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Op de ledenbijeenkomst op 16 oktober is onze oud-voorzitter en Erelid
Hans Hendriksen herdacht, die op 2 oktober is overleden. Hans werd 79
jaar.
In dit blad de laatste informatie over onze jubileum show.
26 leden hebben ongeveer 250 vogels ingeschreven.
De inzenders vinden hun kooinummers in dit clubblad.
Drie van onze leden hebben deelgenomen aan de speciaalclubwedstrijd van
de Exoten en Parkieten in Heeswijk. Twee maal goud, twee maal zilver en
een hoofdgroep kampioen bij de duiven werden behaald.
Er is verwarring ontstaan over de datum van de feestelijke prijsuitreiking:
Dat is zaterdag 15 december!
Bijgevoegd bij dit blad ook een brief speciaal voor u van ons hoofdbestuur.
Met daarin een oproep om allemaal in te zenden op de Bondskampioen in
Zutphen. Als u er tegen op ziet om zelf de vogels naar Zutphen te moeten
brengen: we kunnen collectief vervoer van en naar de Kampioen regelen.

Noteert u alvast even in uw agenda?
8 november
9 november
10 november
11 november

Opbouw en inbrengen vogels
Keuring en opening om 20.00 uur
TT open van 10.00 tot 18.00 uur
TT open van 10.00 tot 16.00 uur
met demonstraties zangvogels

Agri-shop
24 november Kaartavond met mooie prijzen

Rijsbosch 17
4112 MB Beusichem
0345-501231
E-mail:
deheus.beusichem@versatel.nl

15 december Feestelijke prijsuitreiking en afsluiting jubileumjaar
5 januari 2008 Bezoek aan de kampioen in Zutphen

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Vrijdag

08.00 - 18.00 uur
08.00 - 20.00 uur

Zaterdag

08.00 - 16.00 uur

Nieuw:
•
•
•
•

PAVO & Havens Paardenvoeders
Cavalor paardenvoeders
Paardenverzorgingsartikelen
o.a. Oster kammen en borstels
Carocroc:
Honden- en Kattenvoeders

Verslag van de ledenvergadering dd 16-10-2007
Aanwezig :

21 personen

Om ± 20.10 uur opende de voorzitter de vergadering, waarna hij eerst
aandacht vroeg i.v.m. overlijden van onze oud voorzitter en erelid de heer
Hans Hendriksen.
In het clubblad van oktober zal een memoriam worden geschreven.
Vanavond ligt de nadruk op het inschrijven voor de naderende TT.
De inschrijving loopt op zich goed en er wordt nogal wat verwacht van
onze vogels mede gezien het feit dat bij de TT van de speciaal club voor
inzenders van de ECKEV 2 x goud en 2 x zilver is gespeeld.
De prijzen voor de loterij worden bespoken en m.n. de 1e prijs zijnde een
LCD TV welke door EXPERT genereus is gesponsord en de 2e prijs zijnde
een half varken of vleesbonnen ter waarde van een half varken net wat de
winnaar wenst.
SAMSUNG 51 cm LCD-TV met HDMI en DVI
Samsung-monitoren zijn volwaardige TV-toestellen in een
krachtig design. Met uiterst snelle responstijd van 5 ms en 51
cm beeldscherm in breedbeeldformaat. De hoge helderheidsen contrastwaarden zorgen voor een optimale beeldweergave.
Voorzien van HDMI (digitale scart) en DVI aansluiting.
Type: 2032MW.
Van 399,- nu voor de prijs van maar één lootje

Dit jaar is het voor het eerst mogelijk kleine parkieten in te sturen met de
mogelijkheid om 92 punten te verkrijgen in tegenstelling tot het verleden
waarbij de kleine parkieten maximaal 83 punten gegeven werd.
Inzending is mogelijk voor alle vogels zij het dat deze geringd moeten zijn
en aan de eisen voor de TT voldoen
Zondagmorgen zal er een mogelijkheid zijn om zang kanaries te beluisteren
10.30, 11.30 en 12.30 zullen om beurten timbrados harzers en waterslagers
te beluisteren zijn.
De kwekers zullen aanwezig zijn om alle vragen te beantwoorden.

De benodigde keurmeester hebben allen toegezegd te komen, dit betekend
dat we weer 4 keurmeesters aanwezig zullen hebben op vrijdag 9 november, die ook werk genoeg hebben op misschien de tropen keurmeester na.

de vogels er naar behoefte van kunnen opnemen. Deze vogels zijn dol op
distelzaadjes, die u gerust bij kunt voeren. Ook kleine insecten, eivoer, besjes
en groenvoer(onkruid)worden goed opgenomen.

Deze TT zullen de volgende keurmeesters aanwezig zijn:
Mevr. T Kersten- Noy
De Heer J Bonné
De Heer A.C.Bruin
De Heer P.J.H.Stijnen

Putters zijn gemiddeld actieve vogels die zich vooral in het groen ophouden.
De mannen zingen erg mooi en helder, maar ook sommige vrouwtjes zingen,
al is het lied wat minder indruk wekkend.

Op dit moment zijn de volgende aantallen vogels ingeschreven:
Kleur
35
Europesche cultuur 27
Postuur
65
Tropen
48
Parkieten
67
Totaal
242 ingeschreven vogels
De spelregels voor de TT stonden beschreven in het maandblad van
september. Er is i.v.m. met ons Jubileumjaar door de bond een speciale
prijs (een extra bondsschild) ter beschikking gesteld.
Dit schild zal als prijs dienen voor de beste aangewezen derby vogel.
Verkoopklasse:
Voor de verkoop klasse kunnen alleen eigen kweek vogels met liefst de
aanduiding man of pop ingebracht worden
Inbrengen van de vogels zal op donderdagavond om 21.00 uur zijn en de
officiële opening op vrijdagavond om 20.00 uur
Licht:
Voor de keurbakken en boven de stellingen zijn nieuwe lampen (kleur
0950 daglicht imitatie) aangekocht voor een speciaal prijsje.
Getracht zal worden (indien gewenst) met de leverancier te overleggen om
ook voor de leden tegen deze speciale prijs ook de lampen aan te kunnen
schaffen

Er zijn verschillende kleurmutaties opgetreden en vastgelegd. Een aantal
ervan is bruin, agaat, pastel, isabel, wit ino, witkeel(bont), geelbuik en
gepareld.
Het nest wordt op een hoge plaats in de volière gebouwd, zo mogelijk in een
dichte begroeiing(conifeer), maar ook van nestkastjes maken ze gebruik. ze
hebben een voorkeur aan lichtgekleurd nestmateriaal, zoals schapenwol.
Putters leggen gemiddeld 3 tot 6 eitjes. Deze zijn lichtblauw van kleur en
hebben bruine spatjes. De eitjes worden in gemiddeld 13 tot 15 dagen door
het vrouwtje uitgebroed. Wanneer er jongen zijn, maar liever ook nog in de
tijd ervoor en erna, kunt u de dieren naast hun normale zaadmengsel dagelijks
kleine hoeveelheden kleine insecten in diverse stadia(larven, eitjes, poppen)te
eten geven en ook wat groenvoer (paardebloem, herderstasje, vogelmuur),
gekiemde zaden, eivoer en fruit. Met betrekking tot de dierlijke eiwitten
hebben ze hebben ze doorgaans een voorkeur aan bladluis, buffalo-en
meelwormen. Na ruim twee tot knap drie
weken vliegen de jongen uit.
Ze worden vervolgens nog eenzelfde periode
door ouders- maar voornamelijk door het
mannetje- gevoerd en begeleid totdat ze voor
zich zelf kunnen zorgen. De jongen hebben
dan nog niet hun volwassen kleur, want die
laat nog een aantal weken op zich wachten.
Putters die in een goede conditie zijn, kunnen
direct na het grootbrengen van de jongen alweer aan een nieuw broedsel
beginnen.

de beschermde vogel soorten. Er gelden strenge wettelijke eisen en restricties
ten aanzien van het houden van eventuele overdracht.
De Distelvink komt in Europa, West en Centraal-Azie, Noord-Afrika voor en
de grootte is ongeveer 12 tot 17 centimeter.
Het is niet eenvoudig om de verschillen tussen de geslachten te zien. Een
geoefend oog ziet het verschil aan kleine details. Zo hebben mannetjes vaak
een wat langere snavel en loopt het rood op de kop wat verder door naar
achteren. De snorharen en de vleugelbocht zijn bij de mannetjes diepzwart.
Bij de vrouwtjes zijn deze bruingrijs van kleur. Zowel het mannetje als het
vrouwtje van deze soort zingt.

Lotenboekjes:
Alle lotenboekjes zijn uitgedeeld en we gaan er dus vanuit dat ze ook
verkocht zijn aangezien afgesproken was dat het terug geven van de loten
tot uiterlijk 16 oktober mogelijk zou zijn
Rondvraag:
Hiervan wordt verder geen gebruik gemaakt en met de opmerking dat we
op: 24 november weer een kaartavond zullen houden
15 december de feestavond met prijsuitreiking zullen houden
Beide in het Rode Kruisgebouw sloot de voorzitter pm 21.45 uur de
vergadering
Jan Pieters Secretaris

Deze vogels passen zich doorgaans uitstekend aan in een volière van
gemengde samenstelling en kunnen het onderling doorgaans ook prima
vinden. Wanneer u graag broedresultaten wilt, kunt u het beste slechts een
koppel per verblijf houden, zonder andere volièrebewoners die het kweek
paar kunnen verstoren. Houd deze vogels niet bij kanaries, omdat de soorten
onderling bastaarden.
Putters kunt u zowel in een buitenvolière als in een kamervolière of kooi
houden. Belangrijk is dat de behuizing goed beplant wordt, want dan voelen
de vogels zich namelijk beter op hun gemak. Geschikte beplanting bestaat
voor een deel uit groenblijvers, zoals coniferen en sparretjes. Ook de
zogenaamde 'kweekbox', kan een prima onderkomen bieden aan een koppel
van deze vogel.
Putters zijn uitstekend aangepast aan ons klimmat, maar tijdens de winter is
een goede beschutting wel noodzaak. Staat de volière op een beschutte plaats
en is er ruim voldoende groen om in te schuilen, dan zijn overige
aanpassingen overbodig. In andere gevallen wordt een nachthok op prijs
gesteld.
U kunt deze vogels als basis een zaadmengsel voor wildzangvogels geven,
maar ook het zogenaamde `volierezaad` waarin een keur aan verschillende
zaden voorkomt, wordt goed opgenomen. Zoals voor alle overwegend
zaadetende vogels geldt, hebben ookdeze vogels behoefde aan scherpe
maagkiezel en grit. Dit moet dan ook altijd in de volière aanwezig zijn, zodat

Uitnodiging Kaartavond
Op zaterdag 24 november organiseren we weer een kaartavond in het
Rode Kruisgebouw. Alle leden en hun huisgenoten zijn welkom, de
inschrijving is gratis en we hebben mooie prijzen.
De zaal is open om 19.30 uur
De loting begint klokslag om 20.00 uur.

In Memorium Hans Hendriksen

De Distelvink

Begin oktober kregen wij het bericht dat onze oud-voorzitter en erelid van onze
vereniging Hans Hendriksen op 2 oktober is overleden.
Hans Hendriksen hield vogels en hij hield ook van vogels.
Met name de kanaries hadden zijn hart gestolen. Kleurkanaries, Postuurkanaries
en zelfs zangkanaries heeft hij gehouden. In zijn hok naast de garage wist hij met
simpele hulpmiddelen zeer goede resultaten te bereiken. Hij had ook goede
vogels, verschillende malen is hij met één van zijn postuurkanaries binnen onze
vereniging ook kampioen geworden.
Na het overlijden van Hans zijn vrouw, verloor hij de animo voor het kweken van
de vogels. Omdat hij niet echt meer een partner had waarmee hij de ups en downs
kon delen, miste hij de stimulans om door te gaan. Hoewel, als hij op de landelijke
show in Zutphen, een stel mooie Borders zag, begon het toch telkens weer te
kriebelen.

Voor onze tentoonstelling zijn aardig wat Europese Cultuurvogels
ingeschreven, waaronder putters. Reden genoeg voor uw redactie om deze
soort, die ook wel distelvink wordt genoemd, eens extra in het zonnetje te
zetten. Er zijn veel verschillende ondersoorten van de putter
De meestgehouden soort is de beschreven kleine putter, ook wel elsen putter
genoemd, en de grote putter(Carduelis carduelis major). De putter behoort tot

Laat ook de verkoopklasse een reclame voor onze vereniging zijn. Zorg
voor passende, schone kooien met maximaal twee vogels per TT-kooi.
Van elke verkochte vogel komt 10% ten goede aan de vereniging.
Markten waarop gevogelte (met uitzondering van sierduiven) wordt
verhandeld, zijn in Nederland nu niet toegestaan. Ook het verhandelen van
deze vogels op tentoonstellingen of keuringen is niet toegestaan.
Onder 'gevogelte' wordt verstaan: pluimvee, alsmede andere gehouden
dieren van een soort behorende tot de orde van de eendvogels
(Anseriformes), tot de families van de struisvogels (Struthionidae), emoes
(Dromaiidae) en nandoes (Rheidae) en de familie van de duiven
(Columbidae).

Jarenlang heeft Hans in verschillende functies leiding gegeven aan onze Eerste
Culemborgse Kanarie en Exotenvereniging. Eerst als secretaris en vervolgens
bijna tien jaar als voorzitter.
Dat deed hij ook nog toen hij zelf geen vogels meer had. Hij vond zelf eigenlijk
dat dat niet kon. Maar zo redeneerden wij in het bestuur: Hans heeft nog altijd
kippen, kippen zijn ook vogels, dus dat kan best!.

Het tijdelijk verzamelen op één plaats van deze vogels afkomstig van
verschillende plaatsen (wedvluchten, culturele evenementen, tentoonstellingen, keuringen of andere tijdelijke evenementen) is alleen onder
voorwaarden toegestaan:
a. als de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) regio minimaal acht dagen
van tevoren op de hoogte is gesteld van de bijeenkomst

Na de bestuursvergaderingen, die we bij de bestuursleden thuis houden, bleef
Hans altijd graag nog even na praten, vooral over zijn tijd bij het Spoor waar hij
veertig jaar in verschillende functies en op verschillende standplaatsen heeft
gewerkt. Ook hier op het oude station van Culemborg. Toen het museum het
Elisabeth Weeshuis een aantal jaren geleden een uitgebreide tentoonstelling hield
over de invloed van de spoorwegen op Culemborg was Hans het die niet alleen
zijn uniform maar ook zijn kennis en ervaring gaf om daar een succes van te
maken.
Na 40 jaar werken bij het spoor kon Hans met wat we tegenwoordig vroeg
pensioen noemen. Maar dat betekende niet dat hij stil ging zitten. Overal in
Culemborg kon je hem tegen komen:
Op zijn land aan het Bakelbos of op zijn spoortuin langs de Otto van Reesweg
Bij de bakker
Bij de boer, waar hij hielp melken en hooien.
Altijd en overal was hij bezig. Zijn spieren en wilskracht waren soms wel een
sterker dan de rest van zijn lijf.

b) als het gevogelte uit Nederland afkomstig is;
c)

als het gevogelte bij aankomst, voordat het wordt toegelaten, is
onderzocht door een dierenarts.

d)

als de dieren (bij tentoonstellingen of keuringen) een verklaring
hebben van inenting tegen Newcastle disease.

Dit geldt dus niet voor tentoonstellingen met kanaries, parkieten en andere
exotische vogels. Dit houdt dus alleen in dat verenigingen die een tentoonstelling organiseren waar ook kwartels en duiven worden gevraagd dit
dienen te melden bij de V.W.A. uit uw regio.
Wij wensen iedereen een succesvolle show en komt u als leden ook
tussendoor met uw huisgenoten bezoeken. Wij rekenen voor al onze
consumpties lage prijzen en de meeropbrengst komt weer rechtstreeks ten
goede aan onze vereniging.
Met vriendelijke groeten
De TT-commissie

Bij zijn aftreden is Hans benoemd tot erelid van onze vereniging. Ook daarna
bleef hij betrokken bij het bestuur. Direct vanuit zijn kennis en ervaring, maar
liever indirect op de achtergrond. Met hem konden wij als er problemen in het
bestuur of in de vereniging waren altijd even rustig overleggen om te kijken hoe
we met de minste schade voor iedereen tot een oplossing konden komen.

Tot vorig jaar was Hans ook altijd betrokken bij onze vogelshow. Hoe vroeg wij
ook waren om vrijdag of zaterdagmorgen om de zaal te vegen of de vogels te
voeren: Hans was altijd nog vroeger op en trakteerde als hij terug kwam van de
Bakker op vers gebakken krentenbollen. De nieuwe show staat nu voor de deur,
maar dat element komt niet terug en zullen we missen. Zoals wij allen hem
moeten missen.
Op zaterdag 6 oktober hebben wij met een delegatie van het bestuur afscheid van
Hans genomen en samen met veel belangstellenden naar zijn laatste rustplaats
begeleid. Een rustplaats waar je op een mooie dag de vogels in de Plantage volop
kan horen zingen. We hopen dat Hans daar mag rusten in vrede.
Het bestuur

Informatie voor de inzenders,
In dit clubblad treffen de inzenders de door hen ingeschreven vogels aan
met daarbij vermeld het kooinummer voor deze vogels. Laat u niet in de
war brengen door de vermelding Speciaalclub Exoten en Parkieten. Van
deze club hebben we dit jaar het TT-programma op proef en deze
vermelding is niet te verwijderen.
Na de keuring worden de kooien over gestickerd met ons eigen logo.
De kooinummers zitten in deze enveloppe ingesloten. Indien onverhoopt
een nummer ontbreekt verzoeken wij U ons even te bellen, eveneens indien
U een nummer in de enveloppe vindt wat niet op Uw lijst voorkomt. Deze
extra kooinummers svp meenemen tijdens het inbrengen.
Wij verzoeken U de kooinummers zo hoog mogelijk midden op het zwarte
voorvlak van de TT-kooi te plakken. Indien U ze te laag bevestigd valt een
deel van het nummer weg achter de rand van de TT-stellingen.
Ook indien U op Uw inzendformulier al een ringnummers had vermeld
verzoeken wij U dat op het formulier nogmaals te doen en dit formulier bij
het inbrengen mee te nemen. U kunt per hoofdgroep een derby vogel
aanwijzen. Voor de mooiste derby vogel is een extra prijs beschikbaar.
U krijgt deze brief tezamen met uw keurbriefjes en uw catalogus op
vrijdagavond terug na de officiële opening en het is dan tevens uw
afhaalbewijs voor de zondag.
Wij verwachten de inzenders met deze brief en vogels donderdagavond 3
november vanaf 21.00 uur in het Rode Kruisgebouw. We streven ernaar
alle vogels om 22.00 uur op hun plaats in de stelling te hebben. U hoeft dit
jaar Uw vogels niet zelf van water te voorzien. Dat gebeurt door de leden
van de TT-commissie als de vogels in de stelling staan. We denken zo de
inname van de vogels te bespoedigen.
De schone, dikbuikige flesjes dient u omgekeerd aan de TT-kooi te
bevestigen.
Tijdens het inbrengen is de bar open.
Voor de verkoopklasse geldt geen maximum van het aantal in te brengen
vogels. Deze vogels kunt U ook vrijdagavond of zaterdagmorgen tot 12.00
uur inbrengen. De vogels uit de wedstrijd kunnen zonder beperking te koop
worden gezet. Opgeven aan de medewerkers van de verkoopklasse tot
zaterdagmorgen uiterlijk 12.00 uur.
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