Uitnodiging voor de
62e onderlinge TT op 7, 8 en 9 november
in Culemborg

Informatie over het inschrijven,
inzenden en in - en uitkooien.
SVP Goed bewaren.
Voor meer informatie:
H. Rens
J. Pieters

tel.: 06 - 33788007
tel.: 0345 -520664

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

H. Rens
Grote Sloot 101
1754JC Burgerbrug Tel: 06-33788007

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

Penningmeester/
ledenadministratie
2e Voorzitter:

2e secretaris

peter00318@msn.com nieuw e-mailadres
e

2 Penningmeester:

Materiaalbeheer:

Ringencommissaris:

M. Verlangen
Gandhi 215
4102 HL Culemborg

Tel.: 0345 – 517450

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

Tel.: 0345-519371

Jan Middelkoop
Heinsiusstraat 16
4105 DG Culemborg

Tel.: 0345 516997

In dit blad bijna alleen maar informatie over onze tentoonstelling.
U vindt in het middenkatern ook ons inschrijfformulier.
Na discussie is besloten om elke kooi door de TT commissie te laten
voorzien van uniforme drinkfonteintjes, die u na afloop mag behouden.
Dit beperkt het gerommel met flesjes bij het inbrengen en geeft een
strakker beeld.
In dit blad treft u ook informatie aan over verschillende andere
tentoonstellingen die in onze regio worden gehouden.
Voor nadere informatie kunt u primair bij de daarop vermelde
informatienummers terecht. Anders bij de voorzitter en secretaris.
Door zijn verhuizing maar ook door de ziekte en ziekenhuisopname van
Joke Rens is onze voorzitter minder inzetbaar. U wordt daarom verzocht
om het inschrijfformulier in te leveren op 13 oktober in het Rode
Kruisgebouw.
Als dat niet mogelijk is kunt u het (met het inschrijfgeld) ook afgeven bij
Jan Pieters, Merwedestraat 3, Culemborg.

Noteert u alvast even in uw agenda?
13 oktober
Inleveren inschrijfformulieren show
5 november
6 november
7 november
8 november
19 december

Opbouw en inbrengen vogels vanaf 19.00 uur
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
Feestelijke prijsuitreiking en jaarafsluiting

Ringen Nieuws
Vanaf 1 juni 2009 kunnen er weer ringen besteld worden voor kweekjaar
2010. Ringen die in juni en juli besteld zijn komen eind oktober binnen.
Er kunnen ringen besteld worden tot 1 mei 2010.
Zoals u heeft kunnen lezen in Vogelvreugd, zijn er nu ook kunststof
kleurringen van een harde kwaliteit.
Voordeel hiervan is alle maten € 0,25 per stuk kosten.
Kleurringen 2010 zijn oranje.
Overzicht van de ringen bestellingen bij ons in de vereniging 2009
2007
Gemiddeld aantal leden 67
Bestellende leden
37
Aantal bestellingen
43
Kleurringen
1010
Gewone ringen
635
Harde ringen
10
Geanodiseerd ringen 120
Beschermde soort
280
--------Totaal
2055

2008
2009
Gemiddeld aantal leden 63 Gemiddeld aantal leden 69
Bestellende leden
34 Bestellende leden
28
Aantal bestellingen
41 Aantal bestellingen
32
Kleurringen
1020 Kleurringen
900
Gewone ringen
370
Gewone ringen
260
Harde ringen
90
Harde ringen
120
Geanodiseerd ringen 75
Geanodiseerd ringen 75
Beschermde soort
225
Beschermde soort
240
----------------Totaal
1780
Totaal
1595

Ringen ruilen.
Er zijn niet alleen minder ringen besteld in 2009, maar ook minder ringen
van eigenaar verwisseld.
Van H. Rens, kweeknummer 1706, 10 ringen 2,7 naar W. Veer.
Ringencommissaris
Jan Middelkoop

Van de Tentoonstellingscommissie
Hierbij nodigen wij U uit in te schrijven voor onze 62e onderlinge vogeltentoonstelling in het Rode Kruisgebouw aan de Otto van Reesweg 10 te Culemborg, die op 6, 7 en 8 november 2009 wordt gehouden.
Wij verwachten dat onze trouwe inzenders weer allemaal aanwezig zullen
zijn, maar wij verwachten natuurlijk ook een aantal nieuwe inzenders.
Het volledige reglement voor de TT is in Uw bezit of aan te vragen bij de
wedstrijdsecretaris. Verder dienen de volgende punten in acht te worden
genomen:
1. Alle leden treffen hierbij een inschrijfformulier aan. Er kunnen alleen
vogels ingezonden worden in de klassen die in het nieuwe, officiële
vraagprogramma van de Algemene Nederlandse Bond voor Vogelhouders
voorkomen. Zie het augustusnummer 2009 van Vogelvreugd.
Ook vogels open klas zijn welkom.
2. De overjarige vogels eigen kweek en de open klas vogels komen, indien
er in deze groepen minder dan vijf vogels worden ingeschreven, steeds per
groep samen in 1 klasse.
3. Er worden kampioenen toegekend in de volgende Hoofdgroepen:
B
Waterslagers,
D
Kleurkanaries,
E
Vorm- en Postuurkanaries
F,O,P
Exoten, duiven en Grondvogels,
G
Europese Cultuurvogels
I
Grasparkieten
J t.m. N
Parkieten
Vogels uit een stam of een stel dingen ook mee naar het kampioenschap in
de hoofdgroep. Voorwaarde voor het kampioenschap is dat er minstens
5 vogels van minimaal 2 inzenders in de desbetreffende hoofdgroep(en)

moeten zijn ingeschreven. Tevens moet aan de punten limiet worden
voldaan.
4. Bastaarden, zowel met of zonder kanariebloed kunnen worden
ingeschreven in hoofdgroep H.
Deze vogels dingen niet mee naar het kampioenschap.
5. Het inschrijfformulier moet zo duidelijk en zo volledig mogelijk worden
ingevuld. Leden die (ook) inzenden met ringen van een van de andere bij
COM-Nederland aangesloten bonden dienen dit duidelijk op het inschrijfformulier te vermelden. Vogels worden erkend als eigen kweek indien, ze
zijn geringd met:
a. door de ANBvV uitgegeven ringen met het kweeknummer van het lid
b. door een door COM-Nederland erkende vogelbond uitgegeven ringen.
6. Inschrijfformulieren kunnen met gelijktijdige betaling van het verschuldigde inschrijfgeld tot uiterlijk 13 oktober tot 18.00 uur ingeleverd worden
bij J. Pieters en tijdens de vergadering die op 13 oktober in het Rode
Kruisgebouw aan de Otto van Reesweg 10 wordt gehouden. Latere
inschrijvingen kunnen niet meer worden geaccepteerd.
7. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,00 per vogel. Voor de verplichte catalogus
is eveneens € 1,00 verschuldigd.
8. Jeugdklasse
a. Jeugdleden en huisgenootleden, die op het moment van inschrijving lid
zijn van de vereniging en op de dag der keuring jonger zijn dan 18 jaar,
kunnen hun vogels inzenden in de jeugdklasse.
b. In de jeugdklasse worden gevraagd vogels eigen kweek in de
hoofdgroepen:
Kleurkanaries
Vorm- en Postuurkanaries
Exoten (incl. duiven en grondvogels)
Kromsnavels
c. Aan de hoogst gewaardeerde vogel per hoofdgroep in de jeugdklasse
wordt de titel Jeugdkampioen toegekend.
Voor de hoogst gewaardeerde vogel in de jeugdklasse is een speciale extra
wisselprijs beschikbaar.
Indien meerdere vogels met een gelijk aantal punten eindigen wordt de
kampioen aangewezen door een daartoe door het bestuur aangezochte keurmeester.

Per groep wordt daarnaast conform de bepalingen in het TT- reglement een
tweede en derde prijs toegekend
d. Vogels, die worden ingezonden in de jeugdklasse, dingen niet mee naar
het kampioenschap in de desbetreffende hoofdgroep.
9. De titel Generaalkampioen wordt toegekend aan de kweker die met
zeven vogels het hoogste aantal punten weet te behalen. Stameenheidspunten worden hierbij niet meegeteld.
10. Uit de ingeschreven vogels mag elke inzender één vogel aanwijzen als
zgn. Derbyvogel.
11. De kooinummers worden na dinsdag 27 oktober verstrekt. U wordt
verzocht de stickers zo hoog mogelijk midden op de kooi te bevestigen.
12.Vogels worden door het TT bestuur in ontvangst genomen op
donderdag 5 november van 19.00 tot 20.00 uur. Zieke of gebrekkige
vogels worden geweigerd.
13.Voor vogels, waarvoor conform wettelijke of bondsbepalingen
inentingspapieren en/of vervoersvergunningen vereist zijn, dienen de
papieren gelijktijdig met de vogels te worden ingebracht. De papieren
blijven tot het uitkooien in het bezit en onder verantwoordelijkheid van de
wedstrijdsecretaris.
14. Het TT bestuur draagt er in overleg met de inzenders zorg voor dat de
vogels ordentelijk kunnen worden ingebracht. Hierover ontvangt U
gelijktijdig met Uw kooinummers bericht.
15. De vogels dienen in de voorgeschreven kooien te worden ingezonden.
Dat houdt in:
Gefriseerde postuurkanaries in de koepelkooien
Borders en five-fancy’s
in de zgn. Borderkooi
kleur- en postuurkanaries
in de universele TT kooi Grasparkieten en
agapornissen
idem
Tropen t.m. het formaat Roodkuifkardinaal idem
Voor de overige vogels is geen kooi voorgeschreven. Voor de grote tropen
en parkieten wordt de zgn. grote parkietenkkooi aanbevolen.
16.Alle kooien dienen heel en schoon te zijn en zijn voorzien van wit
schelpenzand als bodembedekking.
Vuile en defecte kooien worden geweigerd.

17. Het verlicht de taak van de TT commissie aanmerkelijk en het komt
Uw vogels ten goede indien de vogels bij het inbrengen al zijn voorzien
van voer. Drinkfonteintjes worden door de TT commissie aangebracht.
Als de vogels op hun plaats in de stelling staan krijgen ze direct drinken.
18. Alleen inzenders kunnen vogels inbrengen in de zgn. verkoopklasse.
Deze vogels worden zoveel mogelijk in universeelkooien in de stellingen
geplaatst. Maximaal 2 vogels per kooi. Van alle verkochte vogels, zowel
uit de tentoonstellingszaal als in de Verkoopklasse, die te koop worden
aangeboden komt 10% van het verkoopbedrag ten goede aan de vereniging.
19.Vogels voor de verkoopklas kunnen vrijdagavond 6 november of op
zaterdag 7 november tot 12 uur ingebracht worden. Er staan dan
(TT-)kooien klaar om de vogels in te doen. U wordt verzocht bij het
inbrengen het formulier, dat U bij Uw kooinummers ontvangt, in te vullen.
U kunt hierop ook aangeven welke TT vogels U te koop aanbiedt.
Verkochte TT vogels komen zondag na half vijf in het bezit van de nieuwe
eigenaar.
20. De officiële opening van de show vindt plaats op vrijdagavond 6
november om 20.00 uur. Na deze opening krijgen de inzenders tegelijk
met hun catalogus de keurbriefjes en kunnen een eerste blik op de TT
werpen. De show is tot 22.00 uur open.
21. De vogels kunnen weer afgehaald worden op zondag 8 november
tussen 17.00 en 18.00 uur. Dit op vertoon van de bij de catalogus en
keurbriefjes verstrekte afhaallijst.
22. We proberen om de kosten van de TT te dekken 2000 loten te
verkopen, dat moet met ruim 50 leden geen probleem zijn. De lotenboekjes
worden op en na 15 september verspreid. We vertrouwen erop dat met het
inleveren van het wedstrijdformulier ook de verkochte lootjes weer af
worden gerekend. Slaagt men er onverhoopt niet in om loten aan familie,
collega's of kennissen te slijten dan kan tot uiterlijk 13 oktober de niet
verkochte boekjes weer worden teruggeven aan de TT commissie. We gaan
ervan uit dat de lotenboekjes, die dan niet worden terug gegeven, allen zijn

verkocht. We hebben dit jaar weer leuke prijzen om te winnen en lage
prijzen om een lootje te verkopen.
De trekkingslijst worden in de huis- aan huisbladen, op internet en op de
Kabelkrant vermeld.
Degene die de meeste loten verkoopt wint een taart, die tijdens de prijsuitreiking wordt uitgereikt.
23. De feestelijke prijsuitreiking is op zaterdagavond 19 december 2009.
Dan worden ook de vogels uit de verkoopklasse afgerekend.
24. Mocht U nog vragen hebben neem die dan mee naar de vergadering van
13 oktober. Als u twijfelt over de juiste naam van een vogel neem die dan
gerust mee. Samen wordt dan ongetwijfeld de juiste naam gevonden.
Na 13 oktober kunt U contact opnemen met ondergetekenden, een van de
bestuursleden of leden van de TT commissie.
Wij wensen U een prachtige tentoonstelling toe. Indien U geen vogels inzendt is U
uiteraard ook van harte welkom op vrijdagavond of op de tijden dat de TT voor
het publiek geopend is.
Namens het bestuur en de TT commissie

Henk Rens – voorzitter
Jan Pieters - secretaris
Jaap van Driel –penningmeester

Open Speciaalclubwedstrijd Exoten en Parkieten 2009
Kleine grasparkieten en bonte parkieten nu ook welkom
De speciaalclub Exoten en Parkieten van de Algemene
Nederlandse Bond van Vogelhouders organiseert een
open wedstrijd, die wordt gehouden van 8 t.m. 11
oktober 2009 in het Cultureel Centrum “Servaes”
Raadhuisplein 24 te Dinther. Iedere vogelliefhebber kan
hieraan meedoen.
Gevraagd worden stammen, stellen en enkelingen.
Op deze wedstrijd is het Tentoonstellingsreglement van de ANBvV en het
nieuwe vraagprogramma van toepassing. Hierin worden nu ook de kleine
grasparkieten in alle kleuren en symmetrisch bonte parkieten gevraagd.
De inschrijfformulieren kunnen worden aangevraagd bij en tot 21
september 2009 worden ingezonden aan H. Rens, Otto van Reesweg 45,
4105 AB Culemborg. Het inschrijfgeld per vogel bedraagt slechts € 1,25
De verplichte catalogus kost € 1,25.
Het inbrengtijdstip van de vogels is verruimd en kan nu geschieden op
donderdag 8 oktober van 15.00 – 20.00 uur. Vanuit Culemborg is
gezamenlijk inbrengen mogelijk.
De keuring van de vogels is op vrijdag 9 oktober 2009.
De officiële opening van de show is op zaterdag 10 oktober om 15.00 uur.
De show is zaterdag geopend tot 22.00 uur
De show is zondag 11 oktober open van 10.00-16.00 uur.
Voor elke klasse is er een 1e, 2e en 3e prijs.
Per hoofdgroep zal er een kampioen worden aangewezen.
De prijsuitreiking is zondag om 15.00 uur.
Voor meer informatie telefoonnummer: 06-33788007
of via info@speciaalclub.nl.

Nationale Kanarieshow de Kampioen van Utrecht
Georganiseerd door de Utrechtse Kanarievereniging De Meern
Er worden voor deze wedstrijd alleen kleurkanaries, postuurkanaries en
Europese cultuurvogels van dit kweekjaar (2009) gevraagd.
Sluiting inschrijving
Locatie

Zaterdag 3 oktober 2009

Cult. Centrum de Schalm, Oranjelaan 10, 3454BT De Meern

Inbrengen van de vogels
Keuringsdag

Woensdag 21 oktober van 19.00 tot 21.00 uur
Donderdag 22 oktober

Opening

Vrijdag 23 oktober 20.00 uur

Openingstijden TT

Vrijdag 23 oktober van 20.00 tot 22.30 uur
Zaterdag 24 oktober van 10.00 tot 17.00 uur
Zondag 25 oktober van 10.00 tot 15.00 uur

Sluiting TT

Zondag 25 oktober om 15.00 uur

Sluiting verkoop

Zondag 25 oktober om 14.00 uur

Het inschrijfgeld bedraagt Euro 1,50 per vogel. Jeugdleden € 0,75 per
vogel. De verplichte catalogus kost 2,00 Euro
Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
De heer P.A. Ashouwer, Prins Hendrikweg 55, 3451CL Vleuten
Telefoonnummer: 030- 6774674
Email: ashouwer@ziggo.nl
Inschrijfformulieren en informatie zijn ook te verkrijgen bij J. Pieters.

BONDSKAMPIOEN IN DE
HANZEHAL TE ZUTPHEN
De Nederlandse Kampioenschappen
2010 (7000 vogels) worden gehouden
in de Hanzehal te Zutphen, Fanny
Blankers-Koenweg 2.
(Gezamenlijk) inbrengen vogels op
maandag 28 dec.2009 van 16-20 uur;
De keuring is op dinsdag 29 dec.2009.
De openingstijden van de bondsshow zijn:
zaterdag 2 jan.2010 van 9.30 -18 uur
zondag 3 jan.2010 van 10 -16.30 uur
Inzenders kunnen ook weer vogels in de grote Verkoopklasse (met 2500
vogels) aanbieden.
Het inschrijfformulier komt in het novembernummer van Vogelvreugd.
Sluiting van de inschrijving is op 5 december 2009.

Gewestelijke wedstrijd Gewest 2
De gewestelijke wedstrijd wordt ook dit jaar weer in het 3e weekend van
december in Soest gehouden. Nadere informatie krijgen we tijdens de
gewestelijke najaarsvergadering. Op deze gewestelijke wedstrijd ontbraken
het afgelopen jaar de kromsnavels, duiven en kwartels.
Dat zijn juist de hoofdgroepen waar onze vereniging sterk in is.
Doe mee en u heeft een goede kans om gewestelijk kampioen te worden!
De inschrijfformulieren zijn na 25 september 2009 via secretaris Jan Pieters te
krijgen.

Vogelvrienden,
Dit clubblad bevat alle gegevens die
nodig zijn voor de gezelligste avond
van het jaar. De avond dat de
inschrijfformulieren worden
ingeleverd, ringen besteld,
advertenties voor het clubblad
worden geregeld en de eerste
wedstrijdresultaten mogelijk al
kunnen worden besproken.
Dat allemaal onder het genot van een lekkere bak koffie of iets anders in
het Rode Kruisgebouw aan de Otto van Reesweg 10 in Culemborg.
Kom daar zoveel mogelijk naar toe met uw inschrijfformulieren ed
Dat ontlast de thuissituatie van de bestuursleden.
Er zal die avond ook verslag worden gedaan van de gewestelijke
najaarsvergadering van gewest 2 op 25 september met nieuws over de
verdere organisatie ontwikkelingen binnen onze bond..
Ook zal aandacht worden gevraagd voor de werkverdeling voor de
komende tijd. De TT-commissie is volledig, maar we zoeken bv nog
mensen die bij hun in de buurt nog clubbladen, kooinummers etc weg
willen brengen.
En oh ja, we zoeken ook nog steeds een nieuwe voorzitter
Meldt u s.v.p. aan bij het bestuur

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

