Verslag 50ste bijeenkomst van de Spanish Timbrado kwekers gehouden op zaterdag 10 februari 2018.

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

Agendapunten:

- Verwelkoming, inleiding en mededelingen.
- Programma 2018.
- Evaluatie van de deelgenomen wedstrijden.
- Voorbereiding kweek.
- Wat verder ter tafel komt.
- Rondvraag en Sluiting.

Aanvang : 14.00 uur.

Verwelkoming, inleiding en mededelingen
a. Zoals steeds opent de voorzitter de bijeenkomst met alle aanwezige leden van harte welkom te heten.
b. Patrick, onze penningmeester, laat zich omwille van gezondheidsredenen verontschuldigen voor zijn
afwezigheid.
c. Peter start zijn meeting met het uitdelen van de bestelde flesjes Ivermectine.
Aan het aantal flesjes te zien is dit bestrijdingsmiddel tegen bloedluis een
succesvol product. Deze grote belangstelling is dan ook te danken aan zijn heel
doeltreffende werking. Dit middel wordt zowel preventief als
repressief gebruikt.
d. Vervolgens deelt hij, aan ieder die er wil hebben, een pakje
kweeksteekkaarten uit. De kaart wordt per kweekkooi bevestigd om
zo de stand van zaken op een overzichtelijke wijze bij te houden.
e. Volgend punt op de meeting is het voorstellen van nieuw te verkrijgen transportkooien.
- Het betreft hier transportkooien die 2 of 3 zangkooitjes kunnen bevatten.
- Met de nieuwe regeling dat de Timbrado Floreado ook per set
(2 vogels) aan zangwedstrijden mag deelnemen, kan dit
misschien een praktische optie zijn.

- Anders bieden de kisten voor 3 zangkooitjes een alternatief om enkelingen (tot 3 vogels)
te transporteren met minder gewicht.
- Prijs per transportkooi:

kleine (2) 25 euro
midden (3) 35 euro
grote (4)
45 euro

- Wie interesse heeft, zendt maar een mailtje naar de Society.
f. Daarnaast laat de voorzitter nog weten dat er bij de club ook nog 4 nieuwe transportkisten te verkrijgen zijn
voor het vervoeren van 4 zangkooitjes.
g. Zo tussendoor merkt hij op dat ter gelegenheid van de 50ste societymeeting de vlaai en de drank op kosten
van de club zijn.
h. De grootste verrassing moest nog komen. Vanwege enkele administratieve ongemakken heeft het bestuur
besloten om een nieuw clublogo te laten ontwerpen. De voorzitter was dan ook trots om dit nieuwe
juweeltje aan de clubleden ter goedkeuring voor te leggen. En je kan het natuurlijk wel raden:
het nieuwe logo werd algemeen en vol enthousiasme onthaald.

Hier is ze dan:

Kwaliteitsvolle stickers met ons logo (diameter 10 cm) zijn te verkrijgen bij de Society tegen de
democratische prijs van 1 euro het stuk.
h. En de vernieuwingen zijn nog niet ten einde! Ziehier de allerlaatste nieuwe keurbrieven:

Programma 2018
a. 07 april 2018: Societymeeting.
b. 16 juni 2018: Restaurantbezoek met societyleden. Dit gezellig samenzijn heeft terug plaats in ‘De Kleine
Kauter’ in Boutersem (Roosbeek) nabijTienen.
c. 08 september 2018: Societymeeting.
d. 10 november 2018: Societymeeting
e. 1-2 december 2018: Wedstrijd te Tessenderlo (B) met keurmeester Dhr. Leopoldo Tamargo.
f. 8-9 december 2018: Wedstrijd in Munstergeleen (Nl) in samenwerking met onze Society.
Deze datum is voorlopig onder voorbehoud. Bij wijziging wordt u op de hoogte gebracht.
g. 27-28 december 2018: Wedstrijd te Bocholt (B) met keurmeester José Manuel Gómez González.
h. 2-5 januari 2019: Wedstrijd BeNeDu te Utrecht (Nl) met keurmeester Candido.
i. Eind januari 2019: voor de geïnteresseerden: Wereldkampioenschap te Zwolle (Nl).

Evaluatie van de deelgenomen wedstrijden.
a. Over de organisatie en het verloop van de wedstrijden in Tessenderlo en te Bocholt was iedereen heel
tevreden. Alle medewerkers hebben hun beste beentje voorgezet om alles zo vlot mogelijk te laten
verlopen. Het bestuur is hen hiervoor dan ook dankbaar.
Het bestuur en de clubleden willen van deze gelegenheid eveneens gebruik maken om de sponsors te
bedanken voor hun steun. Zonder die belangrijke steun in de rug is het organiseren van dergelijke
hoogwaardige wedstrijden niet mogelijk. De opbrengsten dekken de nodige fondsen niet: daarom:
SPONSORS NOGMAALS BEDANKT!
b. Ook over de zangwedstrijd bij onze noorderburen te Munstergeleen waren de meningen heel positief.
Hun eerste wedstrijd mag dan ook een succes genoemd worden. Up naar volgend jaar!
Door de grote belangstelling overwegen onze noorderburen om een grotere locatie te zoeken en als het
enigszins mogelijk zou zijn, de wedstrijd te spreiden over 2 dagen.

Voorbereiding kweek.
1. Met het voorjaar in aantocht zijn alle kwekers al heel druk in de weer geweest om hun kweekkooien tiptop
in orde te brengen. Een algemene grondige poets van de verblijven gevolgd door allerlei preventieve
maatregelen tegen de gevreesde rode of zwarte bloedluis behoren tot de standaard handelingen.
Nestmateriaal en eventueel andere uitrusting voor de kooien wordt aangekocht.

2. Als het nog niet vroeger gebeurd was, werd een laatste selectie gemaakt van de vogels die voor de kweek in
aanmerking komen. Welke man zetten we tegenover welke pop(pen)? Tijdens deze rondvraag viel het op
dat enkele liefhebbers hun bestand aan vogels grondig hebben nagekeken en het aantal vogels heel
drastisch hebben beperkt. Het is nu eenmaal een feit dat we niet alle kweekouders en/of nakomelingen
kunnen bijhouden. Hoe goed ze ook zijn of waren, er moet nu eenmaal plaats gemaakt worden voor de
komende generaties Timbrado’s.
3. Qua tijdstip om de kweek te beginnen zitten we zoals altijd met verschillende visies. De ene begint reeds
heel vroeg, via lichturen bijgeven, en zitten reeds met geringde jongen, terwijl anderen dan weer meer
geduld oefenen en de gang van moeder natuur afwachten. Voor beide werkwijzen valt iets te zeggen en is
het aan de kweker zelf om een keuze te maken.
4. Het begin van de kweek gaat meestal gepaard met het aanpassen van de voeding. Er wordt terug wat meer
eivoer toegediend. Sommigen mengen daarbij dan weer wat tarwekiemolie of Fertol van Comed. En ook
hier werkt ieder liefhebber weer volgens zijn eigen ervaringen en ondervindingen. Maar welke
aanpassingen er ook genomen worden, ze staan allemaal in het teken van het broedrijp maken van de
vogels en ze zo goed mogelijk voor te bereiden om de jongen voorbeeldig groot te brengen.

Wat verder ter tafel komt
1. Bestrijding van de gevreesde rode en zwarte bloedluis.
a. Onze secretaris kwam met een interessant product op de proppen om deze vervelende beestjes te
bestrijden en uit onze kooien en omgeving te weren.
b. Het betreft het product: AVIMITE.

c. Dit is een biologisch bloedluisbestrijder dat via het drinkwater aan de vogel wordt toegediend. De mijten
(bloedluizen) die de vogels bijten, nemen dit product op en worden er heel loom van. Ze verplaatsen zich
nog met moeite en komen niet meer tot reproductie. Uiteindelijk sterven ze. Om deze manier geraken ze
allemaal geëlimineerd. Doordat ze zich niet meer of met moeite verplaatsen, krijgt de kweker de indruk dat
er steeds meer ongedierte in de kooien komen, maar dat is helemaal niet het geval. Door het zich niet meer
kunnen verplaatsen, worden ze juist zichtbaar. Je kan ze dan ook gewoonweg opnemen en verwijderen
(helemaal doden).
d. Is zowel ter bestrijding als preventief te gebruiken. Het heeft geen enkele invloed op de gezondheid,
zang, vruchtbaarheid, eieren, jongen, …. en kan zonder problemen het volledige jaar aan de vogels gegeven
worden.

e. Om tot een volledige verdelging van de beestje te komen moet je dus wat geduld hebben, maar je
geraakt er helemaal vanaf. Je kan het proces niet versnellen. Wel helpt het om deze werkwijze te
combineren met het inzetten van roofmijten. Op die manier ziet ge de lome beestjes veel minder omdat ze
door de roofmijten opgeruimd worden en helpen die ook nog eens om de andere op te ruimen.
f. De volledige gedetailleerde uitleg over dit product valt te raadplegen op de website www.bloedluis.be
g. Dit product valt enkel via deze site te bestellen!
h. Kostprijs: ongeveer 23 euro voor 70 ml en 82 euro voor 250 ml.
i. Wijze van toedienen: Dosis: 3 ml Avimite op 4 liter water of 1,5 ml op 2 liter water.
Voor de dosering wordt er bij de levering een handig spuitje meegeleverd.
Eerste 7 dagen: elke dag toedienen.
Dan gedurende 5 weken: 1 maal per week.
Vervolgens onderhoudsdosis: 1 maal per maand toedienen.

Rondvraag en Sluiting
a. Hoe kunnen we voorkomen dat de oudervogels de jongen na het ringen uit het nest werpen?
Dit probleem werd reeds verscheidene keren besproken. Zie ook verslag nr 47 van 08 apr 2017.
- Ventielrubber over de ring trekken ( natuurlijk vooraleer de ring over de poot te schuiven).
- Zelf met een stift ‘poepjes’ op de randnest tekenen.
- Handvol zaad in het nest strooien.
b. Hoe voorkomen dat de vogels elkaar pikken?
- Geef ze genoeg afleiding en verstrooiing door bijvoorbeeld een uitgerafeld touw in de kooi of volière te
hangen.
- Een doorgesneden ui te eten geven. Dit schijnt heel goed te werken.
c. Hoe kunnen we voorkomen dat poppen sterven aan legnood?
- Er eerst en vooral voor zorgen dat de poppen oud genoeg zijn. Minstens 9 maand oud.
- Vermijd dat de pop te vet is. Soms helpt het enkele zitstokken uit de kooi te halen zodat ze meer afstand
moeten overbruggen om van de ene naar de andere stok te vliegen i.p.v. te wippen.
- Als ze dan toch hun ei niet kwijt geraken:
- achterwerk in een tas met warm (lauw) water zetten.
- olie (bvb. Kiemolie, slaolie,.) aan de cloaca aanbrengen en eventueel heel licht masseren. Hierbij
uiterst voorzichtig te werk gaan dat je het ei niet breekt, wat tot sterfte van de pop kan leiden.
- Zie ook website van Wout van Gils.
d. En om deze societymeeting in schoonheid af te sluiten overhandigt de voorzitter de aanwezige leden nog de
jaarlijkse attentie van onze sponsor CéDé.
Elk lid ontvangt een
doos Morbido eivoer.

e. Volgende afspraak: 07 april 2018 in Tessenderlo.

uw verslaggever Raoul Thieren

