AGENDA 2015

28 okt.
29 okt.
30 okt.
31 okt.
2 nov.
16 nov.
28 nov.
12 dec.
11 jan. 2016
23 jan. 2016
29 feb. 2016

Vogels keuren
Opening TT + evt. restant zaal aankleden
Zaal open TT 14.00-22.00 uur
Zaal open TT tot 17:00 u./ uitkooien vanaf 17:00 u.
Zaal opruimen
Bestuur-/ + TT commissie vergadering/evaluatie
(20:00 u.)
Beurs (10:00-13:00 u.)
Afsluitingsavond incl. prijsuitreiking (20:00 u.) Prijzen
moeten opgehaald worden en blijven 1 jaar geldig
Bestuursvergadering (20:00 u.)
Beurs (10:00-13:00 u.)
Jaarvergadering (20:00 u.)

Nieuwsbrief
“De Vogelvrienden” B.A.S.
Bergambacht – Ammerstol - Schoonhoven

DE JAARVERGADERING is verschoven van 8/2/2016 naar 29/2/2016
VOGELBEURS 28 NOVEMBER 2015 (van 10.00-13.00 uur)
Beste vogelliefhebbers. In het kader van Dierenwelzijn en Wetgeving kan
onze vogelhandelaar, aanwezig op onze vogelbeurs, niet meer zoveel vogels
meebrengen als we van hem gewend waren. Hierbij doet het bestuur dan ook
een oproep aan alle (gast)leden om, als u vogels over heeft, deze ter verkoop
aan te bieden op onze beurs zodat de liefhebbers die vogels zoeken toch
voldoende keus hebben. In december is er i.v.m. de feestdagen geen beurs.
RINGENBESTELLEN VOOR 2016
Ronde
1
Uiterlijk inleveren bij de
5 mei
ringencommissaris
2015
1 okt.
Uitleveren ringen NA
2015

2
20sep.2015
15 dec.
2015

3
20 jan.
2016
1 apr.
2016

4
20 mrt.
2016
15 mei
2016

Vogelvereniging “De Vogelvrienden” B.A.S.
Clubgebouw : Dijklaan 57, 2861 DW Bergambacht
Huidig bestuur
Voorzitter/2e penningm.: L.Wooning, 0182385921 (fr.wooning@live.nl)
Secretaris: W.A. Spelt, 0610711951 ( wa.spelt@telfort.nl )
Penningm./2e voorz.: G.M.Wiltenburg, 06-23608151
(gerard.wiltenburg@planet.nl)
Algeheel bestuurslid: A.W.M.Timmer, 0628640979 (awmtimmer@hotmail.com)
2e secretaris: S.vd Wel, 0182353270 (svanderwel@hetnet.nl)
Algemeen
Ringencomm.: A.Speksnijder, 0180663523 (speksnijder_asp@hotmail.com)
TT secretaris: C.van Zwienen, 0625265826 (avanzwienen@casema.nl)
Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl
E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl

WINNENDE LOTNUMMERS GROTE LOTERIJ TT 2015
De prijzen van de grote loterij TT 2015 zijn gevallen op de volgende
lotnummers :
 0123, 0204, 0265, 0516, 0585, 1292
Heeft u één van bovenstaande lotnummers neemt u dan contact op met degene
van wie u de loten hebt gekocht om uw prijs te ontvangen.

Rabobank rekeningnummer : NL07RABO0307354032
Rabobank rek. ringen bestellen en inschr. TT: NL98RABO0163835462

Maand : november 2015

UITNODIGING AFSLUITING SEIZOEN + PRIJSUITREIKING
ONDERLINGE TT 2015 OP 12-12-2015
Beste leden, gastleden en donateurs
Het Bestuur van “De Vogelvrienden” Bergambacht nodigt u en uw partner uit
voor de afsluitingsavond van het seizoen en de prijsuitreiking van onze
onderlinge TT 2015 op zaterdag 12 december a.s. in ons clubgebouw aan de
Dijklaan 57 te Bergambacht.
De avond begint om 20.00 uur; de zaal is open vanaf 19:30 uur.
Uiteraard zal de avond in het teken staan van de uitreiking van de prijzen aan
de winnaars wat, naar wij hopen, stimulerend zal werken op degenen die nog
nooit hebben meegedaan maar dat eigenlijk best ook eens leuk zouden vinden.
Maar !!!! we hebben natuurlijk niet alleen aandacht voor de prijswinnaars.
Ook voor de overige aanwezigen zijn er deze avond prachtige prijzen te
winnen.
Het Bestuur verheugt zich op de komst van u en uw partner.
Ps. Het bestuur maakt u erop attent dat de prijzen opgehaald moeten worden
en slechts 1 jaar geldig blijven.
EXTRA VOORLICHTINGSBULLETIN NOVEMBER 2015 NBvV
Extra informatie voor de kanarieliefhebbers
Ten gevolge van een betreurenswaardig misverstand ontbreekt in Onze Vogels
van november belangrijke informatie van de Technische Commissie Kleur- &
Postuurkanaries. Onderstaand artikel bevat verduidelijkingen van de TC die
wij de kwekers/liefhebbers zeker niet willen onthouden.
BONTHEID
Wat is bont? Bij de postuurkanaries is vorig jaar door de COM bepaald dat
bont alleen bont is als het veren betreft. Dus bont in de hoorndelen wordt niet
als bont beschouwd. Dit wordt overgenomen door de NBvV.
Uitzonderingen hierop zijn: Rassen die geen bonte klassen in het
vraagprogramma hebben zijn een uitzondering op deze regel.
Dit zijn de rassen:
• Lancashire, Rheinlander, Duitse kuif, Lizard
De nog niet door de COM erkende rassen:
• Vectis, London Fancy, Stafford Canary
De klassen lipochroom met kuif (A):
• Padovan, Fiorino, Crested, Gloster corona
Bij deze rassen is melanine in de kuif toegestaan. Loopt dit te ver door in de
nek, dan horen ze thuis in de bont klasse.
De klassen lipochroom met kuif (B):
• Rheinlander, Lancashire, Duitse kuif
Bij deze rassen is melanine in de kuif toegestaan. Loopt dit te ver door in de
nek dan worden ze niet gekeurd omdat ze bont zijn.

BONT VOLGENS DE STANDAARD POSTUUR
In de standaard kennen we lipochroom, wit, geel en rood. Een lipochroom
vogel is volledig vrij van melanine bezit in de bevedering. In het uiterlijk is er
verschil in de uiting, n.l. intensief of schimmel. Bij een lipochroom vogel is er
geen enkele veer met zichtbaar bezit van melanine in het uiterlijk van de vogel
aanwezig. Mocht dit in het dons voorkomen en niet zichtbaar zijn in het
uiterlijk dan spreken we van verborgen bont. Zodra er een of meerdere veren
zichtbaar melanine bezitten, spreken we van een bonte vogel. Uitgaande van
het procentueel meer aanwezig zijn (meer dan 50%) van het lipochroom wit,
geel of rood spreken we van lichtbont. Binnen deze uitingsvorm kennen we
nog lichtbont intensief en lichtbont schimmel.
Daarnaast kennen we melanine met wit, geel of rood. Een melanine vogel is
volledig vrij van lipochroom bezit in de bevedering. In het uiterlijk is er
verschil in de uiting, n.l. intensief of schimmel, m.u.v. de melanine in het wit
welke we altijd schimmel noemen. Bij een melanine vogel is er geen enkele
veer met zichtbaar bezit van lipochroom in het uiterlijk van de vogel
aanwezig. Mocht dit in het dons voorkomen en niet zichtbaar zijn in het
uiterlijk dan spreken we van verborgen bont. Zodra er een of meerdere veren
zichtbaar lipochroom bezitten spreken we van een bonte vogel. Uitgaande van
het procentueel meer aanwezig zijn (meer dan 50%) van het melanine spreken
we van donkerbont. Binnen deze uitingsvorm kennen we nog donkerbont
intensief en donkerbont schimmel.
Voor de duidelijkheid;
In het verleden spraken we van 50% bont en dan wordt het bij het benaderen
van die 50%, elke keer een afweging of we over een lipochroom, (lichtbonte
vogel) dan wel een melanine, (donkerbonte vogel) spreken. We moeten
proberen het zo eerlijk mogelijk in te schatten en beoordelen of de
lipochroom-kleur dan wel de melaninekleur de overhand heeft en de benaming
lichtbont/donkerbont hierop aanpassen. Voor de keurmeester is er geen
noodzaak de beoordeling op een ‘goudschaaltje’ te leggen zij/hij zal in overleg
bij (ernstige) afwijkingen met zijn collega bepalen of de inzender de vogel in
de verkeerde klasse heeft ingezonden, waardoor deze dus niet voor het krijgen
van een prijs in aanmerking komt.
BEOORDELING CONDITIE EN BEVEDERING BIJ
POSTUURKANARIES
Rubrieken met enkel conditie: In deze rubriek kan de keurmeester normaal vol
gegeven worden bij geen bijzonderheden.
Rubrieken met conditie en bevedering: Vanwege de opdeling conditie en
bevedering zal hier altijd een punt in mindering worden gebracht vanwege de
bevedering. Bevedering kan in een normale rubriek ook niet vol gegeven
worden.
Rubrieken van conditie opgesplitst met b.v houding : Deze kunnen door de
keurmeester normaal vol gegeven worden bij geen bijzonderheden

