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Onze clubtentoonstelling nas een succes.
Dit kan men zonder meer afl-eiden aan de hanci van iret aantal inzendíngen
en de reacties op deze tentoonstelling.
In een gesprel< met de keurmeester over cie kwa]-iteit van de ingezonden
vogels was het oordeel- over de parkieten niet zo'gunstig. '
ne vogels waxen bijna airemaal te l<lein en dan noi wer Jpeciaal de kop
van de vogel, 0p cle keurbriefjes zal. dan ool< weL staan: i(op. te,klein -
kop te spits enz.

wat betreft de kleurl<anaries waren de heren be-i;ei te spreken. fr was
direct geen reden om in gejuich uit te barsten, maer de kwatiteit was
beter.

De kwaliteit van de tropen r-u,"-or= goed soms s-'l-echt. \rJat mij wer spijt
is, dat de tropenl<wel<ers zo weinig oil zerfs nie-i:s hebben ingËzoncien"
Bfijft voqr.mij alleen de vraag: tlbJaarom niét?'r

-Hoe het ook zij, u weet nu iets meer van uw vogels. Doe daar uwvoor*
deel mee bij het'samenstellen van Uw kweel<paren

Dat niet arle vogels díe punten hebben gebracht, clie u had verwacht,
is normaal. Mogelijl< weet u er nog te weinig van of waren uw verwach-
tingen te'hoog gesteld. Dj.t alfes is een ieden temeer om u.nog meer in
uw sport te gaan verdiepen. want neemt u dit maar aan: van je vogels
weet je altíjd ie'weinig.
\dat U niet moet doen is zeggen "Ik kan het niettr. \-Jil je iets bereiken
in onze sport, dan moet-je incasserings- en doorzeit:-ngsvermogen hebben.
Leíat U dus niet ar"scirrik!<en.
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Tr'.óp,en,koole'n
lnze tropenkooien deden het op on2e tentoonstelling bijzonder goed.
ile keurmeesters waren vol lof"
En dan te Lvetcn dat dit het werk is van l man.

Momenteel is hij bezig het aantal- 'bropenl<oc'íen op l-00 te brengen,
(al-les prodeo)" lit is een respectabel aantaf. De uurtjes werl< die hier
vetzet zijn, zijn niet meer te tellen.
Heer Rinsema, wij zijn U voor dit werk zeer dankbaar- 

:

fat onze tropenvogels op de tentoonstelli-ng zoln mooie behuizrng heb-
ben gehad is aan U te danken'
Nognraals hartelijk dank HtT BESïUUR'. : È

Ook de l<l-eurl<ooien zagen er fantastiech uit. ' f
lit is uretl<-van enkel-e leden. feze leden hebben lx per weei< hun vrrjË'
tijci gegeven aan rle vereniging.
lat wij cieze J.ecien niet dankbaa^r genoeg kunnen zijn zult U we} begrijpen.

Iíatnatuur.J-ij|<we1jammeris,dathetaltijcidezelfdegIoepisgeweest
Een groep vah ongeveer I personen die praktisch elke donderciagavond :
aan hei ulerl< was

itoEelijl< heeft U bij het zien van onze lcoo'ien,'tegen U eigen gezegcl ,

daar r".lil il< ool< aan meewer!<en.
Laai il< U clan zeggen trkom gerust helpenrr

VJij.hebben nu een eigen gebouw * r'raarin,vergaderruimte, werl<plaa'cs-- en

ops la g::u it,ri.e.
Dc leíding van deze werl<avonaen berust bij onze alg. adjunct, de hecr
R, de Vries.
Aan hem en de U bekende adressen kunt U zich opgeven.

RfIACT IE

Het T,T. bestuur dankt alfen ciie hebben gehotpen, om onze

. clubtentoonste.lling tot een sucees te malcen.

S. Duursma
B. Vo]beda
C. J. Rommers



niet helpt. Bej Uw zaadleverancier zijn verschiLlende rneciicijnen hier*
voor te l<r'i jgen, maar wat zuivere bijenhon-i,ng zal, bij niet al te zr.Ja.re
gevall-en, wondeïen dcen. Laat in e1l< geval een zj-ei<e vclgel niet aan zijn
lot over, want ci'it zal ze!<er tot erqe!. leiden" Blijf-i; zotn vogel, na een
poos behancield te zijn aan bovengenoer,ide ziell'te f-.-.j cien, dan deze ui,c-
schalcelen voor de l<weel<, daar het volaens mij erfe-l-ijl< is voor de na*
teelt. ïot een volsencie lceer, S. DUURSMq

HOI VERZORG TIi 14ÏJN I(AI.JANiTS IN DE IíII;TER ?

0m in hei a.s. broedseizoen succes te verL.:aclrten rs ire-l zaal< de vogels
nu al goed te verzorgen. Il< ga U hier mijn me-bhocie vcrtell-en, een me'cho-'
de waar il< cie faa-tsie Jaren redelijl< sucDes mee geira,J heb" Dat ulif n'ie'i
zeggen, dat ie er ciie hiei'naar lrandel'b oB:( van een goeci broedjaar ver*
zekerd is. Vraagt mÊn aan 10 kwekers naar hun ne-bhoie Can hebben zij 10
andere opva'ct-i ngen. Eén ding hebbenlr',rij íemeen, n,l-. cjat een goede voecle*.
ring een eerste veleiste rs" Maar wat l<an nren beter schri-jven dan ciai,
waar men ervar:-ng i;ree heeit.
ferst ieis sver huj-svesting. Probeer Uw hol< zo drcog mogelijk te hcucen,
omdat een vochtige orngeving volgens mij funes-l is voor l<anaries. VJai:

het bijl-i-chten betre-i'-b, di'c is bij mij ui-t cien l:oze. Houcit Uur mannen en
poppen gescheicien, dit om ie vogels zcveel mnEel-i jl< rust te geven. Zcrg
ciat Uw vogels tj-jciens cle winter goed in het voer zi-tien; ze mogen geaus'c
iets vet zijn. lit l<unt U zien aan cie buil< van de vcgels, deze moe-L j-ets
geel zijn" 0m cie vogels zo in conditj-e -be !<rri-jgen geef ilr een goede l<'uva--

liteit zaad, met dagelijl<s l<rachfvqer. Lvat ik een beetje rul maak. fen
keer in de wáek een:: s-bui<je bud brsoci , gedrenl<t in rneJ-l<, komt de vogels
ook ten goecie. Meen vooraf niet, nu eï qeen grocn nest::-be vinden is, cia-b

Uw vogels er zoncer l<unnen. Ze hebben ire-L juist.in rie winter hard nociiq,
maar in plaats van groen qeef il< nu plaltjes appel, sinaasappel-, sprui--t-
jes of wortel" Als ire-L niet vriest l<an nren col: l:cerenl<clcJ.l- geven, alhoe-'
we1 ik van mening i:en, dat de vogel cian gaurl l-asi ireeft van dunne ont*
lasting. Voer he-i: vooral niet als de vcrst er in zi-1 . Een groot voecling-
rijk ni-ddel , urat il< nijn vcgels in de ''tin-ie:: oee'F, is iiet ontl<iemde
raapzaad. U laat he'; zaa-j met iets l"laie-i in een scho-bel-bje een paar ria*
gen staan, zocia^b helc on'bl<iemd en gee-i-t iret cian aan cie voqcls. leze vln-
den het een le!<l<ernij en eten het gracq, Zo nu en dan een hanoje onl<ruid-
zaad is j-e-ts wat cie voge'! s niet versmaden. Een van Ce belangrj-jkste
dingen (en dib worclrc vaal< vergeten) is hei drinl<r,vater.
Dit moet eJ-!<e dag ververs'rj vrorden. Bij erge i<ou raad il< aan het iets
l-auw te ma!<en, omda'c de vogels andeus gaurr"r last hebben van inger"iand*
ziekten.
Tot een volr;ende keer' 

s. rluu*S,^
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Het bestuur wenst a.lLe leden "n'donateurs van onzc vereniging een
prei;tig kerstfeest en een evèn zo
gelukkig en pre1:tig nieuwj:aar. :r ,

Dat U maaï veel inspiratie mag op-
cioen voor Éet a.s. broedseizoen is
cie wens van iret bestuur.


