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VAN HET BESTUUR 
 
Zelden heeft een vereniging uit Montfoort op zo’n prominente plaats in de Zenderstreeknieuws  
gestaan. Dit overkwam dan wel onze vereniging. Tot onze grote verbazing stonden twee van onze 
leden op de voorpagina van het Zenderstreeknieuws van 27 november 2019. 
Op de foto was te zien, hoe Ton en Ad in een geanimeerd gesprek verwikkeld waren over de major 
putter van 92 punten. Van wie deze putter uit eindelijk is, laat zich wel raden. 
Een dergelijke foto geeft maar weer eens aan dat onze vereniging toch een plaats heeft verworven 
in de Montfoortse samenleving, maar ook in de plaatsen rond Montfoort, waar Zenderstreeknieuws 
in de huiskamer valt. 
De tentoonstelling van november was dan ook een groot succes voor wat betreft het aantal ingezonden 
vogels. Bovendien kan ook onze penningmeester Theo tevreden zijn met het behaalde resultaat. 
De tentoonstelling van november was de laatste tentoonstelling met het vraagprogramma over de 
jaren 2015 tot en met 2019. Er is door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers een werkgroep 
geformeerd, die momenteel bezig is om een nieuw vraagprogramma samen te stellen. 
Volgens onze informatie zal dit vraagprogramma kleiner en overzichtelijker zijn. Bovendien zijn er 
minder groepen, waardoor het voor een beginnende kweker wat gemakkelijker wordt om zijn vogels 
op de juiste wijze in te schrijven. Dit heeft de afgelopen jaren voor nog al wat problemen gezorgd bij 
het invullen van de inschrijfformulieren voor de tentoonstelling.  
Onlangs hebben wij ook onze verouderde website aangepast. Op deze website vindt u het en ander 
over onze activiteiten aangevuld met leuke foto’s. Het is daarom ook handig om af en toe deze website 
te raadplegen. U blijft dan op de hoogte van hetgeen er binnen onze vereniging plaatsvindt. 
Komt u iemand tegen binnen uw kennissenkring, die lid wil worden van onze vereniging, 
dan kunt u hem direct via deze website als lid aanmelden. 
Het jaar 2019 is voor onze vereniging een goed jaar geweest. Het aantal leden is licht gestegen  
en binnen het bestuur hebben wij een nieuw bestuurslid. Willen van Garderen is onze nieuwe 
materiaalman. Hij heeft deze taak van Burt de Jong overgenomen. 
Daar de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers de contributie verhoogd heeft, heeft bestuur 
besloten ook de contributie van onze vereniging minimaal te verhogen. 
Zouden wij geen verhoging toepassen dan zouden wij op deze post een verlies creëren.  
De nieuwe contributie wordt dan voor gewone leden € 29,00, voor gastleden € 18,00 en voor de 
jeugd € 14,50. 
Ook voor het nieuwe jaar heeft het bestuur weer een aantrekkelijk programma opgesteld. 
Het bestuur heeft ook dit jaar weer in het programma opgenomen een lezing. 
Hoewel het aantal bezoekende leden van de afgelopen lezing ronduit slecht was, meent het 
bestuur dat het voor het houden van vogels en voor de interesse in vogels van essentieel 
belang is. Mogelijk is het onderwerp, waar het bestuur voor kiest, niet goed. 
Indien u ideeën heeft voor een lezing, laat het ons vooral weten. 
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 2020. 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 3 januari 2020 in het St. Josephgebouw te Montfoort. 
 
Namens het bestuur, 
L. Bocxe, voorzitter 
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TERUGBLIK ONDERLINGE TENTOONSTELLING 2019 

 
 

Het was dit jaar een prettige aanblik om te zien dat de zaal van het St Joseph-gebouw, waar ook dit 
jaar onze jaarlijkse tentoonstelling werd gehouden. rijkelijk gevuld was met vele vogels. 
Er stonden dit jaar 190 vogels op de planken. Dit waren er zeventig meer dan vorig jaar. 
Na jaren van een teruggang van het aantal vogels hebben wij nu de draad naar boven weer  
opgepakt en laten wij erop vertrouwen dat deze opwaartse spiraal naar boven zich blijft voortzetten, 
zodat wij in de toekomst de grens van 200 vogels gaan overschrijden. 
In het verleden hebben wij deze grens wel eens bereikt, dus het moet gewoon mogelijk zijn. 
Mede doordat enkele leden van de Japanse Meeuwen club uit Harmelen, bereid waren om met onze 
tentoonstelling mee te doen, waren wij in staat om een dergelijk groei te kunnen bewerkstelligen. 
Het was voor het tentoonstelling bestuur een hele klus om voor twee verenigingen tegelijk een 
tentoonstelling te organiseren. Twee verenigingen met ook nog eens een aparte wijze van prijsvedeling. 
Wat voor de administratie tijdens de keuring extra rekeningwerk heeft bezorgd. 
Toch moeten wij concluderen dat alles op rolletjes is verlopen. 
Ondanks het vele administratiewerk was de catalogus grotendeels tijdig gereed voor de opening 
van onze tentoonstelling. 
De afgelopen tentoonstelling was al weer de vijfendertigste tentoonstelling van onze vereniging. 
De leden van de Japanse Meeuwen Club kwamen naar onze tentoonstelling niet allen met Japanse 
meeuwen, maar zij brachten ook prachtige rijstvogels en andere soorten tropen. 
Hierdoor kregen wij wat meer verscheidenheid aan vogels, waarvoor wij deze club dankbaar zijn. 
Dit jaar brachten zestien inzenders vogels. Van deze inzenders zijn twee leden alleen lid van de 
Japanse Meeuwen Club en twee leden zijn van beide verenigingen lid. 
Hoewel het aantal kleurkanaries ten opzichte van vorig jaar is verdubbeld, is het aantal van acht 
kleurkanaries nog steeds bedroevend laag. 
Kleurkanaries behoren nu eenmaal van oudsher op een tentoonstelling. Bezoekers aan onze 
tentoonstelling, die geen vogels kweken, zijn dikwijls op zoek naar een kanarie in de huiskamer.  
Wij zien nu dat door toedoen van de Japanse Meeuwen Club de zebravinken en de  
Japanse Meeuwen de grootste groep is. Op de voet gevolgd  worden deze groepen door de tropen. 
De grote parkieten waren evenals vorig jaar weer met een gelijk aantal op onze tentoonstelling 
aanwezig.  
De postuurkanaries zijn ook dit jaar weer hoog gewaardeerd. Er waren dit jaar vijfentwintig 
postuurkanaries met 90 en meer punten..  
Evenals vorig jaar werd een lizard kanarie vereerd met 94 punten.  
Bij de tropen waren de keurmeesters ook dit jaar weer wat voorzichtiger met het geven van punten.  
Van de Zebravinken . Japanse Meeuwen en Tropen hadden slechts 34 vogels 90 en meer punten. 
Hetgeen op een aantal van  111 vogels in verhouding veel te laag is. 
De keurmeesters hebben dit jaar geen eenheidspunten verstrekt aan de stellen. 
Dit is volgens de keurmeesters door Nederlandse Bond als zodanig vastgesteld.  
Bij stammen daarentegen zijn wel eenheidspunten gegeven. Voor de tentoonstelling commissie 
is het een vreemde zaak dat men bij de stammen wel eenheidspunten geeft en bij de stellen  
niet. Wat gedachten hiervan zijn, is ons niet bekend. Het gaat immers om gelijkheid van 
vogels op de juiste wijze te waarderen.  
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De verdeling van de hoofdgroepen van de afgelopen vier tentoonstellingen is als volgt: 
 
   2019                   2018                    2017                 2016 
 
Kleurkanaries  8 stuks  4  stuks     4 stuks           9 stuks  
   
Postuurkanaries 47 stuks  43 stuks   43 stuks        49 stuks 
   
Zebravinken en Japanse meeuwen 57 stuks  18 stuks                 18 stuks          24 stuks 
  
Tropen 54 stuks  38 stuks  38  stuks         39 stuks 
   
Grote parkieten 10 stuks                 10 stuks                 0  stuks           2 stuks 
      
Agaporniden en grasparkieten   0 stuks                   2 stuks                12 stuks           5 stuks 
  
Bastaarden   0 stuks                  0 stuks                 1 stuks            2 stuks 
   
Vruchten en insecteneters  8 stuks                   9 stuks                 8 stuks          10 stuks           
   
Grondvogels/duiven   0 stuks                 5 stuks                  4 stuks            3 stuks 
                  
Jeugd   6 stuks                  0 stuks                 5 stuks            0 stuks           
                
 
Totaal                                                       190 stuks           121  stuks           134 stuks            143 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 grote 
putter wildkleur met 92  punten. Algemeen kampioen tropen 1 met een Japanse meeuw gepareld 
zwartbruin was evenals vorig jaar Theo van Vliet. Deze vogel had 93 punten.  
Algemeen kampioen tropen groep 2 met een roodsnavelspitsstaartamadine was J. de Graaf 
met 92 punten. 
De algemeen kampioen bij de postuurkanaries was L. Bocxe met een lizard geel intensief cap 
met 94 punten.  
De algemeen kampioen bij de parkieten viel dit jaar in handen van ons lid J. Oskam met een  
swiftparkiet groen met 91 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 553 punten. 
De algemeen kampioen bij de kleurkanaries was J. van Rossum met 90 punten en kampioen 
Bij de jeugd was Bram de Lang met een gouldamadine van 90 punten. 
Volledigheidshalve vermelden wij onderstaand nog de kampioenen van de stellen van onze onderlinge 
tentoonstelling. Dit jaar was er een stam bij de postuurkanaries en een twee stammen, bij de 
Zebravinken en Japanse Meeuwen. Bij de kanaries en de tropen waren er voldoende stellen om een 
kampioen aan te wijzen. 
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OVERZICHT VAN DE KAMPIOENEN 
 
 
Kampioen Enkelingen Kampioen Stellen Kampioen stammen 
 

  
Tropen 1  
Th. van Vliet                                                J. de Graaf                                     J. de Graaf  
 
 
Tropen II 
 J. de Graaf  
 
Tropen III                                     
A.C. van den IJssel  
 
 
Parkieten: 
J.C. Oskam 
 
Kleurkanaries 
J. van Rossum 
 
 
Postuurkanaries:    
L. Bocxe   L. Bocxe  
 
 
Jeugd 
Bram de Lang 
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AGENDA 2020 

 
Vrijdag 3 Januari 2020                               Nieuwjaarsreceptie met de welbekende bingo  
 
Maandag 30 Maart 2020                            Jaarlijkse Ledenvergadering 
 
Juni 2020                                                    BBQ, exacte datum volgt nog i.v.m. huur locatie 
 
 Maandag 5 Oktober 2020                          Lezing in het St. Joseph gebouw te Montfoort 
 
18 t/m 21 November 2020                          Vogeltentoonstelling Montfoort 
 
Vrijdag 8 Januari 2021                               Nieuwjaarsreceptie met de welbekende bingo                   
 

 
VERHOGING CONTRIBUTIE 

 
De bond heeft besloten om per 1 januari  2020 contributie met 2 euro per jaar te verhogen. Zoals eerder 
afgesproken zijn wij genoodzaakt deze verhoging ook door te voeren. De verhoging van de bond wordt 
één op één verhoogd. U heeft dan niet te maken met een extra verhoging vanuit onze eigen vereniging.  
 
 
De contributies zijn per 1 januari 2020 als volgt opgebouwd;  
Volwassen leden               29euro per jaar 
Gast leden                         18euro per jaar 
Jeugdleden                        14,50euro per jaar 
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RINGEN BESTELLEN 

 
Onderstaand treffen jullie een overzicht van de data waarop je ringen kan bestellen. De ringen kan je 
bestellen tussen 19.00-20.00uur op “Dotterbloem 13 te Montfoort”.  
 
Vrijdag 3 januari -3e bestelronde 2020-LET OP! Deze avond zal je dit in het St. Joseph kunnen bestellen  
 
Maandag 16 maart-       4e bestelronde 2020 
 
Maandag 27 april-         1e bestelronde 2021 
 
Maandag 21 september- 2e bestelronde 2021   
 
Mocht u vragen hebben over het ringen van vogels, hulp nodig hebben bij het ringen, kunt u dit altijd 
aangeven! Wij helpen u graag! 
 

 
 
 
 


