Februari 2008

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

Het E.C.K.E.V. - bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:

H. Rens
Otto van Reesweg 45
4105 AB Culemborg Tel: 0345 – 518326

Secretaris:

J.F.A.Pieters
Merwedestraat 3
4102 GL Culemborg

Tel.: 0345 – 520664

J.M. van Driel
Schoolhof Oost 10,
4105 AS Culemborg

Tel.:06-23697060

F.W. Stap
Margrietstraat 8,
4116 CR Buren

Tel.: 0344 – 571896

P.L.A. Winkel
Gandhi 61
4102 HG Culemborg

Tel.: 06 - 46076368

M. Verlangen
Gandhi 215
4102 HL Culemborg

Tel.: 0345 – 517450

M.H.G. Hommelberg
Tulpstraat 59
4101 GK Culemborg

Tel.: 0345-519371

Penningmeester/
ledenadministratie
e

2 Voorzitter:

e

2 secretaris

e

2 Penningmeester:

Materiaalbeheer:

Ringencommissaris:

Jan Middelkoop
Heinsiusstraat 16
4105 DG Culemborg Tel.: 0345 516997

Voorkom teleurstellingen, dus bestel op tijd. Bij twijfel even een belletje naar Jan.
Redactie clubblad: H. Rens, (e-mail redactie@eckev.nl ) en J. Pieters
Omslag Logo COM 2008
Website: www.eckev.nl (nieuw!) Informatie: info@eckev.nl
Contributie bedraagt € 27,00 per jaar, te voldoen voor 1 januari van het betreffende
jaar. Opzeggen voor 1 juni resp. 1 december. Inschrijfgeld voor nieuwe leden
bedraagt € 2,00 Bankrekening 31.25.09.294 Rabobank Culemborg t.n.v.
penningmeester E.C.K.E.V. Girorekening 3980719

Uitnodiging jaarvergadering
Geachte vogelvrienden,
Hierbij nodigen wij U uit deel te nemen aan de algemene ledenvergadering,
die zal worden gehouden op dinsdag 26 februari 2008 in het Rode Kruisgebouw aan de Otto van Reesweg 10 te Culemborg. Aanvang: 20.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag van de secretaris over 2007

Zie publicatie in het clubblad

4. Verslag van de penningmeester over 2007 Wordt ter vergadering verstrekt
5. Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrole is geschied door de heren Hagenaars en van ’t Lam.
6. Nabeschouwing TT 2007
Bij dit punt zullen ook de nog openstaande prijzen worden uitgereikt.
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn de voorzitter en de 2e penningmeester.
Tegenkandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden.
8. Vaststellen begroting voor het jaar 2008.
9. Voorstellen van het bestuur
Het jaarprogramma is gepubliceerd in het clubblad:
Indien U suggesties heeft voor sprekers dan vernemen wij dat graag.
10. Rondvraag
11. Sluiting
.
Het bestuur.

Clubblad sneller dan het licht
Enkele leden hebben het clubblad hebben het vorige clubblad heel snel
ontvangen: nog voor de excursie aan Vogel 2008 was afgerond lag het verslag
al in de bus en was het clubblad via het internet te lezen.
Via de website kunt u nu in minder klikken op het clubblad komen.
De website is per 1 januari aangepast en vanaf de startpagina klikt u nu in één
keer door!
Contributie 2008
Bij het vorige clubblad zat de acceptgiro voor het jaar 2008. Nog niet iedereen
heeft zijn contributie voor het nieuwe jaar betaald. Doet u dat snel?
Het mag natuurlijk ook contant bij de penningmeester op de jaarvergadering.
Extra kaarten
Op veler verzoek is er zaterdag 8 maart weer een kaartavond. We vragen een
bijdrage van 2,50 per persoon en zorgen ook die avond weer voor mooie
prijzen en lekkere hapjes.

Bezoek aan de vogelshow
COM Mondiale 2008
Op zaterdag 26 januari hebben we met een leuke
groep een bezoek gebracht aan de wereldshow
in Hasselt.
Na een wat rommelige start omdat niet gehele
duidelijk was wie er nu wel en niet mee wilden gaan reden we om kwart over
tien onze twee busjes het terrein van de Grensland-hallen aan de ring van
Hasselt op.
Het krioelde daar al van de vogelliefhebbers en na een toegangskaartje (€10,-) en een catalogus (€ 12,--) te hebben gekocht kregen we een armbandje om
en mochten de grote hal in waar 18.000 vogels hoofdzakelijk in papieren TTkooien stonden opgesteld.
Het licht in de hal was moeilijk om de vogels goed op kleur te kunnen
beoordelen en 18.000 vogels zijn er te veel om allemaal te kunnen bekijken.
Wel zijn we allemaal naar de twee collies van Leon van Meegdenburg wezen
kijken. Zowel zijn groene als zijn oranjemasker Rosseicollis kregen 88 punten
en vielen daarmee buiten de prijzen.
Wel in de prijzen vielen onze keumeesters voor de aankomende show Tiny
Blokx en Albert de Bruin. Beiden prolongeerden hun wereldtitel uit Duitsland. Wij hebben beide heren (en de overige ons bekende prijswinnaars) van
harte gefeliciteerd met dit goede reultaan.

Rubriek 5: bevedering.
In deze rubriek wordt de bevederingtoestand van de vogel beoordeeld.
De bevedering dient ongeschonden te zijn, zonder slijtage en vrij van vuil.
De bevedering dient strak tegen het lichaam gedragen te worden.
Zeer ernstige bevederinggebreken worden tevens in de rubriek 6 bestraft.
Rubriek 6: algemene conditie.
Onder deze rubriek valt de beoordeling van de algemene lichamelijke
gesteldheid en showtoestand van de vogel.
Grove gebreken zoals het missen van nagels en tenen of andere blijvende
gebreken, maken dat de betreffende vogel niet voor puntenwaardering in
aanmerking komt.
Een zwaar gehavende bevedering wordt niet alleen bestraft in de rubriek 5
maar is ook bepalend voor de conditie als we de betekenis hiervan wat ruimer
nemen, zodat ook bij dit onderdeel puntenaftrek plaats vindt.
KEURSCHAAL.
Alle vogels worden gekeurd in dezelfde keurschaal

Heel mooi waren de volieres die door de leden van de werkgroep Veldhoven
en de Limburgse vereniging voor Europse vogels waren ingericht. Met het
skelet van partytenten en kunststof gaas hadden ze met veel natuurlijke
materialen een prachtige biothoop voor de vogels gecreerd. De bankjes hierbij
maakten het tot een rustpunt in de immens drukke hal.
Voer voor de vogels was in dehal gemakkelijk aan teschaffen. Als de
bezoekers iets wilden eten of drinken stond je al gauw meer dan een half uur
in de rij, zodat van het plan om gezamenlijk te lunchen weinig terecht kwam.
Gelukkig hadden we van tevoren al de tijd afgesproken waarop we weer
zouden verzamelen voor de terugreis, zodat iets over zessen de bezoekers
weer thuis en de busjes weer terug bij de eigenaren waren.
Henk Rens.

Forpus passerinus

ALGEMENE KEURTECHNIEK FORPUSSEN
Inrichting van het keurrapport.
Als voorbeeld dient het keurbriefje, dat op internationale wedstrijden door de
C.O.M. wordt gebruikt. Die keurbrief uit 6 rubrieken.
Rubriek 1: kleur en tekening.
In deze rubriek beoordelen we de lichaamskleur, inclusief de kleur van poten,
de nagels en de snavel .
Het gaat hier om de juiste standaardkleur, kleurdiepte en kleurregelmaat. Ook
wordt, voor zover aanwezig en omschreven in de standaard, de tekening van
de kop, de vleugels, de staart en het lichaam in deze rubriek beoordeeld.
Hierbij gaat het vooral om de kleurafscheidingen en waar deze moeten lopen.
Ook de kleur van de tekening wordt in deze rubriek beoordeeld.
Rubriek 2: vleugeldracht, type en houding.
In deze rubriek wordt de vorm en de houding van de vleugels beoordeeld, als
ook de wijze waarop de vleugels worden gedragen. Verder beoordelen we in
deze rubriek het type van de vogel. Onder type verstaan we de onderlinge
lichaamsverhoudingen; het model of de vorm van de vogel. Als laatste
onderdeel in deze rubriek krijgt de houding van de vogel aandacht.
De houding draagt in belangrijke mate bij aan het type van de vogel.
Een vogel kan van nature een slechte houding hebben (erfelijke aanleg), maar
een slechte houding kan ook het gevolg zijn van verminderde lichamelijke
conditie of psychische oorzaken hebben. Maar ook niet gestandaardiseerde
vogels moeten tijdens de keuring een actieve en natuurlijke houding tonen.
Het doorgezakt of in elkaar gedoken op stok zitten is fout, evenals het niet
gesloten dragen van de vleugels en gekruiste vleugels.
Genoemde fouten hebben ook een negatieve invloed op het type.
Rubriek 3: formaat.
Het onderdeel formaat behoeft weinig uitleg. Bedoeld wordt de totale lengte
van de vogel. Type en formaat hangen nauw samen; m.a.w., type en formaat
moeten in harmonie met elkaar zijn.
Rubriek 4: poten / tenen / nagels.
In deze rubriek wordt uitsluitend de toestand van poten, de tenen en de nagels
beoordeeld en niet de kleur ervan, dit laatste wordt in rubriek 1 beoordeeld.

Veel zuidelijke vogels in Nederlandse tuinen
Het aantal vogels uit Zuid-Europa dat zaterdag is gesignaleerd in Nederlandse
tuinen is opvallend hoog. Dat constateert zegsman Hans Peeters van de
Vogelbescherming Nederland zaterdag na de eerste
dag van de vijfde Nationale Vogeltelling.
Deelnemers kunnen het hele weekend een uur lang
noteren wat voor vogels zij op het balkon of in de
tuin zien.
Overwinteren
Peeters constateert na één dag opvallend veel
meldingen van Europese kanaries, tjiftjafs, witte
kwikstaarten en zwartkoppen: allemaal vogelsoorten die normaal vooral in
Zuid-Europa overwinteren. "Het is nog te vroeg om hier conclusies aan te
verbinden", waarschuwt de vogelexpert. "Maar het is op z'n minst zeer
opmerkelijk te noemen." Ook het aantal ijsvogels dat in tuinen wordt
gesignaleerd is groter dan verwacht.
Tellingen
De zegsman van de Vogelbescherming noemt de Nationale Vogeltelling
sowieso "een groot succes". De organisatie kreeg zaterdag al twee keer zoveel
tellingen als vorige jaar: 3000 tegenover 1500. Het totale aantal deelnemers
na twee dagen was in 2007 ruim 10.000. Op basis van deze telling stelt de
Vogelbescherming de Nationale Tuinvogel Top tien 2008 samen. Vorig jaar
bestond de top drie uit de huismus, koolmees en merel.

Noteert u alvast even in uw agenda?
Het volledige programma wordt in de jaarvergadering vastgesteld
Soort Vergadering
Ledenvergadering/
jaarvergadering

Datum

Waar/bij Wie

dinsdag 26 februari

Rode Kruisgebouw

Kaartavond

Zaterdag 8 maart

Rode Kruisgebouw

Ledenvergadering

dinsdag 25 maart

Rode Kruisgebouw

Ledenvergadering

dinsdag 22 april

Rode Kruis gebouw

Clubblad

15-mrt
12-apr
16-mei
15-jun
15-jul
15-aug
Kaartavond

Zaterdag 6 september

Rode Kruisgebouw

Ledenvergadering

dinsdag 16 september

Rode Kruisgebouw

TT Commissie

dinsdag 7 oktober

Rode Kruisgebouw

Ledenvergadering/
inschrijven TT

dinsdag 14 oktober

Rode Kruis Gebouw

10-sep
4-okt

Bestuursvergadering/
TT Commissie
dinsdag 21 oktober

Henk Rens
25-okt

TT opbouwen

donderdag 6 november Rode Kruisgebouw

Tentoonstelling

7-8-en 9 november

Rode Kruisgebouw

kaartavond

zaterdag 29 november

Rode Kruisgebouw

Feestelijke
prijsuitreiking

zaterdag 13 december

Rode Kruisgebouw

22-nov

24 dec

Suggesties voor de ledenavonden graag tijdig bij de secretaris.
Copy voor het clubblad graag een week van te voren bij de redactie.

Standaardeisen Forpussen
Op 2 februari 2008 zijn in Bennekom de nieuwe standaardeisen van de
Forpussen van de gezamenlijke Nederlandse en Belgische vogelbonden
gepresenteerd.
De volledige standaardeisen zijn via de website van de ANBvV te downloaden.
FYSIEKE KENMERKEN DWERGPAPEGAAIEN. (geslacht Forpus)
De vorm van de vogels.
01. Het voorhoofd, vanaf de snavel licht gewelfd naar achter toe.
02. Bovenkop (kruin), licht gewelfd.
03. De omgebogen snavel moet breed zijn aan de basis. De onder- en bovensnavel moeten goed op elkaar
sluiten. De ondersnavel is verzonken
in het masker.
04. De punt van de bovensnavel is
naar de borst gericht.
05. Keel en hals goed gevuld.
06. Borst goed gevuld, in een licht
gebogen lijn lopend naar de buik en
de anaalstreek.
07. Korte stevige poten, de tenen met
korte forse nagels goed rond de
zitstok geklemd.
Twee tenen naar voren en twee tenen
naar achteren gericht.
08. Achterkop en wangen goed
gevuld.
09. De nek mag een weinig nekinval
vertonen.
Forpus coelestus
10. Schouders mogen niet zichtbaar zijn.
11. Rug moet in een rechte lijn lopen met de staart, goed gevuld en naar de
vleugels toe goed afgerond.
12. Onderrug goed gevuld.
13. Rug, stuit en staart moeten een rechte lijn vormen.
14. Vleugels hebben een lengte van ongeveer 3/5 van de totale lengte van de
vogel, en moeten strak tegen het lichaam worden gedragen.
15. Staart vormt een driehoek, uitlopend in een punt.

De avond werd om 20.15 uur geopend door Henk Rens (voorzitter) waarbij
hij de nadruk legde op het gezelligheids karakter van de avond.
Dit had tot resultaat dat er zo weinig mogelijk speeches werden gehouden en
heeft ook uw secretaris ontlast van het voorlezen van het verslag ( iedereen
heeft dat kunnen lezen in ons clubblad)
Er zij 5 rondes bingo gespeeld met mooie prijzen en prima verzorgd door
Peter Winkel. Alle prijswinnaars zijn op een goede gebruikelijke manier in
het zonnetje gezet. Als prettige onderbreking was er dit jaar weer te genieten
van een salade buffet aangevuld met saté
Al met al kunnen we zeker zeggen dat zij die er niet bij waren een heel
gezellige avond hebben gemist en de verhalen over de feestelijke
prijsuitreiking hun zal oproepen volgend jaar ook te komen
Om 12.30 uur sloot de voorzitter deze avond met iedereen een veilige
thuisreis toewensend.
Jan Pieters - Secretaris
Publiciteit en propaganda
Voor de communicaite tussen bestuur en leden en leden onderling is in 2007
elke maand het clubblad verschenen. Dit blad wordt mogelijk gemaakt door een
aantal adverteerders en sponsors. Het blad bevat bestuurs- en bondsinformatie
en kweekverslagen van verschillende soorten vogels.

Je kan

op heel veel manieren lid worden van onze vereniging

De normale volwassen bondsleden betalen een contributie van € 27,- -, zij
hebben een eigen kweeknummer en ontvangen maandelijks het bondsblad.
De jeugdleden, dat zijn leden die nog geen 18 jaar zijn, betalen € 18,-- , zij
hebben een eigen kweeknummer en ontvangen maandelijks het bondsblad.
De huisgenootleden betalen eveneens € 18,-- , zij hebben een eigen kweeknummer maar ontvangen geen eigen bondsblad.
Verenigingsleden zijn de mensen, die al lid zijn van een andere vereniging,
of wel lid willen zijn van de vereniging maar geen lidmaatschap via onze
vereniging bij de Algemene Bond wensen. Zij betalen € 18,-- hebben geen
eigen kweeknummer en ontvangen alleen ons verenigingsblad.
Jeugdverenigingsleden zijn verenigingsleden, die nog geen 18 jaar zijn.
Zij betalen slechts € 9
Voor de contributie geldt de leeftijdsgrens voor wel of geen jeugdlid het
moment dat de contributie wordt betaald. Voor de wedstrijd is de grens de dag
dat de keuring plaats vindt.
Jeugdleden, die 18 worden en nog thuis wonen, worden op dat moment door
het bestuur automatisch omgezet naar huisgenootleden. Dat brengt dus geen
wijziging van de contributie met zich mee.

Het blad wordt ook elke maand in pdf formaat en in kleur op de website
www.eckev.nl geplaatst en levert daarmee publiciteit op voor onze vereniging
waar geinteresseerden ook van buiten onze stad kennis van kunnen nemen.

Aanmelden van nieuwe leden kan bij onze penningmeester en ledenadministrateur Jaap van Driel, Schoolhof Oost 10 Culemborg onder
gelijktijdige betaling van de contributie voor het eerste half jaar.

Tijdens de jubileumviering en voor de jubileumshow is er door de plaatselijke
radiozender SRC.FM en d eplaatselijke kabelkrant verschillende malen aandacht
aan de activiteiten van de vereniging geschonken.

Een aanmeldingsformulier wordt geinteresseerden desgevraagd ook
electronisch toegezonden. Mail dan even naar info@eckev.nl

Dit heeft er wellicht mede toe bijgedragen dat ook in het afgelopen verslag jaar
het ledental toch weer stabiel kon blijven en zelfs iets kon groeien hetgeen in
deze tijd van teruglopende belangstelling voor de vogelsport een positief punt is.
De redactie

Uitslagen Kaartavond 19 januari 2008
De kaartavonden wordne steeds beter bezocht, we hadden 4 tafels met
klaversjassers en een grote tafel met 6 jokeraars die tot de kleine uurtjes
speelden om leuke prijsjes. Opvallend bijhet klaverjassen was dat de winaars
van de vorige kaartavondnu in de achterhoede eindigden.
Bij het Jokeren won een dubutant: Els van de Heuvel. De uitslagen zijn:
13. Peter Meijer
5562
Klaverjassen
1. Henk Rens
7234
14. Jack vd Heuvel 5528
2. Jo Koolen
6947
15. Jan Middelkoop 5429
3. Puck Verlangen 6918
16. Willy Middelkoop 5258
4. Jan Pieters
6547
5. Rinus Hagenaars 6364
Jokeren
6. Jos Spithoven
6085
1. Els van de Heuvel 586
7. Trudie Meijer
5975
2. jannie Stap
687
8. Richard
5927
3. Peter Winkel
696
9. Greet Verlangen 5869
4. Corine Hommelberg 735
10. Tonie Pieters
5877
5. Jaap van Driel
747
11. Frans Stap
5639
6. Ada Hagenaars
1091
12. Hans Kool
5595
Er gingen die avond stemmen op om te proberen een maal per kwartaal te
gaan kaarten. Hiervoor zal in de jaarvergadering een besluit (en budget)
worden gevraagd. Voorlopig zijn 8 maart en 6 september gereserveerd.

De feestelijke prijsuitreiking op 15 december
De Tentoonstelling 2007
Er zijn dit jaar 250 vogels ingeschreven voor de TT
Op donderdag morgen zijn de stelling opgebouwd door die leden van het
bestuur en de TT commissie die van hun werk gemist konden worden of
gewoon een vrije dag hadden genomen en uiteraard een paar oude rotten die
niet meer (hoeven) werken.
Vrijdagmorgen om 08.00 uur waren de keurmeesters, voordragers en de
administratie mensen aanwezig om te kunnen starten met het keuren.
Om 12.30 uur is de lunch geserveerd en om rond 15.30 uur waren alle vogels
gekeurd
Henk en Peter zijn vervolgens met de gegevens naar Geldermalsen getogen en
hebben daar een keurige catalogus in elkaar gezet (met extra hulde voor
Peter)
Om 18.30 uur konden de catalogi in elkaar worden gezet en om 20.00 uur
opende Henk de jubileumtentoonstelling 2007
Resultaten van de TT:
• We hebben 70 betalende bezoekers gehad
• Er zijn 36 catalogi verkocht
• Helaas zijn er 2 vogels geweest die het einde der TT niet gehaald
hebben zij hadden hun laatste adem uitgeblazen.
• Zondagmiddag om 16.15 uur zijn we gestart met de verloting en
sluiting van de TT
De kampioenen waren dit jaar:
Jeugdkampioen
Aart Dersjant Zebravink grijs
Kampioen kleur
Henk van Valkenburg Rood intensief
Kampioen postuur Bram van Velden
Gloster consort
tevens het bondsschild
Kampioen exoten
Rinus Hagenaars Chinese groenling
Kampioen parkieten Jan Middelkoop
Pruimenkop
Hoogste Derbyvogel Bram van Velden
Gloster sonsort
Generaal kampioen Bram van Velden

90 punten
91 punten
93 punten
92 punten
92 punten
93 punten
642 Punten

De Feestavond.
De feestavond is in tegenstelling tot 2006 dit jaar weer gehouden in het
vertrouwde Rode Kruisgebouw.

In de pauze wordt er ook weer de verloting verzorgd. Met een opbrengst van
€ 27,-Valkparkietendag 16 september
Een dertigtal bezoekers uit binnen- en buitenland met 60 valkparkieten in alle
oude en nieuwe kleur- slagen verzamelden zich in het Rode Kruisgebouw om
de nieuwste ontwikke- linegen en de nieuwe standaardeisen te bespreken.
Onze vereniging trad als gastheer op. Alle bezoekers willen graag een keer
terug komen.
Leden vergadering 18 september
Deze avond stond in het teken van Vogelpark AVIFAUNA de Hr Simon Luit
wist alles te vertellen over de vogels en het vogelpark m.n. over de diverse
fokprogramma’s. Hij heeft ons uitgenodigd in het voorjaar van 2008 ’s
avonds na sluitingstijd het park te komen bezoeken.
Ledenvergadering 16 oktober 2007
Deze avond is is begonnen met de vraag om aandacht even stil te staan bij het
overlijden van onze oud voorzitter en erelid de Heer Hans Hendriksen
In het clubblad van oktober zal een memoriam geschreven worden.
Verder staat deze avond in het teken van het inschrijven van de vogels voor
de naderende Tentoonstelling
De verwachting voor de TT is groot zeker als we kijken naar de resultaten van
de wedstrijden bij de speciaalclub (1 x goud, 2 x zilver)
Ook de prijzen van de verloting zijn besproken
Dit jaar was het voor het eerst mogelijk om voor de kleine parkieten 92 punten te krijgen dit leverde een levendige discussie op maar het zijn regels die
door de bond worden gegeven en door ons zijn te accepteren.
Zondagmorgen zou en een mogelijkheid zijn om zangkanarie’s af te luisteren
(helaas door een miscommunicatie is dat dit jaar in het water gevallen )
volgend jaar beter
De benodigde keurmeesters zijn gecontracteerd, de TT commissie druk aan
het werk dus kon er in feite niets misgaan en dat is dan ook niet gebeurd.
De lotenboekjes zijn uitgedeeld en men heeft de tijd gehad om tot 16 oktober
de niet verkochte loten terug te geven. We zijn er dus vanuit gegaan dat alles
echt is verkocht.
De Kaartavond is gehouden op 24 november

Jaaroverzicht activiteiten ECKEV 2007
Met de jaarvergadering in het vooruitzicht en alle goede wensen voor ons in
het januari nummer nog vers in het geheugen, waar ik me overigens graag bij
aan wil sluiten heb ik mij weer achter de PC gezet om voor een opsomming
en een herinnering te maken van onze activiteiten vorig jaar.
In maart was de eerste vergadering na de algemene ledenjaarvergadering en
daar starten we dus ons verslag 2007.
Het gewestelijk zowel al het hoofd bestuur had 2 vacatures die nog ingevuld
moesten worden en dat was niet de makkelijkste opdracht maar met veel heen
en weer gelobby is het toch gelukt al leek het er op dat we het in 2007
moesten doen zonder gewest.
Ook kregen we een verontrustend bericht over Rinus Hagenaar maar zoals we
allemaal hebben kunnen constateren gaat alles weer goed met hem en viel hij
op de laatste kaartavond dus ook weer in de prijzen.
Als spreker was de hr Meijer uitgenodigd (niet ons gewaard lid Peter) maar de
manager dierverzorging van het Ouwehands Dierenpark in Rhenen . Hij had
een zeer interessante lezing over papagaaien bij zich en verhaal over hoe men
tot de bouw van een grote overdekte volière (afm. 50x12 x 12 ) was gekomen
In de pauze hebben we een oude gewoonte weer in het leven geroepen en
hebben een kleine loterij gehouden waarvoor een paar leuke prijzen ter
beschikking waren gesteld en een leuk bedrag voor de vereniging opbracht.
Op 17 april was er een verenigingavond met Rein Grefhorst (voorzitter
keurmeestersvereniging) als spreker.
De mededelingen waren 2 ledig:
• Op 12 mei wordt het bondscongres gehouden en wie zich geroepen voelt
er heen te gaan kan zich opgeven bij Henk Rens. De voorzitter vraagt
mandaat om namens de vereniging nar goeddunken te handelen.
• Rinus laat iedereen de hartelijke groeten ontvangen via de voorzitter
De lezing van Rein gaat over de kanaries en hij betrekt het geheel op zijn
eigen kanaries en zijn ervaringen wat tot een goede lezing met veel respons
leidt.
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