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 16 februari 2015
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
: Secretaris
Ringencommissaris
8.
Benoeming lid kascontrole commissie
9.
Van de bestuurstafel
Prijswinnaars
Cultuurringen
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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In memoriam
Ons bereikte het droeve bericht dat op
donderdag 15 januari 2015 is overleden

Joop

Exalto

(Johannes Cornelis)
op de leeftijd van 79 jaar.
Hij was één van de medeoprichters van onze vereniging.
Tevens is hij ringencommissaris en materiaalcommissaris
geweest binnen de vereniging.
Het kweken met vogels, vooral gele kanaries en Europese
cultuurvogels, was zijn grote passie en dat heeft hij
volgehouden van voor de oprichting van onze vereniging
tot het moment dat zijn gezondheid hem dwong om in
een verzorgingshuis te gaan wonen.
Het meedoen aan een tentoonstelling was niet zijn ding.
Wel was hij een trouwe bezoeker van onze vogelshow en
daar liet hij dan ook blijken trots te zijn op hetgeen onze
vereniging weer had gepresteerd.
Wij wensen de nabestaande veel sterkte
bij het verwerken van hun verlies.
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Notulen ledenvergadering 1 december 2014
Aanwezigen:
Guus Hogerwerf, Karin Hogerwerf, Gerrie van Rumpt, Bert van Lit,
Jos Speijer, Vader en broer van Jos Speijer, Cees van Tuijl (sluit later
aan), Chris den Tek, Ton Koenen, Jeroen Koenen en Stef den Tek
(12)
Afwezig met kennisgeving:
Dik Timmer, Dick van Loon, Gijs van Steenbergen, Coen van Tuijl,
Anne van Tuijl, Aart van Vugt en Cor Bouman (7)
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Punt 1: Opening
De voorzitter opent om 20.02 uur en snijdt de problematiek rondom
de vogelgriep en de daarmee gepaard gaande afzeggingen van de
tentoonstellingen aan. Tevens is er een woord van welkom aan Jos
Speijer die vanavond voor de eerste keer de vergadering bijwoont.
Punt2: Notulen vorige vergadering
De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.
Door Karin wordt aangevuld dat jammer is, dat door een sterfgeval,
het bezoek van de bewoners van ’t Slotshof niet door kon gaan. Er
wordt aangevuld dat we voor 2015 een voorlopige afspraak hebben
staan om alsnog langs te komen.
Punt 3: Ingekomen stukken

-

Opzegging lidmaatschap

Punt 4: Evaluatie TT
Tijdens de evaluatie zijn de volgende zaken opgemerkt:
-

-

Diverse inzenders door aanwijsbare redenen niet
deelgenomen.
Over het algemeen is de show goed verlopen
Het totaal zag er goed uit.
De aangepaste opstelling die door Cees was gemaakt is door
niemand ”opgevallen” Dit zou voor de toekomst dus een
oplossing kunnen zijn, indien de inzendingen tegen blijven
vallen.
Het aanwijzen van de beste vogel per groep is positief
gevallen. Bert heeft nog een bijdrage binnengekregen, die hij
overhandigt aan de penningmeester. Met de melding dat dit
een mooie aanzet is om in 2015 weer de beste vogel per
groep aan te wijzen.
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-

De publieke belangstelling is over het algemeen goed
geweest, behalve op zaterdagmiddag.
De penningmeester meldt dat er ongeveer € 900,- zal
overblijven van de show.

Punt 5: Van de bestuurstafel
-

Door de vogelgriep is de DTT afgelast. Hierdoor gaat het
gezamenlijke vervoer niet door.
Mochten er nog grote shows gehouden worden dit jaar, dan
hoort de redactie hier graag de uitslagen van, zodat ze deze
kunnen vermelden in het clubinfo.

Punt 6: Wat verder ter tafel komt
-

Vanavond wordt er door Karin, met technische
ondersteuning van Guus, een presentatie gegeven over haar
reizen van 2003 en 2006, naar respectievelijk Perth en
Darwin. Karin heeft vele foto’s bij zich, die een mooi beeld
geven van de gemaakte reizen. Onder de aanwezige is de
belangstelling hoog, wat zich vertaald in diverse vragen over
zowel vogels, als over de natuur in Australië. Daarnaast
geven sommige foto’s aanleiding tot een zoektocht naar de
juiste soortbenaming. Gelukkig waren hier voorbereidingen
voor getroffen, middels een uitstekende Field Guide uit
Australië. Aan het einde was de presentatie waren de
aanwezigen nog steeds enthousiast en werd er aangegeven
dat dit best een vervolg mag krijgen.

Punt 7: Rondvraag
-

Geen van de aanwezige had iets voor rondvraag.

Punt 8: Sluiting
Door de mooie en positief ervaren presentatie van Karin is de
vergadering uitgelopen tot 22.45. Op dat moment sluit de voorzitter
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de vergadering en wenst alle aanwezigen fijne feestdagen en een
goede jaarwisseling.

T.J.H. Koenen
Voorzitter

S.M. den Tek
Secretaris

Jaarverslag Het Bonte Boertje 2014
Al weer een jaar voorbij, dus tijd om een nieuw jaarverslag te
schrijven. Alle jaren is het weer een vraag wat ga je allemaal in je
verslag opnemen. Voor 2014 is dit minder lastig, daar er een hoop
dingen zijn gebeurt die een redelijk tot grote invloed hadden op ons
leven. In de loop van dit verslag komen ze van zelf langs.
Het jaar wordt begonnen, met wat voor vele het einde van het
tentoonstellingsseizoen is, de bondsshow in Apeldoorn. Ook dit jaar
hebben weer diverse leden van onze club hieraan deelgenomen en de
nodige prijzen in de wacht weten te slepen. Daarnaast was er ook
weer de deelname aan de wereldshow door 1 van onze leden. Ook
hier zijn weer de nodige prijzen in de wacht gesleept.
Nadat het wat rustiger geworden is in vogelland, nu het
tentoonstellingsseizoen weer achter de rug is, gaan we ons opmaken
voor de Olympische Winterspelen in Sotsji. Nederland doet het
fantastisch en behaald een record aantal medailles binnen. Binnen
onze vereniging staat de jaarvergadering op het programma. Zoals in
2013 reeds gemeld zou Patrick Geurts uit het bestuur stappen, nadat
dit eind 2013 al door Raymondo de Blij gedaan was, bleef het
bestuur met een 5-mans formatie over. Uiteraard zien we als
vereniging dit aantal liever weer terug op 7 bestuurders.
Ook de rest van het jaar hebben we nog een 3-tal vergaderingen
gehad. Waarvan tijdens de laatste vergadering door Karin Hogerwerf
een presentatie is gegeven over haar vogelreizen naar Australië. Ook
het bestuur is 4 keer bij elkaar geweest als voorbereiding op de
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ledenvergadering en om te praten over de toekomst van de
vereniging. Zoals het bestuur het nu kan bekijken, hebben we een
gezonde vereniging, met voldoende financiële middelen achter de
hand om te blijven bestaan. Uiteraard zijn we hier wel afhankelijk
van wet- en regelgeving, daar op dit vlak in 2014 het nodige te doen
is geweest. Zo is er gedurende het jaar het nodige gesproken over het
voorbestaan van onze hobby, daar de overheid de wetgeving heeft
aangescherpt. Gelukkig werd er in 2014 een ruimte gevonden in de
wetgeving, waardoor we het voorbestaan van onze hobby positief
inzien.
Het aantal leden dat de vergaderingen bezoek is gelijk gebleven ten
opzichte van 2013. Dit is positief, daar we vorig jaar nog moesten
melden dat er een lichte terugloop van in de bezoekersaantallen van
de vergadering.
De zomermaanden zijn altijd een rustige periode voor de vereniging.
De vogels krijgen een nieuw verenpakje en diverse leden zijn bezig
met het selecteren van hun vogels voor het komende
tentoonstellingsseizoen. Doordat het wat rustiger is hebben de
liefhebbers mooi de tijd om te genieten van het WK voetbal. Onze
nationale ploeg heeft het daar goed gedaan en behaalde de 3e plaats.
Helaas werd ons kleine landje na deze mooie prestatie opgeschrikt,
op 17 juli, door het neerhalen van vlucht MH17, een vliegtuig uit de
vloot van Malaysia Airlines. In dit toestel zaten 293 passagiers
waaronder 193 mensen met de Nederlandse Nationaliteit. Welk een
impact dit heeft op een klein land hebben we allemaal van dichtbij
mee gemaakt. Maar gelukkig had respect de overhand op boosheid,
wat ons kleine landje dan toch wel weer siert.
Na de zomer start het tentoonstellingsseizoen weer. Eerst met een
aantal shows van de speciaalclubs, met vlak daar achter onze eigen
Nationale show. Onze show had wederom te kampen met een
teruglopend aantal inschrijvingen. De teller bleef dit jaar staan op
393 vogels. Dit is een diepte record sinds we in 1989 begonnen zijn
met de Nationale show. Dit was wel jammer, daar we dit jaar onze
25e Nationale show hadden.
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Rondom onze show hadden we dit jaar een kleurplatenwedstrijd
opgezet. De deelnemers hieraan kwamen van de school in Gameren.
Om hier de kinderen enthousiast voor te krijgen hebben we als
vereniging een presentatie gehouden op deze school. De reactie
hierop waren lovend en het geheel is zeker voor herhaling vatbaar.
Na onze show werd vogelland opgeschrikt door het feit dat er in ons
land vogelgriep werd geconstateerd en wel in de variant H5N8.
Hierdoor werden vele shows afgelast, waaronder de districtsshow
van Gelderland. Hierdoor hebben veel mensen dus weinig shows
gespeeld met hun vogels.
Uiteraard hebben we dit jaar ook weer ons clubblad uitgegeven. En
wel even veel keren, als dat we ledenvergaderingen hebben. In
navolging van een aantal jaren gelden hebben we het ledeninterview
weer van stal gehaald. Nieuw dit jaar is het item “Mededelingen”
Hierin plaatsen we algemene zaken die informatief zijn voor onze
leden. Ook hebben we dit jaar weer een adverteerder voor ons
clubblad kunnen vinden. Over adverteerders gesproken, uiteraard
willen wij hen op deze plaats ook bedanken voor hun financiële
steun voor dit jaar. Natuurlijk horen hier ook onze sponsoren bij.
Tot slot vertellen we altijd nog iets over het aantal leden dat onze
vereniging telt. Op 31 december hadden we 57 leden op onze
ledenlijst staan. Helaas is dit aantal weer lager dan aan het einde van
2013. Hier zullen we als vereniging toch wel het nodige in moeten
gaan doen, daar leden toch het bestaan van de vereniging bepalen.

T.J.H. Koenen
Voorzitter

S.M. den Tek
Secretaris
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Mooie resultaten.
Redactie

Het was spannend maar uiteindelijk is de bondskampioen in
Apeldoorn toch doorgegaan. Van onze vereniging hebben vier leden
deelgenomen. Dit waren:
Karin Hoogerwerf
Cees van Tuyl
Coen van Tuyl
Anne van Tuyl
Door onze leden zijn heel mooie punten gescoord. De prestatie van
Karin was opvallend, want zij heeft vier vogels ingeschreven en die
zaten allemaal op 90 of meer punten.
Cees en zijn zonen hadden heel wat meer vogels ingeschreven en
daarmee scoorden zij behoorlijk hoog. Door deze familie zijn dan
ook meerdere medailles meegenomen naar Brakel.
Onze leden hebben de volgende prijzen weten te behalen:
Karin Hoogerwerf
zilver met 92 pnt
Coen van Tuyl
zilver met 93- pnt
Cees van Tuyl
goud met 93 pnt
goud met 92 pnt
zilver met 93- pnt
zilver met 91+ pnt
Kort voor het sluiten van deze editie van het clubblad kregen we de
uitslagen van de wereldshow in Rosmalen binnen.
Met enige trots zagen we dat Dick van Loon opnieuw wereldkampioen was geworden met zijn Europese Sijzen. Ook heeft hij nog
een bronzen medaille gewonnen.
Dat Dick in de prijzen valt is bijna gewoon geworden, maar toen we
verder keken zagen we nog meer leden van ons op de uitslagen zijn.
Dit waren:
Cees van Tuijl met een bronzen medaille
Anne van Tuijl eveneens met een bronzen medaille.
Prachtige resultaten.
Als vereniging mogen we trots zijn op deze leden.
Allen van harte gefeliciteerd.
Februari 2015
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Mededelingen
Update van onze website

hetbonteboertje.nl
Stef den Tek

In de afgelopen maanden heb ik de website van onze vereniging een
stukje uitgebreid. Ik heb de stukken, met als thema “door de ogen
van de keurmeester”, die in de afgelopen periode geschreven zijn
door onze voorzitter toegevoegd aan de site. Hierdoor zijn ze voor
een ieder makkelijk bereikbaar en kunnen ze bij vragen snel terug
gevonden worden.
Tevens heb ik een menu item aangemaakt waar in PDF-formaat een
deel van de reeds uitgebrachte boekjes van ons clubinfo staan.
Uiteraard staat hier niet de actuele versie, zodat leden toch altijd de
meest recente versie thuis krijgen. De versies op de website lopen
altijd zo’n 1 tot 2 edities achter.
Daarnaast staat al en geruime tijd een agenda op onze website, zodat
leden deze kunnen raadplegen om te zien welke activiteiten er zijn of
wat bijvoorbeeld de sluitingsdatum van een ringenbestelronde is.
Laat eens horen wat je van onze website vind en of er dingen zijn die
je mist op onze site, zodat we kunnen kijken of we deze kunnen
toevoegen.

Mocht u vergeten zijn de contributie over te
maken, dan verzoeken wij u om dit alsnog te
doen.

Alvast bedankt.
Februari 2015
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Interview met ……. Gerrie van Rumpt
Stef den Tek

We waren bezig met het houden van interviews met de dames binnen
onze vereniging. Dus zijn we voor deze editie afgereisd naar
Gameren waar Gerrie woont.
Het maken van een afspraak met Gerrie was op zich niet zo moeilijk,
daar ze wel geïnteresseerd was in een gesprek, echter het plannen
van een datum was iets lastiger. Gerrie heeft namelijk, net als de
interviewer, een redelijk volle agenda, maar na wat heen en weer
geroep van datums was de afspraak gemaakt.
Op de afgesproken datum rij ik met de auto naar Gameren. Eenmaal
bij haar huis aangekomen wordt ik verwelkomt door 2 blaffende
huisdieren. Na het huis te zijn binnen gegaan en me gemeld te
hebben met het hier in de streek zo bekende “volluk” komt Gerrie,
samen met Jan, haar man, de keuken binnen. We nemen plaats aan
de keukentafel en er komt een gesprek over koetjes en kalfjes
opgang. Echter gaan we van de koetjes en de kalfjes al snel over de
onderwerpen met wat meer diepgang.
Het leuke van het houden van dit soort interviews is dat je veel komt
te weten over de mens achter de vogelliefhebber. In dit geval doel ik
niet op de persoon Gerrie, maar bedoel ik met de mens haar
echtgenoot Jan. We praten over van alles en je hoor het enthousiasme
in de stem van Jan als hij aan het vertellen is, maar ook het luisterend
oor als je iets verteld. Maar goed na diverse zaken de revue te laten
passeren, geeft Jan aan dat we maar moet beginnen met datgene waar
ik voor gekomen ben. Het interview met Gerrie. Wat hij echter nog
niet in de gaten had, was dat ik al diverse dingen had opgevangen die
ik mooi in mijn verhaal kan meenemen. Zo riep ik op een gegeven
moment dat ik wist dat Gerrie in het verleden Chukarpatrijzen heeft
gehad en daar kwam het eerst verhaal al aan.
Op een gegeven moment was er namelijk een Chukar ontsnap en de
kas in gevlucht. Dus Jan en Gerrie samen de kas in om de ontsnapte
Chukar te vangen. Na toch een redelijk omzwerving door de kas, was
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het helaas niet gelukt om de vogel te vangen, maar gelukkig hadden
ze hulp gekregen van de hond des huizes, die de Chukar opgedreven
had naar de schuur en hem daar bewaakte totdat hij door het baasje
werd opgepakt en teruggezet in zijn hok.
Jan pakte wat spullen bij elkaar en verliet de keuken om elders in het
huis wat te gaan lezen. Ik vuurde mijn eerste vraag af op Gerrie en
die luidde; Hoe ben je in aanraking gekomen met de vogelsport?
Gerrie is in Oosterhout (bij Nijmegen) geboren en opgegroeid. Thuis
hadden ze een boerderij, dus de liefde voor dieren zit er van kinds af
aan als in. Vader vond het maar niks dat ze op de boerderij haar
kostje ging verdienen, dus gaat ze de opleiding tot dieetkok volgen.
Na haar opleiding komt ze hier in de omgeving wonen en ontmoet ze
Jan. Er is dan nog steeds de liefde voor dieren en ze begint in 1984
met het houden van konijnen. Dit doet ze met grote passie wat
resulteert in diverse Nederlandse kampioenschappen en vele andere
prijzen. In die periode ontstaat ook de liefde voor vogels, eerst
worden ze gehouden in een gezelschap volière, maar later wordt er
overgegaan naar kweken in broedkooien.
De eerst gebouwd vluchten worden gemaakt van het hout van oude
glaskisten. Later wordt er een andere kooi gebouwd, die tot aan
afgelopen kweekseizoen dienst heeft gedaan. Momenteel zijn haar
vogels gehuisvest in de ruimte die in het verleden gebruikt werd door
de kerk als bibliotheek. De ruimte, bij hen naast de schuur, is
afgelopen jaar vrijgekomen en heeft Gerrie “opgeëist” als haar
kweekruimte.
Ik heb bewust niet gevraagd aan Gerrie om op te noemen met welke
soorten vogels ze gekweekt heeft. Dit heb ik niet gedaan omdat door
het gesprek heen, dat uiteindelijk bijna 4 uur geduurd heeft, ik zoveel
soorten voorbij heb horen komen, dat opnoemen zeker zal resulteren
in het feit dat ze diverse soorten mist. Maar Gerrie heeft gekweekt
met kanaries, tropische vogels, parkieten, duiven en kwartels.
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Momenteel kweekt ze, wegens
gezondheidsredenen, alleen nog
maar met Glosters. Het is niet dat ze
het kweken op zich op een laag
pitjes heeft staan. Ze heeft pas het
aantal kweekkooien uitgebreid naar
92. Nu ik het verslag aan het
opmaken ben, realiseer ik me dat het
eigenlijk een heel mooi aantal
kooien is voor een liefhebber.
Iedere liefhebber streef er tenslotte naar om op een show een vogel
van 92 punten te brengen. Ik vraag me af of Gerrie dit bewust heeft
gedaan, of dat ze bij het lezen van mijn constatering dit ook pas
opmerkt. Verderop in dit verhaal zal het getal 92 nogmaals
aangehaald worden, maar daar dus later meer over.
De eerste Glosters die Gerrie heeft aangeschaft heeft ze gekocht bij
Jan van Kuilenburg. Uit deze lijnen kweekt ze momenteel nog steeds
haar vogels. Graag zou Gerrie een aantal nieuwe vogels aanschaffen,
maar ze geeft aan dat het lastig is om in de top aan vogels te komen.
Dit heeft haar doen besluiten om de weg van de geleidelijkheid te
kiezen en te proberen om deze manier aan de top van de ladder te
komen.
Gerrie is in 2000 lid geworden van onze vereniging, dit nadat ze een
jaar eerder lid was geworden in Zaltbommel. Een vereniging waar ze
overigens ook nog steeds lid is. Gerrie doet bij beide verenigingen
mee aan de show en haalt hier ook de nodige prijzen mee. Het jaar
2014 was bij onze vereniging een slecht jaar voor haar. Achteraf kan
ze gelukkig constateren waardoor dit is gekomen, zodat ze dit
probleem volgend jaar kan voorkomen. Doordat de kweek
voorspoedig was gegaan, had ze best veel jongen gekweekt.
Hierdoor zaten er misschien wel te veel vogels bij elkaar in een kooi,
wat leiden tot het plukken van de veren bij elkaar. Hierdoor waren de
vogels niet optimaal in conditie op onze show, wat de tegenvallende
resultaten verklaard. Een paar weken later op de show in Zaltbommel
waren de vogels wel goed voor de show, wat resulteerde in een
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puntenlijst van 25 vogels met 90 punten of meer. Hier mogen we uit
opmaken dat de basis van de vogels bij Gerrie goed is, maar zoals al
gezegd wil ze graag vers bloed in haar stam vogels inbrengen, maar
dit is dus lastig daar ze niet aan vogels kan komen.
In de tussentijd is er
een “boek” op
tafel gekomen waar
Gerrie alles in
bewaard en
opschrijft wat ze aan
prijzen en resultaten
behaald heeft in de
afgelopen jaren.
Maar dit boek bevat meer leuke dingen, zo bewaard ze alles wat
betrekking heeft op de verenigingen waar ze lid is.
Ik zie diverse jaarkalenders voorbij komen, maar ook zie ik diverse
uitgaven van de clubbladen van de diverse clubs. Wat ik als leuk
ding tegenkom in het boek zijn de oude verenigingskaartjes. Ik vond
dit zo grappig dat ik er een foto van heb gemaakt en deze graag met
jullie wil delen. Ik ben zelf ook een verzamelaar van vanalles op het
gebied van vogels, maar deze kaartjes hebben zelfs mij archieven
niet gehaald.
Op de vraag of Jan haar steun en helpt met haar hobby geeft ze aan
dat hij haar best wil helpen met het brengen van vogels naar de show,
of het schouwen van de zakken met voer. Maar voor de rest heeft hij
er geen moeite mee om lekker op een afstandje toe te kijken hoe ze
geniet van haar hobby.
Gerrie bezoekt tegenwoordig bijna alle vergaderingen en leest alle
clubinfo’s. Al merkt ze hierbij wel op dat er helaas niet zoveel over
kanaries wordt geschreven. Als redactielid van ons clubinfo kan ik
dit onderschrijven en wil dan ook hier gelijk even van de
gelegenheid gebruik maken om leden die kanaries houden op te
roepen om een leuk stukje aan te leveren. Onze website heeft ze nog
Februari 2015

14

Het Bonte Boertje

niet bekeken, dit komt mede door het feit dat ze als ze gebruik maakt
van de computer er niet gelijk aan denkt om onze site op te zoeken.
De tijd schrijdt voort en Jan merkt dat het een lange avond gaat
worden. Hierop biedt hij als volleerd kastelein de mensen in de
keuken een drankje aan en schuift even kort bij ons aan om te
luisteren waar het verhaal allemaal over gaat. Hij hoort dat we diep
in het verhaal zitten en vult hier en daar wat zaken aan en vraagt of
het allemaal lukt. Nou geef ik aan; niet helemaal, want we zijn al een
paar uur bezig en ik ben pas halverwege mijn vragen lijstje. Jan
vertrekt, om ons niet verder te storen weer richting de kamer.
Ik zou nog even terugkomen op het getal 92. Tijdens het gesprek
komen we uit op het feit de kwaliteit van de vogels van Gerrie
absoluut goed te noemen is. Ze haalt tenslotte vele prijzen binnen en
op de show in Zaltbommel had ze dus die 25 vogels met 90 punten of
meer. Maar het is wel jammer dat er maar 1 vogel van 92 bij zit. Ik
zeg tegen haar dat ze er dus naar moet gaan streven om er voor te
zorgen dat dit aantal langzaamaan omhoog gaat richting een stuk of 5
tot 6 vogels met deze puntenscore. Zoals al eerder aangehaald kan ze
dus slecht aan nieuwe vogels komen die passen in de stam die ze nu
heeft staan. Hierover heeft ze met diverse mensen gesproken en is
haar het idee aan de hand gedaan om te gaan beginnen met
lijnenteelt. Op mijn vraag welke doel ze hiermee voor ogen heeft,
antwoord ze dat ze zo wil proberen om betere vogels te gaan
kweken. Hierop volgt een heel interessant gesprek over de voor- en
nadelen van het doen aan lijnenteelt. Gerrie denkt dat ze de
lijnenteelt kan gebruiken om de goede eigenschappen van de vogels
vast te leggen. Waarop ik haar aangeef dat ze zeker de nadelige
gevolgen van lijnenteelt niet moet onderschatten. Ik geef aan dat je
heel goed moet inschatten of het doen aan lijnenteelt je zal helpen
om je doel te halen, want 1 misstap en je valt zomaar 5 jaar terug in
het opbouwen van je stam. Gerrie reageert hierop met de worden dat
ze dit nou zo leuk vindt aan het houden van dieren, omdat je na ieder
gesprek moet constateren dat je iedere dag nog iets kunt bijleren.
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We gaan nog even terug naar de kweek. Gerrie maakt in haar
nestkastjes gebruik van een koffiefilterzakje met daarin
tabaksbladeren om zo preventief het krijgen van luizen tegen te gaan.
Naast dit voorstaande is ze erg alert op de gezondheid van de vogels.
Ze maakt zelfs ter voorkoming van ziektekiemen zelf een nestje waar
ze de jonge vogels in legt, mocht het nest waar de jongen inzitten
vies zijn van de ontlasting. Dit werpt zijn vruchten af, daar ze al een
aantal jaren geen luizen meer heeft bij haar vogels. Iets wat zeker bij
kanaries toch vaak voor komt. Uiteraard worden de vogels zelf ook
preventief behandeld tegen ongedierte. Zo krijgen de vogels allemaal
een druppel in de nek en onder de vleugels. Daarnaast verstrekt ze
regelmatig Ropa-B om er voor te zorgen dat de vogels een goede
darmflora houden. Als voeding wordt een mengsel van 2 soorten
kanariezaad gebruikt, dat wordt aangevuld met een eivoer.
De avond loopt ten einde en Jan biedt nog wat te drinken aan. Onder
het genot van het aangeboden drankje sluiten we het interview af. Ik
kijk op de klok en zie dat het alweer tegen twaalven loopt. Jan neemt
ook weer even plaats bij ons en babbelt nog even gezellig mee. Het
gesprek gaat weer bij de vogels vandaan en gaat weer over de
dagelijkse dingen in het leven. Ondanks dat dit ook gezellig is ,
besluit ik toch naar huis te gaan daar de klok inmiddels de 12
gepasseerd is er voor alle aanwezige de volgende dag de wekker op 6
uur staat.
Ik bedank Gerrie en Jan voor de gastvrijheid en beloof dat ik nog wat
dingen zal opzoeken voor haar over lijnenteelt. Terugrijdend naar
huis kijk ik terug op een zeer leuke en informatieve avond waar ook
ik weer de nodige dingen heb opgestoken. Op naar het volgende
interview met ………?
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Geluk
Ton Koenen

Op het moment dat ik dit stukje zit te schrijven ligt het
tentoonstellingsseizoen weer achter ons. Met elkaar kunnen we
stellen dat dit een zeer turbulent seizoen is geweest, maar ook een
seizoen dat niet goed was voor de vogelhobby.
Door het uitbreken van de vogelgriep zijn er namelijk veel
onderlinge tentoonstellingen en districtstentoonstellingen afgelast.
Hierdoor waren vele verenigingen niet in staat om hun hobby naar
buiten uit te dragen. Het publiek heeft er geen kennis van kunnen
nemen en de verenigingen hebben een stukje inkomen mis gelopen.
Op zich is dit allemaal heel erg sneu voor de betreffende verenigingen.
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Als je daaraan terug denkt dan moet je concluderen dat wij als
vereniging erg veel geluk hebben gehad. Omdat we altijd vroeg in
het seizoen zitten hebben we de dans ontsprongen en dat is
simpelweg meer geluk dan wijsheid.
Maar al het leed dat andere verenigingen hebben meegemaakt had
ons ook kunnen overkomen. Je vraagt je dan ook af of je als vereniging jezelf kunt wapenen tegen een dergelijk leed. Nadenkend over
die vraag kan ik alleen maar vaststellen dat dit niet mogelijk is,
omdat het een noodlot is wat je overkomt. Als vereniging moet je in
een dergelijk geval alles maar over je heen laten komen en hopen dat
er geen besmette vogels in de zaal zitten. Zou dit wel het geval zijn
dan moet je er wel rekening mee houden dat er rigoureus opgetreden
wordt en dan kan het ons veel vogels kosten.
Er zijn mensen die er allerlei wilde theorieën op na houden, maar feit
blijft dat je afhankelijk bent van anderen en het feit in welk gebied de
vogelgriep is uitgebroken. Zit je in de 3 of 10 kilometer zone dan is
eigenlijk alles verboden en dan kun je de vogels in de zaal of het
gebouw achter laten tot het moment dat alles weer voorbij is. Zit je
buiten de genoemde zone dan kun je vaak nog wel vogels vervoeren,
maar dit moet dan heel snel gebeuren. Als vereniging zult je dan snel
de inzenders moeten bellen en zeggen dat ze onmiddellijk hun vogels
moeten komen halen. De vogels moeten dan weg zijn voor het
moment dat er door de overheid een maatregel wordt afgekondigd. Is
deze namelijk afgekondigd dan zal dit vaak een “stand stil” inhouden
en dat betekent dat vervoer niet meer is toegestaan.
Met dit laatste hebben vele verenigingen al ervaring opgedaan en dat
betekent dat de vogels in de TT zaal blijven en dat alleen de
aangewezen verzorgers erbij mogen. Overigens heeft de achter ons
liggende periode duidelijk laten zien dat er op een dergelijke
maatregel daadwerkelijk controle wordt uitgeoefend. Het zijn
steekproeven die gehouden worden, maar als je denkt dat het je niet
overkomt dat je gecontroleerd wordt zou je nog wel eens de kous op
de kop kunnen krijgen. De controlerende instantie is dan
onverbiddelijk.
Wij als vereniging zullen in voorkomende gevallen, overigens laten
we hopen dat ze niet meer voor komen, ons steeds aan de opdrachten
van de wetgever houden. Dit is in het belang van de club maar ook in
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het belang van de hobby in het algemeen omdat er nog steeds
gedachten zijn bij de overheid dat onze kooi- en volièrevogels ook
wel eens de veroorzakers zouden kunnen zijn van het leed dat we
aanduiden als vogelgriep.

Zaterdag 7 februari is er weer
een vogelmarkt
in het clubgebouw van
“de edele zangers”
aan de Steenweg in Zaltbommel.
Leden van andere verenigingen zijn
daar ook van harte welkom met en
zonder vogels.
Aan deze beurs zijn geen kosten
verbonden.
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Copy
De redactie van ons clubblad is op zoek naar copy voor ons blad.
Het kan van alles zijn als het maar te maken heeft met de vogels of
de hobby. Dus heeft u wat leuks meegemaakt met uw vogels of heeft
u een bijzonder kweekresultaat behaalt, leg dit dan vast.
Heeft u iets te vertellen over vogels of de hobby dan komen wij
graag met u in gesprek om er een leuk artikel van te maken.
Ook als u denkt dat er over een lid van ons een leuk artikel gemaakt
kan worden (zie elders in dit blad), laat het dan even weten aan de
redactie. Zij zullen graag gebruik maken van uw suggestie.
U kunt zich aanmelden bij de redactieleden.

Vraag.
Ton Koenen

De afgelopen weken heb ik verschillende vragen gekregen over
problemen die er thans zouden zijn met de kweek van tropische
vogels. De problemen komen er op neer dat de vogels hun jongen uit
het nest werken op het moment dat ze ongeveer een dag of zes oud
zijn. Ook zijn er gevallen bekend waarbij de jonge vogels ook nog
eens ernstig verminkt worden. Deze problemen komen kennelijk in
het hele land voor.
Degene die mij er over aanspraken kweken allemaal met
Australische prachtvinken en Zebravinken.
Het antwoord heb ik schuldig moeten blijven. Is er iemand binnen de
vereniging die het verlossende woord in deze heeft?
Ik zie de reacties graag tegemoet.

Veel succes met de start
van het kweekseizoen.
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