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VAN HET BESTUUR 
Het jaar 2018 loopt weer op zijn einde en wij gaan ons weer opmaken voor het nieuwe jaar 
In het nieuwe jaar staat weer voor nieuwe uitdagingen en geeft ons weer nieuwe mogelijkheden. 
In januari starten wij al direct met Mondial 2019 en dit is zesenzeventigste editie. 
Mondial 2019 wordt georganiseerd in de IJsselhallen te Zwolle en wordt gehouden op 
10 t/m 13 januari 2019. Op deze tentoonstelling komen 25000 vogels uit 26 landen en er 
zijn 3000 inzender. Dat dit een gigantisch spektakel is behoeft geen betoog. 
Begin september is men al gestart met de fabricage van kooiverlichting. 
Een gigantische klus is ook het vouwen van de kartonnen kooien. Er moeten dan ook 
25.000 kooien gevouwen worden en dit wordt allemaal gedaan door vrijwilligers. 
Dit vogelfestijn is voor ons vogelliefhebbers bij uitstek de gelegenheid om kennis te kunnen  
maken met vogels van over de gehele wereld. Op deze tentoonstelling is ook de mogelijkheid 
om vogels te kopen. Mogelijk loopt u tegen een vogel aan, waarmee u te komende jaren  
een bloedlijn kan opzetten en op die manier de kwaliteit van uw vogels kan verbeteren. 
Een nadeel echter is wel dat de prijzen van de vogels, die daar verkocht worden. erg hoog zijn en de 
vraag blijft altijd of deze vogels wel goede broedvogels zijn. 
Het afgelopen jaar hebben wij in de maand september met enkele leden en het bestuur 
bij Welkoop te Haastrecht in de winkel gestaan. Op zo een dag als deze valt het wel op dat heel veel 
mensen belangstelling hebben voor onze vogels. Wij als bestuur hadden gehoopt en verwacht 
dat wij enkele nieuwe leden zouden krijgen. Echter dat was niet het geval. Wij hebben het wel 
ervaren als een hele leuke dag om met mensen van allerlei pluimage te kunnen praten over onze vogels. 
Wat ons echter wel was opgavallen, is dat vele mensen weinig kennis hebben van 
de vogels, die wij daar tentoon hadden staan. Men weet weinig van het bestaan van tropische  
vogels en zelfs niet van vogels, die dagelijks in hun omgeving rondvliegen. 
Over het algemeen wordt een kanarie nog wel herkend. Maar een normale zebravink of een mees  
wordt al een stuk moeilijker.  
Het einde van het jaar 2018 is voor onze vereniging een gunstige tijd geweest. Doordat de 
Vogelvereniging uit Harmelen gaat stoppen, kregen wij aan het eind van het jaar plotseling 
een toeloop van veel nieuwe leden. Nu is er een gezegde, die zegt; “een zwaluw maakt 
nog geen Zomer”. Voor het bestuur daarentegen is het wel prettig om de weten dat de 
neerwaartse spiraal van steeds minder leden na jaren onderbroken wordt en dat wij nu de 
toekomst met meer vertrouwen tegemoet kunnen zien.  
Toen de Japanse Meeuwen club in de maand oktober het bestuur benaderde of het mogelijk was  
dat wij tezamen met hen een tentoonstelling wilde organiseren, heeft het bestuur dit met beide handen 
aangegrepen. Uiteraard zal de organisatie van een dergelijk tentoonstelling met een 
andere club wel problemen met zich meebrengen. Maar het bestuur is ervan zich bewust dat deze 
problemen in goed overleg opgelost kunnen worden. 
Ook voor het nieuwe jaar heeft het bestuur weer een aantrekkelijk programma opgesteld. 
Het bestuur heeft besloten om dit jaar weer in de maand oktober een lezing in het programma 
op te nemen. Met de nieuwe aanwas van leden komen er mogelijk meer mensen naar deze 
lezing, zodat de spreker niet tegen een legen zaal staat te praten  
Het programma van volgend jaar treft u aan in dit blad en is wat de hoogtepunten betreft 
identiek. Noteer deze data alvast in uw agenda. 
Tenslotte wenst het bestuur iedereen prettige feestdagen en een gezond 2019. En laten 
wij erop vertrouwen dat nog meer leden de weg naar onze vereniging kunnen vinden.  
Gaarne zouden wij u allen mogen begroeten op onze nieuwjaarsreceptie, die gehouden 
wordt op vrijdag 11 januari 2019 in het St. Josephgebouw te Montfoort. 
 
Namens het bestuur, 
L. Bocxe, voorzitter 
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TERUGBLIK ONDERLINGE TENTOONSTELLING 2018 
 
 

Dit jaar stonden onze mensen, die zich opgegeven hadden voor het opbouwen van 
de tentoonstelling weer voor een nieuwe uitdaging.  
Voorgaande jaren lag het opbouwmateriaal niet zover van Montfoort verwijderd. 
Dit jaar ligt al het materiaal opslagen in Lopik bij Radiair en dat is toch nog een aardige stukje rijden en 
al het materiaal moet ook nog van een hoger gelegen verdieping naar beneden. 
Dit kost toch de nodige uren aan tijd. Maar zoals gebleken is, was deze afstand en de hoger 
gelegen verdieping geen probleem voor onze opbouwers. Alles was weer keurig op tijd geregeld, zodat 
de vogels weer op tijd gebracht konden worden.  
Alle hulde komt aan deze noeste werkers toe. 
De afgelopen tentoonstelling was al weer de vierendertigste tentoonstelling van onze vereniging 
Dit jaar brachten elf inzenders 121 vogels op de planken. Ook dit jaar was de inbreng van kleurkanaries 
bedroevend. Er waren slechts vier kleurkanaries. In vroegere jaren waren de kleurkanaries het grootst in 
aantal en dat is de laatste jaren niet meer zo. Het is wel erg jammer 
voor het aanzien van onze tentoonstelling, Kleurkanarie behoren nu eenmaal op een tentoonstelling.. 
Bezoekers, die geen vogels kweken, herkennen vaak wel de kanarie en  
zijn dikwijls op zoek om een kanarie te kopen. 
De bezoeker konden dan dit jaar dan wel genieten van het uitbundig gezang van de  
schamalijsters van ons lid Frank. Velen bleven dan ook even staan om deze bijzondere 
vogels te bekijken.  
Daar het regelement bepaalt dat er minimaal tien vogels moeten zijn om een kampioen aan te 
wijzen, zijn deze kleurkanaries evenals vorig jaar bij de postuurkanaries gevoegd. 
Wij zien nu dat de postuurkanaries en de tropen nog steeds de grootste groepen zijn op onze 
tentoonstelling. De parkieten en agaporniden 
 zijn dit jaar sterk in aantal gedaald, terwijl 
de grote parkieten na jaren praktisch afwezig te zijn geweest, plotseling weer een  
belangrijke plaats op onze tentoonstelling hadden ingenomen. Een dergelijke stijgen van 
de grote parkieten had dan ook niemand verwacht. 
De postuurkanaries zijn ook dit jaar weer hoog gewaardeerd. Er waren dit jaar slechts twaalf 
postuurkanaries met 89 en 88 punten. De overige 
31 postuurkanaries hadden negentig  
en meer punten.  
Vorig jaar was er een Fife Fancy met 94 punten. 
Dit jaar werd een lizard vereerd met dit  
aantal punten. 
Bij de tropen waren de keurmeesters vorig jaar 
karig met het geven van punten.  
Dit jaar was het in ieder geval een stuk beter. Er 
waren dit jaar 31 tropen met meer dan  
90 punten. Vorig jaar waren dat er slechts 21. 
Het aantal bezoekers aan deze tentoonstelling 
was over het algemeen redelijk.  
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De verdeling van de hoofdgroepen van de afgelopen vier tentoonstellingen is als volgt: 
 
   2018                   2017                    2016            2015 
 
Kleurkanaries  4 stuks   5 stuks     9 stuks          39 stuks  
   
Postuurkanaries 43 stuks  43 stuks   49 stuks          40 stuks 
   
Zebravinken en Japanse meeuwen 18 stuks  18 stuks  24 stuks          17 stuks 
  
Tropen 38 stuks  38 stuks  39 stuks          46 stuks 
   
Grote parkieten 10 stuks                0 stuks               2 stuks            2 stuks 
      
Agaporniden en grasparkieten  2 stuks              12 stuks              5 stuks            15 stuks 
  
Bastaarden  0 stuks      1 stuks              2 stuks            1 stuks 
   
Vruchten en insecteneters  9 stuks                 8 stuks             10 stuks          17 stuks               
   
Grondvogels/duiven   5 stuks                 4 stuks              3 stuks            0 stuks 
                  
Jeugd   0 stuks                  5 stuks             0 stuks            3 stuks                
                
 
Totaal                                                  121 stuks            134 stuks           143 stuks          180 stuks               
 
Onderstaand vermelden wij nog de kampioenen                                                                                                               
 
Algemeen kampioen bij de tropen groep 3 was ook dit jaar weer A.C. van den IJsssel met een Europese 
baardmannetje met 93 punten. Algemeen kampioen tropen 1 met een Japanse meeuw gepareld 
zwartbruin was evenals vorig jaar Theo van Vliet. Deze vogel had 92 punten.  
Algemeen kampioen tropen groep 2 met een roodsnavelspitsstaartamadine was J. de Graaf 
met 93 punten. 
De algemeen kampioen bij de postuurkanaries was L. Bocxe met een lizard geel schimmel 
gebroken cap met 94 punten.  
De algemeen kampioen bij de parkieten viel dit jaar in handen van ons nieuwe lid J. Oskam 
 met een swiftparkiet groen met 92 punten. 
Dit jaar ging de prijs van het generaal kampioenschap, de zes beste vogels van een inzender,  
naar L. Bocxe. Hij behaalde met de zes beste vogels een puntentotaal van 556 punten. 
Een puntentotaal totaal van 556 is het hoogste aantal punten dat er sinds het bestaan van onze 
vereniging gehaald is. Vorig jaar was dit puntentotaal nog 553 punten. Dat deze punten de laatste jaren 
omhoog gegaan zijn komt grotendeels doordat keurmeester sinds het samengaan met 
De algemene Bond van Vogelliefhebber hogere punten zijn gaan geven. Men mag nu 
zelfs 95 punten gaan geven. Dit is dan ook een vogel van uitzonderlijke klasse. 
Volledigheidshalve vermelden wij onderstaand nog de kampioenen van de stellen van onze onderlinge 
tentoonstelling. Dit jaar waren er geen stammen, zodat wij daar geen kampioenen 
hadden. Alleen bij de kanaries waren voldoende stellen om een kampioen aan te wijzen. 
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OVERZICHT VAN DE KAMPIOENEN 

 
Generaal Kampioen, L Bocxe 
 
Kampioen Enkelingen Kampioen Stellen  
 
Kanaries:    
L. Bocxe   L. Bocxe  
  
Tropen 1  
Th. van Vliet  
 
Tropen II  
J. de Graaf  
                                                                                  
Tropen III  
A.C. van den IJssel  
 
Parkieten: 
J.C. Oskam 
 
 

AGENDA 2019 
 

                                                   11 januari                           Nieuwjaarsreceptie 
 
                                                   11 januari                           Ringenbestelronde 3, op nieuwjaarsreceptie                                          

 
                                                   11 maart                             Ringenbestelronde 4 

 
                                                   25 maart                             Ledenvergadering 
 
                                                   6 mei                                  Ringenbestelronde 1 voor 2020 
 
                                                   22 juni                                BBQ 
 
                                                   9 september                       Ringenbestelronde 2 voor 2020 
 
                                                   7 oktober                            Lezing 
 
                                                   21 t/m 23-november          Jaarlijkse Tentoonstelling 
 
                                                   3 januari 2020                    Nieuwjaaarsreceptie 

 
Wij vinden het natuurlijk leuk om elkaar te treffen bij deze bijeenkomsten! U toch ook? Noteer deze 
data alvast in uw agenda voor 2019!  
 
 
 
 


