Huissen. Zoals de laatste jaren te doen
gebruikelijk hebben we ook dit jaar weer inschreven met een
behoorlijk aantal leden. In totaal hebben dertien leden onder de vlag
van onze club ingeschreven.
Februari 2014
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De vogels zijn weer gezamenlijk ingebracht en dat is dan voor de
organisatie best een belasting omdat er in een keer een bus vol
vogels de zaal wordt ingereden. Alles moet dan nog worden
uitgepakt , waarbij de hoezen en tassen gescheiden moeten blijven
omdat iedereen zijn spullen weer terug moet hebben om op zaterdag
de vogels weer mee naar huis te kunnen nemen. Drie leden hebben
de vogels gebracht en over gedragen aan de organisatie, maar dat kan
natuurlijk pas als alles netjes is betaald bij de inschrijving. Dit kost
natuurlijk wat tijd maar het is allemaal gelukt.
Tijdens de keurdag hebben vier leden van onze vereniging geholpen
en daarmee heeft onze vereniging zijn verantwoording genomen.
Want in deze vorm van organisatie binnen het district zullen we
allemaal wat moeten doen om de show te kunnen laten voortbestaan.
Wat dat betreft zal het aan ons niet liggen.
Dan wordt het wachten tot de prijswinnaars bekend gemaakt worden
en dat was zoals gebruikelijk op de donderdagavond. Er kan rustig
gezegd worden dat de uitslagen voor onze leden geweldig waren.
Echt iets om met trots op terug te kijken, want van de dertien leden
die ingeschreven hebben onder de naam van onze club zijn er tien in
de prijzen gevallen. Daarnaast waren de punten zodanig goed dat wij
als vereniging wederom in de top vijf zijn geëindigd in het
verenigingsklassement. Ook dit jaar hebben we weer de derde plaats
weten te bemachtigen. In totaal staan we nu al negen jaar achter
elkaar in de top vijf van het verenigingsklassement. Komend
showseizoen weer, want tienmaal in de top vijf staat natuurlijk nog
mooier. Een eerste plaats zou dan wel heel leuk zijn. Lijkt een mooie
uitdaging om daar met elkaar voor te gaan.
De volgende personen hebben de prijzen gewonnen:
Anne van Tuijl (jeugd) 2x Hoofdgroep kampioen + 3x Goud + 2x
Zilver + 2x Brons
Chris den Tek
2x Hoofdgroep kampioen
Manfred van Zomeren Hoofdgroep kampioen + 2x Zilver
Gerry van Rumpt
Goud + 2x Zilver + Brons
John van Verseveld
Goud
Jeroen Koenen
Goud
Cees van Tuijl
Goud
Cor Bauman
Zilver
Februari 2014
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Cor van Verseveld
Brons
Ton Koenen
Brons
Zoals gebruikelijk kregen de hoofdgroep kampioenen het bondskruis
en de andere prijzen waren de bekende bondsmedailles.
Een resultaat waar we ons niet voor hoeven schamen en voor diverse
andere verenigingen was dit een reden om mij, als voorzitter van
onze club, te feliciteren met het resultaat van de leden. Vol trots heb
ik die dan ook in ontvangst genomen.
Dit jaar hebben we wederom een poging ondernomen om de
resultaten van de districtstentoonstelling in de regionale pers te
krijgen. We kunnen vast stellen dat dit bij een aantal gelukt is, al was
er soms wel geknipt in het aangeleverde materiaal. Een kniesoor die
daar op let zou ik willen zeggen, omdat we wel weer in het nieuws
zijn gekomen met deze positieve resultaten.
Natuurlijk hebben leden van ons ook weer deelgenomen aan de
bondskampioenschappen in Apeldoorn. In totaal hebben acht leden
meegedaan en vijf daarvan zijn in de prijzen gevallen.
De medailles zijn behaald door:
Aart van Vugt
5xGoud, 3xZilver en 5x Brons
Anne van Tuijl
Goud
Manfred van Zomeren Zilver + Brons
Dirk van Loon
Zilver
Karin Hogerwerf
Brons
Aan de wereldkampioenschappen in Bari werd door Dirk van Loon
deelgenomen. Ook dit jaar was voor hem weer heel goed. Hij
behaalde namelijk een gouden medaille met een stam sijzen en met
een enkeling behaalde hij een zilveren medaille. Dus ook dit jaar
hebben we weer een wereldkampioen in ons midden.
Kijkend naar het vorenstaande kunnen we gerust stellen dat we als
vereniging geweldige resultaten hebben gehaald. Laten we hopen dat
het volgende TT seizoen eenzelfde beeld laat zien of als het kan nog
beter.
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd
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Contributie
In het vorige clubblad was de rekening voor de contributie 2014
bijgevoegd. Deze diende voor 1 januari voldaan te zijn.
Niet alle leden hebben tot nog toe het geld over gemaakt. Mocht
u daarbij horen dan verzoeken wij u dit voor 1 februari 2014
over te maken.

Miniserie
Evenals vorig jaar plaatsen we dit jaar ook weer een miniserie. Ook
nu is er weer gekozen voor een groep vogels die minder op onze
tentoonstelling te zien zijn, namelijk de kardinalen. Gedurende dit
jaar zullen we een viertal soorten kardinalen behandelen, waarbij
speciaal aandacht wordt besteedt aan de voeding, huisvesting, kweek
en het tentoonstellen. Op deze manier zullen deze vogels bij onze
leden wat meer bekend worden en wie weet komt er wel eens een
eigen kweek kardinaal van één van onze leden op onze vogelshow.

Rode kardinaal.
(Cardinalis cardinalis)
Ton Koenen

De Rode Kardinaal treft men aan in midden Amerika tot aan het
zuiden van Canada. Wat zijn biotoop betreft is deze vogel niet zo
kieskeurig. Eigenlijk is hij in elk biotoop te vinden, zelfs tot in de
woonwijken. Overal voelt hij zich eigenlijk thuis.
Zoals alle Kardinalen is dit ook geen goedkope soort, maar ondanks
dat wordt hij toch regelmatig in volières aangetroffen. Deze
kardinalen zijn tussen de 18 en 20 cm groot. Het verschil tussen de
geslachten is duidelijk waar te nemen. De man is overwegend diep
rood van kleur met een fiere kuif en een zwart masker. De pop is
veel minder uitbundig gekleur. Deze heeft een overwegend bruin
kleurig vederkleed met wat rood in de vleugels. Ook zij heeft een
kuif.
Voeding.
17
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Rode Kardinalen zijn over het algemeen zaadeters, die graag een
goede zaadmengeling hebben. Ze hebben niet alleen graag kleien
zaden maar ook nemen ze graag wat grotere zaden op. Hiervoor kun
je als liefhebber natuurlijk een mengeling maken die kan bestaan uit
één deel tropenzaag en twee delen Agapornidenzaad zonder zonnepit
waarbij dan ook nog wat onkruid zaad gedaan kan worden. Van
belang is dat je goed opserveert of er van alle zaden voldoende
opgenomen wordt en als dat niet het geval is kan een en ander
aangepast worden. Doe dit ruim voor het kweekseizoen, zodat de
vogels gewend zijn aan het voor op het moment dat ze aan
gezinsuitbreiding gaan doen. Verder kunnen we nog een goed eivoer
geven dat is rul gemaakt met wat gekiemd zaad. Kiemzaad is een
traktatie voor deze vogels. Verder nemen ze graag universeelvoer op.
Fruit en groenvoer wordt ook graag door deze vogels gegeten. Dit
alles dient natuurlijk met mate verstrekt te worden. Daarnaast dienen
ze de beschikking te hebben over vogelgrit, maagkiezel en
vogelmineralen. Schoon drinkwater en badwater mogen natuurlijk
ook nooit ontbreken.
In de kweektijd dienen we het rantsoen uit te breiden met levend
voer omdat ze dit voor de opfok van de jongen nodig hebben.
Hiervoor kunnen meelwormen, buffelowormen, pinkies en
miereneieren gebruikt worden. Bij het verstrekken van meelwormen
moet men wat terughoudend zijn omdat dit de broeddrift van de
vogels aan kan wakkeren. Dit zou er dan toe kunnen leiden dat de
vogels aan een volgend nest beginnen, terwijl de jongen nog niet
zelfstandig zijn, met alle gevolgen van dien natuurlijk.
Huisvesting.
Rode Kardinalen zijn beslist geen vogels om in een kooi te houden.
Het best komen deze vogels tot hun recht in een goed beplante
buitenvolière. Hierin kunnen ze buiten het kweekseizoen met allerlei
soorten samen gehouden worden. Zelfs kleinere soorten kunnen de
volière met hen delen. Opgemerkt moet wel worden dat de kleinere
soorten best wel op zullen schrikken op het moment dat de Rode
Kardinalen op de vleugels gaan. Dit heeft dan voornamelijk te maken
met het verschil in formaat. Tegen de tijd dat het kweekseizoen
aanbreekt moeten we er rekening mee houden dat de Rode
Kardinalen van gedrag gaan veranderen. Ze zullen over het algemeen
Februari 2014
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agressiever worden naar de mede bewoners in de volière. Daarom is
het beter om deze vogels als koppel te huisvesten in een goed
beplante volière en dan is de kans ook groter dat er jongen zullen
komen.
Rode Kardinalen zijn winterhard, maar zij moeten wel kunnen
beschikken over een droog en tochtvrij nachthok, waarin het niet kan
vriezen. Tocht en vocht is voor deze vogels net zo slecht als voor alle
andere vogels, waarmee gezegd wil worden dat we in ons klimaat uit
moeten kijken met de term winterhard. Een kleine verwarming in het
nachthok zou best wel eens prettig kunnen zijn voor deze vogels.
Kweek.
Rode Kardinalen kunnen het best als koppel gehouden worden in een
goed beplante buitenvolière. De vogels zullen graag gebruik maken
van de struiken om daarin hun nest te maken, al maken ze ook
gebruik van een half open nestkastje. Het nestkastje moet een bodem
hebben van 15x15 cm bij een hoogte van 20 cm. Het nest wordt
alleen door de pop gebouwd en hiervoor maakt zij gebruik van
gedroogde grassen, sisal, kokosvezel, dierenharen, mos en dergelijke
materialen. Mochten de vogels een vrij nest bouwen in de struiken
dan is het raadzaam om deze wat te verstevigen om teleurstellingen
te voorkomen.
De pop zal 2 tot 4 eieren in het nest leggen die in ongeveer 13 dagen
worden uitgebroed. De pop broedt alleen. De eieren zijn blauwgroen
van kleur met bruine vlekjes en stippen. Zodra de eieren zijn
uitgekomen, worden de jongen door beide ouders gevoerd. Hiervoor
gebruiken ze hoofdzakelijk dierlijk voedsel en dat zal dan ook in
voldoende mate aangeboden moeten worden. Natuurlijk gaan ze ook
in de volière op jacht naar insecten. De jongen verlaten na 8 a 9
dagen al het nest. Dit wil dan ook zeggen dat de jongen vroeg
geringd moeten worden met een 4 of 4,5 mm ring. De jongen zullen
erg hard groeien en na ongeveer 5 weken kunnen ze als zelfstandig
worden beschouwd. Rode Kardinalen zijn in staat om meerdere
nesten per jaar groot te brengen. Van belang is dat we de jongen op
tijd bij de ouders vandaan halen en elders onder te brengen, dit om
problemen bij een volgend nest te voorkomen.
Tentoonstelling.
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Op de grotere tentoonstellingen komen we Rode Kardinalen nog wel
eens tegen. Het zijn vogel waar best wel de nodige punten mee te
scoren zijn. Deze vogels worden gekeurd met een zogenaamde
conditiekeuring. Dit geeft al aan dat we moeten zorgen dat de vogels
in een topconditie naar de tentoonstelling gaan. Ze zullen daarbij
goed in de veren moeten zitten en goed op kleur moeten zijn.
Daarnaast is het van belang dat de vogels gewend zijn aan de
tentoonstellingskooi, in dit geval de grote tropen kooi die is
voorgeschreven in het vraag programma van de NBvV. Dus er is best
wel wat voorbereidend werk te doen voor de liefhebber, maar die zal
daar zeker niet tegenop kijken. Een in topconditie verkerende Rode
Kardinaal zal op een tentoonstelling zeker veel aandacht krijgen.
Menig liefhebber zal staan te watertanden bij een dergelijke
prachtige vogel.

BB-stand
Deze kop staat voor onze Bonte Boer stand die ieder jaar op de
tentoonstelling staat. Deze is dan gevuld met vele prijzen die door de
deelnemers gewonnen kunnen worden.
U zult begrijpen dat deze prijzen niet zomaar in de BB stand komen.
Daar moet de nodige moeite voor gedaan worden. Als we dit niet
alleen aan het bestuur over laten dan zullen we merken dat vele
handen licht werk maken.
Vandaar dat wij de leden oproepen om eens rond te kijken naar acties
van winkeliers of bedrijven. Aan het einde van een actie blijven er
altijd goederen over en men is dan best bereid om een en ander aan
een vereniging te schenken. Alleen moet er dan even om gevraagd
worden. Als we dit nu met ons allen doen dan hebben we onze BBstand weer snel gevuld.
Heeft u zo goederen verkregen dan kunt u ze afgeven bij een van de
bestuurders.

Succes met de kweek.
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