Verslag 58ste bijeenkomst van de Spanish Timbrado kwekers gehouden op zaterdag 18 januari 2020.

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

Agendapunten:

- Verwelkoming, inleiding en bestuursmededelingen.
- Evaluatie van de voorbije wedstrijden.
- Uitreiking Society Award.
- Wat verder ter tafel komt.
- Rondvraag en Sluiting.

Aanvang : 14.00 uur.

Verwelkoming, inleiding en bestuursmededelingen
a. Vooreerst laat Patrick, onze schatbewaarder zich verontschuldigen voor zijn afwezigheid. Zijn onverwachte
buitenlandse verplichtingen laten spijtig genoeg niet toe dat hij hier vandaag aanwezig kan zijn.
b. Daar het bestuur graag zou hebben dat onze penningmeester de meetings ook kan bijwonen zijn de
verschillende datums van de activiteiten voor 2020 nog niet gekend. Van zodra daar wat zekerheid over
bestaat, zullen die datums u zo vlug mogelijk medegedeeld worden.
Het bestuur verontschuldigd zich voor dit ongemak.
c. De bestelde ringen zijn inmiddels allemaal toegeleverd en aan de leden bezorgd.
Voor die paar uitzonderingen die hun ringen nog niet ontvangen hebben (nieuwe leden), wordt het nodige
gedaan zodat zij die ook zo rap mogelijk tot hun beschikking zullen hebben.

Evaluatie van de voorbije wedstrijden.
a. Tessenderlo, 30 november - 01 december 2019:
1. Tijdens de rondvraag bleek iedereen heel tevreden over de organisatie en het verloop van deze eerste
wedstrijd.

2. Door het enorme succes van deze wedstrijd zijn we ons eigen slachtoffer geworden. Omdat er zoveel
deelnemers waren, zijn we verplicht geweest om per deelnemer het aantal deelnemende sets te
beperken tot maximaal twee.
Nota bestuur: zie punt c.
3. Op vraag van één van de leden (en met algemene instemming van alle andere leden) zal het bestuur
bekijken of het voor de wedstrijden eind 2020 mogelijk zal zijn om voor elk type Timbrado (Original en
Floreado) een "gespecialiseerde" keurmeester te voorzien.
b. Tessenderlo, 27-28 december 2019 -International Spanish Timbrado Championship.
1. Ook hier zijn we weer het slachtoffer geworden van de buitengewone interesse van een internationaal
publiek. Door het grote aantal deelnemers aan deze internationale wedstrijd ondervond het dagverloop
wat hinder, wat niet altijd even aangenaam was voor de deelnemers.
2. Zo leidde het te vroeg overschakelen naar één locatie om de sets te keuren en het onverwachte laat
toegekomen van enkele buitenlandse deelnemers tot het uitlopen van de keuringen. De laatste sets
werden dan ook pas gekeurd rond 17.00 uur.
3. Na het keuren moeten dan nog alle resultaten verwerkt worden, winnaars bepaald, catalogussen gedrukt
en gesorteerd. Dit alles heeft dan ook geleid dat de prijsuitreiking veel later dan gepland kon gehouden
worden.
4. Nogmaals onze verontschuldigingen hiervoor. Maar uit dit enorme succes en de gemaakte fouten
hebben we ook wel wat geleerd naar de toekomst toe. Beloofd dat het dit jaar niet meer zal voorkomen.
c. Als de Timbrado Society Duitsland volgend jaar het International Spanish Timbrado Championship
organiseert kunnen wij voor onze twee wedstrijden te Tessendero toelaten dat ieder deelnemer (lid van
onze society) mag deelnemen met 3 sets.
d. Wat ook een enorm internationaal succes was, was het live uitzenden van de wedstrijdkeuring op YouTube.
Onze Society ontving maar liefst meer dan 800 positieve reacties uit 26 landen.
Dit sterkt ons om dit volgend jaar terug op deze wijze te organiseren. Wel met de kleine opmerking dat er
zal gewerkt worden om de beeldscherpte, die soms niet altijd even scherp was over het volledige beeld,
nog meer te optimaliseren.

Uitreiking Society Award.
a. De allereerste Society Award voor de Timbrado Original
werd gewonnen door Harry De Pree.
Van harte gefeliciteerd Harry.

b. De allereerste Society Award voor de Timbrado Floreado
werd gewonnen door Sjef de Wit.
Eveneens van harte gefeliciteerd Sjef.

Spijtig genoeg kon Sjef niet op de meeting
aanwezig zijn. Onze voorzitter was dan ook
genoodzaakt hem via de telefoon op de hoogte
te brengen.
Sjef zal zijn trofee uitgereikt krijgen op de
receptie ter gelegenheid van het 15-jarige bestaan
van de Timbrado Society België.

Wat verder ter tafel komt.
a. Zoals iedereen al weet bestaat onze Society op 5 maart reeds vijftien (15) jaar.
Ter gelegenheid van deze verjaardag worden de clubleden, met hun partner, op 07 maart uitgenodigd om
dit te vieren met een drankje en een hapje.
Plaats van gebeuren: Sporthal Kaulille.
Start om 14.00 uur tot 17.00 uur.
Zullen ook aanwezig zijn:
Het Belang van Limburg
Voorzitter KBOF
Enkele goeie vrienden uit binnen en buitenland.
Rond 15.00 uur wordt een afgevaardigde van
de gemeente verwacht.
Voor alle aanwezigen is een verrassing en
een aandenken voorzien.
Allez, allen daarheen !!!!

b. Voorbereiding kweek
1. Alle leden hebben hun selectie voor het komende kweekseizoen gemaakt.
Hierbij werd rekening gehouden met de resultaten van het voorbije seizoen en de doelstellingen voor
het komend jaar.
En als er toch nog een tegenvallend koppel/man/pop mocht tussen zitten, dan hebben ze voor de
nodige reservevogels gezorgd.
2. Voor de liefhebbers breken er terug spannende periodes aan:
willen de samengestelde koppels met elkaar opschieten?
zijn de eitjes bevrucht?
voederen de ouders hun kroost zoals het hoort?
Vele vragen...... maar we zijn er gerust in, het wordt terug een fantastisch kweekseizoen met alleen
maar nieuwe kampioenen!

c. Vraagprijs per ingeschreven set bij de komende wedstrijden.
Onze twee wedstrijden gebeuren telkenmale met hoog gekwalificeerde Spaanse keurmeesters.
De kostprijs om deze heren hier te krijgen (vliegtickets, overnachtingen, maaltijden, ...) lopen voor onze
society hoog op. Deze kost kan onmogelijk gerecupereerd worden door de lidgelden, inschrijvingsgelden
wedstrijden.
Gelukkig kunnen we rekenen op onze vrijgevige sponsoren. Maar toch zorgen onze succesrijke wedstrijden
voor een flinke deuk in de clubkas.
Om die flinke deuk iets-wat te kunnen milderen en in de toekomst nog van die hoog gewaardeerde
wedstrijden te kunnen organiseren, zien we ons genoodzaakt om de inschrijvingsgelden voor de beide
wedstrijden te brengen naar 20 (twintig) euro per ingeschreven set.
Hopelijk kan deze moeilijke beslissen op jullie begrip rekenen.

Rondvraag en Sluiting
a. Wat denken jullie van vogels die eigenlijk perfect functioneren maar toch een scherp borstbeen laten
voelen?.
Iedereen is het hierover eigenlijk eens. Dergelijke vogels dienen niet aangehouden te worden voor de
verdere kweek. Ook al is er uiterlijk niets of weinig abnormaal te bespeuren, toch zal de vogel wel iets
mankeren en dient daarom uitgeselecteerd te worden.
Kuren zou ook kunnen, maar dat is een straatje zonder einde. Zo houden we zwakken vogels in leven en
worden ze steeds zwakker. Reeds na korte tijd kan je geen vogels meer houden zonder te kuren. Komen
dergelijke vogels bij een ander kweker die niet kuurt of stop je zelf met kuren, dan is deze vogel(s) ten dode
opgeschreven. Dus wordt er aangeraden om niet te kuren.
b. Verder waren er bij de rondvraag geen vragen of opmerkingen meer.
c. Deze vergadering werd dan maar gesloten met een tournee generale op kosten van onze vriend Harry.
Dat daarbij nog flink wat gekeuveld werd, hoef ik niet te zeggen.
c. Op naar onze volgende rendez vous: Viering 15-jarig bestaan van de Society.
Iedereen welkom!!!!
uw verslaggever Raoul Thieren

