Presentatie op 20 december 2019.
Voor deze avond ben ik door uw bestuur benaderd om het één en
ander te vertellen over vogels. Ik ben keurmeester bij de NBvV, en
meestal verwacht men dan van mij dat ik het ga hebben over het
houden en kweken en vooral het tentoonstellen van onze vogels.
Echter mijn vogelpassie is veel uitgebreider en ik houd mij ook erg
veel bezig met de vogels in de vrije natuur. En eerlijk gezegd vind ik
dat vaak nog mooier ook. Ook het fotograferen hiervan is een grote
hobby van mij. Op zeer jonge leeftijd keek ik al naar vogels, en met
mijn eerste fototoestel heb ik mij vooral gestort op het fotograferen
hiervan. Pas later ben ik ook o.a. onze tropische vogels en parkieten
gaan fotograferen. En daarbij hebben vooral allerlei kleurafwijkingen
mijn belangstelling. Verder ben ik als medewerker aangesloten bij
een ringgroep die dus vogels vangt en ringt t.b.v. wetenschappelijk
onderzoek. U zult nu wellicht begrijpen dat ik het liefst bij een
presentatie het nodige vertel over deze verschillende takken van mijn
vogelliefhebberij.
Voor het tentoonstellen hebt u weinig aan gegevens van onze
buitenvogels. Nu heeft dat bij mij ook de minste prioriteit. Voor mij
is een TT een gelegenheid om te laten zien wat ik heb gekweekt en
daarbij vind ik het vreemde kleurtje of de aparte soort het
belangrijkste. En of die dan 88 of 93 punten haalt is voor mij minder
belangrijk. Overigens respect en alle waardering voor die kwekers die
voor kwaliteit gaan en soms jaren lang topvogels weten te brengen.
Gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde.
Voeding en nestbouw vind ik interessanter en hierbij kunnen we wel
het nodige opsteken van onze buitenvogels. U zult begrijpen dat mijn
presentaties meestal dus een mix zijn van bovengenoemde hobby's.
Ik hoop dat ik u deze avond kan boeien met een lezing over vruchten
en insecten etende vogels waarbij enkele families wat uitgebreider
aan bod zullen komen.
Tot ziens op 20 december.

Pieter van den Hooven

2020 staat voor de deur.
Het gaat allemaal zo snel hoor je nog al eens zeggen zeker met een
vereniging waar nogal wat oudere rondlopen. Ik ook moet bekennen
dat een jaar voorbij vliegt en hoe snel eigenlijk alweer 10 jaar voorbij
zijn.
In Februari is het echt alweer 18 jaar geleden dat ik uw voorzitter
mocht worden, dat is best lang maar sommigen bestuursleden zitten
nog langer in het bestuur. Sommigen met een korte pauze. Lang in
een bestuur zitten word steeds makkelijker aangezien opvolgers niet
staan te trappelen in februari stopt Wilco als bestuurslid en willen wij
graag ons team toch weer op volle kracht krijgen met 7 man maar ja
wie meld zich aan en wie moet je benaderen overigens gaat het in het
bestuur best goed en kunnen we tegenwoordig best snel vergaderen
en is er ook tijd om nog wat na te babbelen .
2019 liet onze vereniging wat slinken een paar leden zegde op geen
vogels meer of andere redenen en helaas raak je ook mensen kwijt
om dat mensen nu eenmaal overleiden. Natuurlijk altijd onverwacht
of door een of andere rot ziekte.
Laten we positief het nieuwe jaar in gaan we hebben een mooie
tentoonstelling achter de rug wel is waar met minder vogels en
inzenders maar toch goed bezocht. Ik zou het mooi vinden als er
volgend jaar weer wat meer zijn en liefst ook grote parkieten. Gaan
we na 2020 weer de rayon TT doen of moet je wat anders verzinnen.
Gaan we ook weer na week 47 met de TT. Wat hier en daar wel
gevraagd word als bestuur staan we komende jaren best voor een
uitdaging hoe houden we onze show goed en maken we het
aantrekkelijk voor leden die een vogelvereniging zoeken. Houden we
bekendheid in de omgeving op vogelgebied je eigen laten zien door
dat bijvoorbeeld volgend jaar de districts tentoonstelling naar ons
gebouw komt in samenwerking met stichting district Zuid-Holland
natuurlijk, Er zijn dan ook vrijwilligers van “De Diamantvink”nodig
zonder sneeuw en zonder vogelgriep kunnen we er wat moois van
maken. Zo laat je zien dat je vereniging nog springlevend is en we
niet bang zijn voor nieuwe uitdagingen.

Op zaterdag 4 januari is de nieuwjaarsreceptie huldigen we de
prijswinnaars van afgelopen tentoonstelling en heffen we het glas op
uw gezondheid en die van v.v. “De Diamantvink”.
Namens het bestuur wens ik een ieder goeie kerstdagen en een
gezond 2020 toe en zie een ieder weer snel op de vogelbeurs of
contactavond en zeker met de nieuwjaarsreceptie.

tot ziens uw voorzitter Hans van Egmond.

Vogel 2020:
U kunt begin 2020 nog een bezoekje brengen aan vogels 2020, de
show van de N.B.v.V.
Deze show wordt gehouden in de IJsselhallen in Zwolle en is geopent
op donderdag 2 Januari is de show open van 10:00 – 17:00 uur.
De standhoudershal is open vanaf 09:00 uur. Vrijdag 3 en zaterdag 4
Januari kunt u terecht van 10:00 – 17:00 uur ook nu is de
standhoudershal weer open vanaf 09:00 uur. Zondag 5 Januari kunt u
terecht van 10:00 – 16:00 uur. De standhouders zijn er weer vanaf
09:00 uur.
Nieuw dit jaar is dat u in de standhoudershal vogels kunt kopen van
kwekers.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie/
prijsuitreiking 2020
Het bestuur wil jullie uitnodigen op de nieuwjaarsreceptie die dit keer
word gehouden zaterdag 4 januari
We willen graag met jullie terugkijken op het afgelopen jaar.
Ondanks dat er minder vogels waren kunnen we terug kijken op een
geslaagde tentoonstelling.
Ook willen we dan de prijsuitreiking van de onderlinge
tentoonstelling houden.
We willen jullie graag ontmoeten om het glas met ons te heffen op
het nieuwe jaar.
Zoals gewoonlijk zorgen wij voor de drank en de hapjes
De receptie begint om 15.00 uur tot 18.00 uur
De prijsuitreiking willen we om 16.00 uur houden
Dus graag tot ziens op Zaterdag 4 januari

Duimbokaal 2019
1e Henry van Rijn: 93 – 92 – 91 – 90 + 93 – 93 – 93 – 92 = 737
1e Paul Hoogenboom: 92 – 92 – 91 – 91 + 93 – 93 – 93 – 92 = 737
1e Ben Delsasso: 93 – 92 – 91 – 91 + 93 – 93 – 92 – 92 = 373
4e Ton v/d Wereld: 93 – 92 – 92 – 92 + 93 – 92 – 90 – 90 = 734
5e Kees Meijer: 93 – 91 – 91 – 91 + 93 – 93 – 91 – 91 = 733
6e Bas Droogh: 92 – 91 – 91 – 91 + 93 – 91 – 91 – 90 = 730
7e Peter Hoogenboom : 91 – 90 – 89 – 89 + 92 – 91 – 91 – 90 = 723

Vogels van 94 en 95 punten tellen mee als 93 punten in dit
klassement.
Op de achtergrond worden deze wel bijgehouden voor als er
uiteindelijk een gelijke stand is.

Henry van Rijn heeft meegespeeld bij de show van de NKC.
Hij heeft hier diverse prijzen behaald.
Goud en Zilver Agaatopaal geel intensief Enk.
Goud Agaatopaal geel intensief Stel.
Goud Agaatopaal geel schimmel Enk.
Goud Agaatopaal geel mozaïek T1 Stel.
Goud Agaatopaal geel mozaïek T2 Stel.
Goud Agaatopaal geel mozaïek T2 Enk.
Goud en Zilver Isabelopaal wit Enk.
Goud en Zilver Isabelopaal geel intensief Enk.
Goud Isabelopaal geel schimmel Enk.
Goud Phaeo wit Enk.
Mooiste vogel van de show.
Winnaar generaalklassement.
Winnaar medailleklassement.

Het bestuur van v.v. “De
Diamantvink” wenst u
prettige feestdagen en een
goed en vooral gezond 2020.

Contributie 2020
Zo tegen het eind van het jaar wil ik jullie erop attent maken, dat de
rekening voor de contributie 2020 in januari er weer aankomt.
Omdat de bond de contributie met € 2,- verhoogd, zal dit dan ook
doorberekend worden.
Een paar jaar geleden was hiervan al sprake en hebben we in de
jaarvergadering toen met elkaar afgesproken dat we dan mee zouden
gaan met de verhoging. En nu is dat zover.
De contributie zal dan zijn voor seniorleden € 38,- en voor
jeugdleden € 22,-.
Voor de gastleden blijft het € 18,- want daar hoeven we niets van aan
de bond af te dragen.

Ik hoop dat ik jullie hiermee voldoende hebt geïnformeerd
Voor degene die een automatische incasso heeft, die zal rond
25 januari worden afgeschreven.
De andere kunnen begin januari er een rekening van verwachten.

Ik hoop dat iedereen zo snel mogelijk betaald, want ook wij moeten
de contributie aan de bond op tijd betalen.

Alvast vriendelijk dank.
De penningmeester Jan Hoogenboom

Verslag contactavond November.
Deze avond werd verzorg door Monique Smulders die ons mee nam
naar park Zegersloot dat wil zeggen met beelden natuurlijk,
die beelden kwamen haarscherp voorbij op ons nieuwe media
scherm. Monique had het na eigen zeggen ook nog niet zo mooi
gezien.
Zo dicht bij huis is er buiten Kaag en Braassem ook nog een mooi
stukje natuur onder de rook van Alphen aan den Rijn. Op de fiets met
mooi weer zit je er zo, verschillende planten en dieren kwamen
voorbij ook de Galloway die je daar misschien niet zo snel zal
verwachten.
Zelfs een schildpad liet zich even filmen. Natuurlijk vlogen er ook
wat Halsbandparkieten door het beeld die zie je nu eenmaal steeds
vaker bij dorpen en steden. Na een ruim uur was de film voorbij en
konden de toch zo'n 30 aanwezige nog even na praten en kijken of ze
wat wonnen met de gekochte loodjes. Op een paar plakkers na werd
het weer snel rustig. Op naar de volgende contactavond over tropen.
De laatste uiteraard van dit jaar, dus tot de volgende keer.

Groet uw voorzitter Hans van Egmond

Gespecialiseerd in vogelbenodigdheden.
Alle materialen voor kweek en tentoonstelling.
Ruime sortering LED verlichting.

Ruim gesorteerd in mengvoeders en losse zaden

Uitgebreid assortiment supplementen
KIJK OP ONZE WEBSHOP

Noorddammerweg 13A, De Kwakel.
Telefoon: 0297 540857
Fax: 0297 525645
E-mail: info@vanderaartdiervoeders.nl
Website: www.vanderaartdiervoeders.nl

Verjaardagen Januari.
01 Januari, Bert van der Jagt uit Kudelstaart.
02 Januari, Wil Arts uit Zoeterwoude.
11 Januari, Jan Dobbe uit Roelofarendsveen.
11 Januari, Ton van der Wereld uit Roelofarendsveen.
13 Januari, Fred Hoogenboom uit Rijpwetering.
21 Januari, Adri de Waal uit Rijsenhout.
23 Januari, Corry Labrie, uit Capelle aan den IJssel.
26 Januari, Koos Verhaar uit Oude Wetering.
28 Januari, Peter Warmerdam uit Roelofarendsveen.
30 Januari, C, Kuipers uit Leimuiden.

Agenda:
December:
20 December, contactavond. Aanvang 20:00 uur. Pieter van der
Hooven.
Januari:
04 Januari, nieuwjaarsreceptie van 15:00 – 18:00 uur.
04 Januari, prijsuitreiking TT om 16:00 uur.
10 Januari, kaartavond. Aanvang 20:00 uur.
11 Januari, vogelbeurs van 13:00 tot 15:30 uur.
24 Januari, contactavond. Aanvang 20:00 uur. Over voeding met
Cees Diepstraten en Witte molen.

