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NIEUWSBRIEF 
“De Vogelvrienden” B.A.S. 

Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven 

 

 

 

Vogelvereniging “De Vogelvrienden” B.A.S. 

Clubgebouw: Dijklaan 57, 2861 DW Bergambacht 

 

Huidig bestuur: 

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

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

Penningmeester: G.M.Wiltenburg, 0348-552195 (gerard.wiltenburg@planet.nl) 

Ringencomm./2e voorz.  : H. Kaper, 06-15894057 (hakaper@planet.nl) 

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

 

TT secretaris : C.van Zwienen, 0182-352817  (avanzwienen@casema.nl) 

 
Rabobank rekeningnummer algemeen: 30.73.54.032 
Rabobank rekening ringen bestellen en inschrijving TT: 16.38.35.462 
 

Maand: maart 2013 
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RINGENBESTELLING VOOR HET JAAR 2013 

 Inleveren bij de 

ringencommissaris tot 

Uitleveren NA 

Ronde 3  1 april 2013 

Ronde 4 20 maart 2013 15 mei 2013 

Bestellen kan op de volgende manieren: Het bestelformulier opsturen naar Hans 

Kaper, Westeinde 30 - 2825AK te Berkenwoude onder gelijktijdige overmaking van 

het verschuldigde bedrag op bankrekening  16.38.35.462  ondervermelding van 

ringenbestelling met bestelronde nummer. Ook kunt u het bestelformulier met het 

verschuldigde bedrag  inleveren  in ons clubgebouw waar u in principe elke 

maandagavond of tijdens de beurs c.q. vergaderingen terecht kunt. Hans zorgt er 

dan voor dat het bestelformulier en de betaling opgehaald wordt en maakt de 

bestelling dan verder in orde. 

 

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER 

De contributie voor 2013 is in de ledenvergadering 4 februari 2013 

vastgesteld op: 

 Leden   € 26,50 

 Jeugdleden  € 13,25 

 Gastleden   € 12,75 

 Jeugdgastleden   € 6,25 

Heeft u een automatische incasso afgegeven aan de penningmeester, dan is de 

contributie automatisch in de eerste week van maart afgeschreven. 

Is dat niet gebeurd, dan maakt u altijd zelf de contributie over, dan vraag ik u dit 

ook zo spoedig mogelijk te doen. Rabobank 3073.54.032 De Vogelvrienden. 

Heeft u vragen over de contributie, bel dan gerust de penningmeester (0348-

552195. 

 

NOTULEN JAARVERGADERING 2012 
Datum : 4 februari 2013 
 

Aanwezig : Peter Kuijf, Gerrit van Houwelingen, Gerrit de Kruijf, Ton Bockmeulen, 
Marcel den Ouden, Aschwin Koppe, Cees van Zwienen, Jaco Post, Leo Wooning, 
Gerard Wiltenburg, Hans Kaper, Wim van Garderen, Wim Spelt 
Afwezig met kennisgeving : Teun den Hartog, Ton Geerts, Simon van der Wel, 
Arie van Leeuwen 
 

1. Opening 
Leo opent de vergadering en stelt voor, net als vorig jaar, dat iedereen even kort 
vertelt hoe het vogeljaar 2012 is verlopen. Kanarie-/agaporniden mannen hadden 
over het algemeen goed gekweekt en TT’s gedraaid. Het kweekresultaat bij de 
tropen-/Europese cultuurvogelkwekers was wisselend.  
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2. Notulen vorige jaarvergadering (6 februari 2012) 
Vanuit de vergadering geen opmerkingen. Verslag akkoord. 
3. Ingekomen stukken 
De Gekleurde Zanger uit Boven-Hardinxveld bestaat 13 februari a.s. 50 jaar. Leo 
Wooning zal namens de B.A.S. de felicitaties overbrengen en een attentie van € 
20,- aanbieden. 
4. Mededelingen 
Leo Wooning brengt naar voren dat er de laatste jaren weinig aan 
“groot”onderhoud van het gebouw is gedaan. Een aantal ruiten vertonen lekkages 
en moeten gerepareerd worden. Verder moet er aandacht aan het schilderwerk 
worden besteed. Hij roept vrijwilligers, die wat vrije tijd willen steken in het 
opknappen van het gebouw, zich bij hem te melden (tel. 0182-385921). De intentie 
is om dit voor de zomervakantie gerealiseerd te hebben. 
Gerard Wiltenburg meldt dat hij bezig is de Raborekeningen van de vereniging bij 
de Rabobank in Bergambacht over te hevelen naar de Rabobank in Lopik. 
5. Jaarverslag secretaris (Wim Spelt) 
Per 01-01-2013 kende de B.A.S. een ledenbestand van 101 leden. De verdeling is 
als volgt : 

Leden waarvan jeugdleden gastleden waarvan jeugdleden 

81 3 20 3 

In 2012 zijn een aantal leden en donateurs om administratieve redenen afgevoerd. 
Onze penningmeester, Gerard Wiltenburg, heeft iedereen gebeld, waarna 
afmelding heeft plaatsgevonden. 
Marcel den Ouden vroeg wat belangstellenden zijn die op de ledenlijst staan 
vermeld. Iemand wordt als belangstellende opgenomen wanneer er wordt 
geconstateerd dat hij/zij een volière heeft (luisterend oor van mensen van de 
vereniging) maar nog geen (gast)lid is van onze vereniging. Zij krijgen informatie 
toegestuurd van wat de vereniging beoogd. De hoop is en dat blijkt ook in de 
praktijk dat een belangstellende zich regelmatig aanmeldt als (gast)lid. Mocht 
iemand ook een dergelijk luisterend oor hebben geef dan het adres even door aan 
één van de bestuursleden zodat hij/zij opgenomen kan worden als belangstellende. 
 

Tot nu toe organiseerde onze vereniging met de Jeu des Boules schoolmiddagen 
voor de basisscholen in Bergambacht. Bij de Jeu des Boules zijn wat wisselingen 
in het bestuur te verwachten. In de komende maanden wordt duidelijk in hoeverre 
dit effect gaat hebben op het gezamenlijk organiseren van de schoolmiddagen. 
 

Sinds 2008 kent de NBvV een reglement voor het houden  van vogelmarkten en –
beurzen. Op 26 november 2012 heeft de bond besloten hiervoor een officieel 
NBvV-keurmerk in te stellen. Onze aanvraag is door de bond gehonoreerd. Leo 
Wooning geeft aan dat er recent een toegekend afdelingskeurmerk, i.v.m. het zich 
niet houden van het reglement, door de bond is ingetrokken. Hij doet een oproep 
aan iedereen zich vooral aan het reglement te houden zodat het toegekende 
keurmerk aan onze vereniging behouden blijft. 
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Inmiddels hebben 45 (gast)leden aangegeven dat zij de nieuwsbrief en andere 
belangrijke informatie voortaal per e-mail willen ontvangen. Het voordeel is dat zij 
snel geïnformeerd kunnen worden en de verenigingsvrijwilligers niet onnodig op 
pad hoeven om de nieuwsbrieven etc. te bezorgen. 
6. Voorstel contributieverhoging 
De oorzaak en het voorstel voor de contributieverhoging zijn opgenomen in de 
nieuwsbrief  van januari 2013 (pagina 8/9) 
Het voorstel komt erop neer dat wij de gevolgen van de BTW verhoging van de 
NBvV 1 op 1 willen gaan doorvoeren in de contributie van de vereniging. Het 
voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen door de vergadering. De 
contributie voor 2013 ziet er als volgt uit : 

    Leden   € 26,50  (het was € 26,00) 

    Jeugdleden  € 13,25  (het was € 13,00) 

    Gastleden  € 12,75  (het was € 12,50) 
 

Tevens voert de NBvV een prijsverhoging van € 0,01 per stuk door voor de ringen 
m.i.v. de 1e bestelronde 2014. Houdt u daar bij het bestellen van uw ringen voor de 
1e bestelronde 2014 rekening mee. 
7. Financieel jaarverslag + begroting 2013 (Gerard Wiltenburg) 
Voor het bestellen van ringen en inschrijvingen voor de TT is een nieuw 
rekeningnummer (16.38.35.462) geopend bij de Rabobank. 
De KvK lijkt gestopt te zijn met het innen van de jaarlijkse bijdrage. 
In de begroting voor 2012 was rekening gehouden met een positief resultaat van 
bijna € 2500,-. Gerealiseerd is een bedrag van bijna € 4000,-. Gerard geeft aan dat 
we aan de inkomstenkant op bijna alle fronten wat beter hebben gescoord dan 
waar in de begroting op was gerekend, terwijl we in de uitgave kant goed in de 
hand hebben weten te houden. Door stormschade aan het clubgebouw hebben we 
bijna € 250,- uit de eigen voorzieningen moeten betalen. De rest van de schade 
werd gedekt door de verzekering. Daartegenover staat dat we de catalogus 
aanzienlijk goedkoper hebben kunnen laten drukken dan in voorgaande jaren. 
In de begroting 2013 wordt uitgegaan van een positief resultaat , wat aangeeft dat 
de B.A.S. een financieel gezonde vereniging is en blijft. 
Het financieel jaarverslag en de begroting 2013 worden door de vergadering met 
algemene stemmen goedgekeurd. 
Gerard Wiltenburg en Gerrit de Kruijf gaan voor 2013 kijken hoe het gratis 
verstrekken van koffie etc. bij b.v. de jaarvergadering en TT in de financiële cijfers 
verwerkt kan worden. 
Zij die een gedetailleerder inzicht willen hebben in de financiële cijfers kunnen 
hiervoor contact opnemen met onze penningmeester.  
8. Verslag kascommissie 
In de agenda stond abusievelijk vermeld dat John Benschop en Cees van Zwienen 
de kascommissie vormden. Dit moest zijn Marcel den Ouden en Cees van 
Zwienen. Marcel den Ouden en Cees van Zwienen hebben op 30 januari 2013 de 
jaarrekening en de financiële verantwoording van het bestuur over het seizoen 
2012 onderzocht en akkoord bevonden. Bestuur wordt decharge verleend voor het 
gevoerde financiële beleid. 
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9. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar zijn : 

   Wim Spelt, secretaris 

   Leo Wooning, 2e penningmeester 

   Hans Kaper, 2e voorzitter 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De vergadering gaat akkoord met 
de herbenoeming van Wim, Leo en Hans op de al door hen bezette functies. 
10. Kascommissie 
Marcel den Ouden heeft 3 jaar in de kascommissie gezeten en is niet herkiesbaar. 
Leo bedankt Marcel voor zijn inzet. Jaco Post is bereid zitting te nemen in de 
kascommissie, welke voor 2013 daardoor zal bestaan uit Cees van Zwienen en 
Jaco Post. Aschwin Koppe geeft aan bereid te zijn de reservefunctie op zich te 
nemen. 
11. TT-commissie 
De vergadering gaat akkoord met het ongewijzigd blijven van de TT-commissie. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij Leo Wooning. 
12. Liga wedstrijd 
De uitslag van de Liga wedstrijd 2012 is opgenomen in de nieuwsbrief van januari 

2013 (pag. 7/8). Leo doet een oproep om zoveel mogelijk deel te nemen aan de 

Liga wedstrijden. Hier geldt toch een beetje het principe van : show jij niet bij ons, 

dan kom ik ook niet bij jou. 

13. Agenda/Jaarprogramma 2013 
Agenda 2013 wordt vastgesteld zoals opgenomen in de nieuwsbrief van januari 
2013 (pag. 12) 
Voor de clubavonden van 25 maart en 29 april hebben we inmiddels een 
interessante invulling gevonden. 
Op 25 maart hebben we De Witte Molen kunnen vastleggen. Zij zullen een 
presentatie komen houden over alles wat met voer te maken heeft. Welke 
voersoorten bestaan er, wanneer moeten we wat gebruiken en in welke 
hoeveelheden etc.etc. 
Eén van de dierverzorgers van Avifauna heeft een gloednieuwe diapresentatie/-
lezing in elkaar gemaakt die hij op 29 april aan ons komt tonen. 
Kortom : houdt deze clubavonden in ieder geval vrij in uw agenda. 
14. Wat verder ter tafel komt 

 Entstof voor kanaries etc. is mogelijk in België te verkrijgen. Leo hier binnenkort 
meer over te horen. 
15. Rondvraag 
Geen rondvraag 
 

Clubavonden  25 maart  en 29 april  

Graag nodigt het bestuur u uit voor  bovengenoemde clubavonden . Het beloven 

absoluut interessante avonden te worden dus noteer ze al vast in uw agenda. 

Onderstaand een korte weergave van wat u kunt verwachte. 
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Clubavond van 25 maart a.s. : Voor deze avond heeft het bestuur  De Witte Molen 

kunnen vastleggen om een lezing/presentatie te houden over alles wat met het 

welzijn van onze vogels te maken heeft. Het belooft voor een ieder die aanwezig 

kan zijn een leerzame avond te worden.  Heeft u vragen op het gebied van 

verzorgen van uw vogels kom dan zeker want de deskundige(n) is/zijn aanwezig 

en zal/zullen u zeker een goed advies kunnen geven. 

Tel 04 16 - 
 

De Witte Molen : vogelzaden, eivoer, bijprodukten, bodembedekking 
De vogelzaden zijn rijk aan voedingsvezels voor een optimale werking van maag 

en darmen. Extra zink voor een gezond verenkleed. Compleet menu voor de 

dagelijkse voedingsbehoefte. Volledig diervoeder voor uw vogel. Met zorg 

samengesteld uit hoogwaardige grondstoffen. Een lekkere smaak en een goede 

bron van essentiële voedingsvezels, vitamines en mineralen. Optimale werking 

van maag en darmen en gezond verenkleed. Bevat oesterschalen. 

 

Een greep uit het aanbod van De Witte Molen: 

- Gemengde volière: Met kanariezaad, raapzaad en millet voor verschillende   

vogelsoorten 

- Papegaai: Een keur aan verschillende zaden, pitten en noten voor goede 

voedselopname 

- Europese cultuurvogels: Een keur aan verschillende zaden voor goede 

voedselopname. 

- Tropisch zaad: Kleine zaden voor een goede voedselopname 

- Agapornide: Compleet menu met millet en pinda’s 

- Valkparkietenzaad: Compleet menu met pitten 

- Parkieten: Compleet menu met millet 

- Kanarie: compleet menu met kanariezaad en raapzaad  

- Eivoer : de verschillende soorten, wanneer gebruiken, rood-/geelfactor  

- Bijproducten : mineralen, vitaminen, supplementen etc. 

- Bodembedekking 

 

Clubavond 29 april a.s. : Dit wordt absoluut een interessante avond, want we 

hebben één van de verzorgers van AVIFAUNA bereid gevonden een lezing te 

houden over het kweken, verzorgen etc. van veelal bedreigde vogelsoorten.  
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Nu zult u wellicht zeggen : hebben we dat vorig jaar ook al niet gehad. Het 

antwoord is ja. Wordt het dan exact hetzelfde. Het antwoord daarop is absoluut  

NEE. De presentatie/lezing die op 29 april gehouden gaat worden is geheel nieuw 

en bij ons nog nooit eerder vertoond. Uit ervaring weten we dat er vaak prachtige 

dia’s vertoond worden om het verhaal te illustreren. Kom dus zeker want ook deze 

avond moet je zeker niet missen. 

En …… op beide avonden wordt voor hapjes gezorgd. 

6 juli 2013 Fietstocht vanuit Bergambacht naar het Loetbos. 

Noteert u de datum alvast in uw agenda (is een ingelast uitje). Het bestuur heeft 

het plan opgevat om op 6 juli a.s een uitje te organiseren naar het Loetbos. Eén 

van de komende nieuwsbrieven wordt u verder geïnformeerd over het 

programma. 

INTERVIEW De Vogelvrienden B.A.S. 

  Uw naam :Hans Kaper 

Wanneer bent u met vogels begonnen en kunt u een beeld geven wat u zo al 

in de loop der jaren in uw voliere/hok heeft gehad. 

Op 15 jarige leeftijd, dat was in 1962, ben ik begonnen met het kweken van 

kleurkanaries. In eerste instantie was dat met dominant witte kanaries, maar later 

ben ik met name de nieuwere kleuren gaan kweken. Het experimenteel kweken 

heeft mij altijd geboeid. Het ontdekken wat de werking van deze nieuwe mutaties 

is en hoe deze vererven boeit mij bijzonder. Ik heb het boek van Herman 

Veerkamp over de genetische nomenclatuur dan ook werkelijk uit mij hoofd 

geleerd. In 1994 ben ik gedurende een groot aantal jaren gestopt met het kweken 

van vogels omdat mijn drukke werkkring het onmogelijk maakte voldoende tijd 

aan de vogels te besteden. Maar omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan 

ben ik in 2005 toch maar weer begonnen met de kanariesport. Dit was een 

geschikt moment omdat de standaardeisen van de NBvV aangepast waren aan 

die van de COM en er sprake was van totaal nieuwe eisen waar de 

verschijningsvorm van de kleurkanaries aan moesten voldoen. 

Ik ben dus altijd kanariekweker gebleven en heb ook nooit overwogen om een 

uitstapje naar andere vogelsoorten te maken. 

 

Kunt u iets vertellen over de huisvesting van de vogels op dit moment ? 

(foto’s zijn welkom) 

Mijn vogels zijn gehuisvest in een aparte ruimte van ongeveer 3 x 6 meter. In 

deze ruimte heb ik plaats voor maximaal 48 broedkooien en twee kleine vluchten 

en twee wat grotere vluchten. Ik ben een vroeg kweker en begin meestal in 
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februari met de kweek. Dit kan omdat ik tot die tijd toewerk naar 15 uur verlichting 

en zorg dat het tussen de 10 en 15 graden celsius is. 

 

 

 

 

Welke vogels worden op dit moment gehouden en waarom heeft u juist 

daarvoor gekozen ? 

De vogels welke ik op dit moment heb zijn: Satinet geel mozaiek,  Satinet 

recessief wit, Agaat geel mozaiek en Zwart kobalt geel. Dit jaar ben ik gestart met 

Zwart jaspis geel en Agaat jaspis geel mozaiek. 

 De keuze voor deze kleurslagen is enerzijds omdat ik ze mooi vind maar ook 

omdat het een uitdaging is deze kleuren op een TT niveau te kweken. Het kweken 

van mozaïeken is niet direct de makkelijkste keuze maar wel een uitdaging. Zoals 

de vogelkwekers weten zijn kruisingen tussen verschillende vogelsoorten 

onvruchtbaar. Dus verder kweken met deze hybriden is onmogelijk. Echter in het 

verleden is het gelukt om uit de kruising Kanarie x Kapoetsensijs vruchtbare 

jongen te kweken en recent is dat ook gelukt met een Kanarie x Magalaansijs. Uit 

de kruising Kanarie x Kapoetsensijs is de roodfactor en de mozaïekfactor in onze 

kanaries gekomen. Uit de kruising Kanarie x Magalaansijs is de Jaspisfactor 

ontstaan. Op dit moment probeert men deze factor in de verschillende kleurslagen 

te kweken. Boeiend en voor mij een uitdaging om mee bezig te zijn.   
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Heeft u nog wensen/plannen om in de toekomst andere vogelsoorten te 

gaan houden ? 

Nee, het zijn voor mij altijd de kleurkanaries geweest en dat blijft ook zo. 
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Voer, water, verzorging, medicatie zijn belangrijke zaken wanneer we vogels 

houden. Kunt u vertellen hoe u hiermee om gaat (soorten voer, iets in het 

water, wat op de vloer etc.) 

Ik voer mijn kanarie met zaad Teurlings en wel zaad met code 216. Dit is 

kanariezaad zonder raapzaad omdat raapzaad invloed kan hebben op de gele 

lipochroomkleur van de vogel waardoor deze te warm van kleur wordt. Met name 

boven de snavel wordt dat gauw zichtbaar. Het zaad wordt verder voorzien van 

kuurolie en winmix van de firma Comed.   

Verder geef ik ze tijdens de broedperiode eivoer gemengd met kiemzaad. De 

zelfstandige jonge kobalt kanaries gaan zodra het weer het toelaat in een 

buitenvolière en krijgen als toevoeging op het voer bladeren van de bruidssluier. 

Zowel de zon als de toevoeging van de bruidssluier zorgt dat het zwart 

eumelanine maximaal wordt en het bruin opbleekt. De agaat en satinet kanaries 

worden daarentegen juist uit de zon gehouden.  

Het drinkwater wordt licht aangezuurd met enkele druppels citroen per liter water 

om schimmelwerking in de hand te kunnen houden. Verder maak ik het water 

klaar met knoflook om zoveel mogelijk de vogels te wapenen tegen de bloedluis. 

Dat heb ik 2011 voor het eerst gedaan en heb de bloedluis redelijk onder controle 

kunnen houden.  

Ik ben een groot voorstander van het medicatie vrij houden van dieren.  Al 

gedurende 4 jaar gebruik ik natuurlijke producten zoals kuurolie en winmix van de 

firma Comed waardoor ik geen medicijnen nodig heb en het uitval door ziekte 

vrijwel niet voorkomt.  

Wanneer u jonge vogels kweekt worden die dan geringd om aan een 

tentoonstelling deel te kunnen nemen ? 

Ik ring al mijn jonge vogels. Maar wat tentoonstellingen betreft ben ik altijd heel 

terughoudend geweest om deel te nemen. Ik vond inzenden op de onderlinge TT 

voldoende om te kijken of ik met mijn kweek nog in de goede richting bezig was. 

Nu ik ook lid ben van de NKC, een speciaalclub voor kleurkanariekwekers, heb ik 

besloten het aantal tentoonstellingen waar ik aan mee doe de komende jaren uit 

te breiden.   

Hebt u tips voor de vereniging om clubavonden, TT, afsluitingsavonden of 

beursdagen voor (gast)leden interessanter te maken om te komen ? 

Om mensen te interesseren voor clubavonden is altijd een moeilijk onderwerp.  

Ik voor mij vind clubavonden die gericht zijn op kwalitatieve en inhoudelijke  

onderwerpen van de voor mij interessante vogels het boeiendst.  
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Ik neem aan dat dat ook voor anderen het geval zal zijn of je nu tropen, kromsnavel 

liefhebber bent of dat je een liefhebber van een gezelschapsvolière bent.  

 

 

Satinet geel mozaiek man    Agaat geel mozaiek man 

 

   

Zwart Jaspis wit     Zwertkobalt geel 
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Agenda 2013 

26 jan.  Beurs (9:00-12:00 u.) 

4 feb.  Jaarvergadering 

23 feb.  Beurs (9:00-12:00 u.) 

25 feb.  Bestuursvergadering (20:00 u.) 

23 mrt.  Beurs (9:00-12:00 u.) 

25 mrt. 
 Clubavond (19:30-20:00 u. vragen/info halfuurtje; 

 Vanaf 20:00 u. start programma rest van de avond) 

8 apr.  Bestuursvergadering (20:00 u.) 

9 apr.  Rayonvergadering (20:00 u.) 

27 apr.  Beurs (9:00-12:00 u.) 

29 apr. 
 Clubavond (19:30-20:00 u. vragen/info halfuurtje; 

 Vanaf 20:00 u. start programma rest van de avond) 

25 mei  Beurs (9:00-12:00 u.) 

10 jun.  Bestuur-/ + TT commissie vergadering (20:00 u.) 

22 jun.  Afsluitingsavond voorseizoen (20:00 u.) 

6 jul.  Uitje naar het Loetbos 

24 aug.  Beurs (9:00-12:00 u.) 

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

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

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

28 sep.  Beurs (9:00-12:00 u.) +  BBQ in de namiddag 

7 okt. 
 Clubavond + inleveren TT formulieren (19:30-20:00 u.    vragen/info 

halfuurtje; vanaf  20:00 u. start programma) 

14 okt.  Inschrijven + indelen in klasse etc. 

19+21+26 okt.  Opbouwen TT zaal 

28 okt.  Zaal gereed maken voor het inkooien 

29 okt.  Inkooien 

30 okt.  Vogels keuren 

31 okt.  Opening TT + evt. restant zaal aankleden 

1 nov.  Zaal open TT 

2 nov.  Zaal open TT tot 17:00 u./ uitkooien vanaf 17:00 u. 

4 nov.  Zaal opruimen  

18 nov.  Bestuur-/ + TT commissie vergadering/evaluatie (20:00 u.) 

23 nov.  Beurs (9:00-12:00 u.) 

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

28 dec.  Beurs (9:00-12:00 u.) 

6 jan. 2014  Bestuursvergadering (20:00 u.) 

25 jan. 2014  Beurs (9:00-12:00 u.) 

3 feb. 2014  Jaarvergadering (20:00 u.) 

 


