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In Memoriam
Henk van Kraanen
Vogelvrienden,
Op 14 december is Henk van Kraanen overleden op 62 jarige
leeftijd. Henk laat een vrouw, twee kinderen en drie
kleinkinderen achter.
Henk was sinds 1 januari 1973 als grasparkietenkweker lid
van onze vereniging en elk jaar bezocht hij trouw onze show
om dat met iedereen bij te praten en om zijn contributie te
betalen. Dat was bij onze achtereenvolgende penningmeesters
bekend, zodat we hem ook nooit hoefden te manen.
Herhaaldelijk uitte hij ook de wens om zijn hobby weer eens
op te pakken.
Hij verwachtte daar binnenkort ook weer meer tijd voor te
hebben. Pas recent heeft hij in verband met een aanstaande
verhuizing zijn kooien te koop aangeboden.
Opnieuw verliezen we als vereniging op te jonge leeftijd een
trouw lid, die hoewel niet meer actief als kweker, wel
geinteresseerd was in het wel en wee van onze club.
Wij beseffen echter dat dit verlies in geen verhouding staat
tot het verdriet dat zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
leiden. Wij hopen dat zij de kracht zullen vinden dit verlies te
dragen.
Op 18 december hebben wij afscheid van Henk genomen.
Zijn crematie is op vrijdag 19 december om 12.00 uur in het
crematorium Noorderveld te Nieuwegein.
Wij hopen dat hij zal rusten in vrede.
Namens het bestuur
Henk Rens - voorzitter

Het komt er dan toch van…
…na een jaar van weinig tijd en gelegenheid om mijn
functie als secretaris naar behoefte te vervullen wil ik graag
mijn functie overdragen aan een nieuwe secretaris.
Vorig jaar had ik dit eigenlijk al besloten maar er was geen
opvolger te vinden dus heb ik het nog een jaar willen doen.
Echter dit jaar is dubbel en dwars gebleken dat ik de
functie niet meer kan combineren met mijn werk als
uitvaartverzorger. Mijn beroep als uitvaartverzorger is niet
in kantoortijden in te delen. Vandaar dat ik vaak een
gemaakte afspraak moet annuleren. Dit is ook het
afgelopen jaar gebleken en heb ik geen vergaderingen bij
kunnen wonen en notuleren. Het is daarom zelfs
onmogelijk geworden aan de hand van de notulen tot een
“jaarverslag van de secretaris” te komen.
Tot op heden had ik de eindverantwoording voor één
uitvaartcentrum maar vanaf 1 februari 2004 krijg ik de
eindverantwoording voor een tweede uitvaartcentrum. Dus
of er nu wel of niet een nieuwe secretaris komt, ik moet
mijn bestuursfunctie nu echt wel neer gaan leggen. Wat
ook een rol speelt, is dat ik al ander half jaar geen vogels
meer heb en zo ook een beetje de affiniteit met de hobby
kwijt ben geraakt. Ik heb me voorgenomen om wel lid van
de E.C.K.E.V. te blijven en daar waar het mogelijk is ook
wat ondersteunend werk te blijven doen. Waar ik dan met
name aan denk is het blijven drukken van de catalogus
omdat ik dit kostenloos kan doen en zodoende voor de
vereniging toch de nodige Euries in de knip houdt. Ook kon
ik dit jaar nog voor een paar pakken koffie en koekjes
zorgen zodat de opbrengst van de koffie tijdens de
tentoonstelling geheel in de clubkas kon worden gestopt. Ik
hoop ook dit te kunnen blijven voortzetten.

Rijsbosch 17
4112 MB Beusichem
0345-501231
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08.00 - 18.00 uur
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 16.00 uur

Diervoeders van o.a. de volgende merken: Wiedis
Royal Canin, Biofood, Eukanuba, Iams, Doko, Bonzo, Hills, Pedigree Pal

Speelgoed (Miniaturen) Skelters Trampolines
Vee en Diervoeders, ook voor kleine huisdieren
Veeverzorging en Geneesmiddelen
Erf- en Stalgereedschap
Afrastering
Werkkleding, Schoenen, Klompen, Laarzen, Overals.
Kunstmest
Stro - Hooi - Krullen - Zaagsel
enz. enz. enz.

Advertentie

Bij deze wil ik een beroep op u doen om er eens over na te
denken of het niet iets voor u is om mee te gaan besturen
want op zicht is het heel leuk werk en vallen de
werkzaamheden ook best wel mee (als je maar kan
beschikken over voldoende vrije tijd).
Ik zal u graag wegwijs maken en daar waar nodig is advies
geven om de functie te vervullen. Het totale bestuur zal u
ook meehelpen want een vereniging besturen doe je niet in
je eentje maar samen. Vooral met zo’n voorzitter als de
onze achter de tafel hebben we een gezellig bestuur dat
prima onder leiding staat om alles, ieder jaar weer, tot een
goed verenigingsjaar te brengen.
Ik heb het in ieder geval enige jaren met ontzettend veel
plezier gedaan en er zelfs van geleerd.
Ik hoop dat er onder u iemand is die het aandurft om zijn
vinger op te steken om mijn plaats over te nemen. Mocht
dit niet zo zijn dan zal de vereniging zonder secretaris 2004
in moeten en komen zijn taken op het bordje van de
voorzitter terecht. Dus denk er eens serieus over na en
reageer!
Rest mij nog om u allen te bedanken voor het in mij
gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren. Ik wens jullie
allemaal een goede kweek toe zodat er in november 2004
weer een spetterende show zal kunnen worden gehouden.
Sorry jongens, geen tijd meer!

Peter Winkel
PS Let op mijn nieuwe telefoonnummer

Bezwaarprocedure verlenen vergunning succes

Bezoek aan de vogelshows in Zutphen
en Apeldoorn
Evenals vorige jaren willen we weer een collectief bezoek
gaan brengen aan de Kampioen van de ANBvV op
zaterdag 10 januari in Zutphen en aan Vogel 2004 op
zaterdag 17 januari 2004 in Apeldoorn.
We gaan bij voldoende belangstelling met collectief vervoer
(een of meerdere busjes) en alleen bij minder dan 8
personen met eigen vervoer.
Beide zaterdagen vertrekken we om 09.00 uur vanaf het
Rode Kruisgebouw en rijden dan langs een of meer
opstapplaatsen rechtstreeks naar de vogelshow.
Rond half een lunchen we dan gezamenlijk en bepalen dan
het tijdstip van terugkeer.
Alleen de entreekosten komen volledig voor uw eigen
rekening omdat de entree prijs sterk varieert afhankelijk
van leeftijd, inzender en dergelijke.
Voor het vervoer naar beide shows rekenen we slechts 5
euro per lid, de rest wordt gesponsord door de club. Voor
anderen dan leden/huisgenoten geldt een prijs van 10
euro, dat is minder dan 5 cent per kilometer en de helft van
de prijs van een treinretour.
Samen gaan is dus:

• Gezelliger
• Leerzamer
• Goedkoper
Maak dus gebruik van dit aanbod
en meldt u aan bij Henk Rens
(telefoon 0345-518326).

In het verslag van de tentoonstellingscommissie en in het
openingswoord van de TT is het al genoemd:
Namens de vereniging heb ik als voorzitter bezwaar gemaakt
tegen de voorwaarden waaronder de gemeente ons toestemming
had verleend om een verloting en een vogelshow te houden.
Het bezwaar gold niet zozeer de vooraarden voor de verloting
maar veeleer het feit dat de gemeente van mening was dat voor
het houden van een vogelshow een vergunning volgens de
Algemene Politie verordening nodig is en het prijskaartje wat de
gemeente hieraan had gehangen. Een bedrag van ruim 210 Euro.
Het bezwaar is door de bezwarencommissie van de gemeente
Culemborg behandeld op 10 november, de dag na onze show.
De commissie heeft Burgemeester en Wethouders geadviseerd
om de voorwaarden te wijzigen. Hierdoor valt onze show niet
meer onder de regels van de APV en kan
er dus ook geen leges worden geheven.
Op 15 december 2003 heeft de
Burgemeester van Culemborg het advies
van de bezwarencommissie overgenomen en de omstreden vergunning
vernietigd. Ook is bericht ontvangen dat
de te betalen leges fors wordt verlaagd.
Dat houdt tevens in dat de
tentoonstelling van 2003 ook in
financieel opzicht een succes mag
worden genoemd.
Overigens zullen we tijdens de jaarvergadering met u overleggen
of ook in 2004 weer een verloting zal worden georganiseerd.
De bedoeling van de verloting is nadrukkelijk de show mogelijk
te maken en niet de kas van de gemeente, de drukker, of anderen
te spekken.
Henk Rens

Contributie 2004
Bij dit clubblad treft u de acceptgiro voor uw contributie
voor 2004 aan. Tijdens de kerstdagen heeft u alle tijd om
op uw gemak uw handtekening te plaatsen en op de bus te
doen. Als u op tijd betaalt heeft onze penningmeester nog
alle tijd om ruim voor de kascontrole en de jaarvergadering
de zaken van het afgelopen jaar goed op een rij te zetten.
Nu al kunnen wij u melden dat we in de eerste helft van
2004 de contributie niet zullen verhogen en in de 2e helft
alleen als de bondscontributie ons daartoe dwingt.
Betaal op tijd dan bezorgt u het bestuur prettige
Kerstdagen en een goed begin van 2004:

De conclusie is: de show in het Trefpunt is te doen als we niet
meer vogels krijgen dan nu. De plaats van de verkoopklasse is
ongelukkig en belemmert een goede doorstroom van de kijkers.
Maar daar zijn oplossingen voor te vinden.
Het bestuur zal dan ook in de jaarvergadering voorstellen
volgend jaar in het eerste weekend van november weer de show
in het Trefpunt te houden.
Maar we blijven zeker alert op ruimtes, die nog meer aan onze
wensen voldoen. Weet u zo’n ruimte, die voldoet aan
onderstaande eisen:
• Beschikbaar van 4 t.m. 7 november 2004
• Meer dan 100 vierkante meter vloeroppervlakte
• Aparte dames en heren toiletten
• Voldoende ruimte voor een zitje en de catering
Tip dan het bestuur.

Wij danken de
adverteerders
die dit jaar de
vele uitgaven
van dit clubblad mede
mogelijk
hebben
gemaakt.

Uiteraard wensen wij hen, maar vooral u en de uwen heel
fijne feestdagen toe.
Het bestuur

Agapornis Rosseicollis
De Agapornis roseicollis of Perzikkop dwergpapegaai behoort tot
de familie van de papegaaien. Er worden 9 soorten agapornissen
onderscheiden met daarnaast nog 6 ondersoorten. De Agapornis
roseicollis kent één ondersoort, te weten de Agapornis roseicollis
catumbella. De Agapornis roseicollis, tegenwoordig één van de
meest gehouden soorten, werd in 1793 ontdekt maar toen aangezien voor een andere soort agapornis, namelijk de Agapornis
pullaria. Pas sinds 1817 wordt de roseicollis als aparte soort
beschouwd.
Hij werd in 1860 in Europa ingevoerd en in 1869 in Duitsland
voor het eerst in gevangenschap gekweekt. De ondersoort
Agapornis roseicollis catumbella, die waarschijnlijk niet in
Nederland voorkomt, werd pas in 1955 als (onder)soort erkend.
Herkomst en leefmilieu
De Agapornis roseicollis heeft zijn woongebied in ZuidwestAfrika in Angola tot aan de oevers van de Oranje-rivier.
In zijn geboorteland leeft de roseicollis voornamelijk in droge
rotsachtige gebieden met bladverliezende bomen. In het wild
houden ze zich meestal op in kleine groepjes van 10 tot 15
vogels. Ze zorgen er voor dat ze steeds in de nabijheid van water
blijven. Hun voeding bestaat uit allerlei zaden en bessen. Doordat
ze nog wel eens op vrij grote hoogten te vinden zijn, 1500 tot
2000 meter, zijn ze vrij goed bestand tegen temperatuurswisselingen. In hun natuurlijke leefomgeving broeden ze veelal
in oude nesten van verschillende Weversoorten. Dit zijn vaak
zeer grote nesten, die veelal plaats bieden aan meerdere paartjes
roseicollis. De agapornis roseicollis is dan ook een
koloniebroeder. In de literatuur wordt zelfs vermeld dat ze de
wevers verjagen en hun nesten in bezit nemen. Ook bouwt de
Agapornis roseicollis zelf wel een nest, meestal in rotsspleten,
grotten, in oude drooggevallen waterputten of oude gebouwen,
echter zelden of nooit in bomen of struiken.
Indien ze zelf een nest bouwen gebruiken ze daarvoor lange

Op zondagmorgen is er eerst een kleine verbouwing in ons
horeca gedeelte gepleegd om te zorgen dat de gehele dag de
mensen goed konden zitten. Gelukkig bleef het ondanks de
drukte allemaal nog net te doen ook tijdens de trekking van de
verloting, die niet zo vlekkeloos verliep als we gewend waren,
was het te doen.
Toch zijn de winnende loten allemaal bekend gemaakt en die
zaten natuurlijk net niet in uw boekje, of wel natuurlijk…
Het uitkooien van de vogels was ook weer even wennen, maar
ging ook goed. Direct daarna hebben we alle stellingen
afgebroken en in de winteropslag gebracht.
Uiteindelijk hebben we meer dan 100 betalende bezoekers gehad,
veel bezoek van zusterverenigingen en bijna constante kost en
inwoning van een aantal leden.

prijswinnaars bekend en de kampioenen aangewezen.
De catalogus is snel daarna in zijn geheel geprint en gedrukt en
om 7 uur konden de eerste catalogussen al in de goede volgorde
op een stapel komen.
Voor achten was het al behoorlijk druk en even na 8 uur stonden
de mensen tot buiten toe te wachten tot ze naar binnen mochten.
Na het korte openingswoord van de voorzitter, waarin de
kampioenen van de show bekend werden gemaakt, stroomden
bijna alle inzenders de zaal in om met de keurbriefjes en de
catalogus in de hand hun oordeel te toetsen aan dat van de
keurmeesters. De hele vrijdagavond was het druk, waarbij de
eigen bardienst direct in het diepe moest.

De nachtwacht werd vrijdag morgen al vroeg gewekt door het
bestuur, dat was maar goed ook want de eerste bezoeker stond al
voor half tien op de stoep en nadien was er geen moment dat er
geen betalende bezoeker in onze show was. Op zaterdag kwamen
ook de fotografen van de regionale media hun opwachting maken
en die hebben er voor gezorgd dat er veel publiciteit aan de show
is gegeven.

stroken schors, bladeren en grashalmen. De bouwstoffen worden
vervoerd met de bevedering van de stuit en het bovenstaartdek.
Belangrijk om te weten is dat als de vogels 's winters buiten
gehouden worden ze de beschikking moeten hebben over een
nestkast omdat ze zeer gevoelig zijn voor teenbevriezingen.

Beschrijving van de soort
Man en pop zijn uiterlijk gelijk. De Agapornis roseicollis is
ongeveer 15 cm. groot.
Het voorhoofd is tot op de kruin en vandaar verticaal tot achter
de ogen rood. Deze rode kleur is ook te vinden in de wangen en
het masker maar gaat hier geleidelijk over in dieproze.Tussen
deze dieproze kleur en de groene nek bevindt zich een smalle
hemelsblauwachtige overgangszone. Het lichaam is lichtgroen.
De vleugels zijn meer donkergroen van kleur. De duimveertjes in
de vleugelbocht zijn geel. De grote vleugelpennen zijn grijs, de
ondervleugeldekveren groen met een blauwachtige tint. De stuit
is kobaltblauw. De grote staartveren tonen vanaf de basis een
rood en zwarte dwarstekening. De uiteinden van de grote
staartveren zijn kobalt. De snavel is hoornkleurig, de ogen
donkerbruin en de poten en nagels respectievelijk grijs en
donkergrijs. De kleur van de jongen is in zijn geheel bleker,
vooral het rood en het roze. De snavel is grauwgeel met op de
bovensnavel een zwarte vlek.

Broedproces in het wild en in gevangenschap
De pop legt 4 tot 5 eitjes die ze om de dag legt. Na het leggen
van het tweede eitje begint ze meestal met broeden. Het mannetje
is tijdens het broeden steeds in de nabijheid van het nest te
vinden en voert regelmatig het popje op het nest.
Hoewel het koloniebroeders zijn heeft de praktijk geleerd dat, in
gevangenschap, het paarsgewijs broeden het meest succesvol is.
Bij het in kolonieverband houden van de vogels in een volière
breken namelijk regelmatig vechtpartijen uit waarbij de tere
tenen van de vogels het dan moeten ontgelden. Het broedblok
dient ongeveer een afmeting te hebben van 25 cm. hoog en een
bodemoppervlak van 15 x 15 cm. Uit eigen ervaring weet ik dat
ze het ook prima doen in horizontale broedblokken met een
breedte van 40 cm, een lengte van 18 cm en een hoogte van 18
cm Als nestmateriaal kunnen verse (wilgen)takken gegeven
worden. Van de takken bijt de pop dan stroken schors van ca. 10
cm. die ze vervolgens in haar stuitbevedering stopt en naar het
nest brengt. In 3 tot 4 dagen wordt zo een komvormig nest door
haar gebouwd. De eitjes komen na ca. 23 dagen uit. De jongen
hebben bij het uitkomen een roodachtige donsbevedering, die
naarmate ze ouder worden, veranderd in donkergrijs.
Na de achtste dag kunnen de jongen geringd worden met
ringmaat 4,5 mm. Als ze uitvliegen, na ca. 6 weken, worden ze
nog ongeveer twee weken door de ouders gevoerd.
et is verstandig de jongen, als ze zelfstandig zijn, apart te zetten.
De ouders kunnen dan ongestoord met het tweede legsel
beginnen. Het verdient aanbeveling de vogels niet meer dan twee
legsels te laten grootbrengen.
Voeding in gevangenschap
Als voeding kan aan de vogels een zaadmengsel voor
agaporniden gegeven worden, aangevuld met eivoer, kiemzaad,
kleine stukjes fruit, bessen, groenvoer en trosgierst
Verder mogen grit en scherpe maagkiezel niet ontbreken.

Op woensdagavond 5
november hebben we
alle TT materialen bij
de Lantaarn opgehaald
en in een vrachtauto
geladen.
Die vrachtwagen
hebben we donderdagmiddag gelost en alle
materialen, die we niet
direct nodig hadden
zoals zangkasten en dergelijke hebben we meteen in depot
gehouden. Ook enkele delen van de stelling konden we niet kwijt
en moesten worden opgeslagen.
Dat betekende wel dat al het tekenwerk om de kooien een
precieze plaats in de stellingen toe te kennen voor niets was.
Het betekende ook dat we nu wel weten dat je 100 kooien kleurkanaries in 3 stelling delen kunt plaatsen.
Met veel schuiven passen en meten kregen we donderdagmiddag
de stellingen in de zaal en later de vogels in de stellingen.
Er bleef nog precies genoeg ruimte voor 1 keurmeester over in de
zaal, de andere keurmeesters werden in de hal geparkeerd, die
eerder als inbrenghal had gefunctioneerd.
De nacht van donderdag op vrijdag was een drukke nacht: alle
vogels moesten nog met ringnummers in de computer worden
ingebracht en de definitieve klassenindelingen moesten worden
gemaakt. Het was al ver na middernacht eer eindelijk het licht
uitgang en de nachtwacht zijn kermisbed op kon zoeken.
Op vrijdag morgen was er om 7 uur al koffie en ruim voor de
eerste vogels op de TT Tafel kwamen was er al licht bij de vogels
zodat ze eerst goed konden eten.
Er was weinig plek om gezellig te koffietafelen zodat de
keurmeester Verboom. Van der Linden, Berlee, Kreijveld en
(terugvan weggeweest) Arie Koek snel aan hun werk begonnen.
Voor de lunch was de eerste keurmeester klaar met zijn werk
maar het was na drieën dat de laatste vogels gekeurd waren, de

De meeste shows zijn nu achter de rug en iedereen weet weer wat
zijn vogels waard zijn. Letterlijk en figuurlijk.
Onze kwekers is gelukkig het lot dat de vogels geruimd moesten
worden door de vogelpest bespaard gebleven en we hadden
misschien mede daardoor meer vogels dan vorig jaar op onze
show.
De voorbereidingen voor de Tentoonstelling beginnen altijd al
meer dan een jaar daarvoor. Dan spreken we met de zaaleigenaar
de datum af, contracteren de keurmeesters en informeren de
bond. Ook in 2002 is dat zo gegaan maar alles is anders gelopen
dan we dachten. Naar aanleiding van de aangekondigde forse
verhoging van de zaalhuur gingen we uitkijken naar een andere
locatie. Daarvoor hebben we een enquête uitgeschreven onder de
leden. Eerst om te oriënteren, maar toen de ons de huur werd
opgezegd, noodgedwongen. Na veel verkenningen in de
omgeving zijn we er in geslaagd het Trefpunt te huren op de
oorspronkelijk geplande data, zodat we in ieder geval met de
gecontracteerde keurmeesters aan de slag konden.
Het Trefpunt is kleiner, de spullen kunnen er niet opgeslagen
worden en we moesten veel improviseren. Door de enquête
wisten we dat er voldoende bereidheid was onder de leden/
inzenders om de tentoonstellingscommissie te helpen met alle
nieuwe zaken die zich voordoen.
Voor de voorbereiding van de TT gebruiken we al jaren een min
of meer vast draaiboek waarin alle elementen waaraan we
moeten denken zijn opgenomen. Dit draaiboek hebben we dit jaar
voor een groot deel kunnen herschrijven.
We kennen allemaal wel het beeld dat een nieuwe vogel, die je
op een show koopt, thuis in het hok toch wat kleiner is als je zelf
dacht. Nu dat hadden we ook met het Trefpunt: de zaal was
kleiner en onze stellingen waren groter dan we van te voren
hadden bedacht. Meten is weten, dus we zijn nu in de vroege
morgenuren met een meetlint in actie geweest om nu eens precies
op te meten hoe lang zo’n stelling is.

Activiteiten in januari 2004
De afgelopen jaren hebben we steeds op de tweede
zaterdag van januari een nieuwjaarsreceptie/vogelmarkt
gehouden. Gelet op de opstelling van de gemeente, de
geringe opkomst vorig jaar en het feit dat we nu op die
tweede zaterdag naar Zutphen gaan heeft het bestuur
besloten de vogelbeurs dit jaar te laten vervallen.
Het programma voor januari 2004 ziet er nu als volgt uit:
3 januari: Vogelmarkt Boskoop + inbrengen vogels Zutphen
10 januari: Bezoek Bondskampioen Zutphen
?? januari: Spelletjesavond (Kaarten, sjoelen enzv)
17 januari: Bezoek vogel 2004 Americahal Apeldoorn
27 januari: Jaarvergadering in het Rode Kruisgebouw

Vogelvereniging viert feest
Culemborg-Tijdens een feestavond die op zaterdag 29 november
in een overvol Rode Kruisgebouw werd gehouden, heeft de
Eerste Culemborgse Kanarie- en Exotenvereniging teruggekeken
op het afgelopen verenigingsjaar en werden de kampioenen van
de onlangs gehouden vogelshow gehuldigd en werden de overige
prijzen uitgereikt.
In zijn openingswoord en het TT-verslag keek voorzitter H. Rens
terug op een roerig jaar. Niet alleen de vogelpest gooide roet in
het eten maar ook de overgang naar een andere locatie en veel
strengere eisen van de gemeente gaven veel extra werk. Doordat
de vereniging nu veel dingen zelf moest regelen was de
betrokkenheid en de inzet van de leden toegenomen. Dat dit niet
ten koste is gegaan van de kwaliteit van de vogels blijkt ook uit
het feit dat Culemborgse vogels ook op de onlangs gehouden
grote wedstrijden in Tiel en IJsselstein het kampioenschap
behaalden.

Vervolgens nam plv voorzitter F. Stap het voor zijn rekening om
de kampioenen in het zonnetje te zetten.
De kampioenen bij de senioren waren Henk van Valkenburg bij
de kleurkanaries, Bram van Velden bij de postuurkanaries, Henk
Rens bij de tropische vogels, Jan Middelkoop bij de parkieten.
Henk van Valkenburg won ook de beker voor de 7 beste zelfgekweekte vogels. Het bondsschild, dat ter beschikking is gesteld
van de Algemene Nederlandse bond van Vogelliefhebbers is
gewonnen door Bram van Velden.
De kampioenen bij de jeugd waren Marco van Driel, die zowel
jeugdkampioen bij de tropen als bij de parkieten werd en Bart
Hommelberg bij de postuurkanaries, die ook de mooiste vogel in
de jeugdklasse had.
De overige groepswinnaars waren:
Kleurkanaries: J.F.A. Pieters, J.A. de Rooij, H. van Valkenburg
en W. van der Zande
Postuurkanaries: A. van Velden, M.H.G. Hommelberg en L.R.A.
van Munster
Europese Cultuur: E. van ’t Lam
Tropen: P. Meijer en H. Rens
Parkieten: J. Middelkoop
Duiven en kwartels: H. Rens
Verslag van de TT-commissie 2003
Het bovenstaande persbericht dat in de huis aan huisbladen van
Culemborg en omgeving is verstreken vertelt in het kort van de
prijsuitreiking die traditioneel de afsluiting van onze TT is.
Omdat niet iedereen bij de prijsuitreiking aanwezig kon zijn
hierna een deel van het t verslag van de TT-commissie.
Dat voorkomt dat we dingen dubbel doen, het spaart tijd, maar
wat nog belangrijker is het kort de momenten dat er maar een
persoon praat en vele andere gedongen zijn te luisteren fors in.
Want dat is toch het belangrijkste van deze avond, dat we met
elkaar bijeen zijn om over onze hobby te praten.

