Verslag 52ste bijeenkomst van de Spanish Timbrado kwekers gehouden op zaterdag 08 september 2018.

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

Agendapunten:

- Verwelkoming, inleiding en mededelingen.
- 1ste ronde ringenbestelling.
- Hoe is de kweek verlopen?
- Hoe bereiden wij ons voor op de wedstrijden?
- Welke wedstrijden?
Afspraken voor onze wedstrijden in Tessenderlo en Bocholt.
- Wat verder ter tafel komt.
- Rondvraag en Sluiting.

Aanvang : 14.00 uur.

Verwelkoming, inleiding en bestuursmededelingen
a. Zoals steeds opent de voorzitter de bijeenkomst met de talrijk aanwezige leden van harte welkom te heten.
b. Patrick, onze penningmeester, kan er deze keer niet bij zijn: vanuit een luie ligzetel, ergens op een mooi wit
strand met een koele cocktail in de hand, laat hij ons de groetjes doen. We zouden zo zeggen: "Geniet, na
je gezondheidsproblemen, van deze welverdiende vakantie.
c. Onze voorzitter meldt onmiddellijk dat Jef De Wit ons opmerkzaam maakt dat vogels die deelnemen aan het
wereldkampioenschap niet kunnen deelnemen aan de wedstrijd te Dordrecht en omgekeerd. Dit heeft te
maken met de praktische regeling inzake inschrijvingen en binnenbrengen van de zangvogels. Deze
periodes overlappen elkaar: vandaar!

1ste ronde ringenbestelling.
a. Onze secretaris laat weten dat de bestellingen voor de eerste ronde vertrokken zijn.
Net zoals vorig seizoen is het ook deze keer een groot succes: 12 leden deden hun bestelling op tijd binnen.
b. Tevens maakt Wim er ons nog een keer attent op dat we het document dat bij het maandblad 'De Witte
Spreeuwen' van september zat en van ons enkele bijkomende inlichtingen vroeg, zeker niet mogen
vergeten in te vullen en terug te sturen naar de KBOF.

Dit ondertekend document met ons rijksregisternummer is een nieuwe opgelegde verplichting voor alle
leden die aangesloten zijn bij de KBOF.
Deze nieuwe gegevens gekoppeld aan reeds bestaande info (zoals ringnummer en soort/aantal bestelde
ringen, ...), die verplicht bijgehouden worden in een databank, kunnen door verschillende officiële
instanties geraadpleegd worden.

Hoe is de kweek verlopen?
a. Als we de evaluatie maken van het voorbije kweekseizoen, dan moeten we besluiten dat alle kwekers best
tevreden terugkijken op deze periode! Er is maar één lid die wat tegenslag heeft gekend. Niettegenstaande
die mindere resultaten houdt hij er toch nog meer dan genoeg jongen aan over om met een gerust hart aan
de nakende wedstrijden te kunnen deelnemen.
Over de eerste ronde werd al uitvoerig verslag uitgebracht: zie verslag nr 51.
b. De tweede ronde legde bij iedereen ook geen windeieren. De poppen bouwden vol ijver hun nestje en
legden er netjes hun eitjes in. De mannen van hun kant deden wat ze moesten doen en zo lagen onze
nesten meestal goed vol met gezonde jongen.
c. Ook bij onze secretaris Wim kende de tweede ronde een voorspoedig verloop.
Mede door de samenwerking met gerenommeerde dierenartsenpraktijken die hem de medicatie
bezorgden die meerdere varianten van de E-coli bacterie bestrijdt, kende zijn tweede kweekronde met die
probleemkoppels een goed verloop. Reeds twee dagen na het eerste toedienen van die medicatie waren er
geen sterfgevallen meer.
Deze koppels zullen ook volgend jaar van nabij opgevolgd worden. Hopelijk moet er dan niet meer
ingegrepen worden. Duimen maar!
d. Verder valt er ook op te merken dat dit jaar er beduidend meer mannen geboren werden dan poppen. Uit
dit ruime aanbod zal de liefhebber dan hopelijk ook meer heel goede zangers kunnen selecteren wat dan
zou moeten resulteren in zangwedstrijden van een heel hoog niveau.
We kijken er al naar uit!

Hoe bereiden wij ons voor op de wedstrijden?
a. Rond deze tijd zijn de liefhebbers die aan de zangwedstrijden deelnemen nog niet bezig met hun Timmies
voor te bereiden op deze gebeurtenissen. De jongen zijn nog volop hun zangrepertorium aan het afronden
en een voorbereidende selectie moet nog gemaakt worden.
b. In het algemeen kunnen we stellen dat bijna alle leden zo lang mogelijk wachten met hun geselecteerde
zangers op te kooien.
Dit zo lang mogelijk wachten komt erop neer dat het opkooien meestal zo een 4 à 5 weken voor de eerste
wedstrijd gebeurt. Er zijn zelfs enkele liefhebbers die wachten tot 3 weken voor de eerste wedstrijd. Dit in
tegenstelling met vroeger. Toen gebeurde het opkooien tot min 8 weken vóór de wedstrijd plaats vond.
c. Als het mogelijk is, worden de Timbrado’s wel per familie in grote vluchten of kooien bijeen gezet.

Hier valt op te merken dat de verschillende families wel in dezelfde ruimte mogen verblijven, maar dat het
aan te raden is om ervoor te zorgen dat deze families elkaar niet kunnen zien. Dit is om de
zangeigenschappen van elke familie bij die familie te houden.
Algemeen wordt aangenomen dat zangkanaries elkaars zangvariaties en klanken overnemen als ze
oogcontact hebben. Zonder oogcontact is de kans groter dat ze elk hun eigen klankkleur behouden. Op die
manier vermijdt de kweker dat al zijn Timbrado’s hetzelfde klinken.
d. Bij het opkooien, plaatsen veel liefhebbers hun zangertjes wel eerst in plastieken kooitjes om te trainen.
Later, zo een paar weken voor de eigenlijke wedstrijd, worden ze dan overgeplaatst in de kleinere houten
kooitjes.
e. Er valt ook te noteren dat de kweker er voor kiest om niet meer extra te verduisteren. Een niet verlichte
plaats is dan voldoende. Wel wordt er nog ’s morgens en ’s avonds extra verlicht om de gevleugelde
vrienden te laten eten.
f. Zo merk je dat er niet alleen een evolutie zit in de zang van onze vogels maar dat ook de voorbereiding tot
de zangwedstrijden nog volop aan het evolueren is! Een mens zoekt en experimenteert naar nog betere
manier om zijn doel te bereiken.

Welke wedstrijden?

a. Tessenderlo:
tweedaagse wedstrijd enkel voorbehouden voor leden van de “Spanisch Timbrado Society Belgium”.
opgelegde beperking van 3 kisten per deelnemer.
deelname: 25 euro per deelnemer ongeacht aantal inschrijvingen.
b. Munstergeleen:
tweedaagse wedstrijd
innemen vogels kan reeds op vrijdag 7 december van 17.30 tot 20.00 uur.
waarschijnlijk een opgelegde beperking van 3 kisten per deelnemer.
c. Bocholt:
tweedaagse wedstrijd
geen beperking per deelnemer.
deelname: 25 euro per deelnemer + 10 euro per ingeschreven set.
d. Dordrecht:
zie ‘Verwelkoming’ c

Afspraken voor onze wedstrijden in Tessenderlo en Bocholt.
a. Alle voorbereidingen voor onze twee wedstrijden zijn, op enkele kleine praktische regelingen na, zo goed als
rond.
1. Voor de wedstrijd in Tessenderlo nemen Peter en Ludo ‘de bediening toog’ voor hun rekening.
2. In Bocholt neemt Guy deze taak op zich. Er wordt wel op ieders bereidwilligheid gerekend om hem van
tijd tot tijd af te lossen zodat hij ook de kans krijgt om de zangbeoordelingen mee te maken.
3. Voor de tijdspannen dat er niemand achter de toog staat, wordt er op ieders sportiviteit gerekend om
zijn consumpties eerlijk af te rekenen.

Wat verder ter tafel komt
a. Zijn er nog zangkooitjes te verkrijgen?
1. zangkooitjes met glaasjes: 13,00 euro.
Deze zijn te bestellen via mail bij onze voorzitter Peter Couckuyt.
2. zangkooitjes zonder glaasjes: 10,00 euro.
Deze zijn te bestellen via mail bij ons lid Ludo Vuegen.

Rondvraag en Sluiting
a. Is het mogelijk om 2 personen (vb. vader en zoon) onder 1 stamnummer in te schrijven en zo elk met zijn
eigen vogels aan wedstrijden deel te nemen?
Neen, dit is niet mogelijk.
Bij de Bond kan je onder één stamnummer (ringnummer) maar één persoon inschrijven.
In het geval van bovenvermeld voorbeeld kunnen:
1. vader en zoon één lidmaatschap aanvragen op naam van één van beiden.
Ze kweken en trainen elk hun eigen vogels en kunnen deelnemen aan wedstrijden onder de naam
(stamnummer) van het aangesloten lid.
Het is dan aan hen om uit te maken (via het volgnummer op de ring) of het de vogel is van de vader of
van de zoon.
2. vader en zoon elk hun eigen lidmaatschap aanvragen. Ze krijgen zo elk hun eigen stamnummer.
Vader en zoon kunnen elk apart deelnemen aan wedstrijden onder hun eigen stamnummer.
Voordeel, bij beperkte inschrijvingen per lid kunnen ze in geval 1 maar 3 set inschrijven.
In het geval 2 kunnen ze 6 sets inschrijven.
b. Na deze laatste vraag beantwoord te hebben, bleef het voor de rest stil. Niemand had nog vragen of
opmerkingen. De voorzitter besloot dan maar de meeting af te ronden met iedereen uit te nodigen voor
het gewoonlijke nakaarten. Dit werd dan ook met veel enthousiasme begonnen.
Ziezo, dat was dan ook weer een geslaagde bijeenkomst.
Wij zien u dan ook graag terug op onze 53ste vergadering op 10 november, zelfde uur en plaats.

uw verslaggever Raoul Thieren

