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Notulen ledenavond van 16 mei 2017 

Op 16 mei 2017 zagen wij elkaar voor het laatst om van de vakantie te 

genieten. 

Theo opende de avond en sprak over zijn kweekresultaten die erg ver uit 

elkaar liggen, 80/20. 

De zaak van het door de gemeente in oprichting hebben van een 

multifunctioneel sport gebouw, hebben veel vragen opgeroepen. Er 

komen gesprekken op het gemeentehuis van de betrokken verenigingen. 

Ook de Blokhut is uitgenodigd. Het is zaak de voortgang van dit project 

te volgen en in de gaten te houden. Naar later is gebleken is de kans van 

slagen gering. De voetbal stapt uit. 

In Onze Vogels staat mozaïek in de kop. Kleur zelf aanhouden. Hans 

Dudink merkt op dat de Italianen veel verder zijn met intensief. 

Voorts Lous met de maanstand en de dagen  die gunstig zijn voor de 

kweek. Dat wil zeggen dat de man en pop ‘op één lijn zitten’ en de man 

kan treden, door dat de pop het dan toe laat. 

Op 19 september is de volgende ledenavond en laten we met elkaar 

afspreken dat niet altijd dezelfde personen daarbij aanwezig zijn. 

Hans Moerland 
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Van de redactie 

Beste vogelvrienden, 

Uw redacteur heeft de vakantie tot op heden goed doorstaan. Dat kan 

ook niet anders want de voltallige redactie zit in de lappenmand met een 

scheur in een pees van de schouder. Tennissen is er dus niet bij 

geweest deze zomer en vissen ging alleen met een klein vast hengeltje. 

De enige sport die bedreven werd was bierheffen en skeeleren. Maar 

dat laatste wordt ook steeds lastiger als je skeelert met een kleindochter 

die inmiddels zo hard gaat dat de elektrische fietsen aan de kant moeten 

om doorgang te verlenen.  

De kweek ging natuurlijk ondanks het ongemak door, maar , net als bij 

veel kwekers van tropen was het deze keer niet ideaal. Veel 

onbevruchte eieren en weinig broedlust bij de vogels. Waar dat door 

komt???  Navraag bij anderen gaf geen afdoende antwoord, maar wel is 

een feit dat deze broedperiode gekenmerkt werd door sterk wisselende 

luchtdruk. Mogelijk is dat een oorzaak, ….. of de sterke wisseling in 

luchtvochtigheid. Ik hoorde iemand zeggen: “het was zo vochtig in de 

lucht dat mijn embryo’s in het ei verdronken…”  

Laten we maar hopen dat de vogels die op stok zijn gekomen van een 

prima kwaliteit zijn, dan hebben we in november toch weer een 

tentoonstelling waarvan de kenners zeggen: “Daar in Schagen kunnen 

ze er wel wat van”. 

  Wat hoor ik daar?? 

 Blub, blub, “help ik verdrink”. 

  

 

 

 

 

 

De redactie  
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En nu de MOGNO! 

 

De AZULfactor werd ook in de Opaalfactor ingekruist. 

Bij de AgaatOpalen heeft dat als eerste tot een mooie 

duidelijke en heldere tekening geleid. Wel was de 

ondergrond lichter. Bij de Zwarte gaf dat een veel 

donkerder bestreping en de ondergrond werd 

vanzelfsprekend veel lichter en vormde een groot 

contrast met de bestreping. 

Meer omzoming op de bevedering en het karakter 

van de mutatie, dat de onderkant van de veer 

donkerder is dan de bovenkant, verdween. Door het mutatie kenmerk dat 

de verzwarting of verbruining in de bestreping steeds verder door gaat, 

werd dit verschil versneld en gecumuleerd. 

Dat geeft een antwoord op wat sommige liefhebbers hebben gesteld, dat 

de MOGNOfactor een vorm van selectie zou kunnen zijn. Deze 

modificatie, die plaats vindt, zit opgesloten in de mutatiekenmerken van 

de AZULfactor. 

 

Deze ontwikkeling gaat steeds verder. De Zwart MOGNO (opaal) vogel 

wordt soms al zo donker dat deze in eerste opslag als klassieke vogel 

wordt aangemerkt. Deze ontwikkeling zal zich voort zetten. 

Zo ook hebben we Agaat Topaas kanaries (met Azul dus) die tegen de 

Zwart Topaas aanliggen of Agaat Eumo die tegen de Zwart Eumo 

aanliggen. Alles wordt met de AZUL factor meer bestreept en donkerder 

van bestreping. 

 

Bij de Bruin MOGNO zien wij een sterke Bruine 

bestreping. Deze bestreping was enkele jaren 

geleden mahonie, dus rose-achtig van kleur. Wordt 

echter vanwege de cumulering van de kleur der 

bestreping en het pigmentbezit van deze bestreping 

steeds donkerder. Deze Mahoniekleur is 

verantwoordelijk voor de voordracht van Brazilië om 

deze mutatie “MOGNO” te noemen. Ik mag hier 
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zeggen; dat ik het vreemd vindt, omdat de kleurbenaming altijd werd 

gedaan aan de hand van de hoofdkleur dus de mutatie of in dit geval 

mutatie-combinatie in Zwart. 

In Italië werd deze mutatie eerst QUARZ genoemd op basis van de 

Zwarte OPAAL AZUL vogels. 

Naar mijn mening op basis van de eerdere principes, een betere keuze. 

 

Herkomst. 

Brazilië heeft de vogel ter acceptatie voorgedragen aan de OMJ. Dat wil 

niet zeggen dat de MOGNO mutatie-combinatie daar ontstaan is. De 

heer Beraldi heeft wel degelijk veel werk in het ontwikkelen van deze 

combinatie gestoken, maar de mutatie-combinatie kwam al geruime tijd 

voor in Spanje (vooral in het Bruin). In Italië (onder meer Montanaro) 

vooral in het zwart. Men claimde dat het mutaties waren. Dat gebeurde 

in Spanje ook al eerder met de Zwart Azul. 

U kent inmiddels de ontwikkeling en het verhaal. 

 

Hoe of Wat? 

Nieuwsgierig als ik ben, heb ik vanzelfsprekend geprobeerd om de 

QUARZ of MOGNO vogel te verkrijgen uit een zwart opaal gekruist met 

een klassieke Zwart Azul. Dat is mij na enkele jaren gelukt. Niet direct 

met die maximaal donkere bestreping maar wel met de kenmerken 

welke bij de QUARZ/MOGNO vogels waren. Ook omgekeerd is het 

gelukt. 

Een QUARZ/MOGNO vogels werd met een klassieke zwarte gepaard 

om na enkele jaren een gewone Zwart Opaal te verkrijgen. 

 

Het lijkt er overigens op dat er met een Zwart Opaal en een Zwart Mogno 

een intermediaire uiting ontstaat. 

Op dit moment kan ik u laten weten dat dat naar mijn mening niet het 

geval is. 

Als je twee verschillende genetisch bestanden aan elkaar kruist dan zal 

dat zeker over en weer in de na-kweek gevolgen hebben. Bij de 

nakomelingen kwam ik geen vogels tegen die de intermediaire 

mutatiekenmerken hadden. 

De OPALEN behielden hun kenmerk van de goede oxidatie in de 

ondergrond (vooral tussen de bestreping op rug en kop), toonden de 

lichtere bovenkanten van de grote bevedering en eenduidiger kleur. De 

MOGNOvogels hadden de lichtere ondergrond en donkerder 

bestreping. De bovenkanten van de grote bevedering was niet lichter 
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dan de onderkant en hadden wat lichtere omzomingen. 

Bij de combinatie tussen de OMYX en de Opaalvogel was er wel een 

duidelijke tussenkleur te zien en uit die tussenkleuren kon men de beide 

originen kweken. 

Maar dat heb ik reeds in de negentiger jaren over gepubliceerd. 

Die beide factoren bleken op dezelfde allele te liggen. 

Op dit moment is dat naar mijn mening voor OPAAL en MOGNO niet het 

geval. 

 

Ook de Topaas en de “INO” factor liggen op hetzelfde allele. 

Deze INO factor gaat van bij de Phaeo zonder bestreping en met de 

Azulfactor van een nagenoeg witte vogel met rode ogen naar een 

nagenoeg witte ondergrond met rode ogen met een donkere bestreping 

(zwart bij Zwart en Agaat en Bruin bij Bruin en wat lichter bij Isabel) bij de 

Topaas. 

De intermediaire tussen de Phaeo en Topaasvogel doet denken aan een 

Bruin pastelachtige dus duidelijk tussenliggend. 

 

PROBLEMEN die ontstaan. 

De verzwarting heeft ook nadelen. Helemaal in combinatie met het 

afwezig zijn van de phaeo in de kleurkanarie. 

Er zijn vele mutaties waarbij iets op het gebied met de eumelanine 

gebeurd. 

Ook zijn er mutaties welke wat met de phaeo doet. Nu ontstaan er 

overlappingen welke de herkenbaarheid van de verschillende mutaties 

aantasten. 

Je kunt nu via verschillende wegen tot dezelfde of bijna dezelfde kleur 

komen. 

Vogels die bewust in een verkeerde klasse worden ingeschreven om 

aldaar de winst te behalen. 

Nuances die niet of nauwelijks kunnen worden opgemerkt. 

 

Je kunt overwegen om verschillende kleuren in een categorie in te delen 

om deze verschillen maar achterwege te laten en dezelfde keurnorm op 

lost te laten, om maar een voorbeeld te noemen. De cumulatie van 

pigmenten en bestreping van de AZULvogels zorgt voor een steeds 

donkerder uiting van de vogel. We gaan zo misschien dus weer “terug 

naar af” wat kleur betreft. Eerst muteren en dan weer terug ontwikkelen. 

Met dit verschil dat er dan geen phaeo meer aanwezig is. 

Ik mag u bekennen dat ik niet direct altijd meer het verschil tussen 
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bepaalde kleuren kan zien. Zelfs in mijn eigen hok niet. Mag dan eerst 

op de ring kijken om te weten uit welke lijn (en dus kleur) die komt. Ik 

heb het dan niet over tussenkleuren maar over topvogels. Die de juiste 

vertegenwoordigers van hun kleurbeeld zijn. 

Heb daarover met enkele vooraanstaande collega kwekers gesproken 

en ook daar bestaat deze twijfel. 

 

Kortheidshalve geef ik hieronder een samenvatting van de factoren 

welke tot op heden werking hebben op de eu- of phaeo melanine bij de 

kleurkanarie op een bondige en gemakkelijke manier aan. 

 

- De wijziging van zwart naar bruin. 

- De reductie van de phaeo naar Agaat en Isabel. 

- De reductie van eumelanine bij de Pastel. 

- De wijziging van de ligging van de melanines bij de Grijsvleugel (kapot 

gaan melanocieten). 

- De wijziging van de ligging van de melanines van vnl boven de cortex 

naar onder de cortex 

(baarden en haakjes vrij van melanine). 

- De 50% reductie van de Topaasfactor in eu- en pheaomelanine. 

- De reductie van de Satinet factor, zwartoog bij zwart eumelanine -

nagenoeg zonder tekening- en roodoog bij Bruine eumelanine. 

- De lege pheaomelaninecellen van de Eumo. 

- Het afwezig zijn van pheaomelanine bij de Azul. 

- De “ino” factor en afwezig zijn van de bestreping in de boven 

bevedering bij de Phaeo. 

- Het omzetten in zwart van de pheaomelanine bij de Onyx. 

- De wijziging van de ligging en aanmaak van de phaeo bij de Kobalt. 

- De verandering van de ligging van de melanines door inkruising 

vreemd genetisch materiaal. 

- De enzym- of bontfactor welke de “ongepigmenteerde” vogels tot 

gevolg heeft. 

 

Toekomst. 

Wij zullen onduidelijkheden in de standaard en causale factorenbezit 

moeten weg nemen. Aangeven waar wij wel of geen azul willen en dan 

streng beoordelen (bijtint). Aangeven wanneer er te veel pigment is dat 

de bijtint of mozaïektekening niet goed meer beoordeelbaar is. 

Internationale draagkracht krijgen voor het principe dat de tekening op 

de rug of elders in de vogels, de bijtint niet mag wegdrukken en duidelijk 
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waarneembaar moet zijn. Dat een maximale geoxideerde bijtint er eentje 

is met of zonder azul. En opnieuw moeten overwegen of de poot-en 

snavel kleur van de agaten zonder enig pigment wel de juiste keuze is. Ik 

heb hier in Italië al meer dan 10 jaar gevraagd; mij een Agaat Rood 

Intensief of Agaat Geel intensief met de juiste bijtint met 

ongemelaniseerde poten te laten zien. 

Tot heden is dat nog niet gebeurd. Een zwart bestreepte vogel met 

maximaal pigment en witte poten? Dat kan niet. 

Een standaard maken voor een klassieke Agaatvogel met mutatie 

kenmerken van de Azul evenmin. 

De acceptatie van de MOGNO vraagt ook duidelijkheid of andere mutatie 

combinaties in het Kleurkanarie vraagprogramma van de COM 

toegelaten mogen worden. Denk daarbij aan de vroegere Zwart Pastel 

Opaal of een duidelijk lichtere Phaeo (in Isabel of met een pastelfactor of 

zo) enzovoorts. 

Duidelijkheid wordt op vele punten gevraagd voor keurders en 

liefhebbers want anders raken wij met zijn allen echt de draad kwijt. 

Sorry dat ik wat kort het een en ander heb moeten beschrijven, maar er 

was nu echt heel wat bij te praten. 

Succes, het is en blijft een fantastische hobby! 

Constant van Santen. 

Lid NBVV, AOB, FOI. 

(bijgaande MOGNO-

afbeeldingen : Johan 

Van der Maelen) 

Bruin 'mogno' geel-
intensief  
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 Luchtpijpmijt 
 

De wetenschappelijke naam van de luchtpijpmijt is Sternostoma 
tracheacolum. Luchtpijpmijten zijn kleiner dan een millimeter en hebben 
8 poten. Ze voeden zich met bloed uit de slijmlaag van de luchtwegen en 
veroorzaken ontstekingen, doordat zij zich met hun klauwen vasthaken 
op de haartjes in de luchtpijp. Dit gaat dan ademhalingsmoeilijkheden 
veroorzaken en de kanarie hapt zichtbaar naar lucht met knarsende, 
piepende en gorgelende geluiden. Hij gaat dik zitten en zal niet meer 
zingen. De kanarie zal ook regelmatig schudden en slaan met zijn kop 
om slijm los te krijgen. Het lijkt of hij iets wil wegslingeren. Ook gaat hij 
zijn kop regelmatig tegen de zitstokken wrijven en het kan ook gepaard 
gaan met een opwippende staart en vochtafscheiding uit de neus. 
Gelukkig is de sterfte laag, maar een infectie kan blijvende schade aan 
het ademhalingssysteem veroorzaken. Hierdoor zal de kanarie 
ademhalingsproblemen blijven hebben en zal hij snel moe zijn. 
 
Als men een besmette kanarie ter hand neemt en vlak bij het oor houdt 
hoor je een piepende ademhaling. Als de mijten in de luchtpijp aanwezig 
zijn, kunt u deze soms bij de levende kanarie waarnemen. Dit doet men 
door de veren van de hals met water vochtig te maken en ze zo uiteen te 
wrijven, zodat aan beide zijden van de hals een strook onbevederde huid 
vrijkomt. Men ziet nu de luchtpijp en als men deze naast een sterke 
lichtbron houdt, zullen de luchtpijpmijten als zwarte puntjes te zien zijn in 
de luchtpijp. 
 
De vrouwtjes van de luchtpijpmijt leggen hun eitjes in de luchtpijp van de 
kanarie en waarschijnlijk kunnen deze eitjes in 6 dagen uitgroeien tot 
volwassen mijten. Besmetting gebeurt door jonge mijten, die via de 
neusholte de besmette kanarie verlaten. Deze jonge mijten hechten zich 
vast aan allerlei voorwerpen in het kanarieverblijf en besmetten door 
indirect contact de andere kanaries. De luchtpijpmijt kan zich ook 
verspreiden via direct contact van de gastheer met andere kanaries. Na 
de besmetting kan het weken tot maanden duren voordat de kanarie ziek 

wordt, op deze manier kan de luchtpijpmijt 
ongemerkt uw kanariebestand 
binnendringen. Hoewel een besmetting het 
hele jaar kan voorkomen, worden de meeste 
gevallen in de zomer geconstateerd.  
  

  

 

 Luchtpijpmijt, brrrrrrr 
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Een kijkje bij en een gesprekje met een kweker, deze keer 

Klaas Ploeger 

Iedereen in Schagen en omstreken kent hem, de slager van de Noord 

met zijn uitzonderlijk lekkere leverworst. Maar niet iedereen weet dat 

Klaas ook al jaar en dag een gerenommeerd kanarie kweker is.  

  

Op de vraag hoe die vogelhobby is ontstaan was het antwoord: “ik had 

als klein jochie duifjes, en daar had ik eens een kippenei onder gelegd 

en kijk toen had ik ineens ook een krielkuikentje. Later deed ik dat met 

nog meer kippeneieren en toen hadden we een ren vol krielkippen. Die 

kippen moesten weg van mijn moeder, want de hanen bleven steeds met 

hun nagels en sporen in haar kousen hangen en uiteindelijk was dat toch 

niet wat ik leuk vond; overgestapt op parkieten. Bij een tentoonstelling 

van S&O zag ik kanaries en die waren mooi…..zulke had Jaq Pronk ook 

en daar heb ik 

mijn eerste 

kanaries 

vandaan . Toen 

her en der nog 

wat bijgekocht, 

maar dat gaf 

natuurlijk een 

verkeerd 
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resultaat, vetstof en agaten….dat was het begin van de kanarie, zonder 

kennis van zaken. Nu denk ik redelijk te weten hoe het “ongeveer” moet. 

Het broeden met de vogels vindt plaats in een kamer die daar speciaal 

voor is ingericht. Tientallen broedkooien geven de kweker de 

gelegenheid de mannen en poppen na selectie bij elkaar te brengen. Na 

afloop van het broedseizoen worden de vogels geselecteerd op 

schoonheid en model en wordt een keus gemaakt welke vogels geschikt 

zijn om naar een tentoonstelling te gaan en welke dieren gebruikt gaan 

worden voor de kweek van volgend jaar. 

Nu, het is augustus, zitten de oudervogels en de jongen gescheiden in 

een buiten volière en een deel binnen om geen invloed te hebben van de 

zon. Het aantal gekweekte vogels is iets minder dan vorig jaar omdat de 

tweede ronde niet helemaal afgemaakt is.  

 De vogels krijgen per dag een afgepaste hoeveelheid voer dat iedere 

dag wordt ververst. Het water wordt verstrekt in flesjes met een 

“konijnennippel”  is veel schoner 

dan flesjes met een tuitje of 

open bakjes. Kanaries zijn 

viespeuken en dat ben je op 

deze manier voor. 

Het opfokvoer dat Klaas 

gebruikt maakt hij zelf met ei, 

beschuit, kleurvoer, mariadistel, 

vitaminepoeder en kiemzaad. 

Het resultaat mag er wezen 

want als je bij Klaas in huis 

komt word je overdonderd door 

de hoeveelheden Bekers , 

Bondskruizen en 

Bondsmedailles. Trots is Klaas 

op de resultaten behaald met de 

kleur Brons. In Apeldoorn 

tijdens de nationale vogelshow 

zit hij regelmatig in de prijzen en 

dan te bedenken dat van deze 

kleur toch wel enkele 

honderden vogels op zo’n show 
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staan. Rood vindt hij ook een mooie kleur, maar hij heeft zijn hart 

verpand aan het Brons. 

“Ik heb eens gezegd: als ik met brons  eerste word, dan heb ik mijn doel 

bereikt en schei ik ermee uit, ik werd eerste, maar ja….. je weet hoe dat 

gaat, het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus ben ik nog steeds 

bezig” 

Met Brons gaat Klaas dit jaar naar de tentoonstelling van S&O in 

Schagen, en eventueel na een goed resultaat naar de districtshow (als 

die doorgaat) en de Nationale die dit jaar in Zwolle wordt gehouden. Veel 

tentoonstellingen af gaan met je beste vogels worden ze ook niet beter 

van, dus het kan te gek……Als je het jaar daarop met deze vogels wilt 

kweken wordt het meestal een teleurstelling. 

 Klaas heeft Knijpers op zijn zitstokken 

staan om er voor te zorgen dat de 

vogels niet te dicht tegen elkaar 

aanzitten en elkaar zouden kunnen 

beschadigen ( zie de foto eerder in dit 

artikel). Op geregelde tijden spuit hij de 

knijpers in met Dasty ontvetter om 

luizen tegen te gaan. Tot op heden krijgt 

de luis geen kans. Onder de zitstokken 

op de vloer is een raamwerk 

neergelegd, bespannen met gaas. 

Onder dit raamwerk liggen kranten die , 

wanneer ze smerig zijn , heel 

eenvoudig kunnen worden gewisseld 

voor schone excemplaren. Op 

bijgaande foto is het raamwerk goed te 

zien evenals de drinkflesjes met 

konijnennippels. Het is in een voliere 

wel noodzakelijk om meerdere flesjes te 

gebruiken, want de kans bestaat dat 

een nippeltje verstopt en de vogels daarmee verstoken zijn van water. 

Let op Klaas bij de aankomende TT, uw redacteur heeft hele mooie 

vogels zien zitten. 
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Beurzen Noord-Holland (nieuw overzicht met actuele info) 

Aalsmeer 
Vogelbeurs Aalsmeer 
Elke 4e zondag van de maand, aug. t/m mei, open van 10.00 tot 13.30 uur 
in De Baccara Baccarastraat 1 1431 RN Aalsmeer 
Voor inlichtingen, 06- 10666878. 

Zwanenburg 
Vogelbeurs V.V. Haarlemmermeer elke 2e en 3e zaterdag van de maand, behalve in 
juni, juli, augustus en december. Geopend van 9.30 tot 12.30 uur, toegang gratis. 
Maand december de 2e zaterdag. 
v.v. Haarlemmermeer, Marialaan 86, Zwanenburg 
Tel.: 06 - 34500080 

Rijsenhout 
Vogelvereniging “De Rijsenvogel” te Rijsenhout. 
Elke 2e zondag van de maand (m.u.v. juni, juli en augustus) van 09.30 tot 13.30 uur. 
Handelaren kunnen vanaf 08.00 uur terecht 
Adres: Scw-gebouw aan het Konnetlaantje 25 in Rijsenhout. 
Telefoon op beursdagen: 0297-321763 

Heemskerk 
Op iedere eerste zondag van de maanden september t/m mei is er een vogelbeurs 
bij V.V. Tropica in Heemskerk. 
De vogelbeurs wordt gehouden in het eigen clubgebouw aan de Const. 
Huygensstraat 99 in Heemskerk. Er is een goed aanbod aan handelaren en 
verkopers van alle benodigdheden voor de vogelhobby. Openingstijden zijn van 
10.00 tot 13.00 uur en de entree is gratis. 
Voor meer info: www.vvtropica.nl 

Lutjebroek 
Vogelvereniging “Streker Vogelvrienden” organiseert iedere derde zondag van febr. 
Maart en september  een vogelbeurs. Er zullen veel soorten vogels te koop worden 
aangeboden. Ook zullen er weer een aantal handelaren aanwezig zijn met voer, 
vogels en diverse vogelbenodigdheden. 

De entree bedraagt slechte een halve euro (kinderen tot 12 jaar gratis). Duiven, 
kwartels en hoenderachtigen worden niet toegelaten. 

Adres: Clubgebouw “Eerste Streker Luchtpost” (duivenlokaal) - naast zwembad “De 
Kloet” aan de Wijzend 12, 1613 KP Grootebroek. 
Openingstijden 09.30 - 12.15 uur. 

Zaandam 
Elke 4e zaterdag van de maanden augustus t/m mei van 09.30 - 12.00 uur 
vogelbeurs bij: De Paradijsvogel; Madagaskar 16; 1505 VH Zaandam (zuid); 
Inlichtingen:  06-18093761 

 

  
  

http://www.vvtropica.nl/
tel:06-18093761
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Ringenbestellen voor 2017/2018 

Bestelronde 2018      uitlevering na: 

1 april   tot   5 mei 2017   1 oktober 2017 

16 mei tot   20 september 2017  15 december 2017  

1 oktober tot   20 januari 2018  1 april 2018 

1 februari tot   20 maart 2018  15 mei 2018 

  

  Bestellingen voor ringen 2017 na 1 april 2017 zijn altijd spoedbestellingen 

Namaak ringen worden door de bond niet erkend en als zodanig niet 

geaccepteerd op een tentoonstelling 

 

 

 
 

Hé, jij daar…. Je bent een echt uilskuiken als je …. 

……..niet naar een tentoonstelling gaat . 
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OUDPAPIER  2017 
Aanvang 13.00 uur op zaterdag 

:        

Als u tijd heeft om ons te helpen , 

dan kunt u zich opgeven tijdens de 

ledenavond of u kunt bellen : 0224-

551740. 

Tegenover uw inzet staat een 

redelijke vergoeding 

 

TT informatie 

Iemand van de vereniging wilde hier nog een stukje 

schrijven over het belang van insturen van vogels op de 

onderlinge tentoonstelling. Gelukkig heeft hij dat niet 

gedaan en daarom kreeg uw 

redacteur de gelegeheid en 

ruimte om hier aan te geven dat 

we in november weer een tt 

hebben en dat bij deze Snavel en 

bij deze mail een 

inschrijfformulier is toegevoegd. 

Speciale oproep aan kwekers om 

indien ze parkietachtige hebben 

gekweekt die ook eens in te 

sturen. Het vergroot de variatie 

op de tt en wie weet word je nog 

prijswinnaar. 

Kijk voor verdere informatie in het bijgevoegde TT-

reglement 
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