Het Bonte Boertje

Uitnodiging
Langs deze weg nodigen wij onze leden uit om onze
ledenvergadering bij te wonen welke zal worden gehouden op:
maandag 14 september 2015
aanvang 20.00 uur
Zalencentrum Gambora
Middelkampseweg 2
Gameren
Agenda:
1.
Opening
2.
Notulen vorige vergadering
3.
Ingekomen stukken
4.
Komende TT
5.
Van de bestuurstafel
-vrijwilligers
-ringenbestelling
-TT seizoen 2015
-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 13 april 2015
Aanwezigen:
Cees van Tuijl, Jos Speijer + vader, Dik Timmer, Bert van Lit, Guus
Hogerwerf, Gijs van Steenbergen, Jeroen Koenen, Ton Koenen,
Chris den Tek en Stef den Tek (10)
Afwezig met kennisgeving:
Anne van Tuijl, Cor Bouman, Karin Hogerwerf, Gerrie van Rumpt,
Coen van Tuijl, (5)
Punt 1: Opening
De voorzitter opent om 20.03 uur de vergadering en geeft uitleg
waarom Cor Bouman vanavond niet aanwezig kan zijn.
Punt2: Notulen vorige vergadering
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen ten aanzien van de notulen,
zodat ze goedgekeurd zijn en door de voorzitter en secretaris
ondertekend kunnen worden.
Punt 3: Ingekomen stukken
- Opzegging lidmaatschap
- Bondsstukken
Punt 4: Van de bestuurstafel
- Districtsvergadering
Tijdens de voorjaarvergadering dient er weer gestemd te
worden. Onze vereniging heeft het volgende stemgedrag
 Dirk Verburg => Voor
 Sjoerd Munniksma => Voor
 Mandaat samenwerking NBvV en ANBvV => Voor
-

Vogelshow
Prijzenschema: De volgende zaken worden vastgesteld door
de vergadering
 Er blijft een prijs voor de beste vogel in de groep
Kanaries, Kromsnavels en Tropische vogels
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Inschrijfgeld wordt verhoogd naar € 1,50 voor senioren
en € 0,75 voor jeugdleden.
OK-vogels worden vanaf nu gevraagd.
Opoeklasse, gratis inzending
Onderling worden de geldprijzen afgeschaft en zal
gewerkt gaan worden met een oorkonde.
Rozetten voor de prijswinnaars in de volgende groepen:
Beste vogel in de hierboven genoemde groepen, beste
OK-vogel en beste vogel in de opoeklasse.

Daarnaast gaan we via het clubblad proberen om leden te
stimuleren om toch met vogels naar de show te komen.
-

Vrijwilligers
De vader van Jos Speijer meldt zich aan als vrijwilliger.
Punt 5: Wat verder ter tafel komt
Er ontstond een algemeen gesprek over de vogels.
Punt 11: Rondvraag
Geen van de aanwezige had iets voor de rondvraag.
Punt 12: Sluiting
Niet meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter de vergadering om
22.03 en wenste een ieder een goede vakantie en goede voortzetting
van het kweekseizoen toe

T.J.H. Koenen
Voorzitter

S.M. den Tek
Secretaris
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De handopfok van een kanarie.
Tekst: Stef den Tek

Als vogelliefhebber wordt je
regelmatig aangesproken als mensen
buiten iets bijzonders zien, maar ook
liefhebbers met een volière aan huis
weten je te vinden met vragen. Zo
ook Melanie die ik bijna wekelijks
tref tijdens de volleybal training van
onze kinderen. We kletsen dan heel
wat af, maar veel van deze
gesprekken, hoe kan het ook anders,
gaan toch vaak over vogels.
Zo ook op de 23e mei 2013. Het gesprek gaat langs vogels en de
naderde vakantieperiode en alle andere dagelijkse dingen. Wat we
toen nog niet wisten, is dat Melanie aan de vooravond stond van een
leuke en toch wel zorgzame periode uit haar vogelcarrière. Ze had
jongen liggen bij de kanaries en het zag er naar uit dat het allemaal
voorspoedig zou gaan. Wat ze toen nog niet wist is de aanleiding
geweest voor dit verhaal.
De volgende dag (24 mei) vind ze 1 van de jonge kanaries op de
bodem van de volière. Tja en wat doe je dan. Je kunt het jong terug
leggen bij de ouders en hopen dat de ouders de zorg weer op gaan
pakken voor het jong. Maar je kunt ook, net zo als Melanie gedaan
heeft, de zorg voor het kleine beestje zelf gaan doen. Dat laatste is
het dus geworden.
Oké ze besluit dus om de zorg voor de jonge kanarie op zich te
nemen. Waar ga je dan starten. Ze begint met raadplegen van onze
mega grote encyclopedie, genaamd internet. Maar helaas internet
heeft geen antwoord op de vraag hoe je een jonge kanarie met de
hand groot brengt. Maar ja, de tijd dringt want het kleintje kan niet te
lang zonder voeding, dus er moet snel gehandeld worden. Ook ik
wordt nog geraadpleegd of ik iemand ken of weet met ervaring met
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de handopfok van kanaries. Helaas ook ik kan haar niet helpen met
de benodigde informatie. Dus helaas zal ze moeten experimenteren
met de hoeveel en soort voeding.
Er wordt gestart met een mengsel
van wat eivoer en water. Dit
wordt middels een spuitje in de
mond van de kanarie gespoten.
De vogel neemt dit goed op,
zodat er een paar uur later
wederom voeding gegeven
kan worden.
In de tussentijd wordt er ook gezocht naar mogelijkheden om de
vogel warm te houden. Het jong ligt nu in en schaaltje en wordt
warm gehouden middels een pittenzak en een dekentje. Hierdoor
blijft hij goed warm. ’s Nachts wordt het jong op de cv-ketel
geplaatst. Deze blijft namelijk warm. Overdag worden meerdere
mogelijkheden om hem warm te houden afgewisseld. Zo maakt ze
gebruik van een pittenzak, een doekje over het bakje, of de al eerdere
CV-ketel. Als hij overdag op de CV-ketel staat brand daar ook een
lichtje, zodat hij toch een soort van besef van dag en nacht heeft,
zover hij dit besef al kan hebben.
Het voeden van de jonge telg gaat ondertussen gewoon door en vind
zo’n 10 keer per dag plaats. In de eerste dagen gaat ze zelfs ’s nachts
het bed uit om het jong van voeding te voorzien. Hier wordt naar een
dag of wat mee gestopt en krijgt hij ’s nachts geen voeding meer.
Ook de samenstelling van de voeding is aangepast, deze is aangevuld
met Nutribird.
Na 8 dagen wordt tijdens iedere voeding 1ml van de mengeling van
Nutribird en water gegeven. Dit blijft zo doorgaan tot aan de 28e dag.
Vanaf dat moment wordt de voeding verhoogd naar 1,5ml per
voeding. Vanaf de 12e dag verblijft het jong niet meer op de
verwarming overdag, daar ze dan al in staat is om zichzelf goed
warm te houden. ’s Nachts is zijn plaatsje wel nog steeds op de CVSeptember 2015
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ketel. Vanaf de 16e dag wordt ook zij nacht plaats veranderd en
verblijft hij niet meer op de CV-ketel.
Op de 27e dag denk het jong dat hij een handige actie moet uitvoeren,
om zijn baasje te helpen. Echter blijkt dat zijn actie niet echt veel
bijdraagt aan een succes verhaal. Hij had namelijk bedacht dat hij
maar eens op het spuitje moest gaan zitten, alleen voert dit niet zo
handig. In de dagen vooraf gaande aan deze actie, is er veel
beweging en levenslust in de jonge vogel, waaruit op te maken valt
dat hij het goed naar zijn zin heeft.
Op de 28e dag wordt gestart met het geven van gepelde zaden.
Uiteraard is er ook nog steeds de eerder genoemde mengeling
verstrekt. Vanaf de 43e dag kon ze zelfstandig de zwart zaadjes
pellen. De andere zaden waren nog te hard en die werden geplet
tussen 2 lepels, zodat er een beginnetje was gemaakt. In de tussentijd
wordt het mengsel af gebouwd en wordt vanaf de 54e dag niet meer
verstrekt.
Omdat het buiten inmiddels mooi weer was geworden wordt vanaf
29 juni gestart met het laat wennen van de jonge vogel aan de buiten
omgeving. Eerst uiteraard een korte periode, maar al snel worden de
periodes langer en kan de vogel definitief bij de andere vogels in de
volière worden losgelaten.
Om het verhaal kompleet te maken wil ik ook nog een tabelletje met
getallen plaatsen, dit geeft een mooi beeld van het groei proces van
de vogel
Dag
7
10
13
16
17
21
25

Gewicht
5 gram
9 gram
11 gram
11 gram

Bijzonderheden
Heeft de oogjes open
Komt uit zijn bakje
Roept en piept veel vandaag
Fladdert naar je toe voor voeding
Verhuisd naar kooitje

15 gram
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Hiermee ben ik aan het einde van mijn verhaal over de handopfok
van de kanarie. We kunnen stellen dat door de inzet van Melanie dit
vogelleven bespaart is gebleven.
Vanaf deze plaats wil ik Melanie bedanken voor het delen van haar
verhaal en voor het verstrekken van de details over de opfok van
deze vogel.
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Roodsnavel Spitsstaartamadine.
Tekst Ton Koenen

De Roodsnavel Spitsstaartamadine wordt in Nederland veel
gehouden en gefokt. Deze soort komt veel meer voor dan de
nominaat vorm, de Geelsnavel Spitsstaartamadine. Deze vogels zijn
afkomstig uit Australië en zijn dus sinds het uitvoerverbod van 1960,
niet meer ingevoerd. Alle vogels die thans de volières bevolken zijn
nakomelingen van de vogels welke in 1960 in het bezit waren van de
liefhebbers.
Roodsnavel Spitsstaartamadines zijn ongeveer 17 cm lang, dit
inclusief de twee verlengde staartpennen. De vogels maken een
robuuste indruk en de wildkleur is overwegend bruin van kleur met
een wijnrode gloed op de borst, buik en rug.
Geslachtsbepaling.
Het valt niet mee om een koppel van deze vogels samen te stellen,
omdat het verschil tussen de man en de pop niet al te groot is. De ene
liefhebber zweert erbij dat de bef van de man breder is dan die van
de pop. Er zou dan spraken zijn van een appelvormige bef bij de man
en een peervormige bij de pop. Anderen beweren weer dat de kop
kleur van de pop wat donkerder grijs is dan die van de man. Met
meer dan dertig jaar ervaring met deze vogelsoort kan ik zeggen dat
dit allemaal best kan kloppen, maar dat er voor mij maar een ding
duidelijk is en dat is de balts en de zang van de man. Als je dit laatste
waarneemt dan weet je zeker wie de man is. Reageert de andere
vogel daar niet op dan is er bijna altijd spraken van een koppel.
Sociale eigenschappen.
Roodsnavel Spitsstaartamadines zijn rustige vogels die gerust in een
gezelschapsvoliere gehouden kunnen worden. Hier kunnen ook
vogels bij zitten die kleiner zijn dan deze soort. De vogels zijn niet
agressief naar andere vogels. Wel worden ze in de broedtijd wat
temperamentvoller en dan dulden ze ook geen andere vogels in de
buurt van hun nest. Gedurende de jaren dat ik met deze vogels fok
ben ik er achter gekomen dat ze zelfs met meerdere paren in een
volière kunnen. Ook dit geeft geen problemen, al moet er in het
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begin wel even bepaald worden wie waar mag nestelen. Is dit
bepaald dan is de rust ook snel weder gekeerd.
Het is natuurlijk wel van belang dat er geen overbevolking is in de
volière. Zelf ga ik er altijd vanuit dat een koppel vogels tenminste de
beschikking moeten hebben over een kubieke meter ruimte in de
gezelschapsvoliere. Is mijn volière bijvoorbeeld 12 kubieke meter
groot, dan plaats ik maar hooguit zeven koppels vogels in de volière.
Op deze manier storen de vogels elkaar niet en geven ze, ook met
meerdere koppels in de volière, voldoende nageslacht.
We moeten deze vogels niet samen met nauw verwante soorten in
één volière plaatsen, omdat dit kan leiden tot bastaardering en dat
zoeken we niet.
Huisvesting.
Deze vogels zijn geschikt om in een kooi of een volière gehouden te
worden. Houden we ze in een kooi, dan dient deze voldoende ruimte
te bieden aan de vogels zodat ze gebruik kunnen maken van hun
vleugels. Een ruime kooi voorkomt ook beschadiging van de
verlengde en kwetsbare staartveren. Het best komen deze vogels tot
hun recht in een volière die voorzien is van de nodige beplanting.
Gedurende de herfst en de winter moeten deze vogels kunnen
beschikken over een tocht- en vochtvrij nachthok dat bij vorst kan
worden verwarmd. Tocht en vocht zorgt ervoor dat de vogels zich
minder happy voelen en daar moeten we met de huisvesting rekening
mee houden.
Verzorging.
Deze vogelsoort is niet moeilijk in de verzorging. Zij doen het goed
op een goede zaadmengeling voor tropische vogels en een goed
eivoer. Daarnaast kan er voor de behoefte aan dierlijke eiwitten wat
universeelvoer gegeven worden. De vogels zullen deze behoefte zelf
aanvullen met de insecten die ze vangen in de volière. Dagelijks
moeten de vogels de beschikking hebben over grit, maagkiezel en
vogelmineralen. Natuurlijk mogen vers drink- en badwater niet op
het menu van deze vogels ontbreken.
Tijdens de broedperiode kunnen er extra dierlijke eiwitten verstrekt
worden door de vogels buffalo- of meelwormen ter beschikking te
stellen. Als de vogels de beschikking hebben over het genoemde
menu dan is dit niet perse noodzakelijk.
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Met het verstrekken van extra eiwitten moet men voorzichtig zijn,
want een te veel aan dierlijke eiwitten kan er toe lijden dat de vogels
de eieren of de jongen verlaten en een nieuw nest gaan beginnen.
Simpelweg omdat de dierlijke eiwitten de broeddrift stimuleren.
Fokken.
Roodsnavel Spitsstaartamadines zijn niet erg kieskeurig waar het
gaat om de nestgelegenheid die hen geboden wordt. Dit kan een
gesloten nestkast zijn met een nestopening van circa 3 centimeter of
een half open nestkast. Deze nestgelegenheid dient dan wel
15x15x15 centimeter groot te zijn. Deze vogels maken ook gebruik
van een zogenaamd kanarie nestkasje wat voorzien is van tralies. De
nestgelegenheid word door de vogels volgebouwd met een
bolvormig nest wat bij voorkeur gebouwd wordt van kokosvezel.
De pop legt 4 tot 6 witte eieren en vanaf het vierde ei wordt er
aangevangen met het broeden. Beide vogels wisselen elkaar daarbij
af. De eieren komen na ongeveer 13 dagen uit. De jongen worden
door beide ouders gevoerd en na 24 dagen verlaten zij het nest.
Gedurende de eerste dagen na het uitvliegen komen ze ’s-nachts nog
in het nest terug. Na 14 dagen zijn de jonge vogels zelfstandig. Vaak
is de pop dan alweer begonnen aan het volgende nest. De man is
gedurende de laatste dagen tot de zelfstandigheid druk met het
verzorgen van de jongen. Met deze vogels kan zowel in een volière
als in een voldoende ruime broedkooi worden gefokt.
Zelf heb ik de gewoonte om tijdens het broedproces meerdere malen
een nestcontrole te houden om zodoende het broedproces op de voet
te volgen. Dit heeft bij mij nog nooit tot problemen geleid.
Showen.
Deze vogels doen het op een vogelshow over het algemeen goed.
Regelmatig komen deze vogels hoog in de punten. Voorwaarde is
wel dat de vogels voldoende bruin bezit hebben en de zo
kenmerkende wijnrode gloed laten zien.
De moeilijkheid bij het trainen van de vogels voor de
tentoonstellingen is het in tact houden van de staart. Zijn de vogels
bij het opkooien wat onrustig dan is de kans groot dat met name de
verlengde staartpennen beschadigd raken. Op dat moment is de vogel
ook uitgeschakeld voor de vogelshows. Verliest een vogel één of
beide verlengde staartpennen dan is deze vogel voor het hele seizoen
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uitgeschakeld omdat het gemiddeld een week of tien duurt voor de
pennen zijn vervangen.
Dit betekent dat je als liefhebber over voldoende reserve vogels moet
kunnen beschikken om de open gevallen plaatsen op de kunnen
vullen.
Deze vogels worden door mij al lang gefokt en tentoongesteld.
Hierdoor heb ik de nodige ervaring opgedaan met het opkooien.
Daarbij ben ik er achter gekomen dat we een Roodsnavel
Spitsstaartamadine beter niet alleen op kunnen kooien. Deze hoort
dan andere vogel en natuurlijk ook soortgenoten. De vogels gaan dan
meer tegen de tralies hangen om te kijken of ze een glimp op kunnen
vangen van een soortgenoot. Hierdoor vergroten we de kans op
beschadiging van de staartveren. Al gedurende vele jaren kooi ik
mijn spitsstaarten samen op met een rustige vogel. Dit kan een
Bichenowastrilde of een Zilverbekje zijn. Andere vogels kan
natuurlijk ook, als ze maar rustig zijn. Ondanks dat vallen er ieder
jaar weer vogels uit met staart problemen, vandaar dus de
reservevogels.

Vogelshow 2015
Geachte sportvrienden/leden,
Langs deze weg willen wij jullie van harte uitnodigen deel te nemen
aan de zesentwintigste nationale vogelshow die door onze vereniging
wordt georganiseerd, in zalencentrum Gambora te Gameren.
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Ook dit jaar zal er naast de reguliere prijzen pot een aantal extra prijzen
weg worden gegeven. Dit zal gebeuren door het aanwijzen van de beste
kanarie, de beste kromsnavel en de beste bij de overige vogels.
Buiten deze prijzen komen onze leden nog in aanmerking voor de
onderlinge prijzen die door onze vereniging speciaal voor onze leden
beschikbaar zijn gesteld.
Nieuw dit jaar voor onze leden is de open klasse met een eigen
prijzenschema. (zie elders in dit blad)
Dit jaar hebben we voor het eerst van doen met een nieuw
vraagprogramma van de NBvV. Dit is voor onze vereniging aanleiding
geweest om een en ander aan te pakken en te verbeteren. (zie notulen
elders in dit blad)
Het streven van onze vereniging is er altijd op gericht geweest om van
een vogeltentoonstelling een ware vogelshow te maken. Doel hierbij is
om de vogels zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen in een
omgeving met diverse bloemen en andere versieringen.
We zien dan ook graag dat veel van onze leden deelnemen aan deze
vogelshow. Want dit is de manier om onze hobby naar buiten toe te
presenteren.
Volledigheidshalve doen wij het schema voor de showweek hierbij.

Tentoonstellingsschema.
Inbrengendinsdag dinsdag
20 oktober 2015 van 18.30 tot 21.00 uur
Keuring
woensdag 21 oktober 2015
Officiële opening
donderdag 22 oktober 2015 om 20.00 uur
Zaal open
donderdag 22 oktober 2015 van 20.30 tot 22.00 uur
vrijdag
23 oktober 2015 van 14.00 tot 22.00 uur
zaterdag
24 oktober 2015 van 10.00 tot 16.00 uur
Vogels afhalen
zaterdag
24 oktober 2015 om 16.15 uur

volgens afhaalnummer dat vermeld staat in de katalogus
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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 en reglementen van de
N.B.v.V. (Zangvogels worden niet gevraagd)
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 volledig ingevulde inschrijfformulieren moeten uiterlijk 3 oktober 2015 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 3260.47.212 tnv penningmeester Het Bonte Boertje, Fintstraat 7 te
Brakel, onder vermelding van TT2015.
5. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per vogel, € 3,- voor een stel en voor stammen € 6,-.
Jeugdleden betalen € 0,75 per vogel. Voor jeugdleden worden geen stellen of stammen gevraagd.
Een katalogus is verplicht voor alle inzenders en kost € 2,50. Voor jeugdleden is deze 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 en afmetingen van de N.B.v.V. Dit geldt ook voor de klapkooien. (zie Het
Bondsvademecum)
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
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
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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. Voor ziekte en/of sterfte is de organisatie niet aansprakelijk.
14. Vuile en/of in kleur of anderszins afwijkende kooien worden niet tot de TT toegelaten.
15. De vogels die worden ingeschreven worden onderverdeeld in de volgende groepen:
Lipochroom wit, Lipochroom geel, Lipochroom rood, Melanine zwart, Melanine bruin, Melanine
agaat, Melanine isabel, Melanine overige, Mozaïeken, Vorm rassen, Houding rassen, Kuif rassen,
Getekende rassen, Gefriseerde rassen, Zebravinken, Japanse meeuwen, Gouldamadines,
Australische tropen, Aziatische tropen, Afrikaanse tropen, Amerikaanse tropen, Europese cultuur
vogels, Vruchten- en insecten eters, Kleur grasparkieten, Standaard grasparkieten, Agaporniden,
Australische parkieten, Aziatische parkieten, Afrikaanse parkieten, Amerikaanse parkieten, Lori’s,
Papegaaien, Duiven, Grondvogels.
De hiervoor genoemde groepen zullen nooit worden samengevoegd, ook al is er maar 1 vogel in
een groep ingeschreven. Om in aanmerking te komen voor een prijs dient men minmaal 89 punten
te behalen. Men behaald dan een 3e prijs. Voor een 2e prijs dient men minimaal 90 punten te
behalen. Een kampioen dient minimaal 91 punten te behalen.
Bij het volgend aantal ingeschreven vogels zullen er 1 of meerdere prijzen in een groep vallen.
Tot en met 10 vogels 1 prijs, Tot en met 25 vogels 2 prijzen, Tot en met 35 vogels 3 prijzen, Tot
en met 45 vogels 4 prijzen, Boven 45 vogels 5 prijzen. Alle voorgenoemde prijzen worden
uitgekeerd in geld. Voor jeugdleden wordt een eremetaal beschikbaar gesteld. Voor de
onderlinge TT geldt een ander prijzen schema.
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 opgeteld. De vijf beste van het aldus verkregen klassement krijgen een prijs. Vogels die 93
of 94 punten behalen zullen in het klassement meetellen als een vogel van 92 punten.
17. Direct na de inbreng tot aan de officiële opening heeft niemand, behoudens de organisatie, toegang tot de TT ruimte.
18. De kampioensprijzen worden tijdens de officiële opening uitgereikt, derhalve wordt u allen
verzocht hierbij aanwezig te zijn.
19. Kooien mogen door niemand, zonder toestemming van de organisatie, van de stellingen
genomen worden.
20. 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.
21. De keuring zal geheel plaats vinden onder kunstlicht
22. In de nationale TT is tevens de onderlinge TT van Het Bonte Boertje ondergebracht.
23. Door inschrijving gaat men automatisch akkoord met het plaatsen van de adresgegevens en
kweeknummer in de katalogus.
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24. Door inschrijving onderwerpt men zich aan de bepalingen en reglementen van de N.B.v.V. en
aan dit TT reglement.
25. 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.

!!!!Let op!!!!
De show sluit op zaterdag om 16.00 uur.
Uitkooien vanaf 16.15 uur
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Open klasse.
Tijdens de april vergadering hebben we met elkaar gesproken over
de “Open klasse”.
We hebben toen ook besloten om het mogelijk te maken om vogels
voor de open klasse in te schrijven. Hierbij doelen we niet alleen op
de vogels die volgens het vraagprogramma al als open klasse
ingezonden mogen worden, maar we bedoelen hier alle vogels die
gevraagd worden in het vraagprogramma.
Dit betekent dus dat onze leden vogels die zij hebben gekocht, of
vogels die hun ring zijn verloren deze in kunnen schrijven voor de
vogelshow. Hierdoor wordt het voor onze leden mogelijk om
zodoende de vogel aan het oordeel van de keurmeester te
onderwerpen.
Vogels voor deze klasse kunnen via het inschrijfformulier worden
ingeschreven. De kosten zijn gelijk aan de kosten voor de eigen
kweek vogels. Deze vogels moeten ook worden ingebracht in de
voorgeschreven kooien die uiteraard net zo schoon moeten zijn als
voor de eigen kweek vogels.
Voor de openklasse vogels geldt een eigen prijzen schema. Voor de
goede orde: de vogels in de open klasse doen niet mee aan de prijzen
voor de nationale.
Dus leden: er zijn nu weer meer mogelijkheden om je vogels te laten
keuren.

Om op dit podium te komen is het
wel noodzakelijk dat je inschrijft
voor onze vogelshow.
Wie zal er dit jaar in de prijzen
vallen?
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Huiskamerklasse.
Tekst: Ton Koenen

In notulen van de vorige vergadering heeft u kunnen lezen dat daar
gesproken is over de “opoeklasse”. Als trouwe lezer van ons blad
zult u gelijk roepen “wat is dat nu weer”. Eigenlijk is het heel simpel.
We willen als vereniging gaan proberen om meer vogels in de zaal te
krijgen. Natuurlijk proberen we dit door vogelliefhebbers warm te
maken voor onze vogelshow. Daarnaast willen we niet leden
uitnodigen om met hun vogel in het kooitje naar onze zaal te komen
en daar de vogel te laten beoordelen en ten toon te stellen. Dus
eigenlijk de vogel met de kooi vanuit de huiskamer naar de
vogelshow brengen en daar laten staan tot de sluiting.
Vandaar dat onze secretaris bedacht heeft om dit dan in het vervolg
de huiskamerklasse te noemen. Op de keper beschouwd dekt dit
meer de lading en komt het wat vriendelijker over.
Op deze manier steken we als vereniging weer onze nek uit. Op zich
is dat helemaal niet erg, maar dan moeten we er als vereniging wel
voor zorgen dat we niet op onze platte snufferd gaan.
Om ons doel te bereiken zullen we de pers op moeten zoeken en hen
warm zien te krijgen om daar aandacht aan te besteden in hun blad.
Dit zal in meerdere bladen moeten komen om dit bij een groot
publiek kenbaar te maken. Hierbij moet de aandacht gevestigd
worden op het vorenstaande maar ook op onze vogelshow.
Natuurlijk blijft het afwachten of dit idee aanslaat bij het publiek.
Het is niet denkbeeldig dat dit mensen aan kan sporen om toch eens
een kijkje te gaan nemen op de vogelshow, al is het alleen maar uit
nieuwsgierigheid. Het moet dan niet zo zijn dat de mensen dan geen
vogels in de huiskamerklasse zien zitten. Op zo’n moment zouden
we dus een flater slaan en dat moeten we niet willen met elkaar.
Daarom pleit ik ervoor dat we eerst eens binnen onze vereniging
kijken of er belangstelling is. Die belangstelling kan blijken uit het
feit dat er op voorhand al vogels met kooi worden ingeschreven voor
die klasse door onze leden. In mijn optiek moeten we als vereniging
pas hiermee naar buiten treden op het moment dat we van onze leden
tussen de 5 en 10 kooien ingeschreven hebben. Halen we deze
aantallen niet, dan moeten we nog eens ernstig overwegen of we hier
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dan wel mee verder willen gaan. Want de plank behoorlijk misslaan
zou niet alleen een blamage zijn voor de club, gezichtsverlies, maar
het zou ook nog wel eens zijn uitwerking kunnen hebben naar onze
nationale.
Ik wil met dit artikeltje niet de sfeer verpesten, maar ik wil wel even
een waarschuwende vinger ophouden.
Net als velen zie ik ook graag een ingerichte huiskamer met daarin
een aantal prachtige kooien met vogels. Is ten slotte alleen maar
reclame voor onze vereniging en de hobby.
Dus leden laat even weten of je mee wilt doen aan deze klasse. Je
kunt je tot 1 oktober, bij voorkeur per mail, aanmelden voor deze
klasse bij onze secretaris.

De koffie staat voor je
klaar bij het inbrengen van
de vogels

Prijzen onderlinge TT.
Tijdens de april vergadering is eveneens afgesproken dat er
verandering komt in de onderlinge prijzen. Tot nu toe werden deze
steeds in geld uitgekeerd, maar nu is besloten dat de prijzen vermeld
gaan worden op een oorkonde.
Deze zal nog worden ontworpen en als er de mogelijkheid voor is
kan daarop een foto van een kampioen komen te staan.
Iedere deelnemer aan de onderlinge wedstrijd krijgt een oorkonde.
Als je niet in de prijzen bent gevallen blijft het betreffende vak leeg.
Dit kan dan weer een stimulans zijn voor het volgende jaar.
De oorkondes zullen niet tijdens de opening van de vogelshow
worden uitgereikt, maar op een later tijdstip. Een mogelijkheid zou
kunnen zijn om de november bijeenkomst anders in te kleden zodat
er dan voldoende ruimte is om de oorkondes uit te reiken.
September 2015
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Mededelingen
Info
Binnen onze hobby zijn er voor en achter de schermen vele
ontwikkelingen gaande. Denk maar eens aan de op handen zijnde
nauwe samenwerking met de ANBvV of de positieflijst die er aan zit
te komen.
Dit zijn ontwikkelingen waar ook steeds info van naar buiten komt in
de vorm van een nieuwsbrief. De nieuwsbrieven worden verzonden
naar secretarissen met het verzoek om hun achterban hiervan op de
hoogt te houden. Wil je gelijk weten wat voor info er is, abonneer
jezelf dan op de nieuwsbrief. Dit kan eenvoudig via de site van de
NBvV en het kost nog niets ook. Je bent dan wel op de hoogte van
het wel en wee binnen de hobby.
Sponsoren
Als we de overheid mogen geloven, waarom zouden we dit niet
doen, gaat het in Nederland stukken beter. Dit betekent dan ook dat
het bedrijven voor de wind gaat. Dit is dan weer van belang voor de
verenigingen, want dan kan er mogelijk geld vrijkomen voor
sponsering.
Wij als vereniging kunnen meer sponsoren gebruiken.
Wij roepen de leden dan ook op om hun oor eens te luisteren te
leggen en daar waar mogelijk contacten te leggen met sponsoren. Er
zijn binnen onze vereniging verschillende mogelijkheden aangaande
de sponsering. Mocht je daar meer over weten neem dan even
contact op met het bestuur.
Ringen
Op 20 september is er de laatste mogelijkheid om ringen te bestellen
voor de 2e ronde 2016. Zorg dat je dit niet vergeet, want na bestellen
kan niet en dus moet je dan wachten tot de derde ronde.
Dus bestel op tijd en vergeet niet om gelijk af te rekenen met de
penningmeester.
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Vogelshow
In deze clubinfo is de uitnodiging voor Onze nationale vogelshow
opgenomen. Voor de inschrijving is er het een en ander verandert.
We hebben namelijk te maken met een nieuw vraagprogramma dat
dit jaar voor het eerst ingaat. Kijk dus bij het invullen van je
inschrijflijst goed naar de klasse nummers die voor jouw vogels van
toepassing zijn. Dit kan de administratie veel extra zoekwerk
besparen. De juiste klasse nummers zijn te vinden op de site van de
NBvV. De hoofdgroepen zijn komen te vervallen.
Voor de leden van onze vereniging zijn een tweetal klassen
toegevoegd, een en ander staat nader uitgelegd in dit clubinfo.
Wij hopen dat vele leden van onze vereniging meedoen aan dit
prachtige evenement.
Medewerkers
Als vereniging zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen
werken aan onze vogelshow. Wij zoeken nog mensen voor de
keurdag en de openingsdagen. Lijkt het je leuk om eens mee te
werken aan dit evenement, dan nodigen wij je uit om je aan te
melden bij onze secretaris. Graag bij voorkeur via de mail.
Kun je niet alle dagen dan is dat geen probleem. Je wordt namelijk
ingezet op de momenten dat je kunt en wilt.
Verloting
Ook dit jaar willen we weer een beroep doen op onze leden om mee
te werken aan de verkoop van loten . Het betreft hier de jaarlijkse
grote verloting die ten behoeven van de vogelshow gehouden wordt.
Voor de meesten is het een kleien moeite om een boekje loten te
verkopen en voor de vereniging is het een bron van inkomsten.

Wij wensen u een aangenaam en
prijzenrijk TT seizoen toe.
Het bestuur
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