Verslag 49ste bijeenkomst van de Spanish Timbrado kwekers gehouden op zaterdag 18 november 2017.

Plaats: 'Constructie Vuegen', Essenschotstraat 04 (Zone 6 066), 3980 Tessenderlo.

Agendapunten:

- Verwelkoming, inleiding en mededelingen.
- Ringen - Lidmaatschap.
- Welke wedstrijden en hoe voorbereiden seizoen 2017/2018.
- Alles wat met de training te maken heeft.
- Herkenning en bespreking van de toeren (met geluidsopnamen)
door keurmeester Thijs van Straalen.
- Rondvraag en Sluiting.

Aanvang : 13.30 uur.

Verwelkoming, inleiding en mededelingen
a. Zoals steeds opent de voorzitter de bijeenkomst met alle aanwezige leden van harte welkom te heten.
Nadat de aanwezigen een clubstylo ontvangen hebben, kan de vergadering beginnen.
b. Patrick, onze penningmeester, laat zich omwille van werkomstandigheden verontschuldigen voor zijn
afwezigheid.
c. Onze Nederlandse leden laten zich eveneens verontschuldigen. Zij hebben in hun thuishaven zelf een
wedstrijd/tentoonstelling in goede banen te leiden.

Ringen-Lidmaatschap.
a. Zie ook mail van 24 augustus 2017.
b. Onze secretaris deelt de ringen uit die bij de eerste bestellingronde aangevraagd werden.
Aan het aantal te zien zullen er in 2018 heel wat jongen geboren worden.

c. Het bestuur wil uw aandacht nogmaals vestigen op de afhandelingsprocedure.
EERST BETALEN, DAN PAS WORDEN DE RINGEN BESTELD !!!!!!!
- Het volstaat niet uw bestelformulier naar onze secretaris Wim te zenden. Het verschuldigd bedrag moet
ook voor de verzenddatum van de bestelronde op de clubrekening toegekomen zijn. Zo niet gaat uw
bestelling pas door bij de volgende bestelronde. Voeg daar nog eens de leveringstermijn van 10 weken
aan toe, evenals de bezorgtijd tot bij u, dan zou het wel eens kunnen dat uw ringen te laat toekomen. Dat
zou natuurlijk spijtig zijn!
- U hebt er bijgevolg alle belang bij om zowel de bestelling als de betaling tijdig uit te voeren. Hou hier ook
rekening met de WE's en de verwerkingstijd bij de banken.
d. De derde, en LAATSTE BESTELRONDE, wordt uitgevoerd op 30 december 2017.
e. Clubkledij:
(1). Ineens stond onze voorzitter op en begon met een verhaaltje uit de beginjaren van de club. Toen
hadden ze een ontwerp laten maken voor een fleece/bodywarmer. Nu, zoveel jaren later, heeft hij het
initiatief genomen om een nieuw ontwerp te laten ontwikkelen met het hedendaagse logo erop.
Alle aanwezigen vonden dat een goed idee.
En even onverwacht, en tot zijn eigen verbazing, werd Ludo naar voor geroepen. Hierop overhandigt Peter
hem als eerste de fleece/bodywarmer met het nieuwe logo. Enigszins wat emotioneel aangedaan trekt hij
hem dan ook aan. En het mag gezegd worden, hij staat hem goed!

Deze fleece/bodywarmer, die normaal 45 euro kost, kan door onze clubleden besteld worden tegen de prijs
van 25 euro.
Te betalen bij ontvangst.
Peter hoopt deze te kunnen uitdelen tijdens de wedstrijd te Bocholt.

Welke wedstrijden en hoe voorbereiden seizoen 2017/2018.
a. Keurcabine:
Vanaf dit jaar is onze keurcabine uitgerust met ledverlichting.
b. BeNeDu 2017:
(1). GEEN BeNeDu dit jaar!
c. 2 en 3 december te Tessenderlo.
(1) Alle praktische regelingen zijn reeds in orde.

d. 16 december 2017 te Munstergeleen (Nl).
(1). Dit is een wedstrijd georganiseerd door onze Nederlandse vriend Bert Ramaekers en zijn medewerkers.
(2). Eéndagswedstrijd.
(3) U kunt zich nog inschrijven tot 01 december 2017.
e. 28 en 29 december 2017 te Bocholt.
(1). Alle voorbereidingen verlopen vlot. De laatste praktische regelingen worden getroffen.
(2). We hopen op een talrijke opkomst. Onze Duitse collega's die dit jaar geen BeNeDu organiseren, tonen
veel interesse voor onze internationale wedstrijd.

Alles wat met de training te maken heeft.
a. Zoals verwacht zijn alle liefhebbers al volop met de training bezig. Maar doordat bijna iedereen nog werken
gaat, merken zij dan ook terecht op dat er weinig tijd overblijft om de Timmies op regelmatige basis te
kunnen trainen. Zo horen we dan ook dat de helft vindt dat zijn Timbrado's het goed doen, terwijl de
andere helft klaagt over de prestaties van hun lievelingen. Bij de ene beginnen ze goed om dan over te gaan
naar niets meer of zijn ze bijna niet meer hoorbaar, terwijl de andere vaststelt dat zijn vogels heel
wispelturig hun lied brengen. Bij nog andere kwekers beginnen ze dan weer veel te laat met zingen zodat ze
tijdens de wedstrijd riskeren buiten tijd te vallen.
b. Maar zoals elk jaar heeft wel iedereen een reden om te klagen tijdens de training. Maar als de wedstrijden
beginnen zal alles wel weer zijn zoals het moet en vallen ze weer binnen de prijzen.
c. Enkele vaststellingen op een rijtje:
(1). Eén van mijn vogels zingt enkel als hij op de bodem van zijn zangkooi zit en niet vanop de stok.
Daar valt helaas maar weinig tegen te beginnen.
Wel kan men proberen met de vogel bovenaan te plaatsen. Het zou kunnen dat hij zich overdonderd
voelt door de zingende vogels boven hem en zich daardoor op de bodem zet.
Of dit resultaat oplevert kan niemand zeggen, maar het is het proberen waard!
Andere geopperde oplossingen zullen we de lezer maar besparen want ze hebben toch maar geleid tot
een heel hartelijke lachbui.
(2). Mijn Timmies wachten wel heel lang met het beginnen zingen.
Deze kweker raden we aan om zijn vogels gedurende een korte(re) tijd uit te zetten. Maximaal een
tiental minuten en dan terug weg.
Dit zal de vogel stimuleren om zijn lied vroeger te brengen.

Herkenning en bespreking van de toeren (met geluidsopnamen).
door keurmeester Thijs van Straalen.
a. Na de bespreking van de training was het weer tijd voor Dhr Thijs van Straalen om ons nog enkele
zangtoeren en allerlei weetjes in verband met de Timbrado bij te brengen.
b. Na een korte opfrissing van de toeren die we bij de vorige les hadden besproken, werd tijdens deze meeting
het accent gelegd op de toeren 'timbre de agua', 'agua lenta' en de cascabel.

c. En om af te sluiten doorworstelden we nog een reeds vragen over allerlei weetjes en feiten in verband met
onze Timbrado's.
d. En omdat iedereen, ook diegenen die niet aanwezig waren, van deze toerenstudie zou kunnen genieten,
vindt u alle uitleg over de besproken toeren op onze website terug.
Bij de korte bespreking hoort telkens een geluidsfragment waarop u de betreffende toer kunt beluisteren.
Toch handig en nuttig hé!

Rondvraag en Sluiting
a. Verder kwam er niets meer ter tafel en kon de voorzitter deze meeting in alle rust afsluiten.
b. En zoals steeds ten huize Tessenderlo werd de vergadering beëindigd bij een warm kopje koffie of een fris
pintje met een hartelijk gebakje. Dat noemt dan nakaarten in stijl.
Tenslotte vertrok iedereen met een warm gevoel terug naar huis. Naar de Timmies ..... voor de training!
c. Volgende afspraak: 02 en 03 december 2017 tijdens de wedstrijd in Tessenderlo.

uw verslaggever Raoul Thieren

