Verslag 53ste bijeenkomst van de Spanish Timbrado kwekers gehouden op zaterdag 10 november 2018.

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

Agendapunten:

- Verwelkoming, inleiding en mededelingen.
- 1ste en 2de ronde ringenbestelling.
- Laatste afspraken i.v.m. onze wedstrijden in Tessenderlo en Bocholt.
- Hoe bereiden wij ons voor op de wedstrijden?
- Wat verder ter tafel komt.
- Rondvraag en Sluiting.

Aanvang : 14.00 uur.

Verwelkoming, inleiding en bestuursmededelingen
a. Onze voorzitter opent deze 53ste meeting met de aanwezige Belgische en Nederlandse Timbradoliefhebbers
van harte welkom te heten.
b. Wim, onze secretaris, laat zich voor zijn afwezigheid verontschuldigen.
c. En ijverig, zoals hij altijd is, stopt onze voorzitter iedereen een map toe met hierin alle nodige informatie
over de zangwedstrijden die onze club tijdens de maand december 2018 organiseert.
Al deze info is eveneens op de website van onze Timbrado Society te raadplegen.

1ste en 2de ronde ringenbestelling.
a. De tijd vliegt snel. Er zijn reeds meer dan 10 weken verstreken sinds de
eerste ringenbestelling heeft plaatsgehad. Peter, bij afwezigheid van onze
secretaris, kan dan ook de toegeleverde ringen van deze eerste bestelling
overhandigen aan de betreffende kwekers.
Vreemd genoeg ontbreken de bestelde ringen van onze penningmeester:
toeval, grapje van Wim of niet op tijd betaald … hahahaha?????
b. De bestelling ‘2de ronde’ is ondertussen ook al gebeurd.

Laatste afspraken i.v.m. onze wedstrijden
in Tessenderlo en Bocholt.
a. Tessenderlo:

1. De laatste schikkingen zijn intussen achter de rug. Enkel de dierenarts moet nog bevestigen.
2. Om praktische redenen wordt er aan de deelnemende leden gevraagd om hun vogels het liefst op 30
november tussen 18.00 Hr. en 20.00 Hr. binnen te brengen.
Er wordt eveneens gevraagd om de vogels op tijd binnen te brengen.
Dank op voorhand!
3. De deelnamekosten kunnen betaald worden bij het binnenbrengen van de vogels.
4. In tegenstelling met wat vermeld staat in punt 3 heeft het bestuur besloten om het aantal inschrijvingen
per deelnemer te beperken. Deze maatregel moeten we nemen omdat er heel veel deelnemers
verwacht worden. We overwegen om 2 à 3 kisten per deelnemer toe te laten.
Op 21 november zal het bestuur een beslissing nemen over het aantal sets per deelnemer.
Alle deelnemers zullen, via mail, van deze genomen beslissing op de hoogte worden gebracht.
Inschrijven kan tot 23 november!
5. De keurmeester zal met zekerheid de ringnummers controleren van alle vogels die in de prijzen vallen.

b. Bocholt:

1. Ook voor onze tweede internationale wedstrijd zijn alle voorbereidingen achter de rug.
2. Ook hier verwachten we weer veel enthousiaste deelnemers.
We vragen hier dan ook weer rekening te houden met eerder vermelde opmerkingen over het
binnenbrengen van de vogels.
3. Broodjes en dranken worden aangeboden tegen de democratische prijs van 1 euro.
Als afsluiter van deze zangwedstrijd zal een kleine tombola worden gehouden.
4. De Nederlandse kandidaat keurmeesters hebben gevraagd om tijdens deze wedstrijd als bijzitter te
mogen functioneren. We hebben daarmee ingestemd om 1 kandidaat toe te laten in de voormiddag en
1 kandidaat in de namiddag. Zo helpen wij deze kandidaten om hun kennis en vaardigheden te
vervolledigen.
c. Inschrijvingsformulieren voor:

Tessenderlo

en

Bocholt

Hoe bereiden wij ons voor op de wedstrijden?
a. Tijdens onze vorige meeting werd reeds uitvoerig gepraat over hoe we onze vogeltjes kunnen voorbereiden
op de zangwedstrijden. Hierna volgen nog enkele interessante opmerkingen over deze voorbereidingen om
tot een geslaagde training te komen.
b. Alhoewel deze opmerking ruimschoots te laat komt, kan ze toch van nut zijn voor de komende jaren:
zet de jonge Timmies geruime tijd voor de eigenlijke training (ongeveer een 3-tal weken) in de kleine
zangkooitjes. Tijdens deze periode kunnen ze rustig wennen aan deze kleine leefruimte en komen ze
volledig tot rust. Zo vatten ze de eigenlijke training zonder stres aan.
c. Doe ook niet aan overtraining! Ze worden er niet beter van.
-Éénmaal, maximaal tweemaal per dag uitzetten is meer dan genoeg. Bij overtraining verdwijnt de drang
om te zingen met alle gevolgen van dien tijdens de wedstrijden.
-Zet ze de laatste week voor de wedstrijd ook niet langer dan 10 minuten uit.
d. Geef de vogels tijdens de training voldoende licht: staan de vogels te donker, dan gaan ze niet, slecht of
zingen met nasale klanken. Iets minder licht dan normaal is goed.
Op die manier vermijd je ook dat ze hun lied te hard brengen.
e. Teveel raapzaad (zwart zaad) verhoogt eveneens de kans op het zingen met nasale klanken.
Er zijn kwekers die daarom enkel witzaad voederen.
f. Begin reeds vroeg te selecteren. Al bij het horen van de eerste zangnoten in de volière moet je al ingrijpen.
Vogels die te hard zingen worden van de rest verwijderd.
g. Het samenhouden/trainen van Timbrado Original en Floreado is uit den boze. Het zal nooit lukken om goede
Floreado te kweken. De ene beïnvloed onvermijdelijk de andere. En zoals iedereen weet, kiezen vogels ook
nogal rap voor de gemakkelijkste weg

Wat verder ter tafel komt
a. Wedstrijd in Munstergeleen:
1. De organisatoren vragen ook hier om u vogels op vrijdag 7 december van 17.30 tot 20.00 uur binnen te
brengen.
2. Verdere richtlijnen en info worden nog per mail verspreid.
b. BeNeDu-wedstrijd in Dortrecht:
1. Alle informatie is te vinden op hun website
2. Onze voorzitter neemt deel aan deze wedstrijd.
Deelnemers die dit wensen kunnen hun vogels met Peter meegeven.
Voor meer info, gelieve met hem contact op te nemen.

c. Onze wedstrijd in Bocholt:
1. Volgend jaar organiseert onze club de BeNeDu. Maar zoals iedereen merkt wordt de wedstrijd in Bocholt
nu al bezocht door Timbradoliefhebbers uit Nederland, België en Duitsland.
Daarom heeft het bestuur besloten om vanaf volgend jaar deze wedstrijd niet meer BeNeDu te
benoemen, maar deze gebeurtenis te organiseren onder de naam “Internationale wedstrijd”.
d. Tot slot hadden alle aanwezige liefhebbers nog de kans om enkele zangers, Floreado, van clubleden te
beluisteren.

Dit werd door iedereen fel gesmaakt.
Dat de vogeltjes er niet allemaal even enthousiast aan meededen, was dan weer voer om over de
voorbereidende training te discussiëren. Deze opmerkingen zijn hierboven besproken.

Rondvraag en Sluiting
a. Na het beluisteren van de Timbrado’s en de hiermee gepaard gaande gesprekken had niemand nog verdere
punten aan te halen.
De voorzitter kon dus zonder veel woorden de meeting sluiten en overgaan tot de slotceremonie: t.t.z.
nakaarten bij een drankje en een gebakje.
b. Volgende afspraak: de clubwedstrijd te Tessenderlo

uw verslaggever Raoul Thieren

