
AGENDA 2015 

 

 

 

 

BEURS 
De eerstvolgende beurs is 26 september  2015. 
 

 
 

Vogelvereniging “De Vogelvrienden” B.A.S. 

Clubgebouw : Dijklaan 57, 2861 DW Bergambacht 

 

Huidig bestuur 

Voorzitter/2e penningm.: L.Wooning,  0182-385921 (fr.wooning@live.nl) 

Secretaris: W.A. Spelt, 06-10711951 ( wa.spelt@telfort.nl ) 

Penningm./2e voorz.: G.M.Wiltenburg, 06-23608151 

(gerard.wiltenburg@planet.nl) 

Algeheel bestuurslid:  A.W.M.Timmer, 0348-553013 (awmtimmer@hotmail.com) 

2e secretaris: S.vd  Wel, 0182-353270 (svanderwel@hetnet.nl) 

 

 Algemeen 

Ringencomm.: A.Speksnijder, 0180-663523 (speksnijder_asp@hotmail.com) 

TT secretaris: C.van Zwienen, 06-25265826 (avanzwienen@casema.nl)  

 

Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl 

E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl 
 

Rabobank rekeningnummer : NL07RABO0307354032 

Rabobank rek. ringen bestellen en inschr. TT: NL98RABO0163835462 
 

Maand : september  2015 
 

4 jul.    Verenigingsuitje + afsluiten voorseizoen + BBQ 

22 aug.    Beurs (12:00-15:00 u.) 

24 aug.    Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.) 

5 sep.    Tafelkeuring (9:00-12:00 u.) 

26 sep.    Beurs (12:00-15:00 u.) 

28 sep.    Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.) 

5 okt. 

   Clubavond (Cees en Joke Diepstraten) + inleveren TT 

form. 

   (19:30-20:00 u. info halfuurtje; 20:00 u. start progr.) 

7 okt.    Sluiting inschrijving TT 

12 okt.    Inschrijven + indelen in klasse etc. 

17+19+24 okt.    Opbouwen TT zaal 

26 okt.    Zaal gereed maken voor het inkooien 

27 okt.    Inkooien 

28 okt.    Vogels keuren 

29 okt.    Opening TT + evt. restant zaal aankleden 

30 okt.    Zaal open TT 14.00-22.00 uur 

31 okt.    Zaal open TT tot 17:00 u./ uitkooien vanaf 17:00 u. 

2 nov.    Zaal opruimen  

16 nov. 
   Bestuur-/ + TT commissie vergadering/evaluatie  

   (20:00 u.) 

28 nov.    Beurs (12:00-15:00 u.) 

12 dec.    Afsluitingsavond incl.  prijsuitreiking (20:00 u.) 

11 jan. 2016    Bestuursvergadering (20:00 u.) 

23 jan. 2016    Beurs (12:00-15:00 u.) 

8 feb. 2016    Jaarvergadering (20:00 u.) 

Nieuwsbrief  

“De Vogelvrienden” B.A.S. 

 

Bergambacht – Ammerstol - Schoonhoven 
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TAFELKEURING 5 SEPTEMBER 2015  

Zaterdag 5 september jl. is de jaarlijkse tafelkeuring/bespreking 

gehouden. Er waren ca. 50 vogels door diverse liefhebbers 

meegenomen naar de bespreking. De vogels werden “beoordeeld” door 

de keurmeesters Joke en Cees Diepstraten. Het was voor een ieder  een 

leerzame ochtend mede door de adviezen die de keurmeesters gaven 

t.a.v. het inzetten van de meegebrachte vogels voor de kweek c.q. 

tentoonstelling etc. Onderstaand de bespreking van tropen en parkieten. 

 
 

CLUBAVOND 5 OKTOBER 2015  

De avond begint om 20.00 uur en wordt verzorgd door Cees Diepstraten 

voor de kanaries en Joke Diepstraten voor de tropen en parkieten. 

Tevens zal zo goed als zeker Henk Diepstraten meekomen om voor het 

nodige beeldmateriaal te zorgen. We denken de avond te beginnen met 

het foktechnisch bekijken van de vogels t.w.: waar combinaties moet ik 

maken, welke vogels kan ik gerust aanhouden en welke zijn minder 

geschikt voor verdere kweek. Voor de bespreking zijn kanaries, tropen 

en parkieten aanwezig. Ook zullen er keurbriefjes worden gebruikt om 

duidelijk te maken waarom krijgt de ene vogel 87 punten en een andere 

92 punten krijgt. Tevens zullen de verschillende rubrieken op een 

keurbriefje worden besproken. In de pauze kunt u uw inschrijfformulier 

voor onze TT 2015 inleveren bij onze TT secretaris Cees van Zwienen. 

Na de pauze zal Cees Diepstraten zijn verhaal vervolgen met een lezing 

over de volière in het algemeen zoals: hoe een volière in te richten, 

welke vogels kunnen er bij elkaar, welke planten kunt u wel en welke 

kunt u niet gebruiken. Ook dit gedeelte van de lezing zal voorzien 

worden van mooie plaatjes. 

Al met al dus best een volle avond die het waard is om naar toe komen. 
 

TENTOONSTELLING  2015  

Inleveren van de inschrijfformulieren voor de TT 2015 kan o.a. op de 

clubavond van 5 oktober a.s.. De inschrijving sluit op woensdag 7 

oktober 2015. Wanneer alle (gast)leden voor voldoende ingezonden 

vogels zorgen dan kunnen we er met zijn allen, zoals u van ons gewend 

bent, weer een mooie show van maken 

Voor het aankleden van de show kunnen we zoals elk jaar weer het 

nodige groen gebruiken. Daarbij denken we vooral aan 

hortensiabloemen, takken met gekleurde bessen, dennengroen en hulst. 

Mocht u de komende tijd in de tuin aan de slag gaan denk dan even aan 

de inrichting van onze TT en bewaar het groen wat we kunnen 

gebruiken. Voor het bezorgen bij ons clubgebouw graag even bellen 

met iemand van het bestuur. 

 

VOGELBEURS 26 SEPTEMBER  2015  

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.  

 

RINGENBESTELLEN VOOR 2016 

Ronde 1 2 3 4 

Uiterlijk inleveren bij de 

ringencommissaris 

 5 mei 

2015 

20-

sep.2015  

 20 jan. 

2016 

 20 mrt. 

2016 

Uitleveren ringen NA 
 1 okt. 

2015 

15 dec. 

2015  

 1 apr. 

2016 

15 mei 

2016  

 


