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Uitnodiging
Langs deze weg nodigen wij onze leden uit om onze
ledenvergadering bij te wonen welke zal worden gehouden op:
maandag 15 september 2014
aanvang 20.00 uur
Zalencentrum Gambora
Middelkampseweg 2
Gameren
Agenda:
1.
Opening
2.
Notulen vorige vergadering
3.
Ingekomen stukken
4.
Komende TT
-staat eigen kooien
5.
Van de bestuurstafel
-vrijwilligers
-ringenbestelling
-TT seizoen 2014
-districtsvergadering
6.
Wat verder ter tafel komt
7.
Rondvraag
8.
Sluiting
Zoals gebruikelijk zullen we bij agendapunt 6 spreken over de vogels
en alles wat daar bij komt kijken. .Natuurlijk is het mogelijk om zelf
vogels mee te brengen die we dan gaan bespreken.
De vergadering wordt onderbroken voor een pauze met consumptie.
Wij wensen jullie een prettige en vooral leerzame bijeenkomst toe.
Het bestuur.
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Notulen ledenvergadering 14 april 2014
Aanwezigen:
Dik Timmer, Gijs van Steenbergen, Guus Hogerwerf, Bert van Lit,
Karin Hogerwerf, Anne van Tuijl, Coen van Tuijl, Cees van Tuijl,
Gerrie van Rumpt, Cor Bouman, Chris den Tek, Ton Koenen en Stef
den Tek (13)
Afwezig met kennisgeving:
Aart van Vugt, Dick van Loon en Jeroen Koenen (3)

Punt 1: Opening
De voorzitter opent om 20.00 uur en meld t dat hij wegens de actuele
ontwikkelingen binnen de bond zijn telefoon aan heeft staan.
Daarnaast meldt hij dat we het bericht hebben ontvangen dat
Meeuwis van Ooijen is overleden. Als vereniging hebben we geen
kaart ontvangen.
Punt2: Notulen vorige vergadering
De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. Als
aanvulling werd door Coen van Tuijl aangegeven dat hij wegens een
reis naar Australië niet aanwezig kan zijn bij de kascontrole.
Punt 3: Ingekomen stukken

-

Bondsstukken
Afmelding leden

Punt 4: Van de bestuurstafel

-

De eerste bestelronde voor de ringen van 2015 sluit op
15 mei, zorg dat je de bestelling voor 20 april bij de
ringencommissaris hebt, zodat ze op tijd besteld kunnen
worden.
September 2014
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-

-

-

-

-

De districtsvergadering wordt deze keer bezocht door
Chris en Cor. Er zal afscheid genomen worden van Ton
Lenting die na 10 jaar zijn bestuurstaken in het district
gaat neerleggen. Daarnaast zal er over diverse zaken
gestemd moeten worden. Waar de vereniging het
volgende over denkt.
• Afdelingsvoorstel => Tegen
• Bondsbestuurders => Voor
• Geschillencommissie => Voor
De komende TT is de 25e. dit willen we niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Er zijn een aantal voorstellen
gedaan, die de komende periode uitgewerkt zullen
worden.
Op 17 mei staan we op Aalst 1200. De stand zal
bemand worden door Cor, Guus, Chris en Gijs. Dit is
voor Gijs wel afhankelijk van het feit of hij moet
werken.
We zijn bezig om in regio verband weer eens met
elkaar aan tafel te gaan zitten. Stef is hier samen met
Gerrit Endeveld van de vereniging uit Hedel de
kartrekker van.
Er is gevraagd of we de jeugddag van 2014 willen
verzorgen. Er wordt voorgesteld om te kijken of we
samen met de vereniging uit Zaltbommel iets kunnen
opzetten.

Punt 5: Wat verder ter tafel komt

-

Chris geeft aan dat hij gaat stoppen met de bichenows.
Mocht er iemand interesse hebben, dan hoort hij het
wel. Gijs vult hierop aan, dat hij veel eieren heeft, maar
weinig jongen bij zijn bichenows.
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-

-

Ton heeft dit jaar bij zijn Molukken bronzemannen een
opgebleekte vogel gekweekt. Maar het zich laat aanzien
wordt het een ino.
Karin geeft aan dat ze een Port Lincoln hebben waar de
snavel half weg van is. Er wordt aangegeven dat dit
waarschijnlijk door de ouderdom komt, of dat ze
gevochten heeft.
Stef vraagt of er iemand van de aanwezige bekend is
met het fenomeen van een hogere testosteronspiegel in
een ei. Dit schijn de natuur zelf te regelen, waardoor de
jongen nagenoeg gelijktijdig uitkomen. Geen van de
aanwezige is bekend met dit fenomeen.

Punt 6: Rondvraag

-

Geen

Punt 7: Sluiting
Niets mee aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om
22.00 uur en wenst een ieder een goed zomerseizoen en een fijne
vakantie toe.
T.J.H. Koenen
Voorzitter

S.M. den Tek
Secretaris
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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.

Roodkuif Kardinaal
(Paroaria coronata)
Ton Koenen

De Roodkuif Kardinaal komt voor in het noorden van Zuid Amerika.
Deze vogel is voornamelijk te vinden in Bolivia, Argentinië,
Uruguay en Paraguay.
Deze vogels komen we niet meer met grote regelmaat tegen in de
volières van de liefhebbers. Een mede oorzaak is mogelijk de prijs
die op dit moment betaald moet worden voor een koppel. De
Roodkuif Kardinaal is te herkennen aan de rode kuif en kop en dit
loopt door tot op zijn borst met een smalle uitloper richting de buik.
Het rugdek is overwegend grijs en de buik van deze vogel is wit van
kleur met een wat grijze waas daaroverheen. De staart is donkergrijs
tot zwart van kleur en met dezelfde kleur zijn een aantal
vleugelpennen omzoomd. Deze vogels zijn ongeveer 18 cm groot,
gemeten van de punt van de staart tot aan de punt van de snavel.
Uiterlijk is er geen waarneembaar verschil tussen de man en de pop.
Om daar zekerheid hierover te krijgen kan men een DNA onderzoek
laten doen.
Voeding.
De Roodkuif Kardinaal is een zaadeter die graag de beschikking
heeft over een goede zaadmengeling. Hierin mogen niet alleen kleine
zaden zitten omdat ze ook wel wat grotere zaden tot zich nemen. Als
liefhebber kun je dan wat gaan experimenteren met de voeding door
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bijvoorbeeld één deel tropenzaad te nemen en dat te vermengen met
twee delen Agaporniden zaad zonder zonnepit. Hieraan kan ook nog
wat onkruidzaad worden gevoegd. Door te observeren wat de vogels
eten kan het menu worden aangepast op de smaak van de vogels. Een
goed eivoer dat is aangemaakt met kiemzaad wordt door deze vogels
zeer op prijs gesteld. Ook een goed universeelvoer wordt door deze
vogels goed opgenomen en dit voorziet in de behoefte aan dierlijke
eiwitten. Op het moment dat de vogels jongen hebben moeten ze de
beschikking hebben over het nodige levend voer, zoals miereneitjes,
buffelowormen en meelwormen. Deze laatste moeten in beperkte
maat gegeven worden omdat deze de broeddrift van de vogels
kunnen aanwakkeren. Dagelijks wat fruit en groen voer wordt ook
zeer op prijs gesteld. Natuurlijk mogen vogelgrit, maagkiezel en
vogelmineralen zeker niet ontbreken op het menu van deze vogels.
Het spreekt voor zich dat het drink- en badwater dagelijks ververst
dient te worden.
Huisvesting.
Buiten de broedperiode kunnen deze vogels goed gehouden worden
in een gezelschapsvolière. De medebewoners moeten dan ongeveer
dezelfde grote hebben als zij en er mogen beslist geen soortgenoten
bij geplaatst worden. Er kan dus maar één koppel Roodkuif
Kardinalen in een volière zitten omdat ze heel vervelend kunnen zijn
tegen soortgenoten. In de broedtijd zijn het helemaal vervelende
vogels, zeker naar andere toe. Zij dulden eigenlijk geen andere vogel
in hun omgeving en daarom is het beter om deze vogels te houden in
een aparte goed beplante volière. Daar zullen ze het zeker doen en
dan is er ook meer kans op een goed kweekresultaat.
Deze vogels zijn winterhard maar ze moeten wel de beschikking
hebben over een droog en tochtvrij nachthok. Net als bijna alle
andere tropische en subtropische vogels welke in onze volières zitten
hebben ze moeite met ons klimaat. Met name de herfst is een heel
vervelende periode met veel vocht en wind. Dit is voor de mens niet
aangenaam maar ook niet voor de vogels. Daarom kunnen de vogels
beter de beschikking hebben over een licht verwarmd nachthok.
Voor de verzorger is dat ook wel zo prettig.
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Kweek.
De beste resultaten met de Roodkuif Kardinaal zullen behaald
worden met één koppel in een goed beplante volière. De vogels
zullen dan ook hun nest maken in een struik. Het is dan wel zaak dat
we voor een versteviging van de ondergrond zorgen om te
voorkomen dat de eieren er uit zouden kunnen vallen. In de struik
zullen ze een komvormig nest bouwen dat alleen door de pop wordt
gemaakt. Hiervoor gebruikt zij gedroogde grassen, dierenharen, sisal,
kokosvezel en mos.
Een half open nestkastje zal ook geaccepteerd worden door deze
vogels, mits dit voldoende ruimte biedt. De bodem dient minstens
15x15 cm te zijn en de hoogte van de nestkast dient minimaal 20 cm
te zijn.
Nadat het nest is voltooid worden er door de pop gemiddeld drie á
vier eieren gelegd. Deze zijn lichtgroen van kleur met daarop
grijsbruine spikkels. De pop neemt ook het broeden voor haar
rekening en daar doet ze dan ongeveer 13 dagen over. Zodra de
jongen zijn uitgekomen worden ze door beide ouders gevoed. Zij
gebruiken hiervoor hoofdzakelijk levend voor en dan zo gevarieerd
mogelijk. Daarom moeten we zorgen dat de vogels over voldoende
verschillende soorten levend voer kunnen beschikken. Hiervoor
komen in aanmerking meelwormen, buffelowormen, miereneitjes,
pinky’s, sprinkhanen etc. Natuurlijk zullen de vogels ook in de
volière op jacht gaan naar levend voer en ze zullen daar ook de
nodige snavelkost vinden die ze aan de jongen zullen geven.
Na ongeveer twee weken verlaten de jongen het nest. Voor die tijd
moeten de jongen geringd worden met een ringmaat 4 a 4,5 mm. Het
moment van ringen hangt af van de groei van de vogels maar zal in
de regel tussen de vijfde en negende dag zijn. Op een leeftijd van zes
weken zullen de vogels zelfstandig zijn en kunnen de oudervogels
weer beginnen aan een volgende ronde.
Het zal ongeveer twee jaar duren voor de vogels volledig op kleur
zijn.
Tentoonstelling.
Roodkuif Kardinalen zien we eigenlijk alleen nog maar op heel grote
tentoonstellingen. Daar zien we dan ook dat ze regelmatig goed in de
punten vallen. Het zijn vogels die in een goede conditie moeten zijn
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voor de keuring omdat ze een conditiekeuring ondergaan. Uiteraard
moeten ze ook volledig op kleur zijn. Daarnaast is het van belang dat
de vogels gewend zijn aan de afmetingen van de TT kooi. Volgens
het huidige vraagprogramma is dit de grote tropen kooi.
Het is dus niet even de vogel uit de volière vangen en naar de
tentoonstelling brengen. De liefhebber dient er best de nodige
aandacht aan te besteden om de vogel optimaal te kunnen brengen.
En dat is nu juist een van de mooie kanten van onze prachtige hobby.

Interview met …….Karin Hogerwerf
Stef den Tek
Zoals bij veel verenigingen in de vogelsport hebben de mannen de
overhand. Binnen onze vereniging mogen we ons echter gelukkig
prijzen met een aantal dames die ook actief zijn in de vogelsport. Één
van deze dames is voor vele een bekend gezicht. Het interview is
deze keer gehouden met Karin Hogerwerf.
En daar ga je dan op het fietsje naar Nieuwaal om daar vervolgens
met open armen in huize Hogerwerf ontvangen te worden. Nadat
Guus de deur open gedaan heeft, is daar de begroeting met het eerst
huisdier. Een “kleine” hond begroet je vol enthousiasme en volgt je
mee naar de woonkamer. In de woonkamer straalt de liefde voor
dieren je tegemoet. Of het nu is door een kat die er rondloop, of door
een eigen gemaakte foto van hyacint ara’s aan de muur. Maar ook de
vogels in de woonkamer zorgen voor een vogelliefhebber voor een
aangenaam geluid.
Ondertussen zet Karin op de televisie even de webcam bij de vogels
aan. Guus bevindt zich op dat moment in de keuken voor het maken
van een bakje koffie. Maar zijn interesse voor de beelden op de
televisie zorgen er voor dat er enige haast gemaakt wordt om de
vogelkooi in te duiken. Dit omdat de beelden laten zien dat er nodig
geringd moet worden. Na enige tijd komt Guus, met de nodige
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zweetdruppeltjes op zijn hoofd, melden dat hij net op tijd was om de
ring om de poot van de kleine vogel te schuiven.
In de tussen tijd komen de bekende koetje en kalfjes voorbij, maar na
de koffie is het dan toch echt tijd om te beginnen met het afvuren van
de vragen. Karin haar liefde voor dieren heeft ze al van jongs af aan.
Thuis hadden ze altijd al dieren gehad, waar ze regelmatig mee bezig
was. Behalve die papegaai, die had het niet zo op Karin. De papegaai
was namelijk mee op mannen gesteld, zodat de tenen van Karin
regelmatig het slachtoffer waren van de aanvallen van de papegaai.
Na haar huwelijk met Guus, kwam er als eerste een
gezelschapsvolière. Hierin vloog van alles rond en had niet de
functie om echt gericht te kweken voor tentoonstellingen. Na verloop
van tijd werden de diverse vogels in de tuin vervangen, door
kanaries. Guus ging zich specialiseren op rode kanaries, echter
konden deze niet in de felle zon verblijven, dus werden deze
gehuisvest op zolder. Hiermee kwam de volière in de tuin dus vrij.
Karin wist hier wel raad mee, dus werd er na een “kleine”
verbouwing, overgegaan tot de aanschaf van parkieten. De eerste
soort die Karin aanschafte was een barrabandparkiet. De barraband
en de overige Australische parkieten zijn toch wel veruit de
favorieten soorten van Karin.
Op 1 maart 1999 worden Guus en Karin lid van onze vereniging, dit
nadat ze verhuisd zijn vanuit het Noord-Hollandse naar
Bommelerwaard. Onze vereniging hebben ze gevonden, na
gesprekken met Peter Vos en Jan Gijben. Deze laatste heeft er voor
gezorgd dat ze uiteindelijk lid zijn geworden bij onze club.
In Nieuwaal worden de kanaries gehuisvest in de garage, terwijl de
grote parkieten een plaatsje krijgen in de tuin. Inmiddels staan in de
tuin een 12-tal volières waarvan de meeste bewoond zijn. Op de
vraag of er nog soorten bijkomen is het antwoord vrij duidelijk. Het
is namelijk nee en wel omdat naast de vogels Karin ook houdt van
wandelen, fietsen en hardlopen. Daarnaast steekt ze ook veel tijd in
het werken, wat ze ook als een hobby ziet. Karin is namelijk naast
verpleegkundige in een ziekenhuis, ook actief in de thuiszorg.
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Daarnaast gaat er ook redelijk wat vrije tijd zitten in de reizen naar
Australië om daar vogels te kijken. Dit heeft ze inmiddels al 6 keer
gedaan en ook is ze één keer op vogelreis naar Brazilië geweest. Dus
echt veel vrije tijd blijft er niet meer over, want ook het huishouden
moet regelmatig gedaan worden. Mocht ze dan echt nog wat vrije tijd
gevonden hebben, dan neemt ze een boek ter handen en leest er
lustig op los.
We maken even een uitstapje naar het verenigingsleven. Karin showt
op dit moment alleen nog maar in Apeldoorn. De reden hiervoor is
dat ze in de herfstvakantie graag nog even een weekje weg gaan,
waardoor het opkooien voor het showseizoen pas na die tijd gebeurt.
Hierdoor kunnen niet zo veel shows meegespeeld worden, wat ze
overigens ook niet erg vindt, daar de vogels voor haar gevoel anders
veel te lang opgekooid moeten zitten. De website van de vereniging
wordt nooit bezocht, dit komt omdat ze weinig met de computer
doet. Naast onze vereniging is ze ook nog lid van de parkieten
sociëteit. Deze hebben een mooi maandblad, dat rijkelijk voorzien is
van kleurenfoto’s. Ons clubblad wordt gelezen, maar ze vindt het
jammer dat de meeste stukje van dezelfde hand komen. Ze ziet wel
in dat dit waarschijnlijk niet anders kan, daar er gewoon geen stukjes
worden aangeleverd. Hierop kan ik het niet nalaten om haar uit te
nodige om eens een stukje te schrijven voor ons clubblad. Misschien
doet goed voorbeeld in deze wel goed volgen.
Vanuit het verenigingsleven gaan we door met de kweek en voeding
van de vogels. De kweek verloop,over het algemeen vrij rustig. Als
er jongen komen dan is het goed, maar valt het kweekresultaat een
jaartje tegen, dan zal dit geen aanleiding zijn om te stoppen. Ze is zo
begaan met haar vogels dat opruimen van de vogels haar na aan het
hart gaat. Sommige vogels gaan helemaal niet weg, maar mogen
gewoon bij hun genieten van hun oude dag. De vogels die gebruikt
worden voor de kweek worden zorgvuldig geselecteerd en daar waar
nodig wordt er een nieuwe vogel aangeschaft. Lijnenteelt wordt niet
toegepast, daar ze de mening is toegedaan dat dit geen meerwaarde
biedt voor de vogels, en dat koppelen aan een vreemde partner beter
is.
Het voedsel voor de vogels is zeer uitgebreid, naast een hardvoer
wordt er veel fruit aan de vogels gegeven. Het eivoer, dat zelf
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gemaakt wordt, wordt aangevuld met een of meerdere van de
volgende fruit- of groentesoorten. Paprika, wortel, rozijnen,
walnoten, muesli of cashewnoten. Ze weten ook heel goed wat je een
vogel niet moet geven. Zo zijn avocado’s erg giftig voor vogels, dus
deze worden op voorhand al niet gekocht, zodat ze ook niet per
ongeluk aan de vogels gegeven kunnen worden.
Alle vogels worden vrij gehouden van medicatie, behoudens de
preventieve wormkeur voor de parkieten. Ze gaan uit van goede
voeding en een goede hygiëne, dat het geven van preventieve
medicatie niet nodig is. Uiteraard wordt er bij een zieke wel adequaat
gehandeld, zodat het geven op dat moment van medicatie zeker niet
wordt uitgesloten. Mochten er specifieke problemen zijn, dan wordt
de deskundige hulp van Hedwig van der Horst ingeschakeld.
Ik kan nog veel meer hier op papier neer zetten, daar in een bezoek
van ruim vier uur veel verteld wordt, maar sommige dingen waren
niet in relatie tot het uiteindelijk doel van mijn bezoek het schrijven
van een interview met Karin. Mochten er mensen zijn die nog wat
meer willen weten over Karin (en Guus), dan wil ik je verwijzen naar
de website van Guus en Karin op http://www.onzekromsnavels.com.
Hier heeft Guus een aantal mooie verslagen neergezet over de
diverse reizen die Karin, soms samen met Guus, gemaakt heeft. Hier
kun je ook een aantal artikelen vinden over de door hen gehouden
vogels.

Mededelingen
Onder dit kopje willen we iedere keer in het kort zaken bekend maken die voor jullie
als leden van belang kunnen zijn. Uiteraard kunnen hier ook mededelingen van
leden opgenomen worden. Heeft u iets dan dit doorgeven aan de redactie.

Handopfok verboden
Vanaf dinsdag 1 juli is het bij wet verboden om papegaaien en
parkieten op te jonge leeftijd bij hun ouders weg te halen en met de
hand groot te brengen. In het nieuwe ‘Besluit houders van dieren’ is
nu per soort vastgelegd na welke periode de jongen wél van hun
ouders mogen worden gescheiden.
September 2014
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De nieuwe wet houdt dat in dat babypagegaaien en –parkieten
minimaal zo lang bij de ouders moeten blijven totdat ze volledig
zelfstandig kunnen eten en daarvoor niet meer afhankelijk zijn van
de ouders. Hoe lang die periode duurt, verschilt per soort: van 7 tot 8
weken bij een grasparkiet, tot 4 à 5 maanden voor verschillende
soorten ara’s. Met de nieuwe wet wordt ook de handel in
babypapegaaien en –parkieten strafbaar.
Wel wordt er een uitzondering gemaakt als het welzijn van de jongen
of de oudervogel zulks noodzakelijk maakt. Of zoals de wet zegt:
"Artikel 2.2, zevende lid, van de wet, is niet van toepassing indien
de houder aannemelijk kan maken dat het scheiden van een dier van
het ouderdier noodzakelijk is met het oog op de gezondheid en het
welzijn van het dier of het ouderdier."
Duidelijk is wel dat de bewijslast dus bij de liefhebber ligt.
Hier wordt dus het bijvoeren bedoeld op het moment dat de ouders in
gebreken blijven.
U kunt alles zelf nalezen op de officiële website van de overheid
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-210.html
Deze nieuwe regel staat in artikel 1.20
Aan het eind van de regeling vindt u bijlage 1, waarin alle parkiet- en
papegaaiachtige worden genoemd met de Nederlandse en
Wetenschappelijke naam en het aantal "scheidingsdagen"
Positieflijst uitgesteld.
De staatssecretaris heeft laten weten dat de positieflijsten worden
opgeschoven naar 1 januari 2015. Dit wil zeker niet zeggen dat van
uitstel afstel komt. Zeker is dat er een positieflijst komt en dus ook
voor de vogels.
Men wil meer ruimte hebben om een en ander nader te kunnen
bestuderen.
Ook positieflijst voor de zoogdieren die al reeds is vast gesteld zal
nader worden bekeken.
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Voor ons als vogelliefhebbers is het van belang om “Onze Vogels”
in de gaten te houden, want via dit orgaan zal alles worden
doorgegeven.
Promotie documentaire
Tijdens Vogel 2014, zijn er opnamen gemaakt van dit evenement.
Degene die in Apeldoorn zijn geweest hebben mogelijk mensen met
camera’s zien lopen.
Inmiddels is het zo het zover dat al die beelden zijn samen gebracht
tot een documentaire die een goed beeld geeft wat er voor en achter
de schermen gedaan wordt. Wij hebben begrepen dat alle verenigingen een exemplaar krijgen toegestuurd om dit al propaganda
materiaal te gebruiken. Mogelijk is dit iets voor een verenigingsavond, maar dit gaan we nader bekijken.

Drie woorden van

Ton Koenen

Inmiddels zijn we aan het derde artikel in deze reeks toe. Tijdens de
vergadering hebben we een tiental brieven met daarop drie woorden
uitgereikt. Helaas hebben we er nog maar twee terug mogen
ontvangen en dat is op zich jammer. Het was de bedoeling dat ik zelf
zou wachten met mijn inbreng en eerst de anderen aan bod zou laten.
Omdat er op dit moment geen woorden meer op de plank liggen,
komt mijn inbreng nu aan bod. Overigens hebben we nog enkele
toezeggingen dat het onderweg is en daar hopen we op, zodat we in
de volgende uitgave van ons clubblad ook weer een bijdrage kunnen
plaatsen.
Wilt u ook mee doen en heeft u geen lijstje gekregen, laat het even
weten en u krijgt een exemplaar.
Toen ik mijn lijstje zag moest ik wel even slikken, omdat daar best
wel pittige woorden bij zitten. Dit kan natuurlijk gebeuren als de
briefjes blindelings worden verdeeld. Dit neemt niet weg dat ik
natuurlijk een mening hebt over de woorden en die zal ik zeker met
jullie delen.
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COM
Mijn eerste woord op mijn briefje was de COM. Dit wordt ook wel
de wereldbond genoemd maar officieel staan de drie letters voor
Confédération Ornithologique Mondial. Het is een hele Franse
mond vol, maar je kunt je ook afvragen wat we er aan hebben.
Het is een overkoepeld orgaan met in alle deelnemende staten een
afdeling. Zo hebben we in Nederland ook een COM afdeling, die de
belangen dient te behartigen van de aangesloten leden. In mijn ogen
is dat ook iets wat je mag verwachten van COM Mondial. Maar
niets is minder waar. In de tijd waarin we nu leven en de hobby
onder druk staat door op handen zijnde maatregelen van de overheid,
zien en horen we niets van deze organisatie. Ondanks dat het een
grote organisatie is hebben ze geen lobbyist in Brussel rond lopen.
Mensen die mij langer kennen weten dat ik geen voorstander was
van deze organisatie en dat standpunt is zeker niet in positieve zin
veranderd. De manier van werken en besturen verdient in mijn ogen
zeker geen schoonheidsprijs en dan druk ik mij heel netjes uit. Hier
in Nederland is het ongeveer hetzelfde, al verwacht ik hier in de
toekomst de nodige verbeteringen omdat we een nieuwe voorzitter
hebben die afkomstig is uit de geledingen van de NBvV. Bestuurlijk
gezien hebben we als NBvV een behoorlijke vinger in de pap
gekregen met twee vertegenwoordigers in het drie koppige bestuur.
Het belangrijkste voor deze organisatie is de wereldshow, daar draait
namelijk alles om. Ik moet zeggen dat ik de vogels dan niet altijd op
de voorgrond ziet staan, denk maar eens aan de verlichting in
Hasselt. Deze was goed gekeurd, maar als je de vogels wilde zien
dan moest je een mijnwerkerslamp op je hoofd zetten. Maar de hoge
heren, zo zien ze zich althans, die zaten in een goed vijfsterren hotel
en hen ontbrak het aan niets. Voor mij is dat een reden om nimmer
deel te nemen aan een dergelijk evenement. Dit is overigens een
eigen mening en die wil ik zeker niet aan anderen opleggen, want ik
kan me goed voorstellen dat het heel mooi staat op je palmares, zoals
de wielrenners dat zeggen, dat je wereldkampioen geworden bent.
Zeker als dit zou kunnen gebeuren in ons eigen land, Want zoals
mogelijk bekend wordt de komende COM wereldshow in januari
2015 gehouden in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Om precies te zijn
in het Autotron te Rosmalen.
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Vraagprogramma.
Dit is mijn tweede woord en dat is gelijk een onderwerp dat heel
actueel is op dit moment. Binnen onze organisatie, de NBvV, wordt
een vraagprogramma voor een termijn van vijf jaar vastgesteld.
Volgend jaar is die termijn weer verlopen en dan dient er een nieuw
vraagprogramma vastgesteld te worden. Het vaststellen van het
vraagprogramma gebeurd door de bondsraad. Voor het zover is,
wordt er door een commissie gekeken of er nog veranderingen of
aanpassingen gedaan moeten worden. Daar is men op dit moment
mee bezig en in de loop van het jaar zal daar wel meer bekend over
worden. In mijn ogen zou het best eenvoudiger mogen omdat het
volgens mij nu geschreven is voor de speciaalclubs. Echter de
meerderheid van de aangesloten verenigingen zijn gewone
verenigingen net als de onze. Ik zou het dus prettig vinden dat er een
vraagprogramma komt dat voor de plaatselijke verenigingen goed in
het gebruik ligt. Al de specialistische opmerkingen hoeven niet zou
nodig, want wat interesseert het de gewone liefhebber of een Gloster
nu 20 of 40 procent bont is.
Aan het vraagprogramma zit vaak ook een prijzenschema vast en dan
met name voor de districtstentoonstellingen en de bondskampioen.
De afgelopen jaren konden bij deze wedstrijden heel veel medailles
en vaantje gewonnen worden en dan met name in de groepen waar
weinig vogels in zijn ingeschreven. Ik heb me dan ook altijd
afgevraagd wat voor waarde een dergelijke prijs dan heeft. Het is
toch vele malen mooier om een prijs te halen als er een grote
concurrentie is. De prijzen mogen wat mij betreft best wat minder.
Erg mooi zou ik het vinden als er een paar grote kampioenen zouden
zijn. Ik bedoel dan een districtelijk- of Nederlandse kampioen,
bijvoorbeeld in de kleurkanaries. Dit zou dan de beste kleurkanarie
van alle kanaries moeten zijn. Dit staat mooi richting pers en de
inzender kan dan mooi een jaar met de borst vooruit lopen omdat hij
Nederlands kampioen is geworden. Mogelijk zal dit een fantasie van
mij blijven, maar ik vind het wel een mooie.
Wat er ook uit het nieuwe vraagprogramma mag komen, doorgaan
met de hobby doen we zeker volgens het vraagprogramma.
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Prijzen.
Dit is ook al weer zo’n lekker woord. Een woord waar je twee kanten
mee op kunt gaan. Ik doel dan op de prijzen die er betaalt moeten
worden voor de vogels of de prijzen die gewonnen kunnen worden
tijdens een tentoonstelling.
Om met de eerste te beginnen vind ik dat de prijzen abnormaal zijn
gestegen nadat de importstop in Europa van kracht werd. Gelukkig
zie je bij sommige soorten een daling intreden en dat is iets wat niet
uit kon blijven. Nu heeft een prijs natuurlijk te maken met de vraag
en het aanbod dat er is. Doordat er steeds meer met moeilijke soorten
gefokt wordt, komen er meer vogels en zakt die prijs. Dat zie je met
name op dit moment bij de vogels uit Afrika. Deze kon je enkele
jaren terug kopen voor een paar tientjes per koppel en na de
importstop liepen de prijzen op tot ruim 150 euro per koppel, zoals
bijvoorbeeld bij het Blauwfazantje. Een dergelijke waarde stijging
gaat er bij mij moeilijk in. Aan de vogels in niets verandert . Alleen
de dollartekens in de ogen van de “liefhebbers” zijn groter
geworden. Ik zet het woord liefhebbers expres tussen aanhaaltekens
omdat in mijn ogen dit geen ware vogelliefhebbers zijn.
Het behalen van prijzen op een tentoonstelling is een bekroning op je
werk dat je als vogelliefhebber hebt verricht. Iedere liefhebber die
mee doet aan tentoonstellingen hoopt altijd op een prijs. Dit lukt niet
altijd omdat op de meeste tentoonstellingen maar weinig prijzen te
halen zijn. Op zich vind ik dat heel erg mooi, omdat het een veel
grotere eer is om één van de weinige prijzen te winnen dan te graaien
in de grote prijzen ruif bij een districtstentoonstelling of de
bondskampioen. Hier heb ik bij mijn vorige woord al het een en
ander van gezegd.
Zo dit waren mijn woorden. Ik wil er nog wel aan toevoegen dat dit
puur en alleen mijn persoonlijke kijk op deze woorden is. Dit heeft
niets met wat voor inbreng van buiten of wat voor informatie die van
buitenaf tot mijn beschikking staat, maar puur zoals ik als persoon
en als vogelfanaat kijk naar de hiervoor staande woorden.
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Vogelshow 2014
Van 21 tot en met 25 oktober 2014 organiseren wij als vereniging weer
onze nationale vogelshow. Langs deze weg willen we onze leden van
harte uitnodigen om in te schrijven voor deze vogelshow.
De afgelopen jaren hebben we dat met behoorlijke aantallen gedaan en
het zou erg leuk zijn als dit nu ook weer het geval zal zijn.
Om nog even het geheugen op te frissen het volgende. Als lid van onze
vereniging betaalt je maar eenmaal inschrijfgeld en daarmee doe je mee
aan twee wedstrijden. Als lid kun je namelijk de nationale prijzen
winnen maar ook de prijzen van onze onderlinge tentoonstelling die in
deze vogelshow is ingebracht. Des te meer een reden om mee te doen
dachten we zo.
Voor ons als vereniging is het een mooie gelegenheid om ons weer
eens naar buiten te presenteren. Eigenlijk is dit het enige moment in ons
verenigingsjaar om je als vereniging goed naar buiten uit te dragen en
dat willen we dan ook beslist doen. Als bestuur kunnen we dat niet
alleen, vandaar dat wij onze leden oproepen om deel te nemen. Wij, als
bestuur, hopen dat jullie massaal gebruik hiervan maken.
Zoals gebruikelijk even voor de duidelijkheid het schema voor de
showweek.
Inbrengen
dinsdag 21 oktober 2014 van 18.30 tot 21.00 uur
Keuring
woensdag 22 oktober 2014
Officiële opening donderdag 23 oktober 2014 om 20.00 uur
Zaal open
donderdag 23 oktober 2014 van 20.30 tot 22.00 uur
vrijdag 24 oktober 2014 van 14.00 tot 22.00 uur
zaterdag 25 oktober 2014 van 10.00 tot 16.00 uur

vogels afhalen zaterdag 25 oktober 2014 om 16.15 uur
volgens afhaalnummer dat vermeld staat in de katalogus
Het bestuur
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Tentoonstellingsreglement.
1. De inschrijving staat open voor alle leden van erkende bonden in Nederland.
2. De inschrijving is opengesteld overeenkomstig het vraagprogramma
reglementen van de N.B.v.V. (Zangvogels worden niet gevraagd)

en

3. Indien men mee wil spelen met ringen van een andere, door de NBvV, erkende
organisatie, dient men gelijktijdig met het inschrijfformulier een kopie van het
registratiebewijs, uitgegeven door de NBvV, mee te zenden
4. De inschrijfformulieren moeten uiterlijk 4 oktober 2014 ingeleverd zijn bij: S. den
Tek De Boogerd 4 5305 CK Zuilichem, tel 0418-672093.
Of bij: T. Koenen Viaductweg 5 5314 LK Bruchem tel. 0418-643107
Het inschrijfgeld dient voor de inbreng van de vogels te zijn overgemaakt op
banknummer NL76 RABO 0326 047 212 tnv de penningmeester van Het Bonte
Boertje, Fintstraat 7 te Brakel, onder vermelding van TT2014.
5. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,25 per vogel, € 2,50 voor een stel en voor stammen €
5,-. Jeugdleden betalen € 0,60 per vogel. Voor jeugdleden worden geen stellen of
stammen gevraagd. Een katalogus is verplicht voor alle inzenders en is dit jaar voor
alle leden van Het Bonte Boertje gratis.
6. Jeugdleden die inschrijven voor de jeugdklasse dienen hun geboorte datum op het
inschrijfformulier te vermelden. Zij doen uitsluitend mee in de jeugdklasse.
7. Stammen en stellen dingen niet mee naar de prijzen voor de enkelingen. Incomplete
stammen of stellen kunnen tijdens het inbrengen worden omgezet als enkelingen. Zij
behouden hun kooinummer, maar dingen dan mee naar de prijzen voor de enkelingen.
8. De vogels moeten worden ingebracht in eigen kooien overeenkomstig de
voorgeschreven modellen van de N.B.v.V. (zie TT reglement NBvV). Dit geldt ook
voor de klapkooien. De afmetingen van de kooien dienen te voldoen aan de
voorschriften van de N..B.v.V . (zie vraagprogramma N.B.v.V.)
9. Bij inbreng en afhalen der vogels dient het inbrengformulier meegebracht te worden.
Dit wordt u met de kooinummers toegezonden. De toegezonden kooinummers moeten
aan de voorzijde midden op de kooi bevestigd worden, uitsluitend geplakt.
10. Bij de inbreng behoren de kooien voorzien te zijn van een bodembedekking in de
vorm van schelpen- of witzand en een volle bak zaad. Bij grasparkieten en
agaporniden mag de bodem zowel van zaad als van zand voorzien zijn. De organisatie
zorgt voor drinkflessen. Speciale voederwijze moeten worden vermeld. Alle vogels
zullen bij het inbrengen worden voorzien van water. Op deze regel zullen geen
uitzonderingen worden gemaakt
September 2014

18

Het Bonte Boertje

11. Vogels en materiaal zijn overeenkomstig de voorwaarden van de N.B.v.V.
verzekerd voor de normale handelswaarde, die vermeld moet worden op het
inschrijfformulier.
12. Wedstrijdvogels kunnen te koop worden aangeboden, na de keuring en in overleg
met de verkoopleider. Verkochte vogels uit de wedstrijdklasse mogen na afloop van de
TT worden afgehaald.
Voorts is er een vrije verkoopklasse waar elke inzender vogels mag inbrengen in TT
kooien, echter niet meer dan 2 vogels per kooi. De inbreng is gelijk met de wedstrijdvogels en men dient bij de inschrijving op te geven met hoeveel kooien men
komt. De kosten voor de verkoop bedragen 10% van de vraagprijs, alleen te betalen als
de vogel verkocht is.
13. De vogels worden door of namens de organisatie verzorgt. Zieke vogels worden
niet in de TT ruimte toegelaten.
14. Vuile en/of in kleur of anderszins afwijkende kooien worden niet tot de TT
toegelaten.
15. De prijzen worden per groep bepaald met dien verstande dat er tenminste 30 vogels
per groep zijn ingeschreven. De prijzen voor stammen en stellen worden in principe
voor alle groepen genomen. Mochten er minder vogels in een groep zijn ingeschreven,
dan worden de prijzen bepaald naar rato van punten en het aantal vogels in die groep.
Samenvoegingen van bepaalde groepen zal plaats vinden, indien het aantal vogels
in de groep te laag is. Het minimum aantal punten voor een kampioen is 90 punten
voor een enkeling, 182 punten voor een stel en 365 punten voor een stam.
Voor de onderlinge TT geldt een andere prijzenregeling.
16. Alle inzenders dingen mee naar de klassementsprijzen die door de organisatie in
natura ter beschikking worden gesteld. Hiertoe worden de punten van de vijf beste
vogels per inzender bij elkaar geteld. De vijf beste van het aldus verkregen klassement
krijgen een prijs.
17. Direct na de inbreng tot aan de officiële opening heeft niemand, behoudens de
organisatie, toegang tot de TT ruimte.
18. Voor ziekte en/of sterfte is de organisatie niet aansprakelijk.
19. Inschrijfformulieren moeten volledig ingevuld worden met vermelding van
postcode en telefoonnummer.
20. De kampioensprijzen worden tijdens de officiële opening uitgereikt, derhalve
wordt u allen verzocht hierbij aanwezig te zijn.
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21. Kooien mogen door niemand, zonder toestemming van de organisatie, van de
stellingen genomen worden.
22. Kwartels en verwante soorten dienen te zijn geënt op de door de N.B.v.V.
voorgeschreven wijze. Het entformulier dient bij inbreng aan het secretariaat
afgegeven te worden.
23. De keuring zal geheel plaats vinden onder kunstlicht
24. Mocht u tijdens deze show een prijs behalen, dan zal deze worden uitgekeerd in
geld. Dit geldt overigens niet voor de klassementsprijzen. Voor jeugdleden wordt te
allen tijde een beker/medaille beschikbaar gesteld.
25. Gedurende de TT is het niet toegestaan om in de zaal te filmen of te fotograferen
zonder toestemming van het bestuur
26. In de nationale TT is tevens de onderlinge TT van Het Bonte Boertje
ondergebracht.
27. Door inschrijving gaat men automatisch akkoord met het plaatsen van de
adresgegevens en kweeknummer in de katalogus.
28. Door inschrijving onderwerpt men zich aan de bepalingen en reglementen van de
N.B.v.V. en aan dit TT reglement.
29. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van
de organiserende vereniging.
Wij hopen u als deelnemer te mogen begroeten en wensen u veel succes met uw
hobby.
Er bestaat een mogelijkheid om een kwekersadvertentie, ter grootte van 1/8 A4, te
plaatsen in onze katalogus. De kosten hiervoor bedragen € 5,- per advertentie.
Teksten dienen minimaal 4 weken voor de inbrengdatum aangeleverd te worden
bij het bestuur. Afbeeldingen kunnen niet geplaatst worden.

Wij wensen jullie een zeer goed showseizoen toe,
hopelijk met mooie punten en prijzen.
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Jaaragenda 2014
21 januari 2014
1 februari 2014
17 februari 2014
20 maart 2014
14 april 2014
21 april 2014
15 september2014
September 2014
20 september 2014
4 oktober 2014
21 oktober 2014
22 oktober 2014
23 oktober 2014
23 – 25 okt 2014
1 december2014

Sluiting ringenbestel ronde 3
Regionale vogelbeurs in Zaltbommel
Jaarvergadering
Sluiting ringenbestelling ronde 4
Ledenvergadering
Sluiting ringenbestel ronde 1 (2015)
Ledenvergadering
Regionale tafelkeuring in Zaltbommel
sluiting ringenbestel ronde 2 (2015)
Sluiting inschrijving TT 2014
Inbrengen vogel TT 2014
Keurdag TT 2014
Opening TT 2014 om 20.00 uur.
TT 2014
Ledenvergadering

Over al deze activiteiten wordt u nog uitvoerig ingelicht via dit
clubblad.
Gedurende het jaar zal deze jaaragenda bijgewerkt worden en
actueel blijven zodat u niets hoeft te missen.

