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Vergadering
Raad van Bestuur A.Vi.Bo.
De maandelijkse vergadering gaat door op zaterdag 11 januari 2014 om 13.30 u. in lokaal ‘Au Damier’, Stationsplein
te Roeselare.
Dagorde:
- Nieuwjaarswensen
- Verslag vorige vergadering
- De inventaris vogelbestand januari 2014
- De aansluitingsformulieren maatschappijen 2014
- De gewestformulieren 2014
- Financieel verslag boekjaar 2013 en begroting 2014
- Kweekproject
- Voorbereiding vergadering gewesten
- Voorbereiding Algemene Vergadering
- Briefwisseling en diversen
- Stuurgroepen
De A.Vi.Bo.-voorzitter
Gino Welvaert

VERSLAG VERGADERING
RAAD VAN BESTUUR
dd. 14.12.2013
Aanwezig:
- Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
- Dhr. Luc De Schrijver, ondervoorzitter
- Dhr. Rik Tanghe, ondervoorzitter
- Dhr. Marc Vantieghem, bestuurder
- Dhr. Jan Hollevoet, bestuurder
- Dhr. Noël Devolder, bestuurder
- Dhr. Marnix Moerman, bestuurder

A. WOORD VAN DE VOORZITTER
2013 was voor de federatie een jaar vol verandering. Het
verlies van onze voorvechter Roger Van Oost, het aftreden
van onze voorzitter Noël Vlaminck, het toetreden van Marnix tot onze Raad van Bestuur, betekenden stuk voor stuk
ernstige wijzigingen.
Dat de huidige ploeg met steun van onze medewerkende
ereleden resoluut naar de toekomst kijkt en deze, niettegenstaande negatieve uitlatingen van doemdenkers, alsnog positief tegemoet kijkt, moge blijken uit:
- Het resoluut aanpakken van de bescherming van de Provinciale Kampioenschappen
- Verder investeren in de peilers van onze federatie
- Het financieel gezond houden van de federatie, niettegenstaande de dalende inkomsten uit ondermeer subsidies
- Het opstarten van het vierde kweekcongres
- Het durven in vraag stellen van de werking van de gewesten
- Naar gewesten en maatschappijen toestappen om ter
plaatse te ontdekken wat leeft.
Weet, beste collega’s, dat halen van deze doelstellingen
enkel haalbaar is met jullie aller steun en inzet. Bedankt
voor het voorbije jaar en hopelijk vinden jullie de moed en
de energie om ook 2014 op een even sterke wijze aan te
vatten en vol te maken.
Nu reeds wens ik jullie allen zalige kerstdagen, een gezellig oudejaar en een bijzonder gelukkig 2014!! Mogen we
met zijn allen gespaard blijven van ziekte en ander onheil
zodat wij samen de vele uitdagingen met verve kunnen
doorstaan.
(zie vervolg blz. 2)

Gewesten en maatschappijen:
opgelet!
Vanaf 2014 vereist optimale werking van de
federatie dat elk lid, eigenaar van een lidnummer,
een ledenbijdrage betaalt van € 2!
Maatschappijbesturen, gelieve daarvoor de
ledencomputerlijsten te raadplegen voor
correcte afhandeling.

Gelukkig Nieuwjaar!
Editoriaal
Een oud jaar is voorbij, een nieuw begint!!
Het voorbije jaar was voor A.Vi.Bo. zondermeer een speciaal jaar.
Ook voor mij persoonlijk betekende het een hele ommezwaai. Na 28 jaar ten dienste te hebben gestaan van alle vinkeniers,
is het toch even wennen aan de nieuwe situatie.
In het verleden verzorgde ik telkens het editoriaal van het eerste blad en ik was dan ook aangenaam verrast toen de leden
van de huidige Raad van Bestuur mij vroegen om deze traditie in ere te houden.
Nu ik langs de zijlijn sta en nog steeds geniet van al het mooie dat voorbij is, kijk ik toch hoopvol naar de toekomst. Waar
vele liefhebbers de toekomst eerder somber inzien, durf ik hen toch aanmanen om vooral positief te blijven.
We hebben samen het geluk elkaar te vinden in de grote A.Vi.Bo.-familie om te genieten van onze hobby: “Het vinkenieren”.
Graag wil ik uw aandacht vragen voor de waarde van het bestuur. Er zijn talloze oorzaken die de sfeer in een groep
kunnen bederven. Je kan ze zo gek niet bedenken of ze blijken ergens op te duiken. Het feit dat mensen altijd mensen
blijven en bijgevolg niet volmaakt zijn zorgt voor misverstanden en wrijvingen.
Weet echter dat elke vereniging maar kan functioneren wanneer er mensen blijken te zijn die verantwoordelijkheid
durven en willen opnemen. Onze proost verwees in zijn kerstboodschap van 2012 naar hen met de woorden: “Mensen
van goede wille...”. Met ander woorden mensen die bezorgd zijn om het welzijn van hun vereniging en hun leden
door het beste van zichzelf te geven. Zij maken het de vele vinkeniers makkelijk en bieden de mogelijkheid om verder
kommerloos te genieten van onze hobby, het vinkenieren.
Denken we hierbij maar aan onze leden van de Raad van Bestuur, onze gewestleiders, zangkeurders, vriendenkringers en
de vele honderden bestuursleden van onze plaatselijke maatschappijen. Elk op hun beurt en met hun verantwoordelijkheid
zorgen zij ervoor dat alles vlot loopt en wij als gewone liefhebber dit als normaal beschouwen.
Zijn we als liefhebber niet al te vaak verwend?
Wanneer we de rekening maken van de kost van een zetting, blijkt dat vooruit, natura, bloemen en de bijdrage in een
feestmaaltijd een flinke hap nemen uit de werkingsmiddelen van de maatschappij. De vele bestuursleden worden geacht
initiatief te nemen om de kas te spijzen en dan geven een aantal liefhebbers “niet thuis”.
Zo nu en dan eens dank kunnen en durven zeggen siert mensen. Dank voor de tomeloze inzet van de leden van de Raad
van Bestuur, Linda en de talloze bestuursleden die vaak achter de schermen veel arbeid verrichten.
Deze mensen komen al te vaak onder vuur te liggen terwijl ze in feite een schouderklopje verdienen voor hun vrijwillige
inzet voor de federatie en de vinkensport.
In een wereld van “hebben en bezit” doet het deugd om onder vrienden onze hobby te mogen beleven. Onze hobby
brengt mensen dichter bij elkaar. Waarden die in onze wereld vaak overboord worden gegooid, zijn net in ons midden
belangrijk. Denken we maar aan vriendschap, eerlijkheid, verdraagzaamheid, samenhorigheid, respect, verbondenheid
en dankbaarheid.
Vrienden vinkeniers, onze hobby maakt ons niet financieel rijk maar brengt ons menselijke rijkdom. Laat ons dan ook
niet telkens vervallen in kritiek op de noodzakelijke aanpassingen van de prijzen van ons A.Vi.Bo.-blad, het lidgeld en
de maatschappelijke bijdrage. De kleine bijdrage die wordt gevraagd zorgt ervoor dat alles vlekkeloos blijft lopen en dat
je er een pak menselijke warmte voor terug krijgt.
Laat ons bijgevolg trouw blijven aan A.Vi.Bo. en de maatschappijen en op die manier dankbaarheid betuigen aan de
vele bestuursleden.
Doemdenkers zeggen dat het slecht gaat met de vinkensport. Ik durf hen tegen spreken omdat ik als geen ander weet dat
onze hobby ook in het verleden perioden kende van daling van het ledenaantal. Deze periodes werden steeds gevolgd
door periodes van toename van het aantal leden. Bovendien hebben mensen op de dag van vandaag heel wat meer
mogelijkheden tot ontspanning dan in het verleden.
Ik maak me echter sterk dat wij ook deze mindere periode zullen doorkomen wanneer er genoeg mensen overblijven die
het goed menen met onze hobby en er blijven voor gaan.
Bij het begin van dit nieuwe jaar wens ik u allen en uw familie dan ook een kommerloos jaar toe met een goede
gezondheid en veel vreugde en vriendschap in onze hobby.
Onze leden van de Raad van Bestuur en de vele medewerkers en bestuursleden wens ik tevens kracht bij het vervullen
van hun vaak moeilijke taak. Dat ze blijvend steun mogen ervaren uit de waardering en dankbaarheid van onze vele
liefhebbers.
Ik wens u allen het allerbeste voor 2014.
Uw erevoorzitter,
Noël Vlaminck
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Voor 2014 worden de bedragen:

Nota voor de post: navraag abonnementen
Abonnementsdienst: Schardauw 1, Bus 1
Tel. + fax Secretariaat A.Vi.Bo.: 056/70 18 64

8520 Kuurne

Secretariaat A.Vi.Bo.: Gesloten op vrijdag
Open voor bezoek en bestellingen
Woensdag: van 14.00 tot 18.00 u.
Zaterdag: van 10.00 tot 12.00 u.
Drukkerij en Redactie:
Drukkerij Dejonghe NV, Paddevijverstraat 42
e-mail: regina@dejonghe.be
Verantwoordelijke uitgever:
Rinda Vandromme, Paddevijverstraat 42

8900 Ieper
8900 Ieper

Raad van Bestuur A.Vi.Bo. en Redactieraad:
Erevoorzitter - medewerkend erelid:
Noël Vlaminck, Dentergemsestr. 77
8780 OOSTROZEBEKE
Voorzitter:
Gino Welvaert, Esdoornlaan 41

9860 SCHELDEWINDEKE

Ondervoorzitters:
Luc De Schrijver, Kuwaardestraat 16
Rik Tanghe, Mexicostraat 53a

9800 DEINZE
8480 ICHTEGEM

Bestuurders:
Marc Vantieghem, Sparrenlaan 22
Jan Hollevoet, Elverdingestraat 33
Noël Devolder, Waterlelielaan 6
Marnix Moerman, Steenovenstraat 21

8553 OTEGEM
8900 IEPER
8520 KUURNE
8520 KUURNE

Woordvoerder A.Vi.Bo. - medewerkend erelid:
Filip Santens, Elsdreef 7
8790 WAREGEM
Erevoorzitter Officiële Zangkeurraad:
Frans Declerck, Jasmijnenstraat 16

8710 WIELSBEKE

Voorzitter Bondsraad - medewerkend erelid:
Noël Declercq, Weidestraat 394
8310 ASSEBROEK
De inzenders zijn aansprakelijk voor hun bijdragen - De handschriften worden niet teruggegeven - Naamloze brieven worden geweigerd - de A.Vi.Bo. v.z.w. is niet aansprakelijk voor
reclameteksten - Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing voorbehouden - De
redactie houdt zich het recht voor de ingezonden bijdragen te weigeren, in te korten of te
wijzigen (A.Vi.Bo.-statuten, art. 14,28 en reglement Inw. Orde VIII).

VERSLAG VERGADERING
RAAD VAN BESTUUR
dd. 14.12.2013 

(vervolg van blz. 1)

B. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen
en goedgekeurd.

C. BEZOEK AAN DE GEWESTEN
De Raad van Bestuur komt naar u toe. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen moesten gewesten en maatschappijen zich engageren om vertegenwoordigd te zijn. Voor
een vlot verloop is het wenselijk vragen en onderwerpen
die u wenst behandeld te zien, vooraf kenbaar te maken
aan het A.Vi.Bo.-secretariaat, waarvoor dank.
Volgende data werden vastgelegd, telkens om 9 uur.
1) 26.01.2014: Oud Stuivenberg, Oud Stuivenbergstraat 40,
Oostkamp
Voor gewesten Brugge, Eeklo, Gistel, Knokke, Torhout, Zwevezele
2) 26.01.2014: OC Passendale, Canadalaan 6, Passendale
Voor gewesten Houthulst, Ieper, Komen, Menen, ProvenPoperinge, Veurne, Zonnebeke
3) 26.01.2014: Ter Wilgen, Poelstraat 70, Deinze-Petegem
Voor gewesten Brakel, Deinze, Kruishoutem, Oudenaarde,
Ronse, Sint-Eloois-Vijve, Wakken, Zulte
4) 16.02.2014: Café Sportief, Meensesteenweg 118, Izegem
Voor gewesten Ardooie, Diksmuide, Ingelmunster, Izegem,
Oostnieuwkerke, Roeselare, Tielt
5) 16.02.2014: De Rots, Marktplein, Scheldewindeke
Voor gewesten Aalst, Aalter, Alken, Antwerpen, Denderleeuw, Gavere, Gent, Ninove
6) 16.02.2014: Zaal Uilenspiegel, Avelgemstraat 178, Zwevegem-Knokke
Voor gewesten Avelgem, Deerlijk, Helkijn, Kortrijk, Moeskroen, Vichte, Waregem A, Waregem B
Hartelijk dank aan collega Marc voor de praktische uitwerking van de kalender.

D. KWEEKPROJECT
Dhr. voorzitter zal navraag doen omtrent de subsidie 2013
bij diensten Natuur en Bos.
De bestelling kweekringen 2014 werd verwerkt en gecontroleerd. Dank aan onze erevoorzitter dhr. Noël Vlaminck
voor zijn inspanning.

E. DE RONDE 2013
De controle is volledig achter de rug en afwijkingen verschenen in ons vorig verslag.
Mevr. Linda De Cooman is wel degelijk geabonneerd op
het A.Vi.Bo.-blad en wordt opgenomen in de uitslag.
De volledige uitslag met prijzengeld zal verschijnen in de
volgende edities.
Dank aan collega’s Noël en Jan voor de controles. Uit deze
controles weerhouden we eens te meer de onzorgvuldigheid bij sommige deelnemers bij het noteren van voornamelijk de plaats van deelname.

F. WAARBORG EN ADMINISTRATIEKOSTEN
Zoals vermeld in ons reglementenboekje kunnen de waarborg- en administratiekosten ieder jaar herzien worden.

waarborg Kampioenschap van België: 125 €
beroep ereraad: 75 €
beroep bondsraad: 75 €
aanvraag keuring in beroep: 60 €
aanvraag keuring in hoger beroep: 85 €
aanvraag keuring cassatie: 100 €
administratiekost keuring speciale opdracht: 15 €
administratiekost ruil: 5 €
administratiekost niet aangeven bijlokaal: 12 €
administratiekost niet-geabonneerde bestuursleden:
10 € + bedrag abonnement
administratiekost 2de en 3de bestelling kweekringen: 5 €

G. ACTIVITEITENKALENDER 2014
11.01.2014
26.01.2014
01.02.2014
08.02.2014
08.02.2014
tot
22.02.2014
09.02.2014
16.02.2014
02.03.2014
08.03.2014
22.03.2014
28.03.2014
01.04.2014
12.04.2014
01.05.2014
10.05.2014
30.05.2014
01.06.2014
07.06.2014
14.06.2014
15.06.2014
29.06.2014
12.07.2014
09.08.2014
30.08.2014
31.08.2014
13.09.2014
21.09.2014
27.09.2014
11.10.2014
26.10.2014
01.11.2014
08.11.2014
15.11.2014
13.12.2014

Raad van Bestuur
Bezoek aan gewesten
Officiële Zangkeurraad
Raad van Bestuur
Inbrengen inventarissen
van
Europese vogels en watervogels
Zangvergadering in Beitem
Bezoek aan gewesten
Algemene Vergadering in Waregem
Raad van Bestuur
H. Mis overleden vinkeniers te
Dentergem
Werkvergadering Kampioenschap
van België - Langemark
Aanvang speelseizoen
Raad van Bestuur
2de bestelling kweekringen
Raad van Bestuur
Werkvergadering Kampioenschap
van België - Langemark
Provinciale Kampioenschappen
Raad van Bestuur
Kampioenschap van de Vriendenkring
3de bestelling kweekringen
Kampioenschap van België
Raad van Bestuur
Raad van Bestuur
Sluitingsprijs Hulste
Einde speelseizoen
Vergadering Redactieraad
Raad van Bestuur
Algemene Raad in Roeselare
Vergadering Vriendenkring in
Roeselare
Raad van Bestuur
Vergadering Officiële Zangkeurraad
Bestelling kweekringen 2015
Raad van Bestuur
Eindcongres kweekproject en
zangvoordracht
Raad van Bestuur

We doen de oproep bij maatschappijen en gewesten om rekening te houden met bovenvermelde activiteitenkalender.

H. RINGNUMMERS EN VOGELNAMEN
BONDSLIDKAARTEN
a) Volgens punt 31.11 van het reglement inwendige orde
kunnen bondslidkaarten worden toegekend voor alle ringnummers van open ringen die mannelijke vinken uit de
bevoorrading dragen, op een inventarisblad van het speeljaar voorkomen en redelijkerwijze nog in leven kunnen
zijn. Eveneens worden bondslidkaarten toegekend voor
alle nummers van gesloten ringen met een binnendiameter gelijk aan of kleiner dan die van ringen bij A.Vi.Bo. uitgegeven, aan de voet van mannelijke kwekelingen die op
een inventarisblad van het speeljaar voorkomen.
Voor alle duidelijkheid:
1) Een kweekring bij A.Vi.Bo. uitgegeven heeft een binnendiameter van 2,7 mm. Sinds 2004 draagt deze een
identificatieletter D (voorheen letter E) en vanaf 2012 het
maatgetal 2,7 (zie ook verder onder punt I). Dit is een ring
vergelijkbaar met o.a. de bij KBOF uitgegeven D-ring.
Dit is dan ook de maat waarnaar gerefereerd wordt bij
eventuele ringcontrole.
2) Bondslidkaarten worden vanaf kweekjaar 2005 en later
onbeperkt toegekend op kweekringen, ongeacht door welke erkende federatie uitgegeven, voor zover de kweekringen een binnendiameter hebben van 2,7 mm of kleiner.
De wetgever is duidelijk en zegt dat kwekelingen een ringnummer dragen met jaartal van het geboortejaar.
Dit is een regelgeving door de Vlaamse Regering uitgevaardigd en bijgevolg geldend bij alle federaties.
b) We dringen er nogmaals op aan om de namen van de
vogels met de nodige zorg te kiezen. Kies korte en mooie
namen. Spotnamen, getallen en samengestelde namen
kunnen niet.
Voor de geïnteresseerden die er wensen gebruik van te
maken is G de beginletter voor vogelnamen toegekend in
2014.

I. INVENTARISATIE 2014 EN DE NODIGE
REGISTERS
Bij het invullen van de inventarissen vragen wij op het volgende te letten:
1) De inventarissen dienen in de loop van de maand januari ingevuld te worden. Naam, voornaam, volledig adres,
geboortedatum, maatschappijnummer 1/… + lidnummer (6
cijfers), invullen bovenaan het register.
Uw handtekening plaatsen nadat de gedrukte tekst overlezen werd.

2) een goed carbon gebruiken om zodoende een duidelijk
doorschrift te bekomen (op blad dat in het register blijft en
waarop de toestandswijzigingen gedurende het jaar moeten worden aangebracht).
3) Vogels voorzien van een gesloten voetring (= gekweekte
vogels), evenals vogels voorzien van een open voetring (=
bevoorrade vogels) moeten ingeschreven worden op een
inventarisblad.
4) Het is wenselijk vooraleer de vogels op het inventarisblad ingeschreven worden, eens de ringnummers te controleren aan de poot van de vogel. Het is immers belangrijk
dat deze overeenstemmen.
Onderaan op het blad het aantal vogels vermelden.
5) Na het inzamelen van de inventarisbladen wordt door
het maatschappijbestuur een samenvattende opgave gemaakt.
6) Achteraf wordt door de gewestleider een totaal opgemaakt per gewest.
7) Ringnummers op aangevraagde bondslidkaarten dienen voor te komen op het inventarisblad. Liefhebbers die
bondslidkaarten aanvragen dienen bovendien voor te komen op de ledenlijsten.
INDIEN GEEN INVENTARIS AFGELEVERD WERD, MOGEN
OOK GEEN BONDSLIDKAARTEN UITGEREIKT WORDEN.
Bijkomende vraag aan de maatschappijbesturen:
Mogen wij u vragen om per maatschappij de namen +
lidnummers van liefhebbers, die uitsluitend vogels met
open voetringen op hun inventarisblad vermelden, in te
vullen op het daartoe voorbestemde formulier.
MERK OP: DIT IS ANDERSOM DAN VROEGERE JAREN,
DIT OMDAT VOGELHOUDERS MET ENKEL VOGELS MET
OPEN POOTRINGEN IN DE MINDERHEID GEKOMEN ZIJN.
De ringnummers van gesloten voetringen schrijven we
als volgt op de inventaris:
1) jaartal
2) herkenningsletter (= D) of ringmaat 2,7 vanaf 2012
3) AVB
4) persoonlijk lidnummer (voluit = 6 cijfers)
5) ringvolgnummer (voluit = 3 cijfers)
voorbeelden:
05 D-AVB 001138-003
04 D-AVB 000803-007
12 2,7 AVB 006434-005
12 2,7 BOF AA000 001

J. BENOEMING GEWESTLEIDERS
Volgende gewestleiders leggen op 31 december 2013 hun
functie neer:
• De heer Lionel Watteny, gewest Torhout
• De heer Eric Deschuymere, gewest Kortrijk
• De heer Romain Van Eesbeke, gewest Ninove
De federatie in al haar geledingen is genoemde heren bijzonder dankbaar voor hun jarenlange en batenloze inzet
voor de vinkensport en A.Vi.Bo.
Gezien hun voorzitterschap gedurende een periode van
meer dan 25 jaar mogen de heren Deschuymere en Van
Eesbeke de titel van eregewestleider dragen.
Op 1 januari 2014 treden volgende gewestleiders aan om
het mandaat van hun voorgangers te voleindigen tot 31
december 2014:
• De heer Dominique Baert, gewest Torhout
• De heer Stefaan De Witte, gewest Kortrijk
• De heer Guy De Spiegeleer, gewest Ninove
Wij wensen de heren een goede vaart en veel geluk bij het
voleindigen van dit lopende mandaat. Wij zijn hen bovendien dankbaar voor het nemen van deze verantwoordelijkheid. De nieuw aangestelde gewestleiders zullen worden
uitgenodigd op het secretariaat om wegwijs te worden gemaakt in het administratieve luik van hun opdracht.

K. FINANCIEEL BEHEER
Op 31 december wordt het A.Vi.Bo.-boekjaar afgesloten
en wordt de inventaris van alle beschikbare drukwerken
opgemaakt.
We vragen met aandrang dat de gewesten hun eventuele
onbetaalde rekeningen vereffenen VOOR 20 december
2013.

L. VERNIEUWING A.VI.BO.-BLAD EN
ABONNEMENTSPLICHT
We herinneren eraan dat alle bestuursleden en lokaalhouders verplicht zijn een abonnement te nemen op ons A.Vi.
Bo.-blad.
Hiervan kan niet afgeweken worden. Ieder jaar stellen we
vast dat enkelen niet aan de plicht voldoen (nu nog steeds
één onbetaald abonnement voor 2013). Na herhaalde onbeantwoorde aanmaningen zijn we dan ook genoodzaakt
de maatschappij in gebreke te stellen.
Zoals reeds eerder gemeld, kost een abonnement op het
A.Vi.Bo.-blad 42 €. We hopen dat u uw blad trouw zal blijven. Dank daarvoor.
MERK OP: DOORDAT DE FEESTDAGEN OP EEN ZEER
ONGELUKKIGE DAG VALLEN, ZAL HET EERSTE BLAD
VAN 2014 VERSCHIJNEN OP 8.01.2014.

M. AANVRAAG MEDAILLES VERDIENSTELIJKE
BESTUURSLEDEN
Verdiensten:
a) mensen die 25 jaar BESTUURSLID zijn van een plaatselijke vereniging en minstens 45 jaar oud zijn.
b) schatbewaarder of secretaris van een vereniging zonder dat ze spelend lid zijn, 15 jaar dienst hebben en minstens 45 jaar oud zijn.
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Gelieve de volgende gegevens te vermelden: lidnummer,
naam, volledige geboortedatum, functie (bestuurslid,
schatbewaarder of secretaris), maatschappij.
Bovendien moet men geabonneerd zijn op het A.Vi.Bo.blad. De aanvragen worden verwacht uiterlijk 10 januari
2014 op het secretariaat te Kuurne.
Noteer goed dat dhr. Minister van Cultuur enkel vragen inwilligt van bestuursleden die een vereiste termijn kunnen
bewijzen. Het gaat niet om verdienstelijke leden, dus niet
om gewone leden.
De medaille van verdienste wordt enkel overhandigd aan
verdienstelijke personen die AANWEZIG zijn op de Algemene Vergadering.

N. AANSLUITINGSFORMULIEREN 2014
We vragen aan de gewestleiders om de aansluitingsformulieren uiterlijk op 31.12.2013 binnen te brengen.
Gelieve bij het invullen van uw aansluitingsformulier te letten op volgende zaken:
- de afgevaardigde moet het aansluitingsformulier handtekenen en niet de voorzitter (uitzondering voor maatschappijen die vzw zijn).
- de ondervoorzitter van het gewest moet een afgevaardigde zijn.
- zorg voor een gewestelijk zangkeurder.
- draag zorg voor de samenstelling van de gewestelijke
ereraad.

O. STUURGROEPEN
1. ALGEMEEN BELEID
Gino en Luc waren tegenwoordig op het Nationaal Kampioenschap KBOF te Wieze.
Gouden Ring Show
Op de Gouden Ring Show namen 16 liefhebbers deel met
in totaal 219 vogels.
Proficiat aan de deelnemers, speciaal ook aan Francis Soenen voor de toch uitzonderlijke prestaties. Hartelijk dank
aan erelid Noël Declercq en echtgenote voor het plaatsen
van onze steeds in het oog springende A.Vi.Bo.-stand.
Dank aan alle medewerkers. Opvallend veel vinkeniers
vonden de weg naar de EXPO-hallen en gingen tevreden
huiswaarts: sommigen een nieuwe ervaring rijker en voor
herhaling vatbaar.
Gewest Menen: Voorzitter Gino was aanwezig op een gewestvergadering. Het gewestbestuur is na enige interne
aanpassing in orde.
Gewest Aalter: Voorzitter Gino had een telefonisch onderhoud met de gewestleider.
Aanvraag projectsubsidie West-Vlaanderen: We deden een
aanvraag tot subsidiëring voor het digitaliseren van de
oude exemplaren van ons A.Vi.Bo.-blad en dit naar aanleiding van het opnemen van de vinkensport in de lijst van
Immaterieel Erfgoed.
We kregen ondertussen melding dat de aanvraag inzake
vormgeving en inhoud volledig conform is en zal overgemaakt worden aan de bevoegde commissie. Dank aan
Gino voor het opstellen van het gedetailleerd dossier.
2. ADMINISTRATIE
- vanaf 18.12 kan het postbestand afgesloten worden en
kunnen we volop beginnen met het invoeren van de nieuwe betalingen.
- op 18.12 is er opnieuw een afspraak gemaakt met de programmeur om na te zien waar nog verbeteringen mogelijk
zijn inzake admin en zettingsoft.
- een eerste begrotingsvoorstel werd voorgelegd en wordt
bijgestuurd wanneer de definitieve resultaten van 2013 bekend zijn.
- de site “suskenieuws” zal door A.Vi.Bo. overgenomen
worden.
Alle briefwisseling wordt steeds behandeld op de eerstvolgende Raad van Bestuur. In het slechtste geval kan het gebeuren dat u bijna een maand moet wachten op antwoord.
3. ORDE EN TUCHT
Ereraad gewest Ronse, zitting van 01.12.2013
Akkoord met de uitspraak. Dhr. Jean-Paul Devos wordt geschorst tot vrijwillig verschijnen.
4. A.VI.BO.-BLAD
De betalingen komen binnen. We doen nogmaals een oproep om uw blad trouw te blijven. Indien nog niet gestort,
gelieve dit dan dringend te doen, zo zal u zonder onderbreking uw blad verder krijgen in 2014.
Op onze website zullen ook de gegevens meegedeeld worden hoe een abonnement kan bekomen worden.
Voor de publiciteit in ons blad zal nagedacht worden over
een gedragscode.
5. COORDINATIE FEESTELIJKHEDEN
Voorzitter Gino zal tegenwoordig zijn op het gewestfeest
van Tielt.

P. BRIEFWISSELING EN DIVERSEN
1. ROUWBEKLAG
We vernamen het overlijden van:
- Dhr. Gilbert Snauwaert, bestuurslid van KM De Lindezangers Dentergem;
- Dhr. Victor Soenens, gewezen officieel zangkeurder.
Aan de beproefde families bieden we onze herhaalde blijken van medeleven aan.
2. DHR. SYLVERE BOUCKHOUT, PITTEM, UW BRIEF VAN
11.11.2013
De maatschappijen zijn vrij om zettingen in te richten voor
kleine vogels (niet op zondagzettingen van de Ronde) en
kunnen het getal zelf bepalen.
(zie vervolg blz. 5)

Erelijst Ronde van Vlaanderen 2013
REEKS ASSEN: van 10.224 liedjes tot en met 5828 liedjes
Overwinnaar: vogel Jaco van Ignace Deweer met 10.224
liedjes
1e
2e
3e
4e
5e
van 6e tot en met 10e
van 11e tot en met 45e
van 46e tot en met 98e
van 99e tot en met 103e

1
x 25,00 €
1
x 20,00 €
1
x 17,00 €
1
x 15,00 €
1
x 10,00 €
5
x 7,50 €
35
x 5,00 €
53
x 3,50 €
5
x 2,50 €
103 prijzen

=
=
=
=
=
=
=
=
=

25,00 €
20,00 €
17,00 €
15,00 €
10,00 €
37,50 €
175,00 €
185,50 €
12,50 €
497,50 €

REEKS PROMOTIE: van 5827 liedjes tot en met 5010 liedjes
Overwinnaar: vogel Carlo van Rita Van Hoe met 5807 liedjes
1e
2e
3e
4e
5e
van 6e tot en met 10e
van 11e tot en met 59
van 60e tot en met 156e

1
x 20,00 €
1
x 17,00 €
1
x 15,00 €
1
x 12,00 €
1
x 10,00 €
5
x 7,50 €
49
x 5,00 €
97
x 3,50 €
156 prijzen

=
=
=
=
=
=
=
=

20,00 €
17,00 €
15,00 €
12,00 €
10,00 €
37,50 €
245,00 €
339,50 €
696,00 €

REEKS JUNIORS: van 5006 liedjes tot en met 4090 liedjes
Overwinnaar: vogel Joepy van Guy De Spiegeleer met
5006 liedjes
1e
2e
3e, 4e en 5e
van 6e tot en met 10e

1
1
3
5

x 20,00 €
x 17,00 €
x 15,00 €
x 7,50 €

= 20,00 €
= 17,00 €
= 45,00 €
= 37,50 €

van 11e tot en met 109e
van 110e tot en met 304e
van 305e tot en met 357e

99
x 5,00 € = 495,00 €
195
x 3,50 € = 682,50 €
53
x 2,50 € = 132,50 €
357 prijzen
1429,50 €
(Noot: 3e, 4e en 5e ex aequo: ontvangen dezelfde geldprijs)
REEKS BONDSPRIJS: van 4089 liedjes tot en met 3361
liedjes
Overwinnaar: vogel Tonny van Jurgen Vandekerckhove met
4089 liedjes
1e
2e
3e
4e
5e
van 6e tot en met 10e
van 11e tot en met 69e
van 70e tot en met 121e

1
x 20,00 €
1
x 17,00 €
1
x 15,00 €
1
x 10,00 €
1
x 8,00 €
5
x 5,00 €
59
x 3,50 €
52
x 2,50 €
121 prijzen

=
=
=
=
=
=
=
=

20,00 €
17,00 €
15,00 €
10,00 €
8,00 €
25,00 €
206,50 €
130,00 €
431,50 €

Totaal aantal gegeven prijzen
Voorziene prijzen
Assen
150
Promotie
220
Juniors
380
Bondsprijs 150
Totaal
900

Gegeven prijzen
103
156
357
121
737

Verschil
min 47
min 64
min 23
min 29
min 163

Totaal gegeven geldbedrag
Assen
Promotie
Juniors
Bondsprijs

497,50 €
696,00 €
1429,50 €
431,50 €
3054,50 €

REEKS ASSEN
Volgnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Vogel

Eigenaar

Gemeente

JACO
PITJE
DIDA
RIK
BORIS
FANTAST
TOPALA
RINUS
FIDEL
TORNADO
POOTJE
BUZARD
TOM
NIJS
SANTOS
KAREL
KRAK
THOMAS
DRIES
CEDEETJE
VRIEBEL
SAMSON
INDY
KRAK
PRIMUSTO
SVEN
BARON
IBOU
TUUR
LUCIO
DARCO
KLOEFFE
FILIPPO
DARKO
SENNE
LEO
ZUMBA
PIET
AARON
TORNADO
MARCO
WIZARD
GEERT
TWEETY
GIORGIO
OSCAR
STAN
BOSKO
BOLT
SWAPIE
YES
VLEDDER
ZOMBY
ARNO
GABY
ATHOS
NERO
FALCO
PILOU
MARCEL
ARTIEST
KAREL

DEWEER IGNACE
VAN LAER KJENTA
DENBAES RINA
VAN WIJMEERSCH MARCEL
V. SCHANDEVIJL M.-JEANNE
CLAERHOUT KOEN
PISSOORT EDDY
VANCAUWENBERGHE PHILIP
SPELEERS RONNY
MAES MARC
DE WAMBERSIE KATRIEN
DE JAEGHER MARCEL
DEVOS DANIEL
MAES JULIEN
BOUCHE HUBERT
SPIESSENS FRANKY
DE VREESE ROGER
DELRUE MARCEL
DELAMEILLIEURE JOHAN
BOURGONJON LEOPOLD
NOLF GINO
D’HONDT GEERT
LINGIER DANIEL
DE BRAEKELEER JEAN
LOMBAERT GABRIEL
DE WILDE WILLY
COOLS MARC
HAEK ROBIN
VERMEERSCH MARCEL
VERDONCK ROSETTE
BONNY NORBERT
WITTEZAELE ROGER
DE VLOO PATRICK
BEULQUE STEVEN
DECLERCQ LUC
DHONDT ROLAND
VERLOES MARC
JOYE GILBERT
VERFAILLIE RUDY
TAVEIRNE MARNIK
BAEKELANDT MARIETTE
LEENKNEGT DANY
HEIREMANS RONNY
DE GRANDE CHYNTIA
HOORNAERT RUBEN
VAN DE WEGHE JOZEF
BULTYNCK WERNER
DELAMEILLIEURE JOHAN
EVERAERT EUGENE
VANGHELUWE ACHIEL
DE RO EMIEL
CAILLIEZ ROGER
MEERSCHAERT WILY
DEMEULENAERE RUDI
DELBAERE CHRIS
DE JAEGHER MARCEL
D’HAEYER FRANCINE
VAN HOE RITA
DEROOSE LAURENT
VAN DER STEEN WILLEM
VANRYCKEGHEM WALTER
CASTELEYN JACQUELINE

MARKEGEM
AFFLIGEM
WINGENE
NEDERBRAKEL
PAMEL
IZEGEM
LEDE
TIEGEM
BEVEREN (LEIE)
OOSTROZEBEKE
OUDENAARDE
ST.-JORIS (BEERNEM)
TIELT

Gewest

WAKKEN
NINOVE
ZWEVEZELE
BRAKEL
DENDERLEEUW
ARDOOIE
GENT
WAREGEM B
KORTRIJK
AVELGEM
OUDENAARDE
AALTER
WAKKEN
FRASNES-LEZ-ANVAING BRAKEL
ASSEBROEK
AALTER
MEULEBEKE
INGELMUNSTER
BELLEM
AALTER
LICHTERVELDE
TORHOUT
LICHTERVELDE
TORHOUT
MALDEGEM
BRUGGE
TIEGEM
VICHTE
INGELMUNSTER
ARDOOIE
ICHTEGEM
TORHOUT
MEERBEKE
DENDERLEEUW
NEDERENAME
OUDENAARDE
TERALFENE
AALST
TORHOUT
TORHOUT
LICHTERVELDE
TORHOUT
KACHTEM
ARDOOIE
SLEIDINGE
GENT
EERNEGEM
GISTEL
SINT-MICHIELS
BRUGGE
MALDEGEM
AALTER
ANZEGEM
WAREGEM B
ANZEGEM
WAREGEM B
NEVELE
GENT
DENDERHOUTEM
DENDERLEEUW
KACHTEM
ARDOOIE
KLERKEN
HOUTHULST
ICHTEGEM
ZWEVEZELE
WINGENE
ZWEVEZELE
OOSTNIEUWKERKE ZONNEBEKE
ERPE
GENT
OOSTKAMP
AALTER
OOSTNIEUWKERKE OOSTNIEUWKERKE
WINGENE
TIELT
IZEGEM
IZEGEM
LICHTERVELDE
TORHOUT
HEESTERT
HELKIJN
BEKEGEM
GISTEL
VLIERZELE
AALST
HARELBEKE
MOESKROEN
KOOLSKAMP
ZWEVEZELE
GITS
TORHOUT
LENDELEDE
IZEGEM
ST.-JORIS (BEERNEM) AALTER
BRAKEL
BRAKEL
BACHTE-MARIA-LEERNE AALTER
RONSE/RENAIX
RONSE
ASPER
OUDENAARDE
KORTEMARK
TORHOUT
WAARDAMME
BRUGGE

Totaal

Prijs

10224
8473
8297
8143
8014
7991
7858
7779
7686
7664
7591
7502
7483
7453
7362
7318
7230
7148
7092
7064
7064
7046
6948
6937
6913
6911
6881
6830
6826
6798
6790
6773
6744
6730
6716
6665
6663
6658
6632
6599
6588
6557
6530
6500
6497
6493
6473
6467
6438
6431
6410
6396
6392
6383
6348
6336
6279
6276
6257
6245
6244
6235

25,00 €
20,00 €
17,00 €
15,00 €
10,00 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
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Volgnr.

Vogel

Eigenaar

Gemeente

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

WIES
JUUL
PINAR
KOOL
BONI
FABIAN
STORM
NICO
MAXIM
CAROL
LOEDY
BJORN
COECK
SENNA
TOM
SENNA
ARNO
BIEBER
LUCKY
BERTJE
TOEKA
ARES
RIK
RUBEN
TURBO
DIDI
DUNDER
FALCAO
BORAT
BERBATOV
VALKO
NIELS
PIERKE
CALYPSO
FRUTOS
PIERKE
BAZOUKA
HOOMER
COPPI
JAN
VARGAS

STRUYVE JOZEF
CALLENS DIRK
DE CONINCK ANTOINE
SUPPLY FRANCKY
VANNIEUWENHUYSE ROGER
HOSTE SUZANNE
SCHEPENS NICO
DECALUWE RITA
DE CLERCQ GILBERT
DESCHEEMAKER NORBERT
VEYS LUC
ESPRIT MARC
VAN SCHANDEVIJL STEVEN
DE BOCK DANNY
BLONDEEL FRANS
GELENS RYAN
LOOTENS MARCEL
SURMONT JACKY
VANHOUTEGHEM PASCAL
GOETHALS CHRISTIAAN
VROMAN CARINE
CARLIER JAN
VANDERHEERE LUC
TANGHE HUBERT
MUYS GODELIEVE
ROMMELAERE NOEL
CORVELIJN PATRICK
DE VOOGHT MICHEL
DE CONINCK ANTOINE
DELAMEILLIEURE JOHAN
L’HOOST JOSETTE
ROGGE ALBERT
WILLE MARIE CHRISTINE
TANGHE JOHAN
STROBBE ERIC
LIBBRECHT ERIC
VAN THUYNE LAURENT
DHAENENS MARTIN
VANWALLEGHEM WILFRIED
VANDENDRIESSCHE FRIEDA
TUYTTENS YVAN

ZWEVEZELE
TIELT
ST.-JORIS (BEERNEM)
KUURNE
WESTROZEBEKE
OUDENAARDE
WINGENE
NEVELE
WAARSCHOOT
ROESELARE
ZULTE
GULLEGEM
LIEDEKERKE
ENAME
ZULTE
OPWIJK
DRONGEN
ROESELARE

Terugblik...
Wanneer deze terugblik verschijnt, zal 2013 op zijn allerlaatste voeten lopen of reeds tot het verleden behoren.
Ik wil ook niet te ver teruggaan, laten we maar meteen beginnen bij het begin van het voorbije speelseizoen. Toen op 1
april de eerste zettingen doorgingen, was het nog echt triestig
weer, toch waren er de moedigen van ieder jaar die van de
partij waren. Ik ben ook moedig, maar ik heb toch nog gewacht! Maar kom, met vallen en opstaan en veel slecht weer
werd het seizoen op gang getrokken en waren we vertrokken
voor enkele mooie maanden.
Ondertussen waren de kwekers ook reeds opgestart en werden met veel goede hoop de kweekkoppels samengesteld.
Goed nieuws was er voor het gewest Tielt, namelijk dat de
mannen uit Kanegem een doorstart namen en terug hun
maandagzettingen zouden inrichten, wat toch altijd 70 à 80
vogels in de reke brengt.
En zo waren we vertrokken, ook voor de zondagse ritten.
Stilaan kwamen de kampioenschappen eraan: de gewestzetting, het Kampioenschap van West-Vlaanderen in Aarsele dat
veel vogels in de reke kreeg en niet te vergeten het Nationaal
Kampioenschap, waar we nog eens konden tonen hoeveel
vinkeniers er nog wel zijn.
Maar iedereen weet: de kampioenschappen weg en het
speelseizoen nadert stilaan zijn einde. Hier en daar is er al
eentje die begint te ruien en eind augustus mogen alle vogels
in de ruibakken voor een verdiende rust. Ook de kwekers mogen stilaan stoppen en de meesten klagen dan ook over het
aantal jongen dat ze op stok kregen. Courage: een slecht jaar
is geen slecht leven!
Ook een minpuntje in het gewest Tielt was dat de mannen
van aan de statie, De Vrije Lattezangers, stopten met de
maatschappij. Hopelijk blijven alle liefhebbers verder spelen
met de vinken. Niet afhaken mannen, maar voortdoen!
Na het seizoen werden de verscheidene klassementen opgemaakt en de vieringen kwamen eraan. Met eten en drinken
en alles erop en eraan werden de laureaten gehuldigd.
En dan kwam de winterrust eraan. Zorgen voor de vogels en
kooien reinigen en onderhouden, werden nu de voornaamste
taken, evenals het bijwonen van de maandelijkse vergaderingen.
Ikzelf was tevreden over het speelseizoen maar daarna niet
meer, plots stierf een speelvogel waar ik niks aan gezien had.
De ene dag fit op de stok en de volgende dag graatmager en
dood... Dat was eentje, maar na 14 dagen stierf er nog een
en daarna nog een en nog een. Enfin, aan het einde van de
miserie heb ik nog twee vogels over!
Daarbij moest ik nog een heelkundige ingreep ondergaan,
waarbij ik een 10-tal dagen in het ziekenhuis moest blijven,
en veel courage was er niet meer! Gelukkig heeft vriend Godfried beide vogels goed verzorgd. Hij bracht zelfs iedere dag
verslag uit in de kliniek (zou hij toch slimmer zijn dan ik?).
Dus, mocht er iemand eentje in overschot hebben: 051/40 23
23, de onkosten worden vergoed.
Nu, na dit mindere jaareinde hebben we terug goede hoop
dat we met de overige vogels regelmatig naar de reke kunnen
en, wie weet, komt er nog eentje bij en zijn we weer gelanceerd...
Ziezo, dit was een kleine terugblik op 2013 met ook wel een
vooruitblik naar 2014. Aan allen een gelukkig Nieuwjaar en
veel speelplezier in 2014!
Josef Vermeersch

Gewest

ZWEVEZELE
TIELT
BRUGGE
MENEN
OOSTNIEUWKERKE
OUDENAARDE
ZWEVEZELE
DEINZE
GENT
OOSTNIEUWKERKE
ZULTE
MENEN
DENDERLEEUW
OUDENAARDE
ZULTE
AALST
GENT
TORHOUT
WORTEGEM-PETEGEM KRUISHOUTEM
OEDELEM
BRUGGE
DESSELGEM
DEERLIJK
WEVELGEM
KORTRIJK
IZEGEM
INGELMUNSTER
KNESSELARE
AALTER
LANDEGEM
AALTER
EERNEGEM
GISTEL
BEERNEM
BRUGGE
TIELT
TIELT
ST.-JORIS (BEERNEM) BRUGGE
LICHTERVELDE
TORHOUT
TIELT
TIELT
PETEGEM-A.-DE-LEIE DEINZE
RUMBEKE
OOSTNIEUWKERKE
AALTER
AALTER
AARSELE
TIELT
AVELGEM
AVELGEM
KRUISHOUTEM
WAREGEM A
WAREGEM
WAREGEM B
IZEGEM
IZEGEM
GITS
TORHOUT
TIELT
TIELT

Totaal

Prijs

6233
6225
6215
6207
6185
6178
6159
6150
6148
6117
6109
6098
6098
6097
6091
6084
6079
6075
6068
6052
6018
6010
6000
5996
5992
5992
5982
5975
5968
5963
5946
5943
5942
5933
5909
5887
5875
5868
5867
5860
5840

3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €

IN MEMORIAM...

Mevrouw Joanna Clabau
Op maandag 16 december is mevrouw Joanna Clabau onverwacht thuis overleden.
De vinkenmaatschappij De Kon. Vlaamse Zangers is een zeer
trouw lid verloren. Joanna was op ieder feest, op iedere vergadering en ook op alle zettingen aanwezig als laatste tekenaar.
Joanna, dank voor alles wat u voor de maatschappij betekende.
Een bloem verwelkt op het mooist van de bloei,
maar wat achterblijft is de herinnering aan de kleurenpracht.
De tijd gaat voort, alleen in gedachten kun je terug.
We wensen je veel kracht toe, Richard, bij het verwerken van
je verlies. Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Dat de herinnering aan Joanna een glimlach op je gezicht mag zijn.
Het bestuur van De Vlaamse Zangers Hooglede,
Luc Ramboer

Vier rechte en een schuintje

Maandagavond, 19 u., het VTM-nieuws met Dany Verstraeten, het gewone recept: oorlog, stakingen, ontsnapte of losgelaten criminelen, zware gasboetes voor het laten van een
sch... op straat. Gas is gas, is het verdict, allez, als het die
reclame maar niet is!
Die avond was het wel anders want plots hoorde ik het woord:
‘A.Vi.Bo.’ uitspreken en als vinkenier moet ge dan wel wakker zijn! Dany had het over een nakend gevaar voor de bond,
mogelijks een machtsgreep van de A.Ru.Vi.Bo., ‘algemene
rusthuis vinkenbond’. Foto’s waren uitgelekt met daarop de
strijdkrachten uit De Pinte onder leiding van rebellenleiders
Raf en Christiantje. De beelden spreken voor zich, alle dames en heren zijn goed voorzien van de nodige wapens zoals latten, kooien, krijt en infanterie. De discipline is van zeer
hoog niveau en laat vermoeden dat het menens is. Gelukkig
beschikken wij, de A.Vi.Bo.-volgelingen, nog over een paar
infiltranten, oud-vinkeniers zoals Druon, Julien en paracommando Wies.
En plots schoot ik wakker, en een geluk want Sabine, de weervrouw, was in beeld... goe were.

Maar de waarheid is anders, veel geruststellender en vrediger. Christiantje Van De Moortele, de Zevergemse vinkenier
met de vele titels zoals ‘beste tekenaar’, ‘gewestvaandeldrager’, ‘meest begeerde vrijgezel’, ‘hoofdcommissaris’, ‘Travolta 2’, ‘slechte visser’,... heeft na het overlijden van zijn ma,
‘Tante Marie’, noodgedwongen zijn intrek moeten nemen in
het mooie rusthuis ’Scheldevelde’ in De Pinte, na eerst een
kortverblijf in Gavere. Hij heeft de eigenschap zich zeer vlug
aan te passen, maar nu was het grootste obstakel: zijn vink,
‘Kamiel’. De mensen van het rusthuis te Gavere hebben alles
in het werk gesteld om Kamiel en Christiantje samen te houden en via een veearts (controle vogelziektes) mocht het duo
de kamer delen, prachtig!

Ook in ‘Scheldevelde’ had men geen bezwaren, integendeel,
want men spreekt er van een epidemie. Het zien van de vinkenkooi en het horen van de mooie vinkenzang zo dichtbij,
heeft een paar bewoners, oud-vinkeniers, wakker gemaakt,
letterlijk en figuurlijk. Het vertrek naar de zetting van Christian
met Kamiel, en de terugkomst met bloem en naturaprijs, was
steeds een evenement voor de andere bewoners. De interesse groeide en steeds meer vragen kwamen aan bod: “waar
doenze dat?”, “duurt dat lang?”, “is daar wat mee te verdienen?”, “zijn daar schone venten?”,... er kwam geen einde aan.
Chris zijn eten was meer koud dan warm.
Raf Thienpond, gekend en geducht vinkenier van ‘Het Zwarte
Gat’, die dagelijks zijn ma bezoekt, zag plots de oplossing en
kwam op zekere dag aangereden met 20 lege kooien, latten,
krijt en bandopnemers. De dames en heren staken de koppen
samen en het gefezel, allez luid genoeg tot op 100 meter, ging
over de nakende, onaangekondigde gebeurtenis, maar wat?
Na een korte briefing was de vraag: “Wie doet er mee?”. De
overrompeling was groot want iedereen was kandidaat, met
de nadruk op de dames, met een vogel spelen... De kooien
werden vakkundig op een rij geplaatst, alsook de gedreven
vinkeniers en vinkeniersters. Christian deed even voor hoe het
moest: vier rechte, één schuine, volle kant, omdraaien, enz.;
na de zetting streepjes tellen op zijn broekspijpen, ja, we kennen hem. Zijn laatste raad was: stilzitten, goed luisteren, niet
babbelen en niet tjokken. “Tjokken, es da geestig?”, was de
laatste vraag, allez ja...
De bandopnemer werd gestart en het welgekende “teken de
goeie” weerklonk. Het krijt knarste op de latten, voor sommigen was het te traag of te rap of zong er niets of niemand,
maar ze zaten op de vinkenzetting en het was plezant. Raf
en Droun hielpen waar nodig, Christian hield zoals steeds zijn
gebuur in de gaten of er niet vals werd gespeeld, net echt of
beter nog: een voorbeeld!
Plots kwam er een einde aan de oefenstond: latten op de
grond. Bij iedereen stond het zweet op het voorhoofd, zelfs bij
Christian, die nu mag zweten want hij werkt niet meer bij de
gemeente. Christian zou Christian niet zijn, moest hij niet voor
de hilarische noot zorgen. Bevangen door de stress tikt hij op
zijn kooi, zegt tegen Kamiel dat hij zijn best gedaan heeft en
wandelt weg... maar wordt teruggefloten door vriend Alwies
die hem een potje toestopt voor de dopingcontrole, goede afsluiter.
Ge moet er maar opkomen en er de moeite voor willen doen.
Voor de mensen uit het rusthuis was dit een mooie dag, en ze
willen meer, ze willen naar de echte zettingen. En ze hebben
geluk want het parcours van De Zingende Pintenierkes ligt
vlakbij. Eén zaak is zeker: wij komen naar hen toe met één of
meerdere zettingen in de cafetaria en hopelijk zijn er dan veel
schone venten, zei dingske, allez, hoe noemt ze nu weer?
‘k Zal mij maar laten opschrijven zeker, allez jong, de zuster
van Juul kloef die mee Mon druppel getrouwd was, de broer
van... Gezellig, prachtig hoe het er daar aan toe ging en gaat,
we moeten er meer naartoe, ook zonder kooi, voor een babbel, want ooit zullen we het ons nog beklagen.
Als gewestleider moet ik mijn meerdere herkennen in de bedenkers van dit gesmaakt evenement buiten het seizoen en
kan ik alleen maar dank zeggen en proficiat.
Allez, hoe noemt ze nu weer, Flora, nee, Zulma, nee, Zoetse,
ja...
Lucien van Gent
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VERSLAG VERGADERING
RAAD VAN BESTUUR
dd. 14.12.2013 

Gewestviering Houthulst 2013

(vervolg van blz. 3)

3. DHR. LIONEL FRANCK, GEWEST GENT, UW MAIL VAN
12.11.2013
Gezien het zettingsformulier opgestuurd wordt naar de
drukkerij hebben we dit niet direct bij de hand. Een andere oplossing zou via het aansluitingsformulier kunnen
verlopen.
4. DHR. ROGER CAILLEZ, DE CRISTALZANGERS BELLEGEM, UW MAIL VAN 19.11.2013
Bedankt voor uw correcte informatie. De huidige formulering op het zettingsformulier zal bij een volgende druk
aangepast worden en dient op vandaag als volgt te worden geïnterpreteerd: “Maatschappijen beslissen zelf welke
aftrek bloemen ze wensen toe te passen en dienen dit duidelijk te vermelden op hun zettingsformulier”.
5. DHR. LUCIEN DE RUYSSCHER, GEWESTLEIDER VAN
GENT, UW MAIL VAN 21.11.2013
Nota genomen van uw schrijven.
6. DE KASTEELVINK, EKSAARDE, UW MAIL VAN 27.11.2013
Naamwijziging werd doorgevoerd.
7. DHR. EDDY VERMOORTELE, GEWESTLEIDER VAN
HOUTHULST, UW MAIL VAN 1.12.2013
Nota genomen van het nieuwe lokaal bij De Sparrevink,
Jonkershove.
8. DHR. HUBERT CHRISTIAENS, GEWESTLEIDER VAN
ZULTE, UW BRIEF VAN 10.12.2013
Nota genomen van de bestuurswijziging bij KM De Verenigde Vrienden Zulte.
9. DHR. LUC DHUYVETTER, GEWESTLEIDER WAREGEM
A – DHR. ERIC VERMEULEN, GEWEST WAREGEM A
Op het rode register is de mogelijkheid voorzien om een
datum in te geven van toestandsverandering (bv. ruil, ontsnapt, ontvangen, dood).
10. BESCHERMING PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN
Schrijven ontvangen van Nieuwe Brugzangers, Oeselgem
Schrijven ontvangen van dhr. Lucien De Ruysscher, gewestleider van Gent
Schrijven ontvangen van dhr. Marc Maene, gewestleider
van Gistel
We herhalen de stelling ingenomen op de Algemene Raad:
“Enkel de dag van de Provinciale Kampioenschappen is
beschermd, zoals unaniem goedgekeurd door alle gewestleiders”.
(Het verspelen van koning- en kampioenschappen op de
dag provinciaal van gewest en maatschappij zijn plaatselijke beslissingen. Ook op de zaterdag voor en op de
maandag na de Provinciale Kampioenschappen kunnen er
titels verspeeld worden.)
11. ONTSLAGNEMENDE MAATSCHAPPIJEN:
- De Roterijvink, Oostrozebeke
- De Kantinezangers, Izegem
- De Gildevrienden, Izegem
- De Molenzangers, Kruishoutem
- De Luistervinken, Ename
- De Vrije Lattezangers, Tielt
We vragen aan de ontslagnemende maatschappijen dat ze
dringend hun kasboek (voor zover ze dit nog niet deden)
ter inzage overmaken aan het secretariaat te Kuurne.
Het batig saldo dient overgemaakt te worden aan een liefdadig doel (ontvangstbewijs van overgemaakt bedrag aan
goed doel doorsturen aan secretariaat).

Op zaterdag 29 september was het verzamelen geblazen in
het Markthuis om er de gewestkampioenen te vieren.
Dit jaar was er een massale opkomst om samen te genieten
van een heerlijke barbecue.
Nadien was het tijd om iedereen in de bloemetjes te zetten.
Onze gewestkeizer Wendy D’Haene kon helaas niet aanwezig
zijn, maar kreeg toch alles bezorgd via zijn broer.
Dit jaar stond er geen maat op Spiedie die zijn baasje Marniek
Lesage naar de titel floot. Met een kloof van 1001 liedjes werd
hij een waardige kampioen.
Rudy Verfaillie werd tweede én vierde en stond zo tweemaal
op het erepodium.
Ons Polleke, alias Paul Demoen, deed het dit jaar ook niet
slecht en legde beslag op een derde plaats.
Een vijfde plaats was weggelegd voor Roger Verhoest met vogel Falco. Samen met zijn kleindochter nam hij de bloemen in
ontvangst.

Alhoewel hij in vroegere jaren rappere zangers bezat, moest
eregewestleider Cyriel Vercaemer genoegen nemen met de
titel van kleine kampioen. Zou de naam van zijn vinkje mee
aan de basis liggen, wie zal het zeggen??
De rode lantaarn werd gewonnen door Martin Tommeleyn.
Uittredend voorzitter Dirk Vermoortele nam in naam van De
Sint-Omerzangers het aandenken in ontvangst voor de maatschappij die de hoogstzingende vogels leverde.
Ook Rudy Cruydt, Rudy D’Haene en Wilfried Deopere hielden
het vol tot het bittere einde en werden daarvoor gehuldigd.
Na iedereen in de bloemetjes te hebben gezet, werden de
bloemetjes buiten gezet op de leuke deuntjes van onze dj, dit
gepaard gaande met een lekker glaasje.
Proficiat aan iedereen en we zijn nu al bezig met de voorbereidingen voor 2014 om er terug een spannende strijd van te
maken!
Gewestsecretaresse, Sandra Fleurinck

Huldiging bij KM Vlug en Vrij Oekene

Ns het dagelijks bestuur A.Vi.Bo. vzw
De voorzitter, Gino Welvaert
ondervoorzitters,
Luc De Schrijver
Rik Tanghe

Scherpe zang
leidt tot slechte slotzang!
Nu hebben we het zelf in handen wat onze kwekelingen zouden moeten zingen. Het is niet gemakkelijk! Ligt het niet aan
onszelf wat voor zangen we ze laten horen of wat hun vader
zingt?
Ik zal er altijd op toezien dat ze geen scherpe maar toch goede
zangen horen. Vroeg of laat zingen ze datzelfde liedje, goed én
slecht, en daar is het bij onwetende liefhebbers om te doen.
Als dat liedje goed en slecht gezongen wordt, zal het meetellen voor een tweede zang en die wordt beslist afgekeurd. Dan
redeneren ze: mijn oude speelvogel zingt dat liedje al 4 à 5 jaar
en er is nog geen enkele klacht over geweest. Dat komt omdat
uw speelvogel correct zijn liedje zingt, maar wel scherp!
Zet nooit zulke vogels tussen uw kweek of kweek er ook niet
mee! Luister alle dagen uw vogels af! Als er één scherpe tussen staat, ga eens zo ver mogelijk luisteren. Je zult zelf ontdekken hoe de slotzang scherper wordt.
Niet aarzelen, ervan tussenhalen! Want bij de kwekelingen die
er verst van staan, heb je kans dat ze het ook op twee manieren zingen omdat de zang af en toe bij hen zo scherp en ongeldig toekomt. En dan trekken ze mogelijk alle anderen mee
in twee verschillende slotzangen: goed en slecht.
Er worden veel bondslidkaarten ingeleverd. Volgens mij zijn die
liefhebbers wetende, maar spelen zo verder tot ze moeten gekeurd worden. Ik wil niemand een steen toewerpen!!
Zet zoveel mogelijk goede en duidelijke zang bij of rond uw
kwekelingen.
Wat ik hier schrijf, is wat ik zelf al heb meegemaakt!
Alvast een gezond Nieuwjaar voor ieder mens!!
José Meurisse

Op zondag 22 september bracht KM Vlug en Vrij hulde aan de
kampioenen van 2013. Vanaf 10 uur waren enkele bestuursleden aanwezig om de zaal in gereedheid te brengen. Om 11.15
u. werd er verzameling geblazen voor de leden, en waarlijk,
toen wij aan de hulde wilden beginnen, waren alle kampioenen plus alle leden present!
De eerste op het podium was onze koningin Christine Wille
met vogel Pierke. Nummer twee, Gianni Decadt, was onze
1ste kampioen met vogel Bingo. Nummer drie op het podium
was voor Georges Soete met zijn onverslijtbare vogel Zico.
Nummer vier was onze vrouwelijke kampioene, namelijk Monique Vanhuyse met vogel Mathis. Het procent bedroeg dit
jaar 60% en was voor Walter Declerck met vogel Robbe. Dan
hadden wij nog onze jeugd om te huldigen, dit jaar was dit
Alessandre Ameye met vogel Alessander. Dit is iemand die
ook koning kan spelen bij onze maatschappij.
Na het nemen van een groepsfoto werd een receptie aangeboden door de maatschappij. Vervolgens was het tijd voor het
souper. Dit was weer van de bovenste plank en iedereen liet
het zich smaken.

Ondertussen hadden de inrichters van het Kampioenschap
van België ons een bezoek gebracht en menigeen kocht een
sticker als steun en uit sympathie.
Na de koffie en een dessertbord waren enkele bestuursleden
druk in de weer met het bedelen van de kaarten voor onze
jaarlijkse ruime keuzekaarting in februari. Anderen trachtten
zoveel mogelijk lotjes te verkopen voor onze steunactie om de
onkosten te dekken.
Eens de steunactie achter de rug waren de vinkeniers ondereen aan het praten en werden reeds plannen gesmeed voor
de toekomst. Toen wij omstreeks 19 uur de zaal verlieten, waren alle leden van KM Vlug en Vrij het roerend eens: het feest
was meer dan geslaagd. Iedereen was dan ook tevreden.
Na nog een laatste dankwoord voor alles en de wens elkaar
op de vergaderingen deze winter terug te zien, trokken de bestuursleden huiswaarts, tevreden omdat het feest goed en vlot
verlopen was.
Tot volgend jaar, vanwege iemand die er reeds jaren bij is.
Hulpsecretaris, Roger Staelens
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De 21ste Gouden Ring Sh

Een ooievaar zonder grenzen aan de hoofdingang heette iedereen
welkom.

Mevr. Els Kindt, Vlaams Volksvertegenwoordiger en eerste schepen
van de gemeente Lichtervelde, met Carlos Ramôa, supervisor COM,
in aanwezigheid van het GRS-bestuur bij het knippen van het lint; de
officiële opening.

Herman Heinzel schildert met vaste hand alles wat vogel is op ongelooflijke wijze na!

Eregewestleider André Vanlede en zoon Francis, gewestleider Raphaël Claeys, Vlaams Volksvertegenwoordiger mevr. Els Kindt en bestuurslid Noël Devolder aan de steeds mooi ogende A.Vi.Bo.-stand.

5696 vogels in alle kleuren en maten.

Tientallen van de mooiste roofvogels te bewonderen tijdens de tentoonstelling.

Massa’s volk in de verkoopsklasse.

Veel belangstelling bij de standhouders, met voor ieder wat wils.

Briefjes invullen voor de A.Vi.Bo.-steunactie.

Opvallende interesse bij de sectie vinken.

Een fiere Gino Buyse behaalde het goud met zijn stam isabel poppen.

Waar zou dit gesprek over gaan?

De fel begeerde ringen, dit is waar het allemaal om gaat!

Sponsor/tentoonsteller Luc Blondeel en bestuurslid Jan Hollevoet bedanken de vinkeniers en de medewerkers voor hun inzet!

‘The Show is Over’, vogels worden ingepakt voor een welverdiende
rust!
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how: Iedereen terecht fier!

Op het hoofdpodium voor de ringen met de titels 2013: goud, zilver en brons.

Prijsuitreiking aan de A.Vi.Bo.-stand, de titel voor het goud gaat naar Francis Soenen.

De titel voor het zilver: Edwin Wandels.

De titel voor het brons: Martin Van Quaethem.

De 21ste Gouden Ring Show is voorbij. Wat ons bijblijft, zijn de
herinneringen, alles is opnieuw vlekkeloos verlopen. De organisatie en de vele vrijwilligers hadden er dan een dikke week
opzitten.
Op maandag 2 december was de 10.000 m2 grote zaal nog
helemaal leeg. Donderdagmorgen zijn de keurmeesters gekomen, dit om de vogels te beoordelen. Wanneer de keuring
achter de rug was, werden de kampioenen aangewezen. Vrijdagmiddag stond alles op zijn plaats!
De opening van deze 21ste Gouden Ring Show was zoals gewoonlijk een sfeervolle aangelegenheid. De speech van dhr.
Carlos Ramôa, supervisor COM Gouden Ring 2013, was een
mooi verhaal dat bij de aanwezigen présence en aandacht
bracht. Een verhaal waarbij iedereen het eens was: “Het gaat
over ons”. Zijn tekst was als volgt:
Goedenavond iedereen. Een paar weken geleden vroeg mijn
jongste zoon (hij is 13) wat hij als kerstgeschenk zou krijgen!
Toen ik hem vroeg wat hij wilde, antwoordde hij onmiddellijk:
een computerspel, iets van Attack 3 of Strike Force 3.
Omdat wij van onze kinderen houden en hij een brave jongen
is, zei ik: Oké, je krijgt je cadeau, maar vertel eens: wat is het
doel van dat spel? Da’s simpel papa, de speler die de meeste
mensen kan doden, wint. Wil je met mij spelen?
Neen jongen, ik hou niet van spelletjes waarbij je moet doden,
kwetsen of auto’s stelen om te winnen!

In naam van het GRS- en het A.Vi.Bo.-bestuur: proficiat aan iedereen!

Maar pa toch, dat is een vooroordeel. Het is allemaal niet echt,
het is maar een spel.
De volgende dag kwam hij terug en zei: “Papa, ik heb er nog
eens over nagedacht en ik denk dat jij heel gelukkig bent.”
Waarom, vroeg ik? “Omdat je een hobby hebt, vogels kweken
en verzorgen. Je doet eigenlijk leven ontstaan en dat is mooi.
Ik denk dat je gelijk hebt, mensen zouden meer aandacht
moeten hebben voor de werkelijkheid, voor de natuur, voor de
verschillen tussen alle levende wezens die op aarde bestaan.”
Beste vrienden, ik vertel jullie dit vaderzoon-gesprek om te beklemtonen hoe edel onze hobby is en hoe belangrijk het is om
dit altijd en overal te verkondigen.
Wij zijn een beetje de helden van vandaag, wij moeten elke
dag voor de vogels zorgen en er meer en meer in investeren. Wij moeten rekening houden met de sportieve regels die
steeds strikter en ingewikkelder worden. Regels die vaak opgesteld worden door mensen die geen gevoel hebben met de
realiteit en geen respect hebben voor onze activiteiten.
Wij moeten de ornithologie promoten als een veeleisende
hobby die het beste in de mens naar boven brengt! Wij moeten
veeleisend zijn voor onszelf, de regels respecteren en op elk
moment het welzijn van de dieren laten primeren.
Wedstrijden zoals de Gouden Ring Show zijn daarbij als vuurtorens. Door jaar na jaar een degelijke organisatie op punt te
zetten, richten zij de schijnwerpers op de ornithologie.

Ik wil hier, namens de Confédération Ornithologique Mondiale,
de organisatoren bedanken, alsook de keurmeesters, de exposanten en alle anonieme medewerkers die deze organisatie
mogelijk maken. Tenslotte een woord van dank vanwege de
COM voor de steun die het stadsbestuur verleent: “Die steun
en dat respect is voor ons onmisbaar”.
Bedankt, Carlos F. Ramôa
Bij de ingang was een fraai plantsoen aangelegd. In de ruimte
waar de show werd gehouden, waren om precies te zijn 5696
vogels mooi opgesteld. Iedere morgen waren er medewerkers
aanwezig om de vogels te verzorgen, de stemming onder elkaar was prima. Er waren diverse standen met alles wat men
zich maar kon inbeelden voor onze vogelliefhebberij. De verkoopsklasse met zijn honderden vogels bleek een soort magneetwerking uit te oefenen, ongelooflijk!
Wij moeten bekennen dat het seizoen 2013 geen hoogtepunt
was wat betreft ‘een geslaagde kweek’. De prestaties van onze
kwekers op de A.Vi.Bo.-afdeling, en dit ondanks de tegenvallende kweekresultaten, waren echter niet mis. Het zal de vinkeniers niet ontgaan zijn dat er vooraan onze prachtige stand,
door de inzet van 16 deelnemers, opnieuw 219 vogels te zien
waren. Vinken in alle pracht en kleur, waaronder exemplaren
van topklasse. Wat kan men nog meer willen of wensen? Zestien deelnemers hebben getoond tot welke hoogte hun hobby
kan reiken.
De onderlinge verschillen in punten waren soms gering. Dit gaf
een duidelijk beeld van de minimale kwaliteitsverschillen en
de heersende concurrentie. Slechts een puntje kan bepalen
of een vogel kampioen wordt of buiten de prijzen valt. In de
sectie V (vinken) werden 10 gouden, 10 zilveren en 10 bronzen
medailles toegekend. Aan allen van harte proficiat!
Het einde naderde, de prijsuitreiking verliep vlot. In de avond
van zondag 8 december kon men de vogels opnieuw inpakken. In een paar uur tijd waren de vogels op weg naar huis, de
verst wonende kwamen als eerste aan de beurt. Op naar een
volgende opdracht!
Wat nog bleef, was een zaal waar alles krom en scheef door
elkaar stond om op maandag in vrachtwagens geladen te worden. Wat vooral niet over het hoofd mag gezien worden, is dat
na iedere tentoonstelling de nazorg van groot belang is. Wat
vaststaat, is dat alle tentoonstellers veel plezier aan hun vogels
beleven en ze voor geen goud zouden willen missen omdat
“zij van vogels houden!”.
Rest ons nog een woord van dank aan de organisatie, de sponsors en de vele vrijwilligers die hebben meegewerkt om deze
hobby op grootse wijze in te richten. Alles klopte uitstekend.
Mag het ons gegeven zijn om de 22ste Gouden Ring Show op
dezelfde wijze te kunnen beleven...
Uitslag Gouden Ring sectie V – Botvinken
1. Francis Soenen, 469 - 2. Edwin Wandels, 461 - 3. Martin
Van Quaethem, 461 - 4. Marc De Wilde, 460 - 5. Luc Blondeel,
460 - 6. Patrick Devriese, 459 - 7. Mike Vandenbussche, 458
- 8. Wilfried Cosman, 452 - 9. Janick Pinseel, 451 - 10. Dirk
Demuelenaere, 450 - 11. Gerard Notebaert, 449 - 12. Hubert
Commeine, 448 - 13. Tony Verkamer, 446 - 14. Marcel Verduyn,
445 - 15. Johnny Van Daele, 443 - 16. Gino Buyse, 368.
M. Fieuw
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Kampioenenviering bij KM De Eikvink uit Hoogstade

Hier is ‘t!
Gewest Gent: De Hofzangers Zevergem
Eerste levenslicht
De maatschappij werd boven de doopvont gehouden op 16
oktober 1970 in Zwijnaarde. De families Vercruysse en De
Clerck hadden een groot aandeel in de leiding van deze sterke maatschappij.
Hun eerste lokaal was ‘Het Hovenierke’; vriendenkringer Danny Vercruysse, de a. Ornitholoog, was de eerste en is nog
steeds actief in de maatschappij, samen met zijn echtgenote,
kinderen en kleinkinderen.

Op zaterdag 19 oktober was het bij De Eikvink naar jaarlijkse
gewoonte feestvieren geblazen. Twee weken nadat we ons
feest van meer dan 60 jaar bestaan hadden gevierd, was het
nu de beurt aan onze kampioenen.
Omstreeks 19.30 u. werd iedereen in ons lokaal verwacht voor
ons jaarlijks souper. Nadat iedereen werd verwelkomd, konden we al vlug van start gaan met het aperitief.
Ook de mensen van het gewest Ieper werden hartelijk onthaald. Het was aangenaam om zien hoe iedereen zijn steentje bijdroeg door het kopen van stickers. Na afloop werden
we hartelijk bedankt en een afspraak werd gemaakt om met
zoveel mogelijk leden richting Kampioenschap van België te
trekken op de laatste zondag van juni.
Na onze heerlijke maaltijd, verzorgd door onze traiteur, was

het tijd om de kampioenen te vieren. Willy Deroo en zijn vrouw
Irene Meganck werden gehuldigd met de titel koning en koningin. Kampioene werd ons oudste lid Helene Waeles. Luc Vannieuwkerke werd kampioen en de titel van zaterdagkampioen
was weggelegd voor Sam Demolder.
Ook alle overige spelende leden werden bedacht met een
welverdiende prijs, samen met hun foto, tijdens het seizoen
genomen in de reke.
Na de koffie werden nog wat herinneringen opgevist van het
afgelopen seizoen, om zo menige uurtjes later tevreden huiswaarts te keren na een geslaagd feest.
Wij waren alvast gelukkig u allen te mogen verwelkomen!
Het bestuur

KM Niet Rijk Maar Recht Pittem
bracht hulde aan haar vinkeniers

Als afsluiter van een prachtig vinkenseizoen werden op zondag 15 oktober alle vinkeniers uitgenodigd tot de kampioenenhulde.
Nadat onze voorzitter Daniël Vantomme een woordje had
gericht tot de aanwezigen, ging hij over tot de uitdeling van
de kampioenentitels. Koning werd dit jaar Robert Soenens,
kampioene Dorothée Maenhoudt, kampioen 90% Sonja Vanluchene, kampioen 75% Jasmien De Loof, vrouwenkampioen
Katleen Soenens, kleine kampioen Maurits Demeyere en zaterdagkampioen Adolf Vanhee.
Naar jaarlijkse gewoonte werd ook een verdienstelijk lid in de
bloemetjes gezet en dit werd onze schatbewaarder Roland
Lootens.

Na de huldiging werd een receptie aangeboden door de koning en de kampioene en werden er weer massaal lotjes
gekocht voor onze snelsteunactie. Bijna iedereen viel in de
prijzen.
Na afloop van de huldigingen trokken we met het voltallige gezelschap richting Berkenhof waar we genoten van een overheerlijke maaltijd.
Het bestuur wenst langs deze weg alle leden en vrienden
vinkeniers te bedanken voor het voorbije sportieve en vriendschappelijke speelseizoen. We hopen jullie allen in april weer
te mogen verwelkomen!
Katleen Soenens

Die goede, oude tijd!

het schoentje om aan nieuwe bestuursleden te geraken: die
jonge mensen die zich voor de kar willen spannen, worden ze
aanvaard? Ik lees bijna alle verslagen van gewestvergaderingen in ons blad en het valt me op dat terug een paar lokalen
op de fles zouden gaan door een gebrek aan bestuursleden,
veroudering, geen nieuwe leden en jonge mensen die het willen overnemen. Het is niet gemakkelijk de dag van vandaag
om jonge mensen op te leiden, het moet bijna van vader op
zoon, of het is bijna niet meer mogelijk, of toch? Ik zou een
knuppel in het kippenhok durven gooien en vragen aan onze
oudere bestuursleden of ze afstand willen nemen. Of durft u
geen jonge kerel naast u zetten en hem een opleiding geven?
Ik schrijf dit niet omdat ik het bestuursleven niet ken, ik ben
wel degelijk op de hoogte van het reilen en zeilen ervan. Bij
veel besturen ziet men zelden of niet jonge mensen die een
handje toesteken. Doch ik durf zeggen dat er bestuursleden
van dertig jaar en meer zijn die geen jonge mensen willen
opleren. Ze nemen het roer in handen, zij zijn de baas en zo
moet het blijven. Ze laten liever hun lokaal op de fles gaan dan
dat ze een stap opzij zetten.
Ik weet nog goed, toen we onze eerste stappen in de fabriek
zetten, werden we binnen het uur gekeurd door die oudere

Daar gaan we dan. Die goede oude tijd, dát was een tijd! Iedereen zag iedereen graag en de één ging de andere helpen,
kortweg, er was meer liefde onder de mensen. Dat wordt onder de mensen op leeftijd gezegd en naar voor gebracht. “Iedereen liep dan in het gareel en ze waren allemaal zo braaf,
mijnheer”.
Maar toch mag je daar een vraagteken bij zetten, want vroeger waren het ook niet allemaal zulke brave mensen. Akkoord,
ze hielpen elkaar meer, maar wie werd meest geholpen? Diegene die een mooie vrouw had. Maar dan werd dat maar verzwegen en wie er niet kon over zwijgen, waren die mensen
die ook wel een scheve schaats reden. Dat is nu nog altijd
hetzelfde, maar niemand maakt daar nu een probleem van,
want die behoren tot het grootste deel.
Dit alles terzijde, want we zijn nu in de moderne tijd die zoveel
beter zou moeten zijn, want iedereen gaat langer naar school,
ze studeren enkele jaren en zijn veel mondiger dan in onze
tijd.
Voor onze hobby is dat natuurlijk geen goede zaak. Daar wringt

Huidig lokaal
Mede door de problemen (toen ook al) met het fietsverkeer
langs het Scheldepad (speelterrein), week de maatschappij
uit naar buurgemeente Zevergem, meer bepaald de Boeregemstraat met gebruik van de infrastructuur van de voetbalclub SV Zevergem. Nog steeds is het lokaal gevestigd in de
ruime kantine van deze club. Er is een grote parking ten behoeve van de deelnemers.
De loting van de nummers gebeurt bij inschrijving, de bekendmaking van de uitslag om 10.30 u. of 20.30 u., de prijsdeling
om 10.45 u. of 20.45 u. Afwijkingen zijn mogelijk naargelang
het deelnemersveld of de weersomstandigheden.
Dit lokaal is zeer ruim en de meegereisde vinkensupporters
kunnen de zetting volgen vanachter het glas van de loges.

Speelterrein
Sinds twee jaar heeft men het speelparcours op de voorliggende straat verlegd naar het brede gangpad tussen de twee
voetbalvelden, men speelt op betonplexplaatjes. Geen verkeer, geen bomen, geen bovenzingende vogels, het is er veilig
en stil.

Weetjes
Ook hier wordt de kleine liefhebber niet prijsloos naar huis
gestuurd. Zevergem is gekend voor zijn kampioenschapszettingen met klassement voor de kleine vogels; ook en vooral
voor de mosterd, pickles en sausjes van Vercruysse.
Hier ook geen zondagzettingen wegens voetbalzetting, wel
zaterdag-, weekdagmorgen- en avondzettingen bij de vleet.
Vroeger en nog vinden veel liefhebbers de weg naar Zevergem, wie West-Vlaams wil leren, moet daar zijn.
Honderd en meer vogels was en is soms nog het deelnemersveld.
Het Kampioenschap van Oost-Vlaanderen en gewestzettingen prijken op hun palmares.
Bij gelijkheid van liedjes kan geloot of kunnen penalty’s gegeven worden (denk ik).
Hun leuze: “nie zeveren maar zingen”.
Huidig bestuur
Danny Vercruysse, Wim De Vos, Mario Vercruysse, Ch. Versyck, Kimb. Vercruysse, M. Lootens, R. V.D.steene, D. Herrebout en K. Vercruysse.
Lucien van Gent
werknemers. Er gebeurde van alles om ons te vernederen. Nu
noemen ze dat pesten op het werk, toen stond iedereen je uit
te lachen tot je de tranen in de ogen kreeg. Ik heb dit meerdere keren zien gebeuren, je moest van ijzer en staal zijn, een
week hard doorbijten en dan was je aanvaard. Wanneer er
een paar weken later terug nieuwe mensen toekwamen, was
het hun beurt om de vuurdoop te doorstaan. Ik weet niet of ik
de slimste van zeven ben, neen, zeker niet, want zo denk ik
ook niet, maar waarheid zit er zeker in. Maar wat baten kaars
en bril als de uil niet zienen wil?
Meermaals komt het inzicht te laat. En niet alleen in de lokalen
maar ook in de gewesten. “Maar het komt niet meer terug,
mijnheer, want het is altijd hetzelfde, die andere zijn altijd de
slechte, mijnheer. Wij doen het en die jonge snotters moeten
zich niet komen bemoeien”.
De jonge gasten die een kans wagen, moeten inspraak krijgen
en aangemoedigd worden. Het zal niet makkelijk zijn, maar er
moet opening gemaakt worden voor de jeugd, hoe dun die
ook gezaaid is in onze sport. Als jonge gasten een hand willen
helpen, en ze maken een fout, schiet ze niet af, maar geef ze
een schouderklopje! Dit is mijn mening.
De Piraat
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Julien en Paula
zijn 60 jaar gehuwd!

Op 18 november 1953 stapte ons trouw spelend lid Julien De
Coninck in het huwelijksbootje met Paula Meerseman.
Ze baatten vele jaren samen de beenhouwerij uit nabij het station in Poperinge. Ze gingen met pensioen en woonden toen
vele jaren in de Nieuwstraat. Toen dit huis te groot werd voor
hen, verhuisden ze naar Hellekapelle 15, gelegen bij het rusthuis Proventier. Daar genieten ze nu samen van hun huisje en
van hun hobby’s.
Samen met hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,
hun familie en vrienden, vierden ze feest op zaterdag 16 november 2013.
Julien kennen we allemaal als ‘den beenhouwer’. Ondanks
zijn hoge leeftijd, 83 jaar, verschijnt hij nog elke week trouw op
de vinkenzettingen. Vroeger was dat met zijn helaas overleden vriend-vinkenier Silvère Caron. Op heden samen met zijn
vele andere vrienden-vinkeniers.
Julien houdt ervan om steeds als één van de eersten aanwezig te zijn in het lokaal voor de inschrijvingen. Zo kan hij
rustig zijn kopje koffie drinken en een praatje slaan over zijn
teergeliefde hobby.
Hij is reeds 27 jaar lid bij onze maatschappij en we hopen dat
hij daar nog vele jaren kan bijtellen. Ook kan hij een heel palmares aan titels met zijn vinken op zijn naam schrijven.
Paula en Julien, we wensen jullie in naam van alle vinkeniers
van KM De Jagersvink van harte proficiat met jullie huwelijksverjaardag en we wensen jullie nog heel veel gelukkige jaren
samen. Verder nog bedankt voor de uitnodiging op het prachtige feest ter gelegenheid van jullie jubileum. Wij hebben ervan
genoten!
Voorzitter Jean-Pierre
& secretaresse Caroline

- Wat is het grootste probleem van gepensioneerden?
Er is nooit genoeg tijd om alles gedaan te krijgen.
- Waarom hebben gepensioneerden er geen probleem mee
‘senioren’ genoemd te worden?
Er hangt een korting van 10% aan vast.
- Wat vinden gepensioneerden van ‘formele kleding’?
Veters in de schoenen.
- Waarom tellen gepensioneerden eurocentjes?
We zijn de enigen die er tijd voor hebben.
- Waarom ruimen gepensioneerden zo moeilijk hun kelder,
berging of garage op?
We weten dat, van zodra we dit gedaan hebben, de kinderen
er hun gerief willen stapelen.
- Hoe noemen gepensioneerden een lange brunch?
Het begin van een normale dag.
- Hoe beschrijf je het best het pensioen?
Een ‘niet eindigende koffiepauze’.
- Wat is het grootste voordeel van cursussen voor gepensioneerden?
Onze ouders worden niet verwittigd als we ‘brossen’.
- Wat doen we tijdens een week?
Van maandag tot vrijdag niets, op zaterdag en zondag rusten.
ingestuurd door F. Debraeve

MOEN, De Vlaamse Zangers

Uitzonderlijke zetting
Bij De Vlaamse Zangers hebben ze er een traditie van gemaakt en is er ook nog altijd speciale aandacht voor de uitzonderlijke zetting ‘wijlen François Havenne’.
De ons veel te vroeg ontvallen François (reeds van 2000),
vriend van iedereen, wordt zo ieder jaar terug in herinnering
gebracht.
De vaste datum is de vrijdagavond van Ommegang Moen. In
2014 valt dat op vrijdag 20 juni om 18 uur.
De inschrijving vindt plaats in lokaal Centrum, dit vanaf 15.30
u; de prijsuitreiking in bijlokaal De Mouter, dit is op wandelafstand van het Centrum.
De prijzenpot mag er wezen: 2 x 50 EUR vooruit en aan iedere
ingeschrevene een broodje met de gekende, lekkere barbecueworst, gebakken op houtskool door de echtgenotes van
mensen van het bestuur.
Alle deelnemers krijgen na de prijsdeling een gratisprijs en
een bloem bij aanwezigheid.
Wie er in het verleden bij was, zal dit graag beamen: dit moet
je als gewezen vriend van François meegemaakt hebben. Zijn
echtgenote Josette en De Vlaamse Zangers zullen jullie graag
massaal verwelkomen!
Tot op Ommegang Moen!
Het bestuur

De kampioenen werden gehuldigd
bij De Roterijvink Oostrozebeke

Mooie vooruitzichten
voor het seizoen 2014!
Het moet niet altijd slecht
nieuws zijn...
Op diverse kooiententoonstellingen heb ik veel positief nieuws
opgevangen. Het bestuur van
diverse maatschappijen gaat er
weer een lap op geven!
Vooreerst zijn daar de maandagzettingen in Kanegem met
hun prachtige bloemen, in lokaal
de Kalkoven.
Ook zijn er zes maandagzettingen bij Marijke in De Gouden
Leeuw in Meulebeke, met haar prachtige naturaprijzen.
Op de dinsdagzettingen in lokaal Vrij Polen te Oostrozebeke
komen de liefhebbers in groten getale af, in die prachtige zaal!
Woensdagzettingen gaan door bij Nicole in de Germinal in
Meulebeke en op hun laatste zetting geniet men van een ontbijt!
Dan zijn er nog die donderdagzettingen in het Molenhof in
Wingene, zettingen voor kleine vogels met een prachtig klassement.
Wij mogen ook de woensdagzettingen in Izegem, in lokaal De
Nieuwe Mol, niet vergeten, waar iedereen een bloem krijgt bij
aanwezigheid.
Wat een prachtige inspanning van die besturen, want er is
daar veel werk mee gemoeid hoor!
Dus vinkenvrienden, er staan ons weer mooie tijden te wachten. Met een beetje geluk van goede kampers gaan wij ten
strijde naar die zettingen!
Werner Van Balberghe

Waarom hou ik ervan
gepensioneerd te zijn?
- Hoeveel dagen zijn er in een week voor gepensioneerden?
Zes zaterdagen en een zondag.
- Wanneer is het bedtijd?
Drie uur nadat ik in m’n zetel in slaap ben gevallen.
- Hoeveel gepensioneerden heb je nodig om een lamp te vervangen?
Eén, maar het kan de ganse dag duren.

De kampioenen geflankeerd door een deel van het bestuur.

Op zaterdag 26 oktober 2013 was het feest bij de maatschappij. Om 18.30 u. kwamen we samen om onze kampioenen te
huldigen en van een feestelijke maaltijd te genieten.
Met zo’n 50 man werd er aangeschoven in onze vertrouwde
zaal Mistral, alwaar we bij het binnenkomen getrakteerd werden op een aperitief en versnaperingen.
We waren allen verheugd weer eens gezellig te kunnen genieten van het feestmaal en het samenzijn. Voor het bestuur
is dit steeds een bijzondere gebeurtenis, ze houden er reeds
decennia lang aan om hun kampioenen in de kijker te plaatsen met een gepaste hulde.
Dit jaar mochten volgende personen gehuldigd worden: de
grote koning werd vogel Febe van Norbert Bruneel (op de foto
derde van rechts). Kleine koning was vogel Vodka van Geert
Ampe (rechts op de foto). Grote kampioen was vogel Wiske
van Pierre Degang (tweede van rechts) en vrouwelijke kampioen vogel Jupiler van Belinda Vangreveling, op het feest niet
aanwezig. Kampioen 80% werd vogel Bobo van Willy Mestdagh (vijfde van rechts), met een fiere dochter die de vogel
telkens in de reke gebracht heeft. Kampioen 60% tenslotte
was vogel Thibeau van Eric Bruneel (vierde van rechts).
Verder nog ter info: kleine gewestkampioen werd vogel Jupiler
van Belinda Vangreveling, kampioen van Oostrozebeke vogel
Piet van Roger Snauwaert en tenslotte de kleine kampioen
van Oostrozebeke vogel Bumba van Geert Ampe.
Het is steeds een genoegen voor het bestuur om alle kampioenen en zoveel mogelijk leden te mogen verwelkomen, om
samen de kampioenen een gepaste hulde te kunnen aanbieden. Nu mochten we een vijftigtal personen verwelkomen.
Nadat de huldiging voorbij was, zei Dirk, ietwat zenuwachtig
(nog lichtjes uitgedrukt) dat hij in naam van het bestuur nog
een belangrijke mededeling had, namelijk dat het voltallige
bestuur de beslissing genomen had ermee op te houden. Hijzelf houdt er na 40 jaar actieve bestuursmedewerking mee op.
Voorzitter Michel, die ook reeds meer dan zijn deel gedaan
heeft binnen het bestuur, is aan een leeftijd gekomen waarop
hij het wat rustiger aan wil gaan doen, wat velen reeds ettelijke jaren doen. Belinda houdt het voor bekeken. Zodoende
blijven er nog twee personen over, namelijk Patrick en Geert.
Patrick gaf reeds meerdere malen aan dat hij de bestuursfunctie meer begon te zien als een last dan als een hobby,
wetende dat hij ook de afgevaardigde van de maatschappij
binnen het gewest Ingelmunster is. Zo komen we bij Geert, die

zelf graag een vogeltje in de reke brengt. En, zoals Dirk in zijn
betoog ook zei, op twee personen kun je geen maatschappij laten draaien. Daar reeds enkele malen op de algemene
ledenvergaderingen gevraagd werd naar bijkomende krachten voor het bestuur, waarop geen reactie kwam, werd tijdens
de laatste bestuursvergadering de knoop, na grondig overleg,
definitief doorgehakt. Er werd besloten om er na 60 jaar bestaan mee op te houden. Het lokaal heeft reeds enkele tijd
een aankondiging aan het raam met de mededeling ‘te koop of
te huur’. De lokaalhouders verlaten halfweg februari 2014 de
locatie om het wat rustiger aan te gaan doen en zelf geregeld
van een uitstapje te gaan genieten. Dit alles met nog andere
factoren in de rand samengenomen, heeft ertoe geleid dat het
bestuur deze beslissing unaniem heeft genomen.
Uiteraard was deze mededeling een koude douche. Even was
het heel stil na deze bekendmaking, maar plots kwam een
applaus van heel de zaal, uit dankbaarheid voor het bestuur
en hetgeen ze al die jaren voor de maatschappij gedaan en
gepresteerd hebben. Natuurlijk hadden we met zijn allen liever gezien dat de maatschappij verder kon blijven bestaan,
en dit niet het laatste feestmaal zou zijn dat we meemaakten
binnen de maatschappij De Roterijvink. Toch toonden allen,
niettegenstaande het einde van de maatschappij meegedeeld
was, begrip voor de bestuursleden, wetende dat het zeker
geen gemakkelijke beslissing was. Natuurlijk zal alles verder
afgehandeld worden zoals het hoort, volgens de A.Vi.Bo.-reglementering.
Niettegenstaande deze toch spijtige, belangrijke mededeling
werd de feestavond er niet door geblokkeerd. Er werd verder
genoten van het aangeboden feestmaal en de sfeer bleef erin
tot in de late uurtjes. Voor sommigen zal het reeds bijna winteruur geweest zijn toen ze vertrokken.
Ondergetekende wil in naam van iedere aanwezige op het
feest het bestuur van harte danken. Omgekeerd wil ook het
bestuur alle liefhebbers danken die jaren aan een stuk het
vertrouwen geschonken hebben aan de maatschappij.
Daarom wil ik sluiten met het volgende: dat we met zijn allen
nog lang gezond mogen blijven en kunnen en mogen genieten
van onze toch zo mooi hobby. Blijf uw hobby trouw, waar er
ook aangesloten wordt, en we zullen elkaar wel ontmoeten op
een of andere zetting volgend speelseizoen.
Dank aan alle aanwezigen en het beste gewenst.
Cyriel Seys
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Vergaderingen - huldigingen
GEWEST RONSE

Op zondag 12 januari 2014 is er om 9 uur stipt de volgende gewestvergadering in het lokaal van De Blauwbekken.
Dagorde:
- Samenstelling speelkalender 2014. - Beschermde wedstrijden.
- Gewestkampioenschappen en reglement inwendige orde. Opgave certificaten bijlokalen. - Afstempelen bondskaarten (1ste
beurt). - Schikking Algemene Vergadering van maart 2014. - H.
Mis overleden vinkeniers. - Diversen.
Wij verwachten alle leden van het gewestbestuur stipt aanwezig
op deze belangrijke vergadering!

HERDERSEM, KM Het Lustig Vinkje

Op zondag 12 januari 2014 is er om 10 uur onze eerste vergadering van het seizoen in ons lokaal ’t Korfken.
Dagorde:
- Inschrijven oude en nieuwe leden. - Binnenbrengen inventaris. Aanvragen bondskaarten. - Kalender. - Sponsors. - Allerlei.

GEWEST OOSTNIEUWKERKE

Op zondag 12 januari 2014 is er om 9.30 uur gewestvergadering
in het lokaal van De Goudvink te Rumbeke.
Dagorde:
- Nieuwjaarswensen. - Definitieve opmaak van de speelkalender
voor 2014. - Opgeven en eventueel aanpassen van de bijlokalen.
- Namen overleden leden opgeven met geboorte- en overlijdensdatum & functie. - Allerlei.

GEWEST GISTEL

Op vrijdagavond 10 januari 2014 is er om 20 uur een gewestvergadering bij KM De Noordvink Gistel, in hun lokaal ’t Krayenhof,
Kerkstraat 21, Gistel.
Dagorde:
1. Goedkeuring vorig verslag. - 2. Nieuwjaarswensen. - 3.
Binnenbrengen paspoorten van de gewestelijke zangkeurders
en gewestelijke afgevaardigden, ook nieuwe foto meebrengen. 4. Uitbetalen gewestelijke zangkeurders. - 5. Bespreking gewestzetting + de vooruit. - 6. Opgeven namen van de bijlokalen. - 7.
Opgeven namen van de overleden leden. - 8. Enkele richtlijnen
voor het invullen van de hoklijsten. - 9. Bekijken datum voor de
gewestkalender. - 10. Varia.
Hopelijk kunnen we jullie allemaal verwelkomen, zodat alles vlot
kan verlopen!

ROESELARE, KM De Molenzangers

Op zondag 12 januari 2014 is er om 10 uur een ledenvergadering
in ons lokaal De Voetballist.
Dagorde:
- Verwelkoming. - Reglement inwendige orde. - Financiële stand
van zaken. - Informatie gewestvergadering. - Speelkalender
2014. - Inschrijving van nieuwe en oude leden voor volgend
speeljaar. - Aanvragen bondskaarten 2014. - Allerlei. - Als afsluit
voorzien we een nieuwjaarsreceptie.

EERNEGEM, KM Recht en Eerlijk

Op zondag 12 januari 2014 is er om 10.30 u. een ledenvergadering in het lokaal voetbalkantine SK Eernegem.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Inschrijven van oude en
nieuwe leden. - Aanvragen bondskaarten; vogelnamen en ringnummers goed noteren a.u.b. - Aanvragen van rode registers.
- Om 11.30 u.: nieuwjaarsreceptie voor de leden en hun familie,
aangeboden door de voorzitter.

ARDOOIE, KM De Lustige Zangers

Op zondag 12 januari 2014 is er om 8.30 u. eerst bestuursvergadering, daarna om 10 u. stipt algemene vergadering in ons lokaal
De Mythe, bij Ann De Ceuninck.
Dagorde:
1. Welkomstwoord en nieuwjaarswensen door onze voorzitter
Luc. - 2. Inschrijving oude en nieuwe leden. - 3. Hoe was ons
kampioenenfeest? - 4. Laatste richtlijnen voor het binnenbrengen van de bladen groene en rode registers begin februari. - 5.
Overzicht data speelkalender 2014. - 6. Allerlei. - 7. Gratis steunactie.
Vrienden Lustige Zangers, allen op post!

ROESELARE, KM De Appelvink

Op zondag 12 januari 2014 is er vanaf 9.30 u. vergadering in het
lokaal Siberië, gelegen in de Gitsestraat te Roeselare.
Dagorde:
- Nieuwjaarswensen. - Inschrijving oude en nieuwe leden. Aanvraag bondskaarten. - Eventueel uitdelen van nieuwe
speelkalenders 2014. - Aanvraag van registers, rode of groene.
- Aperitief aangeboden door de maatschappij. - Eventuele voorstellen.
Bij eventuele afwezigheid, gelieve te verwittigen bij de voorzitter
Noël Verhaest, 051/22 64 29!

ICHTEGEM, KM De Reigerzangers

Op zaterdagnamiddag 11 januari 2014 is er van 16 u. tot 17 uur
vergadering in lokaal De Nieuwe Reiger.
Dagorde:
- Binnenbrengen groene en rode bladen. - Inschrijving leden en
nieuwe leden.
Wij hopen u te mogen begroeten!

WAREGEM, KM De Roodborsten

Op zondagvoormiddag 12 januari 2014 is er om 10 u. algemene
vergadering, waartoe wij u allen uitnodigen, in ons lokaal De
Karekiet.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de afgevaardigde; nieuwjaarswens; kasverslag en drink. - 2. Nog inschrijving van de overige leden en
nog aanvragen bondskaarten; nieuwe leden zijn ook nog steeds
welkom. - 3. Voorlezen speelkalender van de maatschappij,
definitief aanduiden ereprijzen, bespreken koning- en kampioenschap + namiddagkampioenschap. - 4. Uitdelen ingevulde
bondskaarten. - 5. Elk zijn zeg.

VEURNE, De Paradijsvogels

Op zondag 12 januari 2014 is er om 9.30 u. vergadering voor het
bestuur en om 10 u. voor de leden, in lokaal Central, Zuidburgweg
124, Veurne.
Dagorde:
- Betaling lidgeld 2014 + inschrijving nieuwe leden. - Bespreking
speelkalender 2014. - Afhalen reeds aangevraagde registers.

HOOGLEDE, De Kon. Vlaamse Zangers

Langs deze weg houdt het bestuur eraan u en uw familie de
beste wensen aan te bieden voor het nieuwe jaar. We wensen
u alvast het allerbeste, een goede gezondheid en veel succes
in de reke.
Op zondag 12 januari 2014 is er om 9.30 u. algemene vergadering voor alle vinkeniers in ons lokaal De Gouden Leeuw (de
ingang is achteraan langs de Kleine Noordstraat).
Dagorde:
1. Algemene mededelingen. - 2. Inschrijving voor het nieuwe
speelseizoen. Mogen wij vragen dit zeker nu te doen (voor diegenen die dat nog niet gedaan hebben). Nieuwe leden zijn nog
steeds welkom. - 3. Inschrijving voor het aanstaande breugelmaal. Leden en partner betalen 15 EUR; anderen betalen 20
EUR (aperitief, dessert, koffie plus één consumptie inbegrepen);
voor kinderen onder de 12 jaar betaalt men 8 EUR. Na het souper ontvangt iedere vrouw een klein nieuwjaarsgeschenk. - 4.
Wie geslaagd is in de kweek van vinken kan zich opgeven op de
vergadering. Indien je aanwezig bent op ons breughelmaal krijg
je een gratisprijs. - 5. Let wel: het binnenbrengen van de groene
en rode registers gebeurt ditmaal op deze vergadering. Wij zullen met twee personen instaan voor de goede afloop: zeker niet
vergeten!!
Graag tot 12 januari!

GEWEST INGELMUNSTER

Op zondag 12 januari 2014 is er om 9 uur stipt gewestvergadering bij KM De Moedige Durvers Ingelmunster, in lokaal De
Wante, Gentstraat 104 te Ingelmunster.
Dagorde:
1. Welkomstwoord en nieuwjaarswensen door de gewestleider.
- 2. Opname aanwezigheid. - 3. Aflezen verslag van de vorige
vergadering dd. 8 december 2013. - 4. Mededeling kasverslag
van het voorbije jaar. - 5. Opgeven namen bijlokalen. - 6. Afgeven
lijsten namen overleden leden. - 7. Betaling van 25 EUR voor
bijdrage gewestfeest per maatschappij (rechtstreeks aan de inrichtende maatschappij). - 8. Uitleg over goed ingevulde inventarissen. - 9. Overlopen verslag Raad van Bestuur van december
2013. - 10. Allerlei en elk zijn zeg. - 11. Uitdeling dagorde volgende gewestvergadering van februari 2014. - 12. Slot en dankwoord
door de gewestleider.

GEWEST BRUGGE

Op zondag 12 januari 2014 is er om 9 u. gewestvergadering in
ons lokaal Akkerbolders, Sportstraat 1 te Oedelem.
Dagorde:
- Nieuwjaarswensen. - Binnenbrengen namenlijst overledenen. Opgave bijlokalen. - Allerlei.

GEWEST VICHTE

Op zondag 12 januari 2014 is er om 10 u. gewestvergadering te
Ingooigem, in Nieuw Yvegem.
Dagorde:
- Welkomstwoord en nieuwjaarswensen. - Opmaken speelkalender. - Bespreken zettingen gewestkampioenschap. - Opgave
namen overledenen. - Allerlei en datum volgende vergadering.

HARELBEKE, KM De Gavervink

Op zondag 12 januari 2014 is er om 9 u. algemene ledenvergadering in ons lokaal.
Dagorde:
- Verwelkoming en nieuwjaarswensen. - Kastoestand en kasboek
ondertekenen. - Tweede inschrijving bestaande en nieuwe leden
(altijd welkom). - Inlichtingen invullen registers. - Voor wie nog
bondskaarten? - A.Vi.Bo.-nieuws en veranderingen volgend seizoen. - Allerlei.
Wij hopen op de aanwezigheid van alle leden.

HARELBEKE, KM Jong Maar Moedig

Op zondag 12 januari 2014 is er om 9.30 u. bestuurs- en om 10 u.
algemene vergadering in ons lokaal Het Molenhuis.
Dagorde:
- Nieuwjaarswensen door de voorzitter. - Leden- en nieuwe ledeninschrijving. - Aanvraag bondskaarten en registerboeken. Bespreking kalender Leieverbond. - Allerhande.
Iedereen wordt verwacht op deze vergadering.

LOVENDEGEM, KM De Krügerzangers

Op zondag 12 januari 2014 is er om 9 u. algemene ledenvergadering in ons lokaal Kasteeldreef.
Dagorde:
- Inschrijven oude en nieuwe leden. - Binnenbrengen rode
en groene registers. - Betalen lidgeld en A.Vi.Bo.-bijdrage. Aanvragen en betalen bondskaarten. - Allerlei.
U wordt verwacht!

ARDOOIE, De Kon. Verenigde Liefhebbers

Op zondag 12 januari 2014 is er nieuwjaars- en algemene ledenvergadering in lokaal Montana.
Dagorde:
- Nieuwjaarswensen door de voorzitter. - Inschrijven oude en
nieuwe leden. - Voorlopige kalender 2014. - Bespreking en mededelingen.
Het bestuur wenst alle leden en sympathisanten een gelukkig
2014 en we hopen jullie te mogen begroeten op de vergadering.

OPHASSELT, De Rapide Vink

Op zondag 12 januari 2014 is er om 10 u. een algemene ledenvergadering in ons lokaal De Kat, Brambroek 1 te Ophasselt.
Dagorde:
- Inschrijven oude en nieuwe leden. - Binnenbrengen lijst aanvraag bondskaarten 2014.

KUURNE, De Congozangers

Op zondag 12 januari 2014 is er om 10 u. bestuurs- en algemene
vergadering, waartoe u vriendelijk doch dringend wordt uitgenodigd, in ons lokaal Astrid.
Dagorde:
- Aanvraag bondskaarten. - Voorstelling kalender 2014. - Gewesten bondsnieuws. - Voorstellen huldefeest. - Allerlei.

GITS, KM De Kasteelvink

Op zondag 12 januari 2014 is er om 10 u. vergadering in ons
lokaal De Waaiberg.
Dagorde:
- Inschrijven bestaande en nieuwe leden voor 2014; nieuwe
leden zijn uiteraard welkom. - Indienen volledig ingevuld blad
(aanvraag voor de bondskaarten 2014) met vermelding van vogelnamen en ringnummers. - Voor de geïnteresseerden die er
wensen gebruik van te maken: de letter G is de beginletter voor

vogelnamen toegekend in 2014.
Het bestuur rekent zoals altijd op een talrijke aanwezigheid!

GEWEST TIELT

Op zondag 12 januari 2014 is er om 9.30 u. stipt de volgende
gewestvergadering bij onze vrienden De Roodborsten uit Tielt, in
hun lokaal ’t Dolfijntje.
Dagorde:
- Openingswoord door de voorzitter. - Traktaat. - Gewestfeest.
- Overzicht verschillende kampioenschappen 2014. - Allerlei. Uitbetalen kweekvergoedingen. - Indienen namen overleden vinkeniers. - Kasverslag. - Slotwoord door de voorzitter.
Aan iedereen een gelukkig en voorspoedig 2014!

GEWEST WAKKEN

Op zondag 12 januari 2014 is er om 9.30 u. stipt gewestvergadering in lokaal De Vlasbloem te Gottem.
Dagorde:
1. Welkomstwoord en nieuwjaarswensen door de voorzitter. - 2.
Ondertekenen van de paspoorten. - 3. Speelkalender 2014 nog
eens nazien. - 4. Het drukken van de speelkalender. - 5. De bijlokalen doorgeven. - 6. Bespreking van de registers. - 7. Reglement
inwendige orde. - 8. Schrijven van de Raad van Bestuur van de
federatie. - 9. Kasverslag. - 10. Elk zijn zeg.
Zoals naar goede gewoonte verwacht ik u stipt op deze vergadering, bedankt!

HEULE, KM De Appelvinkeniers

Op zondag 12 januari 2014 is er om 9.30 uur voor het bestuur en
om 10 u. voor de leden vergadering in lokaal Vierlinden te Heule.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter en nieuwjaarswensen. -2.
Laatste inschrijving bestaande en nieuwe leden. - 3. Laatste aanvraag voor bondskaarten (nieuwe leden). - 4. Inbrengen groene
en rode registers. - 5. Allerlei.

Gildeleven
BOEZINGE, KM De IJzervink

Uitslag steunactie lotenverkoop
1ste prijs, nummer: 30694 - reservenummer: 31284
De overige winnende nummers:
30008 30050 30062 30071 30099 30154 30155 30252
30332 30353 30358 30369 30378 30421 30447 30477
30557 30564 30582 30592 30611 30631 30706 30736
30753 30790 30860 30924 30964 31016 31054 31176
31190 31245
Prijzen af te halen tot 14 dagen na het verschijnen in het A.Vi.Bo.blad, en dit bij Gerda Dedier, Boezingsestraat 11, Boezinge, iedere woensdag, na telefonisch contact op nummer 057/42 34 68.
Het bestuur dankt allen voor de steun die we mochten ondervinden.

GEWEST KORTRIJK

Verslag gewestvergadering van 14 december 2013
De vergadering begon zoals gewoonlijk om 9 uur voor het dagelijks bestuur en om 9.30 u. voor de afgevaardigden. Bij het appel
van de maatschappijen bleek één maatschappij afwezig te zijn
zonder te verwittigen, namelijk De Moedige Zangers uit Harelbeke.
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen. De kastoestand werd meegedeeld en goed bevonden. Bondskaarten en
aangevraagde registers werden uitgedeeld.
De ereraad werd samengesteld.
Er werd aan iedere maatschappij een fiche meegegeven voor het
volgende speelseizoen waarop de data van de gewestvergaderingen, alsook wat er op die vergaderingen moet meegebracht
worden, te lezen staan. Zo kan iedere maatschappij haar vergaderingen plannen, zodat alles tijdig kan meegebracht worden
naar de gewestvergadering.
Op 8 juni 2014 (Pinksteren) gaat de gewestzetting door, de uitslagen worden binnengebracht op dinsdag 10 juni 2014 in het
gewestlokaal.
Het gewestfeest zou doorgaan op 13 september 2014 in het OC
Marke (noteer het nu al in je agenda).
Na de vergadering mochten we het glas heffen op onze nieuwe
gewestleider Stefaan en werd ons een goede thuiskomst toegewenst.
De datum voor de volgende vergadering werd reeds meegedeeld.
E. Vynckier

GEWEST OUDENAARDE

Verslag gewestvergadering van 6 december 2013
De gewestvergadering vond plaats in lokaal Nova, bij onze vrienden De Moedige Zangers Asper.
Alle maatschappijen waren goed vertegenwoordigd. De gewestleidster opende zoals gewoonlijk de vergadering om 20 uur met
het opnemen van de aanwezigheden.
Er stond heel wat op de agenda, er was wat papierwerk en natuurlijk de herverkiezing en samenstelling van het gewestbestuur.
Carine is begonnen met het aftekenen van de paspoorten van de
afgevaardigden en die van de gewestelijke zangkeurders.
Ook werden de eerste schikkingen getroffen voor het gewestkampioenschap 2014 dat zal doorgaan bij onze vrienden uit SintMaria-Latem en dat op 25 mei 2014.
Daaropvolgend werden de aansluitingsformulieren 2014 van de
maatschappijen afgegeven, die door het voltallige bestuur werden ondertekend. Er was één aansluitingsformulier minder dan
vorig jaar want De Luistervinken Ename zijn gestopt.
Nadien werd het gewestbestuur samengesteld voor 2014. De
samenstelling van het gewestbestuur voor 2014 is de volgende:
gewestleidster: Carine Naessens (De Moedige Zangers Asper)
- gewestschrijver: Lieven Gyselinck (De Boomgaardvinken Nederename) - ondervoorzitter: Adelin Dekoker (De Vriendschapsvink Bevere) - de afgevaardigden: Willy Dossche (De Moedige
Zangers Asper), Eddy Van Beneden (De Lustige Vinkeniers
Eine), Lieven Gyselinck (De Boomgaardvinken Nederename),
Kristof De Paepe (De Vrije Bosvink Ouwegem), Ronny Bovijn
(De Zwalmvink Sint-Maria-Latem), Lucien Vandekerckhove (De
Scheldevink Zingem) en Adelin Dekoker (De Vriendschapsvink
Bevere).
Als laatste punt werd voorgesteld om het inschrijvingsgeld bij de
zettingen te verhogen naar 2 EUR en dit werd unaniem goedgekeurd door alle maatschappijen. Zodus is het inschrijvingsgeld in
2014 twee euro.
Carine bedankte iedereen voor zijn komst en aanwezigheid en
wenste iedereen terug te zien op de volgende vergadering in februari 2014.
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Iedereen werd nog prettige feestdagen toegewenst van het ganse gewestbestuur!
Gewestschrijver, L. Gyselinck

GEWEST AALTER

Verslag gewestvergadering van zondag 8 december ’13
Onze vergadering vond plaats bij De Nachtegaals Merendree in
de voetbalkantine te Landegem. Om 9 uur opende onze gewestleider Walter de vergadering door iedereen welkom te heten.
De ondervoorzitter Roland nam de aanwezigheden op en iedereen bleek van de partij. De datum en plaats van de eerstkomende
vergadering in februari van het nieuwe jaar werden bij deze ook
meegedeeld.
Het verslag van de gewestvergadering in november werd door
onze gewestsecretaris voorgelezen.
Als eerste punt op de agenda stond een terugblik op ons afgelopen gewestfeest in Maria-Aalter. De gewestleider Walter bedankte de maatschappij De Sparhoekzangers Maria-Aalter voor de
zeer goede organisatie van het feest. Iedereen was zeer tevreden
over de maaltijd en de geschenken die ze in ontvangst hebben
mogen nemen.
Vervolgens werden de aansluitingsformulieren voor het komende
seizoen 2014 van elke maatschappij binnengegeven.
Dan kon men per maatschappij de gevraagde registers komen
afhalen en betalen, ook bij deze konden de afgevaardigden hun
paspoort laten aftekenen bij de voorzitter.
Nadien kon men hun speelkalender van het komende speelseizoen 2014 in dubbel afgeven. Hierbij werd ook de datum voor
de vergadering van de definitieve speelkalender voor volgend
seizoen vastgelegd, die in januari zal plaatsvinden in Vosselare.
Onze gewestleider riep ook de mensen op om met zoveel mogelijk liefhebbers aanwezig te zijn op de vinkententoonstellingen te
Vosselare.
Vervolgens werd het probleem ook opgelost voor de komende
gewestzetting in mei, De Paradijsvogels Poeke hebben namelijk het probleem dat de zaal niet vrij is dat weekend wegens de
voorbereidingen voor de verkiezingen. Na een rondvraag aan de
andere maatschappijen zijn er een paar kandidaten die de gewestzetting willen inrichten. Verdere informatie zal doorgegeven
worden tijdens de volgende bijeenkomst.
Het volgende punt was een aanpassing van het gewestreglement. Gewestleider Walter had een nieuw voorstel om het gewestkampioenschap te verspelen, dit allemaal om discussies en
problemen te vermijden. Alle 12 maatschappijen kregen een blad
met het voorstel erop genoteerd. Na enige discussie werd het
in stemming voorgelegd; de uitslag van de uitslag was 8 voor,
2 tegen en 1 onthouding, dus is dit voorstel goedgekeurd. Het
bestuur van de 12 maatschappijen zal haar respectievelijke leden
hiervan op de hoogte brengen.
Als laatste kon men nog vragen stellen om dan deze bijeenkomst
goed af te sluiten.
Langs deze weg wil ik in naam van het bestuur van het gewest
Aalter iedereen een gelukkig Nieuwjaar toewensen en veel succes met de vinkjes in 2014!!
Gewestsecretaris, N. Vanderhaeghen

GEWEST DEERLIJK

Verslag gewestvergadering van zondag 3 november ’13
Deze vergadering ging door om 9.30 u. in het lokaal van De Kon.
Vlaamse Leiezangers, Den Dries, Beveren-Dries te BeverenLeie.
De gewestleider opende deze laatste vergadering van 2013 met
een welkomstwoord. Iedere maatschappij was vertegenwoordigd, waarvoor dank. Ook een woord van dank aan lid van de
Raad van Bestuur A.Vi.Bo., dhr. Marc Vantieghem, om telkens
aanwezig te zijn op de gewestvergaderingen.
Het verslag van de voorbije gewestvergadering werd voorgelezen
en goedgekeurd.
In het punt ‘op te geven personen voor de hulde op de Algemene
Vergadering op 2 maart 2014 te Waregem’, viel één naam, namelijk Jean Deconinck van De Kon. Vlaamse Leiezangers.
Na een terugblik op de gewesthulde was iedereen het erover
eens dat dit een goede gewestinhaling was, vooral het eten was
zeer in orde, doch de belangstelling was maar matig. De datum
werd ook vastgelegd voor volgend jaar: zondag 9 november
2014, terug in zaal Uilenspiegel.
De paspoorten werden ondertekend door de gewestleider. De
aansluiting, bondskaarten en lokaalhouder 2014 werden vereffend. Bijlokalen werden opgegeven en aansluitingsformulieren
werden binnengebracht; enkele ontbreken nog, breng dit zo
spoedig mogelijk in orde a.u.b.
Het gewestbestuur werd herkozen, alles blijft hetzelfde als verleden jaar, maar er is nog altijd geen gewestsecretaris, wat zeer
spijtig is.
De datum en plaats voor de volgende gewestvergadering werden
vastgelegd.
Gewestleider, J. Desmet
Verslag gewesthulde van zondag 27 oktober 2013
De gewesthulde ging door in zaal Uilenspiegel te ZwevegemKnokke.
Om 10.15 u. werd met het gewestbestuur vergaderd in lokaal ’t
Schuurke van de gewestkampioen. Vervolgens trokken we naar
het huis van de gewestkampioen, Bernard Bruggeman in Tiegem, waar ons een zeer warme en goede ontvangst te beurt viel.
Hartelijk dank daarvoor, Bernard!
Om 12 uur kwamen we aan in de feestzaal Uilenspiegel, waar
ons een aperitief werd aangeboden. Om 13 uur mochten we dan
aanschuiven voor een zeer verzorgd banket, ook hartelijk dank
daarvoor.
Na de koffie met een stuk taart werd overgegaan tot de hulde. De
gewestkampioenen werden door de gewestleider gehuldigd en
ze mochten een waardebon en bloem in ontvangst nemen.
Na het nemen van nog een drankje en nog een beetje praten,
werd dit geslaagd feest beëindigd.
Daar het gewestfeest voor de eerste maal doorging op zondagmiddag was de opkomst maar gering. Veel liefhebbers van het
gewest Deerlijk hebben maar weinig eerbied meer voor de gewestkampioenen, wat zeer spijtig is, het zijn toch mooie titels.
De afwezigen op dit mooie feest hadden terug ongelijk!
Gewestleider, J. Desmet

GEWEST VEURNE

Verslag gewestvergadering van zondag 24 november ’13
Deze vergadering ging door te Hoogstade.
Om 10 uur opende de gewestleider de vergadering, hij heette
iedereen welkom. Als eerste punt werd de gewestkas nagezien
en goedgekeurd.
Daarna werden de aansluitingsformulieren afgegeven, de bondskaarten uitgedeeld en vereffend, samen met de lidkaarten van de
lokalen, certificaten en aansluiting gewest.
Vervolgens werd overgegaan tot het samenstellen van het ge-

westbestuur en de ereraad. Gewestleider blijft Wilfried Cosman,
gewestsecretaresse Jeannine Dennequin en hulpgewestleider
Betsy Deghandt. Ereraad: Freddy Dehuvyne en Betsy Deghandt;
reserve Robert Coevoet.
Dan werd teruggeblikt op het voorbije gewestfeest. Dit jaar was
dit niet zo’n succes, daarom werd besloten om geen gewestkampioenschap meer in te richten.
Het laatste punt op de agenda was het opmaken van de speelkalender 2014. Dat verliep zeer vlot.
We vroegen dat iedere gilde de data met sponsoring tegen 10
januari 2014 zou doorgeven aan de gewestsecretaresse, zodat
de kalenders tijdig kunnen gedrukt worden.
Tot slot werd de datum voor de volgende gewestvergadering
vastgelegd.
Bij deze wensen wij al onze leden van het gewest Veurne en het
bestuur van de A.Vi.Bo. het allerbeste voor 2014!
Gewestsecretaresse, J. Dennequin

GEWEST DENDERLEEUW

Verslag gewestvergadering van zondag 15 december ’13
Deze vergadering ging door te Mere.
Bij de start van de vergadering werden er twee afwezigheden
genoteerd. Afgevaardigde Steven Van Schandevijl was verontschuldigd wegens ziekte van zijn kind. Van de afgevaardigde van
De Kuifleeuwerik was er geen nieuws.
Bij nazicht van het kasboek bleek dat er ongeveer evenveel in
kas is als eind vorig jaar. Het aansluitingsformulier van elke maatschappij werd nagezien.
Daarna werd er overgegaan tot de verkiezing van het gewestbestuur. Daar er geen nieuwe kandidaten waren, blijft alles bij het
oude, d.w.z.: gewestleider Danny Muylaert, ondervoorzitter Willy
De Meyer en schrijver Frank Vanbrabant.
Er werd voorgesteld om een opgeroepen keurder het gemiddelde
van zijn voorgaande zettingen aan te rekenen voor het kampioenschap in eigen maatschappij op die dag. Er werd tevens gevraagd om dit in het inwendig reglement van elke maatschappij
op te nemen.
Er werden nog twee andere voorstellen goedgekeurd, namelijk
een kleine vergoeding voor de opgeroepen keurders, evenals
voor de deelnemers aan de Algemene Vergadering.
Het kampioenschap van Liedekerke werd vastgelegd op 09/06/’14
en de gewestzetting op 29/05/’14 te Roosdaal, telkens om 9 uur.
De keurzettingen gaan niet meer door op een vaste datum, maar
zullen willekeurig plaatsvinden.
Er werd wat uitleg gegeven over het nieuw in te vullen formulier
bij een keuring.
Er wordt in de toekomst nog meer aandacht gevraagd aan de
liefhebbers om ringnummers correct te noteren. Daar alles nu op
computer komt te staan, worden onleesbare of twijfelachtige ringnummers onherroepelijk geweigerd.
Hierna verdeelde Wilfried kaarten voor het eetfestijn van De Verenigde Vinkeniers en werden plaats en datum voor de volgende
vergadering vastgelegd.
Hiermee werd de vergadering gesloten en iedereen werd een behouden thuiskomst gewenst.
Gewestschrijver, F. Vanbrabant

GEWEST PROVEN-POPERINGE

Verslag vergadering van zaterdag 14 december 2013
Aanwezig: Marnix Ostyn, Roland Ostyn, Bart Ostyn, Jacques
Dequecker, Alex Neut, Jean-Pierre Dewulf, Jean-Marie Dewulf,
Yves Leeuwerck en Caroline Carlé. Verontschuldigd: Jean-Pierre
Durant, Raphaël Leeuwerck en Eddy Catel.
Deze vergadering ging door in het lokaal De Havermuis te Poperinge om 19 uur. Onze gewestleider Marnix opende de vergadering met een welkomstwoord.
Alle aansluitingsformulieren per maatschappij werden ingediend
aan onze gewestleider. Het volgende punt op de agenda was de
herverkiezing van het gewestbestuur. Allen blijven hun taak binnen het gewestbestuur behouden zoals voorheen. Het formulier
werd door secretaresse Caroline ingevuld en afgegeven aan gewestleider Marnix.
Daarna werd de speelkalender voor 2014 overlopen en de meeste data werden bevestigd. De kalender wordt zo spoedig mogelijk
opgemaakt door Caroline om dan aan onze sponsor af te geven,
zodat deze de zakkalenders kan laten drukken.
Zoals de vorige speelseizoenen gaat de proefzetting van het gewest Proven-Poperinge opnieuw door, deze keer in lokaal ’t Hof
van Vlaanderen te Krombeke, ingericht door KM De Jagersvink.
Voor deze zetting gelden dezelfde maatregelen als voorbije jaren.
Op zondag 13 april gaat de proefzetting, zonder inschrijven of
tekenen, door te Krombeke; deze wordt eveneens vermeld op
de speelkalender en voor die dag wordt de Roggestraat afgezet.
Ieder lid van het gewest Proven-Poperinge is er welkom om zijn
vinken te proberen. Nog eens ter herinnering: er mogen die dag
meerdere vinken per liefhebber in de reke geplaatst worden.
Voor de koningszetting van het gewest Proven-Poperinge, die elk
speelseizoen doorgaat op Pinksterenmaandag te Proven, wordt
er 50 EUR extra verdeeld onder de eigen leden van het gewest.
Die dag wordt er gespeeld voor de titel van koning, koningin en
prins(es) = 50% van het resultaat van de koning of de koningin
(afhankelijk van wie het hoogst aantal liedjes behaalt).
Volgend speelseizoen vervalt het gewestkampioenschap.
De bijlokalen voor het volgende speelseizoen werden opgegeven aan onze gewestleider. De verscheidene lokalen van onze
maatschappijen, hun adres en plaats en/of straatnaam van het
speelterrein, werden doorgegeven aan onze gewestleider. Een
formulier moet op vraag van A.Vi.Bo. ingevuld worden zodat de
keurders bij controle vlotter de plaats van de vinkenzetting kunnen lokaliseren.
Tot op de volgende vergadering in februari 2014 in Krombeke.
Het gewestbestuur wenste aan alle leden van het gewest ProvenPoperinge een prettig eindejaar toe!
Gewestsecretaresse, C. Carlé

GEWEST IZEGEM

Verslag gewestvergadering
Alle afgevaardigden waren aanwezig, met uitzondering van de
afgevaardigde van de K.K.Z.; reden??
Het verslag van de vorige vergadering kon niet worden voorgelegd want het was niet verschenen in het A.Vi.Bo.-blad.
De kalender werd verder afgewerkt (definitief in februari).
Er vinden in 2014 voorlopig 31 zettingen plaats (zonder de ledenzettingen) van de twee overblijvende maatschappijen, met De
Jonge Vinkeniers op kop.
Het nieuwe gewestbestuur werd verkozen: voorzitter Norbert
Vandommele, secretaris Willy Sabbe, ondervoorzitter Hendrik
Demeyere, leden Roger Soete en Wilfried Vanmarcke.
Er werd een overzicht gegeven van de gewestkas. Alles werd nog
eens overlopen van het afgelopen seizoen en alles werd goedgekeurd en afgetekend door de leden. Er werd afgesloten met een

positief resultaat. Wij kunnen 2014 starten met een positief saldo.
Ook werd besproken om de inleg van volgend seizoen van 1,50
EUR naar 2 EUR op te trekken, omdat de geruchten van de
meerprijs rondgaan. Na wat heen en weer gepraat werd besloten
bij het oude te blijven, dus 1,50 EUR.
Dan kwam het laatste item aan beurt, namelijk het parcours. Er
zal navraag gedaan worden bij de bevoegde personen om het
parcours te herstellen en weer proper te maken. We gaan dit aanvragen in het voorjaar van 2014 om de nodige maatregelen te
kunnen treffen.
Verder wenste het gewestbestuur, onder leiding van Norbert, alle
leden van het gewest Izegem prettige en gezonde feestdagen
toe.
Gewestsecretaris, W. Sabbe

GEWEST BRUGGE

Verslag gewestvergadering van zondag 15 december ’13
De vergadering werd geopend met een welkomstwoord door
onze gewestleider. Hij benadrukte dat bij afwezigheid van de afgevaardigde de maatschappij de plicht heeft een ander bestuurslid naar deze vergadering te sturen, zodat iedereen op de hoogte
is van wat er in ons gewest gebeurt.
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen en
goedgekeurd.
Vervolgens werd het voorbije speelseizoen besproken. Het reglement over ons gewestfeest werd nagezien en men heeft beslist
hier niets aan te veranderen, dus alles blijft zoals vroeger.
De aansluitingsformulieren werden afgegeven en het gewestformulier werd ingevuld. Het kasboek van het gewest werd door de
afgevaardigden nagezien en ondertekend.
Martin deed een warme oproep tot de vergadering opdat de aanwezigen zich actiever zouden opstellen, zodat dit geen vergadering wordt van één persoon met alleen maar luisteraars.
De datum voor de volgende vergadering werd vastgelegd.
Tenslotte werd iedereen prettige eindejaarsfeesten toegewenst
en een veilige thuiskomst, en werd deze vergadering besloten.
Gewestschrijver, mevr. L. De Clercq

GEWEST KOMEN

Verslag gewestvergadering van 12 december 2013
De vergadering werd geopend met één minuut stilte ter nagedachtenis aan overleden vinkenier Michel Breyne, lid van De
Vlaamse Zangers Wervik.
Vervolgens verwelkomde de voorzitter iedereen op deze laatste
vergadering van het gewest in 2013.
Het verslag van de vorige vergadering werd na voorlezing goedgekeurd.
Het volgende punt op de agenda was het aanhalen van de hoofdpunten die besproken werden in de vergadering Algemene Raad.
Kort samengevat, deze punten: - Geen kweeksubsidies meer
voor 2013 en 2014. - Prijs A.Vi.Bo.-blad wordt verhoogd. - 2 euro
te betalen door iedere vinkenier in het bezit van een bondskaart
aan de Bond (te betalen via de gewestvoorzitter). - Bestel voldoende kweekringen bij de eerste beurt, zoniet betaal je een supplement van 5 euro bij een bijkomende bestelling. - Roze steekkaart = 0,10 EUR. - In 2014 blijven het vaste ringen, maar vanaf
2015 zouden er plastieken ringen (kunnen) komen. - De Provinciale Kampioenschappen worden nu ook beschermd zoals het
Nationaal Kampioenschap, dus geen andere zettingen op deze
dagen. - De mis voor de overledenen gaat door op 22/03/2014
in Dentergem. - Vraag naar artikels om te publiceren in het A.Vi.
Bo.-blad.
Vervolgens werden de gevraagde bondskaarten, aansluitingen
en lokalen aan de maatschappijen gegeven. De bijhorende kosten werden vereffend.
Het volgende punt op de agenda was het verkiezen van een
nieuw gewestbestuur. De voorzitter blijft. Op de vraag aan de
ondervoorzitter werd door hem “Nee, niet op deze manier” geantwoord. Dit was niet verwacht, maar na enige uitleg over het
gebrek aan werking volgens de gemaakte afspraken, werd zijn
antwoord begrepen. Toen er nog verdere discussie was, gaf ook
de secretaris/penningmeester zijn ontslag. Tenslotte, na enige
aarzeling bij de aanwezigen, gaven deze ook hun mening. Na
enige woordenwisseling werden de ondervoorzitter en secretaris/penningmeester toch bereid gevonden om hun taken verder
te zetten. Dus, uiteindelijk blijft alles zoals voorheen: voorzitter
Chris Ghesquiere, ondervoorzitter Jean-Pierre Breyne, secretaris/schatbewaarder Frans Keersebilck.
De zettingbriefjes dienen zoals vroeger binnengebracht te worden bij Frans Keersebilck (Molenmeersenstraat 36, Wervik). Hopelijk verloopt dit opnieuw zo goed als de voorbije jaren. Bedankt
voor ieders inzet.
Hierna kon de kalender opgemaakt worden. Dit verliep zeer vlot.
De bijkomende gegevens, nodig voor de opmaak van de druk,
zullen door de maatschappijen bezorgd worden aan de secretaris.
Onder varia zijn volgende punten te vermelden: - Op de vraag
“waarom geen gewestzetting meer?”, kwam het antwoord dat er
niet genoeg interesse is bij de liefhebbers en de bijkomende kosten zwaar wegen. Hierop werd volgend voorstel gegeven, dat ook
zal toegepast worden binnen het gewest Komen. ‘Gewestkampioen’ wordt de liefhebber die tijdens het seizoen het meest aantal
keren aanwezig was op een zetting. Er zijn 30 zettingen binnen
het gewest Komen plus het Provinciaal en het Nationaal Kampioenschap, dus kan men maximum 32 keer aanwezig geweest
zijn. De bondskaarten van inschrijving telt. Wanneer een liefhebber met drie vogels aanwezig is op een zetting telt dat slechts
voor één beurt. Bedoeling van deze werkwijze is één of meerdere
verdienstelijke leden te eren.
- Plaats en datum voor het inbrengen van de registers werden
meegedeeld. De voorzitter zal er aanwezig zijn.
- In 2014 zullen er opnieuw proefzettingen zijn om 8.30 u. Deze
worden gesponsord door de lokaalhouders van Bristol te Wervik,
lokaal van maatschappij De Vlaamse Zangers.
De vergadering werd afgesloten met het bepalen van de datum
van de volgende gewestvergadering met daarin als voornaamste
agendapunten: het afleveren van de nodige formulieren (vergadering in lokaal Berkenhof, Geluwe).
Samenstelling besturen: Gewestbestuur: voorzitter Chris Ghesquiere (VLZ), ondervoorzitter Jean-Pierre Breyne (VLZ), schrijver Frans Keersebilck (PDM), schatbewaarder Frans Keersebilck (PDM), afgevaardigden Freddy Logie (JMM), Bernard Bille
(PDM) en J.P. Breyne (plaatsvervanger Kris Dierick) (VLZ), lokalen (beurtrol): JMM: Berkenhof, Kloosterstraat 9, Geluwe - VLZ:
Bristol, Komenstraat 78, Wervik.
Ereraad: voorzitter Chris Ghesquiere (VLZ), secretaris Frans
Keersebilck (PDM), leden Bernard Bille (PDM) en Freddy Logie
(JMM), plaatsvervanger: J.P. Breyne (plaatsvervanger Kris Dierick) (VLZ).
Schrijver, F. Keersebilck
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Rouw / Herstel / Feest

De in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
de betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaanden, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
derden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtstreeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.

†

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur
en de leden van de maatschappij nemen innig deel in de rouw
die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het overlijden
van:
- STEENKERKE, De Lustige Zangers, mevr. Margaretha
Maerten, moeder van voorzitter Dino Debruyne, schoonmoeder van Suzanne Thieren, grootmoeder van Lies en Ludovic
Debruyne, van Evy en Steve Debruyne en van Kris en Sandra
Treve, allen lid.
- TIELT, KM De Snelle Schuifelaars, mevr. Henriette L’Hoost,
schoonzus en zus van trouwe leden Daniël Wambeke en
Josette L’Hoost.
- EKE, De Sterrezangers, Augusta De Wulf, echtgenote van
trouw spelend lid Camiel Criel.
- LAUWE, KM De Eendracht, Christianne Ameye, vrouw van
spelend lid Etienne Sergeant, moeder van Diego Sergeant.
- AVELGEM, De Moedige Zangers, Josepha Planckaert,
schoonmoeder en moeder van afgevaardigde, schatbewaarder
en gewestondervoorzitter Filip Vansteenbrugge en echtgenote
Mieke De Praeter.
- HOOGLEDE, De Kon. Vlaamse Zangers, mevr. Joanna
Clabau.
- LOVENDEGEM, KM De Krügerzangers, Angèle De Bruyne,
echtgenote van erebestuurslid Georges Creëlle en moeder van
bestuurslid Christiaan Creëlle.
- ICHTEGEM, KM De Reigerzangers, Camiel Hoverbeke, vader van bestuurslid Geert Hoverbeke en schoonvader van lid
Nancy Hollevoet.
- AALBEKE, KM De Sterrezangers, Hervé Langedock, schoonbroer van bestuurslid Frans Verhaest; Jan Bouckenooghe, stiefschoonvader van bestuurslid Frans Verhaest.
- OPHASSELT, De Rapide Vink, Willy De Clercq, schoonvader van onze schatbewaarder André en grootvader van Andy
Haegeman; schoonvader van onze erevoorzitter Freddy De Mil.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur
en de leden van de maatschappij wensen een spoedig en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- GISTEL, KM De Noordvink, bestuurslid Jurgen Seru.
- WAARDAMME, KM De Rooiveldvink, trouw spelend lid Gerard
Vanneste.
- DEINZE, De Klokkezangers, trouw spelend lid Luc Blancke.
- KLEIT, De Bezemzangers, secretaris Yvan Baute.

Zoekertjes en Advertenties

- EKE, De Sterrezangers, Alfons Bruteyn, echtgenoot van trouw
spelend lid Yvonne Meirlaen.
- HOUTHULST, De Vrijbosvink, bestuurslid Albert Staelens.
- WEVELGEM, De Jonge Zangers, trouw lid Franky Tydgat.
- MARIA-AALTER, De Sparhoekzangers, alle zieke leden,
sponsors en hun familieleden.
- NAZARETH, KM De Nieuwe Zangers, trouw spelend lid Alfons
Bruteyn.
- ASPER, KM De Moedige Zangers, Annie Gijselinck, echtgenote van gewestelijke afgevaardigde Willy Dossche; trouw lid
Florent Doom.
- MAARKE-KERKEM, KM De Boomgaardvink, spelend lid
en hulpsecretaris Maarten Capiau, zoon van schatbewaarder
Emmanuel Capiau en van spelend lid Veronique D’Hoop, zus
van spelend lid Liesa Capiau.
- ICHTEGEM, KM De Boomgaardvink, trouw spelend lid MarieJeanne Devreker, echtgenote van ondervoorzitter Gilbert Sys.
- WERVIK, KM De Vlaamse Zangers, ons trouw bestuurslid Kris
Dierick.
- RONSE, De Lustige Vinkeniers, spelend lid Christophe
Declercq.
- OUTER, De Lebeekse Vink, bestuurslid André Middeleer.
- ZARREN, De Herrezen Bosvogel, lid Eric Vanhalewyn; trouw
spelend lid Danny Desnijder.
- ICHTEGEM, KM De Reigerzangers, spelend lid Georges
Desruelle.
- LENDELEDE, KM De Verenigde Liefhebbers, ons lid MarieThérèse Fraeyman.
- HULSTE, KM Vreugde in de Zang, spelend lid Roger Verbeke.
- AALBEKE, KM De Sterrezangers, spelend lid José Cneut.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur
en de leden van de maatschappij wensen hun vrienden-vinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend
gebeuren in hun familie:
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- ZARREN, De Herrezen Bosvogel, dochter van lid David
Ghekiere.
- KROMBEKE, KM De Jagersvink, Jaden, zoon van trouw spelend lid Glenn Gryson en zijn vriendin Tina Rommens, kleinzoon van trouw spelende leden Jean-Michel Gryson en Regina
Doolaeghe, neefje van trouw spelend lid Thomas Gryson.
ZIJ GINGEN MET PENSIOEN...
- WAARDAMME, KM De Rooiveldvink, onze regelverzorger
Eddie.
- STEENKERKE, De Lustige Zangers, onze voorzitter Dino
Debruyne.
- IZEGEM, KM De Blauwe Koppen, onze voorzitter Jaak Van
Steenkiste.

KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN
- REKKEM, Zonder Vrees, aan alle leden en bestuursleden,
alsook aan de lokaalhouder een gelukkig Nieuwjaar 2014!
- OEKENE, KM Vlug en Vrij, het bestuur wenst de Raad van
Bestuur A.Vi.Bo. en hun familie, het gewestbestuur en hun familie, alle leden en familie, en ook onze lokaalhouders en alle
sponsors een gelukkig Nieuwjaar. Moge 2014 voor iedereen
voorspoedig en vreugdevol verlopen.
- ZWEVEZELE, KM De Dappere Zangers, het voltallige bestuur
wenst al haar leden en onze nieuwe lokaalhouders (Martine en
Eddy) en hun familie, een vrolijk en gezond Nieuwjaar 2014 toe.
- POPERINGE, KM Hoop in de Toekomst, het bestuur en de
lokaalhouders wensen aan alle leden en hun familie een goede
gezondheid in het jaar 2014.
- EMELGEM, De Kon. Lustige Zangers, het bestuur wenst
alle leden, het gewest Ingelmunster, het verbond EmelgemKachtem, alle sympathisanten en onze lokaalhouder, zijn vrouw
en Tineke een zeer gelukkig Nieuwjaar 2014 toe.
- ZINGEM, KM De Scheldevink, alle leden en sympathisanten,
alsook hun familie en alle vinkenliefhebbers wensen wij een
gelukkig en vooral gezond 2014.
- WAARSCHOOT, KM De Boomgaardzangers, het bestuur
wenst aan alle leden en hun familie een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar.
- EDEWALLE-BOSSCHEDEWEGE, KM De Bosvink, het bestuur wenst alle leden, sponsors, lokaalhouders en sympathisanten een gelukkig Nieuwjaar 2014.
- HARELBEKE, KM Jong Maar Moedig, het voltallige bestuur
wenst al haar leden, onze lokaalhoudster, de redactie, onze
sponsors, alle vinkeniers en hun familie een gezond en vreugdevol 2014, een goede speelvogel en een sportief speelseizoen.
- GEWEST GAVERE, KM De Nieuwe Zangers en De
Sterrezangers, het bestuur en de lokaalhouders wensen aan
alle leden het allerbeste toe voor 2014 met mooie vinkenresultaten.

- MARIA-AALTER, De Sparhoekzangers, het bestuur wenst al
haar leden en hun familie, de lokaalhouders en de sponsors
een gelukkig Nieuwjaar toe.
- KORTRIJK, KM Hoop in de Toekomst, het bestuur wenst aan
al haar leden, lokaalhouders en sponsors een gezond 2014 toe.
- GEWEST RONSE, het voltallige gewestbestuur wenst de
lokaalhouders en alle vinkeniers van het gewest Ronse, hun
familie en sympathisanten, een voorspoedig, gelukkig en gezond 2014, met vooral veel geluk in de vinkenkweek en mooie
resultaten in de reke.
- GEWEST WAKKEN, het gewestbestuur wenst van harte het
A.Vi.Bo.-bestuur, alle gewestbesturen en leden met hun familie
een voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar 2014 en een goede gezondheid, dat is het bijzonderste.
- WONTERGEM, KM Immer Geduld, het voltallige bestuur
wenst het A.Vi.Bo.-bestuur en familie, de gewestbesturen, de
maatschappijen met leden en familie een zeer goede gezondheid en een voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar 2014.
- MEULEBEKE, KM Niet Rijk Maar Recht, het bestuur en de
lokaalhouders wensen aan alle leden en familieleden een gelukkig en gezond Nieuwjaar, en aan iedereen een goed speelseizoen voor 2014.
- GISTEL, KM De Noordvink, het bestuur wenst al haar leden,
onze lokaalhouders, de bijlokaalhouders en al onze sponsors
een gelukkig Nieuwjaar toe, een goede gezondheid en veel geluk in het nieuwe speel- en kweekseizoen.
- EERNEGEM, KM Recht en Eerlijk, de voorzitter en het bestuur
wensen al hun leden, sponsors en sympathisanten, met hun familie, een gezond en vreugdevol 2014 en een goed speeljaar.
- WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst, het bestuur wenst alle
leden samen met hun familie een gelukkig, gezond en succesvol 2014 toe. Ook de beste wensen aan de leden van de Raad
van Bestuur A.Vi.Bo. en het gewestbestuur Wakken, met hun
families.
- MOORSELE, KM De Vlaamse Zangers, het bestuur en lokaalhouder Bernard wensen aan alle leden en hun familie een voorspoedig 2014, alsook een succesvol en sportief vinkenseizoen.
- RUISELEDE, KM De Lichtzangers, het bestuur wenst aan alle
leden en hun familie, lokaalhouders, sponsors, de Raad van
Bestuur A.Vi.Bo., het secretariaat, het gewestbestuur, de drukkerij, de redactieraad en alle vinkeniers een gezond en gelukkig
Nieuwjaar. Moge het een jaar zijn van eerlijkheid, een goede
samenwerking, succes en sportiviteit. We hopen dat in 2014
alle goede voornemens in vervulling mogen gaan.
- TORHOUT, De Veldvink, het bestuur wenst al haar leden, familie en sponsors, en alle vinkeniers een gelukkig Nieuwjaar.
- SINT-ELOOIS-WINKEL, KM De Trage Zangers, het bestuur
wenst aan alle bestuursleden, alle leden en milde steunders, het gewestbestuur, alle leden en bestuursleden van het
tweeverbond en alle sympathisanten een gelukkig en gezond
Nieuwjaar.
- OUTER, De Lebeekse Vink, het bestuur wenst een gelukkig
jaar 2014 toe aan al haar leden.
- HARELBEKE, KM De Gavervink, het bestuur wenst al haar
leden en familie, vrienden vinkeniers en de lokaalhouders een
gelukkig en voorspoedig nieuw jaar 2014, tevens en in het bijzonder een goede gezondheid.
- INGELMUNSTER, De Kon. Nieuwe Vinkeniers, langs deze
weg wenst het bestuur van de maatschappij aan alle leden en
hun familie, aan alle lokaalhouders en familie, alsook aan de
trouwe sponsors van de maatschappij een gelukkig en gezond
2014.
- SINT-BAAFS-VIJVE, KM De Kapellezangers, het bestuur
wenst aan alle leden en familie een gelukkig en gezond 2014
toe, met veel succes en vinkenplezier.
- HULSTE, KM Vreugde in de Zang, we wensen al onze leden en hun familie een vreugdevol en gelukkig Nieuwjaar met
vooral een goede gezondheid en veel geluk in het volgende
speelseizoen.
- ICHTEGEM, KM De Reigerzangers, het bestuur wenst al haar
leden, sponsors en lokaalhouders, en hun familie, een voorspoedig en gelukkig 2014.
- HOOGLEDE, KM De Vlaamse Zangers, het bestuur wenst
aan de Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur Torhout,
de redactie, de lokaalhouders, alle leden en sponsors van de
maatschappij, samen met hun familie, een vrolijk, gezond en
gelukkig Nieuwjaar 2014.
- GEWEST IEPER, de gewestleider en het gewestbestuur wensen alle leden van het gewest een gelukkig en gezond 2014.
- GEWEST GENT, het gewestbestuur wenst alle vinkenliefhebbers en hun familie een voorspoedig 2014 toe vol goede gezondheid en speelgenot met uw gevleugelde vrienden.
- BEVERE-OUDENAARDE, KM De Vriendschapsvink, aan
al onze leden, ereleden, steunende leden, lokaalhouders en
vrienden wensen wij een voorspoedig 2014 en tevens veel
speelvreugde het komende seizoen.

- HOOGLEDE, De Kon. Vlaamse Zangers, ledenvergadering op
zondag 30 maart om 9 u.; ledenzetting + etentje op zaterdagnamiddag 14 juni; ledenvergadering op zondag 7 september om 9
.; kampioenenfeest op zondag 14 september.

ZONDAG 12 JANUARI 2014
VINKENTENTOONSTELLING
- VOSSELARE, KM De Eikzangers. Vinkententoonstelling
op zondag 12 januari 2014 vanaf 9 u., in lokaal Gemeentezaal, Vosselaredorp. Inleg: 1,50 EUR. Vooruit: 75 EUR.
Prijzen per 3/4 tal. Af bloem 0,75 EUR. Er wordt gespeeld in
2 reeksen wildkleur (vinkenkooien + tentoonstellingskooien)
en 2 reeksen mutatie (vinkenkooien + tentoonstellingskooien) - Grote Prijs KM De Eikzangers Vosselare.

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Editoriaal

Kampioenschap van België
2014
Volkssporten in Europa
Europa biedt een bijzonder rijk palet aan traditionele sport- en
spelvormen. Toch valt er in toenemende mate een tweedeling
te onderscheiden. In het noorden zijn veel van die vermaken
verdwenen en de schaarse volkssporten die ons restten, hebben het bijzonder moeilijk om zich te handhaven. In het zuidelijk deel, met name Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje, is de
diversiteit goeddeels bewaard gebleven, maar ook daar hebben ze het moeilijk om zich staande te houden. Vlaanderen bevindt zich op het snijpunt tussen Noord- en Zuid-Europa, maar
leunt duidelijk meer aan bij het zuiden, wat spelcultuur betreft.
In Vlaanderen stonden de volkssporten, zowel wat de diversiteit als het aantal beoefenaars betreft, de afgelopen twintig
jaar ook stevig onder druk. Toch kan Vlaanderen zich tot het
koppeloton rekenen zowel qua aantal beoefenaars als qua diversiteit. Opvallend voor onze streken zijn de vele bolspelen
met als belangrijkste krulbol, trabol en kegelen. Andere regio’s
in Europa kennen hun eigen varianten.
Duiven en vinken in de hoofdrol
Dierenspelen waarbij de dieren op een sportieve manier tegenover elkaar geplaatst worden, kunnen echter blijven rekenen op veel aanhang. Denken we aan paardenrennen of hondenraces die op internationale schaal worden georganiseerd.
Dergelijke wedstrijden worden ook lokaal ingekleurd zoals het
rendierrennen bij de Lappen. In de Spaanse provincies Cantabrië en Baskenland worden wedstrijden gehouden waarbij
ossen een zo groot mogelijk gewicht moeten verslepen of worden er zoals in het Zwitserse Wallis en in Val d’Aosta (Italië),
koeiengevechten gehouden, een voor de dieren ongevaarlijke
krachtmeting om de hiërarchie in de kudde te bepalen.
In Vlaanderen zijn het niet de grote dieren die ingeschakeld
worden. Het spel wordt veeleer klein gehouden met duiven en
vinken in de hoofdrol.
Het bekendst en het populairst in eigen land is de duivensport,
doch in de afgelopen decennia heeft die fors aan belangstelling moeten inboeten en het aantal duivenmelkers loopt stelselmatig terug. De duivensport heeft stevige roots in ons land
maar is bijlange niet zo oud als de vinkensport. Waar de eerste
georganiseerde wedstrijden voor duiven plaatsvonden in het
begin van de negentiende eeuw zijn de aanwijsbare sporen
van vinkenzetten driehonderd jaar ouder. In de loop van de
jaren heeft de duivensport een universeel karakter gekregen,
terwijl de bakermat van de vinkensport nog steeds de locatie
is waar de sport momenteel wordt beoefend. Vooral in Westen Oost-Vlaanderen is de vinkensport bijzonder populair. In
de andere Vlaamse provincies zijn de verenigingen er in een
duidelijk minder aantal vertegenwoordigd.
Opmerkelijk is dat aan de overzijde van de taalgrens, geografisch aansluitend op West-Vlaanderen, in de streek rond Doornik en in het Luikse, de ‘pinsonnerie’ op redelijk wat aanhang
kan rekenen. In Nederland en in mindere mate Duitsland, valt
er wat activiteit op te tekenen. Verwant aan het vinkenzetten is
het hanenkraaien of hanenzingen dat her en der, ook in Wallonië, nog met regelmaat wordt gespeeld. In het oosten van
het land komt het spel er op neer dat de eigenaar vooraf moet
schatten hoe dikwijls zijn haan zal kraaien gedurende de wedstrijd. In het westen verloopt de vinkenzetting: om ter meest
zingen.
(zie vervolg blz. 2)

Gewesten en maatschappijen:
opgelet!
Vanaf 2014 vereist optimale werking van de
federatie dat elk lid, eigenaar van een lidnummer,
een ledenbijdrage betaalt van € 2!
Maatschappijbesturen, gelieve daarvoor de
ledencomputerlijsten te raadplegen voor
correcte afhandeling.

Late herfst of vroege lente, je kiest maar! Vast staat dat de ware koning winter nog steeds niet thuis geeft.
Het lijkt niet te kunnen, maar in elke windstreek zingt de koolmees haar monotone lied, weliswaar niet uitbundig doch
duidelijk van slag. Dat kou het winterkoninkje niet deert en dit petieterig dingetje naar hartenlust zijn jubelend lied aanheft,
is niet zo uitzonderlijk, maar dat de heggenmus, zij het wat stuntelig, het zingen niet laten kan en zelfs die ene groenling op
zijn tocht naar nergens even pauzeert en zijn melodieuze zangen laat horen, dit is ongewoon. En wellicht is het bij u niet
anders dan bij mij en laten de jonge spruiten zich in hun winterverblijf eveneens al horen. Dit verschijnsel is echter ook niet
zo’n curiosum. Botvinken die van binnenvallende zonnestralen genieten kunnen, durven wel eens meer extra vroeg prevelen.
Het lengen van de dagen is immers drijfveer achter alles.
Zelfs een late kou-inval, en volgens weermakers is die wellicht in de maak boven de Scandinavische landen, remt hen niet af.
Zou de plotse invasie van de Noordse barmsijzen jongste dagen dan toch de voorbode van de echte winter zijn?
En als ik het heb over een late kou-inval, dan staat naar alle waarschijnlijkheid een lange vorstperiode, gelinkt aan de feestdag
van Driekoningen, ons niet meer te wachten.
Driekoningenfeest, 6 januari, gemeenzaam dertiendag genoemd. “Als het op dertiendag vriest...’t vriest dertien weken lang”.
Minder vrees bracht in tijden Sinte-Angelica wier feestdag twee dagen eerder, de elfde dag na Kerstmis valt. Deze devote dame
zou slechts voor zes weken vorst instaan.
Toch vreemd die voorouders!
Omdat de drie koningen uit het Oosten kwamen en dus een verre reis achter de rug hadden, werd dit trio prompt tot
schutspatroon gepromoveerd van eenieder die de weg op moest. Gevaren waren toentertijd zo anders als vandaag. Eén der meest
gevreesde obstakels was de confrontatie met een razende hond. Naar de volkskalender verhaalt bestond daartegen echter een
afdoend wapen. Men trok naar de Dom van Keulen en kocht er een ‘Driekoningenbriefje’. Niet meer dan een smal strookje
papier of weefsel met een opdruk dat in de kledij van de reiziger werd genaaid. Het werd beschouwd als een krachtig amulet
tegen razende beesten. Zonder zo’n beschermend Driekoningenbriefje kon een sterveling wanneer hij oog in oog stond met een
vroede hond, in extremis ook nog de dans ontspringen door vliegensvlug met een stok een cirkel in het zand te krassen, erin te
springen en met verheven stem te zeggen ‘Kwaje hond sta stille: het is der Koningen wille’. En afdruipen zou het nare beest...
Toch de bedenking... en wat als dat dolle dier van die spelregels geen weet had of die niet wist te respecteren?
Bij het lezen van mijn verhaal is het inmiddels 15 januari. Een jaar terug wist Frank op een onnavolgbare boeiende wijze ons
duidelijk te maken dat het met die dag wel eens echt winter kon worden. Dat hij geregeld eveneens in volkskalenders snuistert,
is me zonder meer duidelijk. Sint-Pauwel, half januari herdacht, is de eerste der ‘Drie harde koppen!’ wist hij te vertellen. Een
tweede, Sint-Antonius, die vreemde rakker met zijn varken, staat geboekt op zeventien januari en een derde, Sint-Sebastiaan,
op twintig januari. Bang uitkijken naar dat trio vriesheiligen!
Streng vriesweer bracht onze verre voorouders immers ongeziene moeilijke tijden. Winterellende die wij met huidig comfortabel,
luilekker leventje ons niet meer kunnen voorstellen, was een ware beproeving! Niettemin werd er gevierd want dit vervaarlijke
drietal sloot eindelijk de zes donkere weken van Kerstmis af.
Het werd overmatig vreten en zuipen, om na het ledigen van een zoveelste kruik te eindigen in het kwelen van vrome verzen,
gebundeld in oude liederen Niet veel anders dan vandaag dus! Of toch? Toen misschien met wat meer vrede en goede wille!
En een Bob, die had toen nog helemaal geen reden van bestaan.
Terug naar onze prevelende beloften!
Met hoogdringendheid laten we jonge snaken zangen horen. Het staat vast dat inzetten van een op zang gebrachte keurige
voorzanger elk resultaat met gebruik van audioapparatuur overtreft. Probleem blijft echter dat een leervogel met op zijn
minst twee glasheldere onbetwistbare zangen en zonder gebreken, een uiterste zeldzaamheid blijft. Een leermeester, in menige
streektaal zo genoemd, die in zijn aanloopperiode geen breekzangen zingt en evenmin dubbelzangen of toekappen kan verweten
worden, is van onschatbare waarde. En dan had ik het nog niet eens over het probleem van de stille, verdoken uitheemse zangen
waar zelfs gerenommeerde kwekers zo moeilijk van af geraken. Wie zich het voorjaar van 2013 herinnert, weet ongetwijfeld
nog hoe in onze contreien de tot half april dwalende trekkers, de inspanningen van heel wat kwekers overhoop haalden. Wie
uit ging werken, kon bovendien bijzonder moeilijk zijn jeugdige zangers opvolgen en hoorde pas te laat wat de massa’s zingende
‘Walen’ hadden veroorzaakt.
Auditieve middelen inzetten blijf ik een noodoplossing noemen! Bovendien is nog nimmer een waarheid, lees algemene regel,
geformuleerd die predikt hoeveel zangen per minuut en hoe gespreid die moeten geboden worden. Over lengte van zang en over
volume-instelling is de vinkenier het bovendien nog minder eens.
Persoonlijke bedenking!
Hoelang nog blijven vinkeniers met scherp schieten op zangkeurders omdat ze hun mening niet delen? Hoelang nog gaan ze
door met super korte zangen aanleren, niet of nauwelijks aan zangreglement te linken? Hoever dwalen ze af van het originele
Vlaamse vinkenlied? Wat ware het boeiend, eventuele constructieve reactie hierop te mogen lezen.
Opmerkelijk!
Met zo’n reeks aan milde dagen werd de stekelbol, sinds tijden knus onder een berg samengewaaide droge bladeren in
dromenland, uit zijn slaap gewekt. Hij zoekt dode bijen die vandaag niet of nauwelijks te vinden zijn! Daar wordt een egel
in zomertijd uitermate rond van!
Het haalde nog maar eens de media, het gaat niet goed met de wilde bijen. En hier kunnen we geen uitzondering maken
voor de honingbijen. Een dergelijk milde winter vreet aan de levensduur van heel wat insecten die straks krachtig en explosief
voor een nieuwe generatie moeten instaan. Maar van het bijenprobleem liggen Jan Modaal en jammer genoeg ook heel wat
plaatselijke besturen, lees groendiensten, niet wakker. Verder in de tuin steekt de bloeiende Helleboris, inmiddels bekend om
zijn vele cultivars, als eerste boven de desolate border uit. Dat we dit soort trendy bloem uit Griekenland en Macedonië haalden
is intussen een vergeten wijsheid. Ondertussen is lang voor bladeren aan de kale takken verschijnen, ook de bloesempracht van
de gele kornoelje een feest voor het oog. Het peperboompje dan weer, dat zoetgeurende, bijzonder lieftallig heestertje waarvan
eveneens in lentetijd de innemende bloempjes de naakte takken sieren, blijft als geen ander met zijn trosjes scharlakenrode
overjaarse bessen de tuin opsmukken. Bijzonder decoratief en dit een winter lang, zijn de ongewoon rode twijgen van de rode
kornoelje. En geen terras noch bloembak of daar brengt een scala aan winterharde viooltjes een adembenemende kleurenvariatie.
Zo ook wist de mensheid cultivars van de dopheide in het leven te roepen. Lang bloeiend en tegen sneeuw en vorst bestand,
pronkt vandaag op menig plaats één der mooiste variëteiten, de winter erica. Zoveel schoonheid maakt een mens vredig en stil.
Dit wens ik u alvast voor 2014. En moge u daarbij in uw bestaan en in het bijzonder in uw hobby, een grote dosis vriendschap
en sportiviteit ontmoeten. En met de weet dat weinig lukken kan als het met de fysieke gesteldheid tegenzit...Een uitstekende
gezondheid gewenst!

Noël Declercq

2 «HET A.Vi.Bo.-BLAD» WOENSDAG 15 JANUARI 2014

Nota voor de post: navraag abonnementen
Abonnementsdienst: Schardauw 1, Bus 1
Tel. + fax Secretariaat A.Vi.Bo.: 056/70 18 64

8520 Kuurne



Secretariaat A.Vi.Bo.: Gesloten op vrijdag
Open voor bezoek en bestellingen
Woensdag: van 14.00 tot 18.00 u.
Zaterdag: van 10.00 tot 12.00 u.
Drukkerij en Redactie:
Drukkerij Dejonghe NV, Paddevijverstraat 42
e-mail: regina@dejonghe.be
Verantwoordelijke uitgever:
Rinda Vandromme, Paddevijverstraat 42

8900 Ieper
8900 Ieper

Raad van Bestuur A.Vi.Bo. en Redactieraad:
Erevoorzitter - medewerkend erelid:
Noël Vlaminck, Dentergemsestr. 77
8780 OOSTROZEBEKE
Voorzitter:
Gino Welvaert, Esdoornlaan 41

9860 SCHELDEWINDEKE

Ondervoorzitters:
Luc De Schrijver, Kuwaardestraat 16
Rik Tanghe, Mexicostraat 53a
Bestuurders:
Marc Vantieghem, Sparrenlaan 22
Jan Hollevoet, Elverdingestraat 33
Noël Devolder, Waterlelielaan 6
Marnix Moerman, Steenovenstraat 21

9800 DEINZE
8480 ICHTEGEM
8553 OTEGEM
8900 IEPER
8520 KUURNE
8520 KUURNE

Woordvoerder A.Vi.Bo. - medewerkend erelid:
Filip Santens, Elsdreef 7
8790 WAREGEM
Erevoorzitter Officiële Zangkeurraad:
Frans Declerck, Jasmijnenstraat 16

Kampioenschap van België
2014

8710 WIELSBEKE

Voorzitter Bondsraad - medewerkend erelid:
Noël Declercq, Weidestraat 394
8310 ASSEBROEK
De inzenders zijn aansprakelijk voor hun bijdragen - De handschriften worden niet teruggegeven - Naamloze brieven worden geweigerd - de A.Vi.Bo. v.z.w. is niet aansprakelijk voor
reclameteksten - Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing voorbehouden - De
redactie houdt zich het recht voor de ingezonden bijdragen te weigeren, in te korten of te
wijzigen (A.Vi.Bo.-statuten, art. 14,28 en reglement Inw. Orde VIII).

(vervolg van blz. 1)

Met voorsprong
In absolute getallen is het vinkenzetten na het duivenmelken
met voorsprong de meest beoefende volkssport en bedraagt
het aantal beoefenaars een veelvoud van de schutters op de
staande wip of de krulbolders. Dat we zo’n goed beeld hebben
van de volkssportscène is te danken aan een onderzoeksproject (Renson & Smulders, 1979) dat de – soms verloren gewaande en onbekende – volkssporten systematisch in kaart
heeft gebracht. In het kader van dit project is een vergelijkende
studie opgezet over de evolutie van volkssporten over de periode 1982-2002. De resultaten leverden niet dadelijk een rooskleurig beeld op. Er viel een algemene achteruitgang te constateren van het aantal verenigingen. In 2002 werd nog slechts
de helft geteld ten opzichte van 1982. Die achteruitgang geldt
zowel voor de bol- en kegelspelen als voor de schietspelen.
Geheel tegen deze trend in is het bijzonder opmerkelijk dat bij
de dierenspelen nauwelijks sprake is van een achteruitgang
(duivensport is niet opgenomen in dit onderzoek). Het vinkenzetten, samen met het hanenzingen is er slechts in geringe
mate op achteruitgegaan, zowel naar het aantal beoefenaars
als het aantal verenigingen.
Het gemiddeld aantal leden ligt bij vinkeniermaatschappijen
hoger dan bij de meeste andere volkssportverenigingen. Dat is
een goede zaak, want ervaring leert dat er een zekere kritische
massa nodig is om een vereniging goed te laten functioneren.
Met het oog op de toekomst is de toenemende vergrijzing een
minder goede evolutie. Een positief aspect is de verhoogde
deelname van de vrouwen in de periode 1982-2002. Voor de
volkssporten als geheel merken we een verdubbeling naar
goed twintig procent. Ook bij het vinkenzetten is de vrouwelijke
participatie verdubbeld, maar de dames waren in 1982 al talrijker aanwezig dan in andere volkssporten en klokten in 2002 af
op nagenoeg dertig procent.

Hier is ‘t!

Huidig lokaal
Het historische pand, café Gemeentehuis, is reeds lang de
thuisbasis van de maatschappij en is traditioneel gelegen aan
‘het Pleintje’. Door De Lindezangers wordt het achtergelegen
zaaltje heel regelmatig gebruikt om de drukte van het café te
ontwijken. Er is ruime parking op het pleintje en in de straten
er rond. Het grasplein achter de bibliotheek wordt door Daniël
ieder jaar aangevraagd als tijdelijke parkeerplaats. U krijgt het
nummer(s) bij inschrijving en ook hier respecteert men de afspraken van het gewest: uitslag 30 minuten na de zetting, prijzen 15 à 20 minuten later (naargelang deelnemers of andere
onvoorziene omstandigheden).
Speelterrein
Eindelijk is deze zaak opgelost, want een speelterrein vinden
in St.-Denijs-Westrem was even moeilijk als een vogel van
1000 bekomen. Maar de hardnekkigheid van Daniël en co,
en de hulp van een begrijpend ondernemend lid, heeft ertoe

Vrees wordt bewaarheid
Waarde vrienden vinkeniers, 2014 zal ook nu weer gekenmerkt
worden als een jaar waarin enkele verenigingen ermee stoppen! Ik denk dat er nu in ieder gewest reeds eentje of meerdere zijn. Ons gewest krijgt er jammer genoeg ook mee te maken.
Bij de meeste maatschappijen ligt de reden bij het collectief
ontslag van het bestuursorgaan! Men moet echt geen psycholoog zijn om dit te begrijpen hoor. Die mensen werken soms 30
tot 40 jaar samen, het zijn een soort bloedbroeders geworden.
Ze zijn net als een Siamese tweeling: ze ademen door dezelfde longen. Ze voelen eenzelfde hartslag, ze zien het zonder
mekaar niet zitten. Ze zijn samengekomen onder het motto:
We gaan ook samen. De meesten onder hen, die vaak 65, 70
jaar of ouder zijn, hebben er reeds vaak een jaartje bij gedaan
om de maatschappij te redden, doch daar komt ook eens een
einde aan, hé jongens.
Als bestuurslid moet je daar dag na dag mee bezig zijn. Wie
mij niet gelooft, kom er maar bij hoor mannen! Maar als ieder
bestuurslid zijn taak vervult, maken vele handen het werk lichter. Voor een bestuurslid begint er geen seizoen en eindigt er
geen seizoen, er blijft altijd werk!
Neem maar gerust aan dat er met zeven mensen nog geen
weelde is tijdens het speelseizoen. We moeten als vinkenier
bewondering hebben voor groepen die het met minder doen.
Doch daar nijpt ook vaak het schoentje, beste vrienden! Wan-

Bron: CO7-cultuurdienst

M. Fieuw

Huidig bestuur
Daniël Van Damme, André Forszpaniak, Cecile Van Cauwenberghe, Robert Thienpont, Bertrand Verdonck, Christiane
Meirlaen, Roger Van De Voorde, Julien Devenijns, Luc Van
Huffel en Jolien De Jaeger.
Lucien van Gent

Gewest Gent:
De Lindezangers Sint-Denijs-Westrem
Eerste levenslicht
De maatschappij werd gesticht in 1957 en situeerde zich toen
al in de omgeving van ‘het Pleintje’. Het was de tijd dat de
families De Taeye, Van Renterghem, Meirlaen en vele andere er de schouders onder zetten en De Lindezangers een
vooraanstaande ranking bezorgden in het gewest Gent. De
maatschappij was niet alleen sterk maar ook kleurrijk door de
aanwezigheid van o.a. het echtpaar Emmatje en Firmin Lambert; echte, echte vinkeniers en sociaal als geen ander. Met
de komst van Georges Lasseel was de toekomst verzekerd en
kende de maatschappij heel wat hoogtepunten en inrichtingen
om U tegen te zeggen. Reeds verscheidene jaren is ‘de bezieler van dienst’ Daniël Van Damme, samen met zijn echtgenote
en bestuursleden.

Het onderzoek is intussen dertien jaar oud, maar de algemene
tendensen blijven zich verder doorzetten, zelfs in die mate dat
meerdere volkssporten in de afgelopen jaren helemaal van het
toneel zijn verdwenen. Al bij al is de vinkensport anno 2014
nog in goeden doen in een afbrokkelende wereld van de volkssporten en is in dat opzicht toch wel als een buitenbeentje te
bestempelen.
“Naar de vinkenzetting gaan, een rustgevend moment. Ik ben
iemand die het heel druk heeft tijdens de week... maar het uur
van de wedstrijd zelf is heel rustgevend. Juist luisteren naar de
vogels... genieten van de natuur. De rest van de wereld moet
me dan met rust laten. Het is raar om zeggen, maar als mijn
vrouw of zoon ook meedoen, en bijvoorbeeld tien plaatsen verder zitten, hoor ik mijn vinken schuifelen. Al die andere mogen
daartussen staan. Ik herken de zang van mijn vogels...”. Dit
vertelde ons een vinkenier uit Zonnebeke.
En straks is er misschien opnieuw een buitenbeentje. Elke
nieuwe uitdaging biedt nieuwe kansen, zoals op 29 juni, het
Nationaal Kampioenschap 2014. ’s Morgens vroeg, in groten
getale, in één reke ergens tussen de Boezinge-brug en Merkem, luisterend naar de mooie zang. Mooi om te zien en te
horen, wie er niet is krijgt ongelijk! Tot dan!

geleid dat men nu twee speelterreinen heeft! De bedoeling is
om alle zettingen te laten doorgaan op het voetbalveld achter
het lokaal, bij overmacht wordt gespeeld op het ex-parcours
‘De Borluutdreef’. Overal is er voldoende parkeergelegenheid, volstrekte rust en veiligheid, alleen de natuur kan daar
een stokje voor steken. Er wordt gespeeld op houten plaatjes
met ingebouwde verwarming, want ze zijn geschonken door
de verwarmingspecialist uit de maatschappij (hebben ze mij
wijsgemaakt).
Weetjes
De kleine spelers worden ook hier niet aan hun lot overgelaten
en worden verwend, evenals de leden die ieder jaar getrakteerd worden op een gratis souper, een ledensmulpartij en
een seizoensafsluit-kippenvleugelfestival.
Voor het eerst dit jaar zijn er geen zondagzettingen maar
nieuw zijn de dinsdagzettingen die samen met de avond- en
zaterdagzettingen de goedgevulde kalender uitmaken.
De Lindezangers zijn toonaangevend inzake medewerking
aan festiviteiten en inrichtingen in het gewest en daarbuiten,
en waren inrichter van gewestzettingen en gewestfeesten.
De lijfspreuk van Daniël: “Een dag niet met de vinken gespeeld, is een dag niet geleefd”.
neer je met drie of vier mensen dezelfde prestaties moet leveren als van zeven man, wordt dat op een bepaald moment van
het goede teveel! Met alle gevolgen van dien...
Op zo’n momenten moeten de spelende leden beseffen dat
het nodig is om ook eens de handen uit de mouwen te steken!
Leden die dit beseffen en dit dan ook doen, zijn een zegen
voor de maatschappij! En met trots doch zonder hoogmoed
kan ik zeggen: “Wij hebben die”! Wie deelneemt aan ons eetfestijn, is daar getuige van!
Maar, beste vrienden, dit biedt nergens een zekerheid tot
voortbestaan, hoe sterk een club het ook doet, de toekomst
is onvoorspelbaar! We zitten allemaal in hetzelfde schuitje: we
worden ouder, een ziekte, een overlijden, ieder detail kan fataal
zijn voor een vereniging en zo het einde betekenen. Niemand
van ons heeft het recht om een bestuur die ontslag neemt met
de vinger te wijzen, niemand doet dit zonder reden! Het kan
gewoon om privéredenen zijn, en daar komt geen bemoeienis
bij te pas!
We moeten die mensen bedanken omdat ze door de jaren
heen voor onze sport gevochten hebben. Als maatschappij
moeten we er vooral voor zorgen dat dit ook ons niet overkomt
en dat vrees geen bewaarheid wordt! Beste vrienden vinkeniers, daar is ook jullie bijdrage voor nodig. Een beetje respect,
een kleine dankbetuiging, een klein schouderklopje en geef ze
daarbovenop een ferme proficiat, en je mag er zeker van zijn
dat uw oude bestuursleden er nog enkele jaartjes bij doen!
Lucien Vandekerckhove

Ethologie
in onze kweekruimtes
Sinds mensenheugenis worden door allerlei vogelaars – zowel beroeps- als amateurornithologen – gedragingen van vogels bestudeerd. Met een moeilijk woord wordt die bestudering ethologie of gedragsbiologie genoemd. Ethologie is afgeleid van de Griekse woorden ethos en logos: ethos betekent
karakter en logos betekent leer.
Grondleggers
Dierengedrag wordt al heel lang bestudeerd. Aristoteles observeerde het al. Onderzoek naar het gedrag van dieren was
altijd een onderdeel van de biologie. Aan het eind van de18de
eeuw gingen Engelse en Duitse zoölogen het gedrag van dieren diepgaander bestuderen. De bekendste onderzoeker die
zich in de 19de eeuw met het onderzoek naar het gedrag van
dieren bezighield, was Charles Darwin. Hij schreef in zijn beroemde boek ‘The Origine of Species’ – dat de basis vormde
van de evolutietheorie – een hoofdstuk over het gedrag van
dieren en noemde dat gedrag ‘instinct’.
Pas in het midden van de twintigste eeuw werd ethologie, de
studie van diergedrag, een apart vakgebied. Grondleggers
van de moderne ethologie zijn de Nederlander Niko Tinbergen
en de Oostenrijkers Konrad Lorenz en Karl von Frisch.
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Lorenz kreeg in 1973 de Nobelprijs voor zijn onderzoek naar
inprenting bij vogels.
Tinbergen stelde dat een territorium voor een mannetje een
‘potentieel vrouwtje’ betekende, dus kans op paring gaf.
Observatie
Uiteraard is het zo dat wij kwekers alvast zelf voor een kweekruimte – lees territorium – zorgen en een vrouwtje beschikbaar bieden. Wij stellen dus zelf het koppel samen in de hoop
dat er iets van terechtkomt. En precies uit observatie van hun
bezigheden in onze volière, box of bak zijn we in staat een
heleboel te leren.
Zo kunnen we observeren hoe een pop die paarklaar is zich
gedraagt, welke signalen ze geeft, hoe nestbouw aangepakt
wordt, hoe een pop zich gedraagt als de leg eraan komt, welk
broedgedrag ze vertoont, hoe het voederproces zijn gang
gaat, hoe een nieuwe kweekronde gestart wordt, en dergelijke meer. Heel vaak wachten ervaren kwekers dergelijke signalen af om bepaalde handelingen te stellen; ze herkennen
aan het gedrag van de pop wat eventueel met de man dient
te gebeuren.
Daarnaast is het ook heel interessant te observeren hoe de
kweekman zich gedraagt: neemt hij zelf initiatief of wacht hij
op signalen van de pop om over te gaan tot baltsgedrag, volgt
hij alert de pop, welke geluiden maakt hij, stoort hij de pop, is
hij misschien (te) agressief, hoe gedraagt hij zich tegenover
jongen, helpt hij voederen als hij bij de pop blijft? Stuk voor
stuk bijzonder interessante waarnemingen om er in de toekomst eigen voordeel uit te halen.
Zelf heb ik het geluk elke morgen, middag en avond ruim tijd
te hebben om mijn kweekparen in alle rust gade te slaan. Precies tijdens die observatiemomenten kan je het geluk aan jouw
kant hebben en af en toe merkwaardig gedrag aanschouwen.
Ik prijs me gelukkig een bijzonder tamme pop te bezitten die
onverstoord verder scharrelt en nestmateriaal blijft verzamelen op nog geen halve meter van mij af. Haar man is er ook
een die zich er niets van aantrekt of ik sta te gluren of niet.
En precies bij die man merkte ik bijzonder gedrag op. Nooit
eerder zag ik zoiets, hoewel ik al sinds 1983 door de kweek
ben gebeten. Wat hierna volgt, is een beschrijving, zonder er
een interpretatie aan te geven, van het gedrag van die man.
Merkwaardig
Wanneer de pop heen en weer vliegt, laat deze man, zoals
bij vele kwekers wel het geval is als de pop paarrijp is, altijd
opgewonden gehit horen. Tot hier niets merkwaardigs. Anders
wordt het als de pop met de bek vol nestmateriaal opvliegt:
af en toe, wanneer ze zich op één of andere zitstok neerzet,
plaatst de man zich net achter haar en strijkt, stil en snel tjokkend, zachtjes met zijn kop over haar stuit. Bovendien volgt hij
haar dan soms naar het nestpotje waar ze haar nestmateriaal
schikt en vastdrukt met die voor kwekers wel bekende bewegingen. En nu komt het: wanneer de pop haar nest verlaat,
gebeurt het af en toe dat de man zelf snel in het nestje wipt en
eveneens, precies zoals poppen doen, het nestmateriaal nog
eens goed aandrukt!
De eerste keer kon ik mijn ogen niet geloven; in geen enkel
naslagwerk over vinken staat immers zo’n specifiek mannelijk
gedrag vermeld! Meer zelfs, steevast vermeldt men dat nestbouw uitsluitend de taak van de vinkenpop is!
Waarom deze man dit gedrag vertoont, is mij een raadsel. In
elk geval kijk ik volgend seizoen uit naar het verdere gedrag
van deze knaap. Krijg ik nog andere merkwaardige gedragingen te zien van hem?
Verder denkend, misschien is er bij onze kwekers nog wel
merkwaardig gedrag – zij het van pop of man – vast te stellen.
Het zou ons plezieren daarvan ook iets te lezen in ons blad.
Vrienden kwekers, grijp je klavier of pen en laat ons weten
welke intrigerende en/of verrassende gedragingen jullie ooit
opgemerkt hebben!
Rik Tanghe

Dat is nu eens de waarheid
Men staat er soms niet bij stil... maar toch even rekenen.
We gaan eens terug naar de Belgische frank. Volgende tekst
bevat enkel bedragen in Belgische frank!
Wie zou er in 2001 gedacht hebben dat één pintje op café
drinken ons 100 tot 150 frank zou kosten? Totaal onmogelijk,
in deze omstandigheden zouden we zelfs het café niet binnengestapt zijn.
Konden we ons voorstellen dat we 160 tot 200 frank zouden
betalen voor een belegde sandwich, of 500 tot 600 frank voor
een gewone dagschotel in een goedkoop restaurantje? Gelukkig heb je aan het frietkot een kleine portie friet met een
beetje stoofvleessaus en een potje mayonaise voor 250 frank.
Het is nu totaal normaal om tot 800 frank te betalen om je
haar te laten knippen, en ik heb het alleen over mijnheer, op
bezoek bij de herenkapper. Stel je voor dat je graag een sigaretje rookt! Dan betaal je nu maar liefst 256 frank per pakje.
En ondertussen heb je 40.000 frank nodig om je mazouttank
even bij te vullen, terwijl je een kleine 4000 frank nodig hebt
om je auto vol te tanken.
Met één miljoen frank koop je nu nog juist een modale familieauto. Nu moet het jonge koppeltje zowat 6 tot 12 miljoen gaan
lenen om een bescheiden woning te kunnen aankopen, die
helemaal niet lijkt op een paleis maar waar nog een hoop werk
aan is eer ze bewoonbaar kan verklaard worden.
Wie zou ooit gedacht hebben dat je destijds met een maandinkomen van 40.000 tot 50.000 frank zou doorgaan voor een
arme drommel?
Het was in ons belang dat de euro ingevoerd werd, zeggen
ze, maar ik heb er een andere mening over!! ...EN JULLIE??
Philippe Dewaele
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REEKS PROMOTIE
Volgnr.

Vogel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

CARLO
DOLF
PIET
TIBO
RAIKO
PIET
RIVALDO
VLIEGMACHINE
OMER
WOODY
ERIC
BORAD
MASERATI
RUNNE
EDDY
THIJS
JOT
NESTJE
JULES
HAPJE
JENS
SIS
ROMELU
SIMON
TIESTE
MAGIC
TOMPOES
BERTJE
RAPID
FRITZ
FORLAN
TOMBA
MARCO
BARTOLI
DUTSKE
CENTEZA
RUNE
SEPPE
PIPO
TOMMEKE
LUC

Eigenaar

VAN HOE RITA
VANOVERBERGHE GEERT
SNAUWAERT ROGER
VAN NIEUWENHUYZE WILLY
BLEYAERT ANDY
BAERT CINTHE
VAN DER STOCKT GUNTHER
VAN STEENBRUGGHE R.
DE KEYZER HENRI
DENIJS JOHAN
LIPPENS BERTRAND
DEVRIESE LUC
HUYVAERT FILIP
VAN DE PUTTE BERTRAND
VERMEERSCH DANIEL
VANBOSSEL MARCEL
PRIEM BJORN
DEMEULENAERE RUDI
VERHAEST RUDY
VANHOUTEGHEM PASCAL
HOUTHOOFD LUCIEN
KETELS JOREN
CALLENS DAVID
CARLIER LUCIEN
DE CLERCQ CARLOS
TRUYAERT SANDRA
SOMERS INGRID
DE PESTEL MARC
CALLEWAERT EDDY
FREDERICK WILLIAM
DELAMEILLIEURE JOHAN
VERHAEST RUDY
ROELAND RUDI
BLANCKAERT KATIA
HOSTE SUZANNE
SABBE WILLY
VANDERIVIERE FRANK
CHRISTIAENS RIK
DE VREESE ROGER
DESANGHERE DANIEL
VANDEWALLE GUIDO
SCHARREKOPKE KINDT NADINE
BENY
DHOSSCHE ANNIE
NORBERT
VELGHE JACQUES
ZAMFIER
LEFEBVRE NOEL
CHAYENNE
LAZOU CHRISTINE
LIAM
AELVOET WIM
MARCUS
VALCKE BENNY
DOLLY
VAN HOUTTE SYLVAIN
TIMO
TAVEIRNE SHARON
LUDWIG
DELBAERE CHRIS
RIK
ALLARY KAMIEL
BOLLE
DUFOUR THOMAS
KAMBO
DE BAETS ARSEEN
KOKKY
NOLLET ERIK
BIANCA
DEBEER GERMAIN
DANNY
DEBRUYNE DINO
NICK
GRYMONPREZ FRIEDA
STAF
LEIRENS URBAIN
AARON
VAN DE VELDE ETIENNE
BAETSKE
DEBAETS DYLAN
ALEXI
TRUYAERT JONAS
WIM
DE MEYER JULIE
LEENTJE
BONNY RACHEL
SAM
DEVOS FILIP
MERCKX
VERSTAEN KRISTOF
JENNES
VAN HOUTTE SYLVAIN
STEVE
VERFAILLIE RUDY
DRAGONDER DE SUTTER GODELIEVE
BAUWER
ONRAEDT FREDDY
MUSTIE
COUSSENS TOM
FRANKY
KETELS ROGER
BOROQUITO
DEFOIRDT KATRIEN
HUX
SOENEN FRANCIS
SEM
NACHTERGAELE LUCIEN
VETTEL
CLYBOUW CHRIS
MARCO
TOP ANDRE
PADROO
HUISSEUNE PIERRE
BINGO
DECADT GIANNI
FRANSKE
CALLENS DIRK
NONKEL
VAN QUAETHEM DANIEL
GOEPY
DEMOEN PAUL
MAROEF
TYTGAT HEIN
CHRIS
DE WITTE EDDY
KRISTA
ROGGE GABRIEL
PIERKE
VAN LYSEBETTENS J.-PIERRE
DINO
BULCAEN KURT
MAX
VERLE EMIEL
STIER
VANDENBOGAERDE CYRIEL
BOBO
DESCHUYTTER KYARA
JENS
INGELS ANNE MARIE
BOB
WINDELS CHRISTINE
CHOEKE
MEERSCHAERT WILY
ROBIN
BATSLEER NATASCHA
TIM
SPEECKAERT GEORGES
DANNY
WOLLEGHEM DANIEL
KENZO
LEUS KRISTIAAN
TIM
BOLLE SABINE
OLYMPUS
HACKX KEVIN
AMIGO
GOUBEIR ERIC
GEORGES
VAN RYCKEGHEM SONJA
RIK
DE PUYDT HANS

Gemeente

Gewest

BACHTE-MARIA-LEERNE AALTER

BELLEGEM
OOSTROZEBEKE
LOVENDEGEM
AALTER
VARSENARE
DENDERHOUTEM
HOFSTADE (O.-VL.)
RUDDERVOORDE
TIELT
ZULTE
TIELT
KNESSELARE
KANEGEM
ZWEVEZELE
VELDEGEM
KUURNE
GITS
LICHTERVELDE

MOESKROEN
INGELMUNSTER
GENT
BRUGGE
TORHOUT
NINOVE
AALST
ZWEVEZELE
TIELT
ZULTE
TIELT
AALTER
TIELT
ZWEVEZELE
GISTEL
KORTRIJK
TORHOUT
ZWEVEZELE
WORTEGEM-PETEGEM KRUISHOUTEM
KACHTEM
ARDOOIE
GITS
TORHOUT
AARSELE
TIELT
OOSTROZEBEKE
SINT-ELOOIS-VIJVE
LENDELEDE
INGELMUNSTER
MEULEBEKE
ARDOOIE
ZWEVEZELE
ZWEVEZELE
ST.-JORIS (BEERNEM) BRUGGE
WAKKEN
TIELT
SINT-ANTELINKS
NINOVE
LICHTERVELDE
TORHOUT
LICHTERVELDE
ZWEVEZELE
EREMBODEGEM
AALST
SCHELDEWINDEKE
GENT
OUDENAARDE
OUDENAARDE
IZEGEM
IZEGEM
TIELT
TIELT
DEERLIJK
VICHTE
BELLEM
AALTER
VELDEGEM
TORHOUT
ICHTEGEM
TORHOUT
ZWEVEZELE
ZWEVEZELE
ZEVERGEM
OUDENAARDE
IZEGEM
IZEGEM
EVERGEM
AALTER
MIDDELKERKE
GISTEL
MAARKEDAL
GAVERE
KORTRIJK
KORTRIJK
WAREGEM
WAREGEM B
ICHTEGEM
ZWEVEZELE
LENDELEDE
IZEGEM
OUDENBURG
GISTEL
MEULEBEKE
TIELT
MEIGEM
AALTER
GITS
TORHOUT
BRIELEN
IEPER
STEENKERKE (W.-VL.) VEURNE
LICHTERVELDE
TORHOUT
HERZELE
BRAKEL
SEMMERZAKE
GAVERE
PITTEM
AALTER
KOOLSKAMP
ZWEVEZELE
LOTENHULLE
AALTER
EERNEGEM
GISTEL
ROESELARE
TORHOUT
OESELGEM
ZULTE
WAREGEM
WAREGEM B
KLERKEN
HOUTHULST
ADEGEM
KNOKKE
OUDENBURG
GISTEL
RUISELEDE
AALTER
OLSENE
ZULTE
OOSTROZEBEKE
AVELGEM
GITS
TORHOUT
MACHELEN (O.-VL.)
KRUISHOUTEM
EERNEGEM
TORHOUT
LANGEMARK
IEPER
BEERNEM
BRUGGE
ROESELARE
OOSTNIEUWKERKE
TIELT
TIELT
MEULEBEKE
TIELT
ESEN
HOUTHULST
WEVELGEM
KORTRIJK
PITTEM
INGELMUNSTER
AARSELE
TIELT
EEKLO
AALTER
WAREGEM
VICHTE
DENDERLEEUW
DENDERLEEUW
ZULTE
ZULTE
GISTEL
GISTEL
SIJSELE
BRUGGE
OOSTROZEBEKE
WAKKEN
KOOLSKAMP
ZWEVEZELE
OEDELEM
BRUGGE
SLEIDINGE
GENT
ZARREN
TORHOUT
LEDE
AALST
ICHTEGEM
ZWEVEZELE
TORHOUT
TORHOUT
MOORSLEDE
ZONNEBEKE
TIELT
TIELT
MERENDREE
DEINZE

Totaal

Prijs

5807
5806
5804
5800
5797
5787
5781
5780
5764
5759
5758
5754
5710
5710
5693
5689
5680
5674
5673
5672
5662
5660
5657
5631
5625
5621
5617
5616
5616
5612
5605
5598
5594
5589
5586
5576
5572
5570
5560
5556
5551
5550
5537
5512
5503
5503
5500
5500
5497
5490
5485
5484
5482
5475
5475
5470
5460
5456
5451
5448
5438
5435
5422
5407
5404
5404
5402
5397
5397
5396
5394
5391
5388
5385
5379
5373
5371
5362
5352
5351
5349
5343
5340
5329
5327
5326
5326
5325
5320
5317
5313
5311
5311
5306
5303
5298
5293
5291
5285
5281
5275
5274

€ 20,00
€ 17,00
€ 15,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
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Volgnr.

Vogel

Eigenaar

Gemeente

Gewest

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

VADIS
PATRON
FLURK
LUCKYLUC
ROB
ARON
BERTJE
RIK
CELINETJE
RONALDO
MIKA
DIRECTEUR
KLOPPER
EDDY
SPIDI
PIRLO
PRUTS
SUAREZ
MAESTRO
BILLY
STEF
NIELS
BERT
TAREK
SHREK
SEPPE
RAMBO
HAPPY
YARO
JULIO
HENRY
JASPER
MOESTIE
BEN
NIC
LORRY
RIK
KASPER
OBAMA
TIM
JAIMY
COBRA
ROBBY
MARCO
VLEKJE
STYBAR
JHON
BONO
DAFALGAN
SAM
GUST
GASPARKE
YONI
MIZIE

DE GROOTE MARC
DE VREESE ROGER
VANDENBOGAERDE ROLAND
HUYVAERT FILIP
VAN DER WILDT BARBARA
ROELAND RUDI
DENEVE JOHNNY
TACK HECTOR
HOSTE JOHNY
TAVEIRNE SHARON
BRUYNOOGHE FRANCK
SOETE KATLEEN
EGGERMONT LUC
WELVAERT ROMAIN
TALLIEU ERIC
GILLEWY ROBERT
ROELENS MONIQUE
BEERT FREDDY
DE KEYZER DIRK
ANSEEUW HENRIETTE
BUYLTYNCK MARC
LIPPENS NICOLE
LINGIER NOEL
ROTSAERT ERIC
HAEK ROBIN
MAUROO MONIQUE
ROSSEL GODELIEVE
VROMAN ARSENE
DE BRUYNE ISABELLE
SUFFYS WIM
DELAMEILLIEURE JOHAN
DUCASTEELE WILLY
MARTENS CARINA
VANDEVYVER KOENRAAD
MAUDENS MARTIN
ROSSEEL SARAH
GHESQUIERE JOSE
MORTELE ANDRE
GILLEWY ROBERT
SCHELSTRAETE FRANK
ANDRIES MARIE JEANNE
VANDENBUSSCHE ANNE MARIE
VANDENDRIESSCHE JACQUES
VANHOUTEGHEM JORDI
VERSCHEURE MARIE THEREZE
DE CORTE NICO
DUMAREY JULIEN
EGGERMONT DORINE
LEPOUTRE JOLIEN
SEYNAEVE LUCIEN
MAES RENE
WANDELS ANTOIN
DE JAEGHER MARCEL
MATHIJS YVES

HANSBEKE
BELLEM
VICHTE
KNESSELARE
KUURNE
EREMBODEGEM
OUTER
SINT-BAAFS-VIJVE
INGELMUNSTER
ICHTEGEM
ARDOOIE
LEDEGEM
KERKHOVE
SIJSELE
VELDEGEM
ZWEVEZELE
LICHTERVELDE
LOTENHULLE
ASPER
WINGENE
AALTER
SINT-BAAFS-VIJVE
AARTRIJKE
RUDDERVOORDE
LICHTERVELDE
WAREGEM
OOSTENDE
TIELT
WAARSCHOOT
LAUWE
LICHTERVELDE
DADIZELE
AALTER
ROESELARE
GERAARDSBERGEN
ICHTEGEM
LANGEMARK
TORHOUT
ZWEVEZELE
WONTERGEM
ZERKEGEM
OEDELEM
WAREGEM
OUWEGEM
OEKENE
RUISELEDE
KOEKELARE
WAREGEM
DIKSMUIDE
EERNEGEM
WAREGEM
ASPER
ST.-JORIS (BEERNEM)
KRUISHOUTEM

AALTER
AALTER
VICHTE
AALTER
KORTRIJK
AALST
DENDERLEEUW
SINT-ELOOIS-VIJVE
ARDOOIE
ZWEVEZELE
TORHOUT
OOSTNIEUWKERKE
AVELGEM
BRUGGE
TORHOUT
ZWEVEZELE
TORHOUT
AALTER
OUDENAARDE
ZWEVEZELE
AALTER
SINT-ELOOIS-VIJVE
TORHOUT
ZWEVEZELE
TORHOUT
WAREGEM A
GISTEL
TIELT
AALTER
MENEN
TORHOUT
OOSTNIEUWKERKE
AALTER
GISTEL
BRAKEL
TORHOUT
IEPER
TORHOUT
ZWEVEZELE
WAKKEN
GISTEL
BRUGGE
WAREGEM A
KRUISHOUTEM
OOSTNIEUWKERKE
TIELT
GISTEL
VICHTE
TORHOUT
GISTEL
WAREGEM A
OUDENAARDE
AALTER
WAKKEN

Totaal

Prijs

5269
5269
5268
5265
5261
5258
5257
5257
5256
5256
5249
5245
5235
5225
5220
5209
5208
5206
5198
5197
5183
5177
5169
5165
5159
5158
5140
5140
5137
5134
5132
5127
5117
5115
5108
5101
5100
5096
5093
5072
5067
5066
5066
5059
5059
5054
5051
5043
5042
5037
5034
5033
5033
5012

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

ook hulde gebracht aan kampioen Roger Dhont en eveneens
aan Georges Noppe, Vera Desmet en Romain Furniere. In het
namiddagkampioenschap schitterde Romain Furniere als namiddagkampioen en verder in de namiddagrangschikking eisten Krist Furniere en Filip Santens hun plaats op.

Allen viel eeuwige roem te beurt. De kampioenen werden hun
medaille, een bloem of trofee en een bijhorend prijzenpotje
overhandigd. Jacques wist bij elkeen die de revue passeerde
een vlot verslag te brengen van de afgeleverde prestaties, en
ons zodoende op ludieke wijze het voorbije seizoen terug levendig voor ogen te halen.
Onze sponsor-weldoeners wisten nog een extra duit in het prijzenzakje te doen. Sponsor De Goudkust schonk ook dit jaar
terug twee gelukkigen een prachtige klok. Onder de deelnemende leden aan het Kampioenschap van België – dit jaar
voor De Manezangers een thuiswedstrijd – en het Kampioenschap van West-Vlaanderen werd ook een winnaar geloot die
op deze manier zijn inzet beloond zag met een waardebon.
Inzet wordt beloond en zo zou het altijd moeten zijn bij de vinkensport. Ook weldoenster Hilda van De Goudkust wist in haar
enthousiasme nog snel twee aantrekkelijke waardebonnen uit
te schrijven om zodoende nog meer aanwezigen tevreden te
kunnen stellen. Een gewaardeerd initiatief, waarvoor dank.

Koning en kampioenen werden gehuldigd bij
De Manezangers Nieuwenhove-Waregem

Was er die avond een lottotrekking geweest, dan was Thierry
Declerck zeker als miljonair huiswaarts gekeerd. Het geluk
bleek die avond bij elke loting zonder twijfel voor hem gereserveerd. Echter, gezien de kinderhand die de loting voltrok, nog
steeds als ‘onschuldig’ kan worden bestempeld, willen we hem
dit geluk alleen maar van harte gunnen!
Ook hier vervulde Jacques zijn taak met glans en wist hij het
‘spektakel’ tot op het einde in goede banen te leiden. Etienne
kon zien dat het goed was, zoals het een oud-voorzitter betaamt. Verder werden nog de nodige stickers verkocht voor het
komende Kampioenschap van België.
We konden terug tevreden en voldaan huiswaarts keren. En
krijgen we, zoals dit de afgelopen jaren reeds bleek, nog ettelijke lange wintermaanden te verduren, toch zal de herinnering aan deze avond hartverwarmend werken. Een seizoen is
afgerond en zeker is dat er volgend jaar een nieuw aankomt.
Bedankt aan het bestuur en uiteraard ook aan alle aanwezigen om deze avond te laten welslagen. Verder rest ons alleen
nog afspraak te maken bij het krieken van de lente in onze
Nieuwenhoofse reke!
Wim Deveugele

Ook dit jaar vierden, op de eerste zaterdag van oktober, De
Manezangers hun koning en kampioenen. Al kunnen de vinken hun rust momenteel gebruiken, de vinkeniers daarentegen hebben nog belangrijke afspraken in hun agenda staan.
Zo staat de hulde zeker vetjes vermeld. Zeg maar dé feestelijke avond waarop successen en tegenslagen met een hap
en het nodige drankje worden doorgeslikt, om ons vervolgens
zonder enige belemmering te gaan focussen op een volgend
seizoen.
De avond ging van start met de koffietafel, zeg maar de zachte
aanloop tot de feestelijke avond. Het kopje koffie zorgde meteen voor de nodige warmte en maakte de baan vrij voor een
vriendschappelijke babbel. Het bijhorende borreltje, aangeboden door de koning en kampioenen, droeg daar evenzeer toe
bij.

Vanaf 19 uur werd het vat aangeslagen en kon het aperitief
rijkelijk gaan vloeien. De traiteur wist ook dit jaar zijn weg naar
‘het kleine café’ te vinden en stalde het buffet uit. Het varkenshaasje met groentekrans en frietjes kon op heel wat bijval
rekenen. Voor de vinkenier geen zesgangenmenu, maar wel
eenvoudige, heerlijke kost. Eenvoud en vriendschappelijkheid
zijn waarden die hoog in het vinkeniervaandel worden gedragen. Gelijk de vinken het hele jaar door worden verwend, zo
worden hun baasjes extra in de watten gelegd op het jaarlijkse
souper.
Na de maaltijd werd het glas aangetikt en werd de nodige stilte afgedwongen in de zaal. Etienne coördineerde en Jacques
Declerck kon het ‘spreekgestoelte’ beklimmen.
Werd in juli koning Filip al gekroond, Jacques mocht nu in
oktober ook Pierre Caveye tot koning uitroepen. Verder werd
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Kampioenenviering 2013 bij De Dappere Zangers in Zwevezele

Zittend v.l.n.r.: Geert Vankeirsbilck, Daniël Vermeersch, Irma Mannens, Ingrid Somers, Willy Van Nuffel, Joris Vanwalleghem, Freddy Pattyn.
Rechtstaand v.l.n.r.: bestuursleden Joseph Baert, Sylvère Belaen, Noël Gillewy, Ronny Belaen, Robert Gillewy, Eddy Degheldere en Danny Vanwalleghem.

Sinds jaar en dag is de derde zondag van september bij KM
De Dappere Zangers in Zwevezele voorbehouden om alle
kampioenen en laureaten van het voorbije speelseizoen te
huldigen. Op 15 september ll. waren tweeënzeventig leden,
familie en vrienden om 12.30 u. aanwezig in het cultureel centrum De Wissel.
Het eerste punt op het programma was het nemen van een
foto van alle gelauwerden, samen met het bestuur. Ik maak
van de gelegenheid gebruik om, in naam van het bestuur, de
fotograaf van De Wingense Krant te bedanken om deze foto te
mogen publiceren in ons A.Vi.Bo.-blad.
Vervolgens werd ons een feestelijke maaltijd aangeboden,
bestaande uit tomatensoep met balletjes; gebraiseerde beenham met saus naar keuze, kroketten en allerlei warme groenten en fruit.
Wanneer iedereen zijn buikje vol had gegeten, nam onze huidige lokaalhoudster Rita Deprouw de micro ter hand. Zij wist
ons te vertellen dat zij eind dit jaar stopt als lokaalhoudster.
Natuurlijk werd Rita op passende wijze in de bloemetjes gezet.
Dan was het moment aangebroken om over te gaan tot het
‘officiële’ gedeelte van de dag, ingeleid met het traditionele
woordje van onze secretaris Eddy.
Alle gehuldigden werden één voor één, letterlijk en figuurlijk, in
de bloemetjes gezet. Willy Van Nuffel is nu met zijn Eclair onze
nieuwe en voor minstens één jaar lang regerende koning! Zijn
lieftallige echtgenote Ingrid Somers werd met haar Tompoes
algemeen kampioen. Vogel Pruts van Geert Vankeirsbilck
werd laureaat 80%, vogel Stoemp van Freddy Pattyn laureaat
70%, vogel Pedro van Joris Vanwalleghem laureaat 60% en
vogel Willy van Daniël Vermeersch laureaat 50%. Vrouwelijke
kampioene blijft ook dit jaar Irma Mannens met vogel Kilo, en
tot slot de nieuwe zaterdagkampioen is vogel Slisse van Geert
Vankeirsbilck.
Iedereen kon terug naar zijn plaats met diploma en bijhorend
driekleurenlint met medaille, een mooie plant, een prachtige
vinkenkooi en een enveloppe met een financieel steuntje. Alle
overige aanwezige leden, die met dezelfde vogel negen ritten
in eigen maatschappij hadden gespeeld, kregen ook nog een
geschenk.

Na dit alles konden wij gezellig verder babbelen bij een deugddoende kop koffie met een lekker stuk taart. Zo te horen staan
er reeds een aantal nieuwe beloften klaar om volgend jaar
de strijd aan te gaan met de huidige kampioenen. Het belooft
opnieuw spannend te worden...
Om te eindigen wil ik opnieuw, in naam van alle aanwezigen,
al onze bestuursleden bedanken voor het vele werk dat zij jaar
na jaar blijven presteren om ons, vinkenliefhebbers, verder de
gelegenheid te bieden om maximaal te blijven genieten van
onze liefhebberij, de vinkensport!!
Willy Deman

Lokaalhoudster Rita Deprouw, samen op de foto met onze trouwe
secretaris Eddy Degheldere.

Kampioenenviering bij ’t Gezang van de Bottenhoek
Sint-Lodewijk Deerlijk

Op 27 oktober 2013 ging onze kampioenenviering door. Werden gehuldigd: koning Marijke Vandenbogaerde, eerste kampioen
Ruud Callewaert, tweede kampioen Gerrit Windels, eerste kampioen 45% Jolien Douterloigne, tweede kampioen 40% Denise Demuynck, koningin Beatrice Demullie, koning 2 namiddagzettingen Ivan Callewaert, koning 2 voormiddagzettingen Rik Christiaens
en jeugdkampioen Jolien Douterloigne.

1993 voor dummy’s (deel 4)
April ’93. In het A.Vi.Bo.-blad nr.
13 van 7 april ’93 staat op het
1ste blad al een artikel van Lionel Watteny uit Lichtervelde. Hij
maakte reclame voor het 25ste
Kampioenschap van de Vriendenkring. Maar dat kon niet het
25ste zijn, want ikzelf was de
bezieler en stichter van de zetting voor vriendenkringers. De
1ste zetting vond plaats in Zwijnaarde in 1971. Eéntje per jaar
maakt dat er slechts 23 gepasseerd waren. Ergens moet er iemand in die voorbije 23 jaar er
eentje hebben bijgeteld. Ik zal dat eens uitzoeken.
In 1993 begon het seizoen pas na 15 april. In verscheidene
artikels lees ik dan ook iets over het opkooien van de speelvogels, zaken die meestal gebeuren in februari en begin maart.
Sommige vogels moet men vroeg opkooien in de speelkooien
en andere iets later, omdat ze ook later op drift komen. In ’93
waren er nog te verleren uitheemse vogels. Dat was nog een
zorg apart. Heden zijn het allemaal gekweekte, minder sterke
vogels. Toch zijn er nog late en vroege zangers.
Op blz. 2 weer een artikeltje over een zetting voor kleine vogels
in Sleidinge. André Van Steenbrugghe, een oud-collega champetter zou de zetting inrichten, en daarbij werd in die tijd 5000
frank bijeen gekregen om die zetting in te richten bij de zoon
van de toenmalige en huidige voorzitter facteur Albert Veirman.
Op blz. 4 een artikel van Linda Monnaers-Galle uit Zomergem:
“Een vinkenier gaat ook met vakantie. De krokussen steken
hun kop op, de vogeltjes beginnen te fluiten, de bomen worden
wakker, de lente hangt in de lucht”. Zo begint haar artikel. Alles
werd in gereedheid gebracht om de week daarop te kunnen
vertrekken, maar eerst en vooral een weekje vakantie. De kust
of de Ardennen. Manlief koos voor de Ardennen omdat daar in
het begin van de lente veel vogels te horen zijn. Zangvogels,
bedoelde hij, want aan de kust zijn het alleen de meeuwen die
schreeuwen. Denk maar aan het wondermooie liedje van Jan
Verbraeken: aan het Noordzeestrand, stil en verlaten... enz.
Tijdens het weekje Ardennen kwam een vriend verzorger de
vogeltjes voederen en onderhouden. De zaterdag werd met
bekwame spoed de terugreis aangevat om zeker op zondagmorgen present te zijn op de zetting.
Op dezelfde bladzijde een artikel van René Reymen uit Alken:
“Geluk bij een ongeluk”. Eind februari ’93 wilde voornoemde
zijn speelvinken opkooien en ze dus uit de ruibakken halen. Bij
het uithalen ontsnapte een jonge geringe vogel uit de laatste
bevoorrading ’92. Hij had vergeten de deur van zijn hok te sluiten, na het binnentreden. Met spijt in zijn hart zag hij de vogel
terug van zijn vrijheid genieten. Meer dan 14 dagen later belde
zijn broer hem, dat er een vink lag onder het venster van zijn
slaapkamer. De vink was vermoedelijk tegen het venster van
zijn slaapkamer gevlogen en was op de grond blijven liggen.
De vink leefde nog. Dadelijk is René naar zijn broer gereden.
Daar vond hij een vinkje in ademnood. Ze gaven enkele druppels water aan het vinkje, omdat er bloed was in de bek van
het diertje. De vogel droeg een ring. Het vogeltje werd meegenomen naar huis. Groot was zijn verbazing toen hij zag dat
de vogel de ring droeg van de ontsnapte vink bij hem thuis,
14 dagen eerder. Dus was het zijn vogel die enkele kilometers
verder heel toevallig tegen de ruit vloog. Toen de nacht viel
was de vogel nog altijd in ademnood en lag het ineengetrokken in zijn kooitje. De dag daarop zat de vogel recht en was die
ademnood voorbij, een wonder dus. Maar, ondanks de beste
zorgen ging de vogel er toch op achteruit en is het na vier
dagen gestorven. Jammer, maar helaas. Heel toevallig heb
ik in datzelfde jaar ook iets dergelijks voorgehad. Tijdens het
speelseizoen was ik mijn vogels, in de speelkooien, aan het
kuisen. Ik had dan een tweejarige vogel, een tamme vogel, zijn
naam ben ik vergeten, ik had er dan nog maar twee keer mee
gespeeld, bij de kleine vogels (zettingen voor kleine vogels).
Hij had de twee zettingen samen nog geen 100 liedjes gezongen. Tijdens het kuisen ging de bel en er was volk voor mijn
winkel. Na ongeveer een kwartier was ik terug op het hok en
wat zag ik? De kooi moet op het afgeronde randje van de oude
kast (het onderste van een oud buffet) hebben gestaan en was
achteruit gegleden. Daardoor was de zaadbak eruit gevallen
met alle gevolgen vandien. De vogel was gaan vliegen. Na de
middag wilde ik verder werken aan de vogels en wat zag ik?
De vink zat op het verhoog (1 meter boven de grond) aan de
ingang van het oude duivenhok, gereed om het hok binnen te
vliegen. Dat was een wonder geweest, maar... hij vloog rakelings voorbij de deur en vloog de paardenstal van mijn buur
binnen, door een luchtgat boven een zijmuur. Mijn buur was
gaan werken en ik kon dus niet naar zijn stal. Weer een uurtje later zat de vogel weer op dezelfde plaats. Ik kon hem gemakkelijk tot op één meter naderen. Weer vloog hij weg, maar
nu naar de bomen achter mijn hok. Ik hoorde hem zingen. Hij
lachte me nog een beetje uit. Plots begon hij te pinken en vloog
weg, naar de achterliggende straat en hij zette zich boven op
het dak van een achterbuur. Hij begon te zingen, zeker 10 per
minuut. Hij zat daar zeker één kwartier en plots vloog hij op,
richting Zwijnaarde en weg was hij. Een uur nadien kwam een
bloemist, die 500 meter verder woonde, me zeggen dat er in
één van zijn serres een tamme vink zat. Hij kon dicht bij de
vogel komen, maar die vloog telkens weer op naar de ijzers
in het dak van de serre. Ik ging onmiddellijk mee met Gaston
(reeds een 10-tal jaar geleden overleden). Er was geen vogel
in de serre te bespeuren. Teleurgesteld keerde ik huiswaarts.
Nu zou hij wel definitief weg zijn. Ik wilde verder vogels kuisen
en wat zag ik, de vink zat opnieuw aan de ingang van het kot,
maar vloog onmiddellijk weer weg naar de bomen. Ik heb dan
een popje uit de volière gehaald en in een klein kooitje gestopt.
Ik zette de kooi onder de bomen op de grond en onmiddellijk
zat hij naast het kooitje. Dan heb ik het kleine deurtje van de
volière opengezet en de pop daar één meter in.
(zie vervolg blz. 6)
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1993 voor dummy’s (deel 4)
(vervolg van blz. 5)

Geen minuut later zat hij al te eten naast de pop. Ik ging er
naartoe en hij bleef rustig verder eten. Ik kon zonder problemen het deurtje van de volière sluiten. Ik stak de vogel weer
in zijn speelkooi en ging er twee dagen later mee gaan spelen
naar Sint-Amandsberg, een avondzetting. Ze speelden rechtover een bijlokaal op de grote hof van een klooster of kliniek.
Ik behaalde met die vogel de tweede prijs, nadat hij de eerste
tien minuten veel had staan finken. Zo zie je maar, wonderen
zijn de wereld niet uit.
Op blz. 6 een artikel (eigenlijk het 28ste vervolg) van: “Vervlogen Tijden” door mijn goede vriend wijlen Julien Beke uit
Knokke-aan-Zee. 40 jaar geleden (dat was dan in 1953) was
Julien als gewestleider gevraagd om te gaan jureren in Waregem, bij een prijskamp voor kooienmakers. Deze wedstrijd
ging door in café “’t Smisje”. Er waren veel mooie kooien, maar
één kooi stak erboven uit. De maker van de kooi werd dus
overwinnaar. Julien kocht de kooi. Er was slechts één nadeel
aan de kooi, de soort hout waarvan ze gemaakt was. Het was
een zachte houtsoort en bleekkleurig. Julien liet de kooi echter
door een meubelmaker bijwerken met een laagje fineerhout in
acajou. Het werd een prachtige kooi en één van zijn beste vogels, vogel Orson, speelde erin met als hoogste getal 759 liedjes. Het verhaal eindigt in mineur. Julien gaf de kooi ooit aan
een liefhebber om ze te laten namaken. De kooi keerde nooit
terug bij Julien. Onlangs heb ik nog een telefoontje gekregen
van zijn weduwe, waarbij ze mij en mij eega uitnodigde. Ik heb
ook zo weinig tijd maar toch ga ik ze eerstdaags eens gaan
bezoeken in villa “Vinkenslag”. Ik heb daarnet 1/2 uur gezocht
in mijn foto’s naar de naam van de villa van wijlen Julien Beke.
Wij huppelen verder naar het A.Vi.Bo.-blad nr. 15 van 14 april
’93. Op het 1ste blad een artikel van A. Baert uit Beveren-Leie:
“Moedig voortdoen”. Het gaat over de kwekers van allerlei vogels, maar in het bijzonder van inlandse vinken. Ik neem een
paar zinnen over. “Het is een onloochenbaar feit dat heel wat
doorzettingsvermogen van doen is om na tegenslagen, van
welke aard ook, verder te doen. Er is heel wat moed nodig,
na jaren van vergeefse pogingen in de kweek van Europese
vogels, wat meer is, in de kweek van inlandse botvinken, te
volharden en te slagen. Aan elke beginner-kweker zou ik de
raad willen geven: laat u niet direct ontmoedigen na een tegenslag, maar wees een wijze, koppige, volhardende Vlaming
met in het achterhoofd het spreekwoord “De aanhouder wint”.
Dit alles heb ikzelf aan den lijve ondervonden. Dat was 20 jaar
geleden, maar nu nog is de kweek niet gemakkelijk. Het is duur
en tijdrovend. De jaren zijn verschillend, echter ieder jaar doet
zich iets nieuws voor. Soms loopt alles gesmeerd, zonder veel
voor te doen en soms loopt alles verkeerd. Het voorjaar is te
koud. De eieren werden niet bevrucht. De jongen worden na
een paar dagen uitgeworpen. Een popje sterft terwijl ze jongen in het nest heeft. En wat mij eens overkwam, enkele jaren
geleden? De pop was aan haar derde nest bezig. Van de drie
poppen in de volière had zij alleen jongen gekregen. De jongen
van dat derde nest waren geringd en zouden een dag later
uitvliegen. Maar... ik kwam in de volière en de pop hing vast
aan een stalen nietje. Haar pootje was reeds zodanig rondgedraaid, dat alleen nog de peesjes intact waren. Ik heb haar
voorzichtig bevrijd en meegenomen in huis. Ik heb haar poo
tje met tape zoveel mogelijk vastgemaakt. Toen ik haar weer
losliet in de volière bleef ze op de grond zitten. Ik heb haar
drinken gegeven, maar ze bleef twee dagen op de grond van
de volière zitten. Haar jongen waren ondertussen uitgevlogen
en zaten te schreien om voedsel. Ik heb geprobeerd ze te voederen, maar dat ging niet. Drie van de vier zijn een paar dagen
later gestorven en eentje is er als bij wonder blijven leven. De
pop kwam erdoor, maar was haar ringpootje kwijt. Het jaar nadien vloog het popje heel vrolijk rond in de volière, doch ze
zat wankelend op de stokken. Ze kreeg één nest met eieren
doch deze waren niet bevrucht. Tijdens de rui van datzelfde
jaar lag ze dood in de volière. Wat voor mij heel belangrijk is,
is de zang van de kweekman. Enkele jaren geleden had ik een
kweekman gekocht bij een gekende liefhebber. De vogel had
zeer mooie zang, de laagzang en een soort ristjewie. Ik heb er
een paar zeer goede vogels uit gekweekt, die meestal de laagzang zongen en weinig ristjewie. Ik had een paar zeer rappe
vogels met enkel die ristjewie en deze vogels zongen enorm
rap, maar dikwijls werd er bij de tekenaars met de wenkbrauwen gefronst. Eén van die jongen werd later bij een collega
vinkenier afgekeurd. Er was twijfel tussen ristjewie en ristje (al
dan niet hoorbare w)ie.
Op blz. 2 een artikel van Johan De Poorter uit Eine: “Die goeie
ouwe tijd, of leve het moderne heden!” In 1993 draaide Johan
de klok 40 jaar terug, dus naar de jaren 50. Hij vergeleek de
tijden van toen en de tijd van ’93. Vroeger hadden de mensen
niets. Ik spreek van de gewone werkmensen. Er was toen nog
de 48 urenweek voor de fabrieksarbeiders, maar de mannen
die in de koolputten gingen werken (om meer te verdienen)
waren soms 14 uur weg van huis. Ze kwamen roetzwart thuis,
aten een beetje (dunne kost), sliepen en stonden om 4 uur
weer op. De bus op, twee uurtjes rijden, de mijn in, na 9 uren
eruit en weer twee uur de bus op. Die mannen verdienden wel
veel geld in vergelijking met de gewone fabrieksarbeiders. Johan vertelde verder: het was in die tijd al een hele prestatie om
eigenaar te zijn van een huisradio. Een eigen huisje was voor
velen een verre droom. De mannen trokken voor weken naar
Frankrijk om bieten te zetten, bieten te rooien, tabak te toppen, tabak te drogen in een ast en nog vele andere taken. Die
mannen met hun ‘ballesong’ (zo uitgesproken, maar het echte
woord is balluchon = boeltje = sac à dos) vertrokken voor weken. Een uitstap naar zee! Met de fiets ja, er was geen geld
voor de trein, bus of ander vervoermiddel. Toen ikzelf (geboren
1935) in de jaren 50 ging werken, was dat 8 uur in ploegverband (late of vroege beurt) van 5 tot 13 uur in de fabriek. Van
daar trok ik naar een boerderij in Menen of Ledegem om bieten te rooien, bieten te zetten, aardappelen te rapen, koeien
te melken op de wei, land om te ploegen, bieten op karren te
laden en te werken tot 20 uur ’s avonds. Dan reed ik met de

fiets naar huis om een beetje te eten en dan naar boven, want
om 4 uur moest ik er weer uit; wassen aan de Leuvense stoof,
eten en weer met de fiets naar Menen. De Kezelberg op en af
en zweten bij aankomst. Zoals Johan vertelde was op het platteland alles rustig en kalm. Soms was er slechts één auto per
dag die passeerde. Mensen zaten ’s avonds buiten te keuvelen
en over allerlei zaken te praten. Nu, zei hij (1993), vliegt iedereen naar huis met de auto. Er zijn haast geen fietsers meer
op de gevaarlijke wegen. Thuis, alles toe en naar de t.v. kijken.
De mensen verhuizen en kennen hun buren niet meer. Moeder aan de haard maakte vroeger zelf haar taarten en er werd
regelmatig een konijn geslacht. In ’93 heeft bijna niemand nog
konijnen. Nu zijn we nog twintig jaar later. Nu passeren jonge gasten op een fiets, brommer of auto en ze zijn aan het
sms’en. Ze lopen met allerlei apparatuur uitgerust. Zoals apparaten waarmee ze de koers, het voetbal rechtstreeks kunnen
ontvangen en dus op hun tablet alles kunnen volgen, dit terwijl
ze fietsen en/of op een brommer zitten. Onlangs passeerde
hier een jonge paardrijdster en ook zij was constant met zo’n
apparaat bezig. Ik zie veel bestuurders van auto’s die met hun
gsm bezig zijn terwijl ze een manoeuvre maken met de auto.
We zijn weer een beetje afgedwaald. Op blz. 3 staan de aankondigingen voor vrijdag 16 april ’93 (één) en zaterdag 17 april
’93. In Kuurne, bij “De Molenzangers” was dat de Grote Prijs
Etienne Vynckier en bij ons, in Zwijnaarde in lokaal De Meersbloem, was het de eerste rit van het jaarlijks gegeven ‘Superkampioenschap van de Kleine Vogel’. Dit kampioenschap werd
en wordt verspeeld over drie ritten. Iedereen kan superkampioen worden en kan dan gratis en voor niks komen eten op
ons jaarlijkse souper. Hij wordt dan ook nog eens speciaal gehuldigd. Wij bleven niet lang in dit lokaal omdat de uitbaters
niet geïnteresseerd waren in de vinken. Alleen de verkoop van
drank was voor hen interessant. De jaren dat we bij hen speelden, hadden we een gemiddelde van meer dan 100 vogels. We
hadden een prachtig, bij de deur liggend speelterrein. Het café
was moeilijk bereikbaar en er waren weinig parkeerplaatsen.
Er was ook veel heibel met wielertoeristen die lawaai maakten
en soms aan 40 km per uur voorbijraasden.
Op blz. 5 een art. van Traewelac: “Opnieuw suskewiet als slotzang”. Ik denk dat de naam Traewelac twee of drie personen
bevatte. Die mensen schreven dus samen artikels. Ik ben daar
natuurlijk nu zo zeker niet meer van. Ik geloof dat mijn oude
vriend wijlen Jef Callewaert me dat eens heeft verteld. De
schrijver ging ervan uit dat het oude, Vlaamse lied zou moeten terugkeren, de zuivere siskewie van de vroegere, echte
boomgaardvinken. Door de jaren heen is het liedje verbasterd,
in sommige gevallen herleid tot een samengedrongen liedje
met al dan niet wie op het einde van de zang. Dat is natuurlijk meestal gekomen door de verbastering van het liedje, door
het in de tijd verleren van walevogels. Die trekkers hadden in
hun prille jeugd een ander liedje geleerd en toen ze werden
verleerd, hielden ze een deel van hun oud liedje dat ze ombogen tot een wie als slotzang. Vroeger hoorde men soms vogels
die twee- of driemaal een volledig Waals liedje zongen en dan
als slotzang sewie, iewie, tjewie en andere op ie eindigende
zangen. Zoals ring tjin seweeuw, seweeuw sewie of ander
verwrongen slotzang. Wanneer dergelijke vogels dan nog hun
liedje afbraken, was het in feite uitheemse zang. Hij eindigde
zijn artikel met de zin: “Bij het einde van de 20ste eeuw moet
het duidelijk zijn dat alle ongeldige zang uit de reke verwijderd is, maar het is duidelijk, de tegenstellingen bestaan nog
steeds, misschien scherper dan ooit. De zang zal altijd een discussiepunt blijven in onze rangen. Hoe rapper de vogel zingt,
hoe meer wantrouwen er is bij de tekenaars”. Ikzelf blijf altijd
bij mijn standpunt, geleerd bij vele aanwezigheden op rechtbanken: “Bij twijfel gaat altijd het voordeel naar de verdachte”.
We zijn gekomen aan A.Vi.Bo.-blad nr. 16 van 21 april ’93.
Op de 1ste blz. het verslag van de Raad van Bestuur dd.
10/04/1993. De Raad van Bestuur stond dan nog uit volgende
personen: dhr. R. Van Oost, voorzitter; dhr. F. Declerck, eerste
ondervoorzitter; dhr. N. Vlaminck, tweede ondervoorzitter; dhr.
A. Defoor, bestuurder; dhr. L. De Schrijver, bestuurder; dhr. F.
Santens, bestuurder en dhr. W. Sablain, bestuurder.
In de rubriek K2: Briefwisseling en diversen, op blz. 2: “De
Gentse Vinkeniers, gewest Gent”. De maatschappij op zichzelf
bestaat tot 31.12.1993. Een maatschappij die de inventarissen van 31/01/1993 ingeeft van zijn leden blijft lid tot het einde
van het jaar. We noteren dat er geen zettingen meer zullen
ingericht worden daar er geen verantwoordelijk bestuur meer
is. We danken de gewezen verantwoordelijken om u het batig
saldo schenkt aan een liefdadigheidsinstituut. De leden blijven
verzekerd inzake verantwoordelijk ten opzichte van derden.
Op dat tijdstip is deze Gentse vereniging gestopt. Ikzelf ben
nog lid geweest van 1965 tot 1969 van deze vereniging, toen
nog in de Lieremansstraat. Ook vogel Luske, van een zekere
Vermeersch, de beste vogel van België op dat tijdstip, speelde
er elke zondag. Ik woonde dan nog in de stad Gent, omdat dit
verplicht was als politieman bij de stad Gent.
Op blz. 7 een artikel van de Thieltenaar, DTN: “De voeding,
het water”. Opgepast, zei hij, met uw vogelzaad, dat er geen
vochtigheid aan kan. Zet het steeds op een droge plaats. Koop
geen grote hoeveelheden, anders wordt uw zaad te oud en zit
er geen leven meer in. Hij gaf een volledige omschrijving hoe je
vochtig zaad kan ontdekken en wat de methodes zijn om daar
iets aan te verhelpen. Wanneer je met de (droge) hand door
het zaad woelt en het plakt aan je handen, dan is het verkeerd
en is het vogelzaad vochtig. Men kan een linnen zakje laten
maken en vullen met zout. Goed dichtmaken en op het zaad
deponeren. De vochtigheid trekt dan in het zout. Hij sprak ook
over muizen. Muizen zijn zeer gevaarlijk. Ze brengen ziekten
over en als ze in het zaad geraken, doen ze hun gevoeg in
het zaad. Wees karig, zei hij, met kempzaad. Gepelde haver
is beter. Wat het water betreft: neem geen risico met putwater
of bronwater. De dag van vandaag (’93) heeft men geen zuiver
bodemwater meer. Volgens DTN mag u nooit uw vingers in
de drinkpot steken, wegens gevaar voor besmetting van het
drinkwater. Om een drinkpot zuiver te houden, gebruikte hij
twee drinkpotten. Hij veranderde elke dag van drinkpot en de
pot die vrij was, werd gevuld met water en bleekwater. Zo was

er elke dag een pot die zuiver was van ziektekiemen. Ikzelf
heb tijdens het seizoen niet de tijd om elke dag het water te
verversen. Ik weet één ding: de drinkpot die groen geworden
is, wordt niet elke dag verwisseld, maar om de twee à drie dagen met alleen vers water gevuld. Het water in het met groene
algen gekeurde drinkpotje is kristalhelder. ‘Vuilaards’, en dat
heb je veel bij die kwekelingen, worden wel om de twee dagen
ververst van water. Soms wordt er een trucje gebruikt om de
vogel te beletten zijn gevoeg in het water te deponeren. Ik heb
ook al ondervonden dat vogels die zwaar hun drinkpotten bevuilen niet lang leven.
Verder op deze blz. in de rubriek “Rouw” een paar voor mij welbekende namen. Het gaat om het overlijden van Daniël Vynckier, vader van mijn vrienden Etienne Vynckier en schoonvader
van Chantal Herpoel uit Kuurne. In 1993 kende ik Etienne en
Chantal nog niet.
Het laatste A.Vi.Bo.-blad van deze maand is nr. 17 van 28
april. Op het 1ste blad een artikel van A. Baert uit BeverenLeie getiteld: “Fringilla coelebs, de botvink”. Elk goedgeaarde
vinkenier kent deze Latijnse naam van de vink. De uitspraak
is soms moeilijker dan je denkt. Ik kan het weten, want in mijn
jonge jaren, toen ik deze Latijnse naam zag, dacht ik dat het
(koelips) was, maar eigenlijk is het C-lips. Op de lagere school
in Ledegem en in de vakschool in Menen leerde men geen
Latijn. Volgens schrijver van het artikel betekent coelebs ongehuwd. In naslagwerken zou hij ergens hebben gelezen dat
vinken vanuit het noorden naar het zuiden trekken, en meestal
trekken de vrouwtjes en de mannetjes afzonderlijk naar hun
overwinteringsplaatsen. De botvink kan men tot één van de
meest gewone en daarom ook de meest gekende soorten rekenen. Deze vogels zijn ook te vinden in Afrika en in Azië (op
dit ogenblik - 2013 - is de vink de meest gespotte vogel in onze
tuinen). De meest vinken in de winter kan men vinden onder
elzenstruiken, onder beukenbomen en onder vlierstruiken. Ik
denk dat ze verzot zijn op die verdroogde, afgevallen bessen
van de vlier.
Op blz. 2 een artikel van een oude vriend en leeftijdsgenoot,
André Demeyere. Het gaat over de zegening van het gewestvaandel te Koolskamp door de proost E.H. Lemarcq. Alles
goed, André?
Op blz. 3 de aankondiging van de 23ste grote stichtingsprijs
Verkrusse op zaterdag 1 mei ’93 met 5000 frank gratis en 5000
frank prijzen op de regel. Ja, 1 mei is voor mij elk jaar een dure
grap. 1 mei 2014 zal het reeds voor de 44ste maal worden
ingericht. Kom eens af!!!
Op blz. 7 staat een uitslag van Klein Maar Moedig Melle van
zondag 18 april 1993. Er waren 39 vogels. De 1ste prijs werd
weggekaapt door Dina Verbeke uit Drongen, de toenmalige echtgenote, en nu weduwe, van Jef Van Steenkiste. De
tweede, de derde, de vierde, de zesde, de achtste en negende
plaats werden weggekaapt door allemaal leden van De Hofzangers Zwijnaarde. Ikzelf was 4de, de andere waren wijlen Albert Poelman, Denise Herrebaut, Germain de Clercq, Marleen
Van Lysebettens en Paula Gillis. Toen stonden we nog sterk.
Zo zit april 1993 er ook weer op. Gisteren, 7 december 2013,
was ik in Roeselare op de Gouden Ring Show. Ik ontmoette
er verscheidene vinkeniers. Twee onbekende mannen kwamen
naar me toe en vroegen of ik in het A.Vi.Bo.-blad schrijf, over
1993. Ik ken die mensen niet, maar toch bedankt voor de attentie.

(wordt vervolgd)
Verkrusse Zevergem

MARIALOOP, De Roodborsten

Botvinkententoonstelling
Naar jaarlijkse gewoonte gaat deze tentoonstelling van botvinken door op zondag 19 januari 2014, dit in de gesub. vrije
basisschool, Marialoopsesteenweg 55 te Meulebeke.
Er wordt gespeeld in 2 x 2 reeksen, wildkleur en mutatie, zowel in tentoonstellingskooien als in vinkenkooien.
De vooruit (geld) en een bloem zijn voorzien. De inleg bedraagt 1,50 EUR. Er is tevens een mooie steunactie met talrijke prijzen waaronder een vinkenkooi. Iedere deelnemer krijgt
een levende bloem.
Iedereen is van harte welkom!

Aan alle vinkenliefhebbers
Mijn wensen voor de twaalf komende maanden in evenveel klokslagen
Bij de eerste slag: “gezondheid”, want met al het geld van de
wereld telt dat niet.
Bij de tweede slag: “liefde”. Dat je leven vervuld mag worden
met liefde, zonder oorlog of haat.
De derde slag: “geluk”. Dat je het geluk mag hebben niets te
moeten ontberen.
Bij de vierde slag: “mooie dromen”. Dat al je dromen mogen
uitkomen!
Bij de vijfde slag: “moed”, de moed om dingen te kunnen aanvaarden die men niet kan veranderen.
De zesde slag: “ontmoetingen”. Ontmoetingen in liefde, tederheid en vriendschap, zodat je nooit in eenzaamheid vertoeft.
De zevende slag: “familie”. Solide contacten in een eensgezinde familie.
Bij slag nummer acht: “succes”, succes in al wat je onderneemt.
Bij de negende slag: “vrede”. Dat je hart vrij mag blijven van
haat en de behoefte mag behouden om te beminnen.
Slag nummer 10: “erkenning”. Dat je iedere dag de erkenning
krijgt die je verdient.
Nummer elf: “verbeelding”, om het leven rondom je heen aangenaam te maken.
De twaalfde slag, en meest belangrijke: “dat iedere dag in het
nieuwe jaar mag beginnen in sereniteit en vrede”.
Philippe Dewaele
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Kampioenfeest bij KM De Jagersvink Krombeke

Op zondag 20 oktober was het opnieuw zover, ons jaarlijks
kampioenfeest zou doorgaan in o.c. De Bampoele te Krombeke.
Eerst hadden we een drukke zaterdag en zondagvoormiddag
met het aanbrengen van het materiaal voor de koks aan huis
(onze kinderen Benny en Eveline en onze kleine chef-kok Tibo)
en de nodige drank. Ook gebeurde het klaarzetten van de zaal
en het uitstallen van de meer dan 200 steunactieprijzen en de
vele trofeeën voor onze kampioenen met de bijhorende medaille, enveloppe met inhoud en bloempot.
Omstreeks 11.30 u. mochten we onze genodigden welkom heten in de aangenaam versierde zaal. Tegen 12 u. was iedereen
aanwezig en kon onze voorzitter Jean-Pierre dit feest openen
met een welkomstwoord. Ook verontschuldigde hij verscheidene vrienden die vandaag door omstandigheden niet konden
aanwezig zijn, nl. onze vrienden-vinkeniers uit Torhout, Gilbert
Feryn die ons steeds steunt door zijn aanwezigheid, en de familie Guido Gryson die andere verplichtingen had bij ‘Buren
bij kunstenaars’. “Al bij al zijn we toch met een groot aantal
vrienden-vinkeniers bijeen. We maken er een prettige namiddag van en smakelijk eten.”
Daarna begonnen de diensters het aperitief, een bruisende
cava, uit te schenken. De bijhorende warme en koude hapjes
en het tweede glas gingen vlotjes naar binnen.
Ondertussen mochten we onze vrienden-vinkeniers uit het
gewest Ieper verwelkomen. Ze kwamen het 54ste Kampioenschap van België promoten. Ze boden ons hun zelfklevers aan
en dankten daarna voor de milde steun.
Hierna diende men de romige pompoensoep op, vergezeld
van warme broodjes. Het Ardeens gebraad met champignonsaus, het gestoofd witloof en de suikerboontjes in spekrolletje,
samen met de minikroketjes verdwenen vlotjes in de maagjes.
Tot driemaal toe werd ons dit hoofdgerecht aangeboden, dus
smullen maar!
Om dit alles wat te laten bezinken, nam onze voorzitter JeanPierre het woord om onze kampioenen op gepaste wijze te
huldigen:
Beste vrienden, vinkeniers en sponsors, mag ik jullie allemaal
bedanken voor jullie aanwezigheid hier op dit feest van De Jagersvink. We heten dit jaar schepen Ben Desmyter welkom,
door ons uitgenodigd om onze kampioenen op gepaste wijze
te huldigen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de maaltijd
tot hiertoe.
We hadden dit jaar een voorjaar met veel wind en koude, de
echte zomer begon pas toen het speelseizoen al bijna voorbij
was. Toch waren er zoals ieder speelseizoen goede en minder
goede resultaten op de lat. Al deze resultaten werden bijgehouden door Caroline, met volgende kampioenen tot gevolg:
Als eerste is daar onze algemeen kampioen Julien De Coninck
met zijn vink Pol. Hij speelde deze titel ook in 2011 maar dan
met zijn vink Jantje. Julien is ondanks zijn hoge leeftijd, 83, nog
op elke vinkenzetting aanwezig. Steeds is hij er als eerste bij
om zich in te schrijven en op zijn gemakje met zijn vriendenvinkeniers een kop koffie te drinken. Hij is reeds 27 jaar lid van
onze maatschappij en beter bekend onder de naam ‘den beenhouwer’. Hij mag zijn trofee en bloemen komen afhalen, zodat
we hem op gepaste wijze kunnen huldigen. Proficiat Julien en
mag je vink Pol je nog heel veel titels bezorgen!
De volgende titel is deze van mannenkampioen. Deze keer
gaat deze naar vink Kurt van Noël Beernaert. In 2005 behaalde hij een titel als koning met zijn vink Luc; in 2002 en 2004
werd hij algemeen kampioen met zijn vink Nilits; in 1998 en
1999 algemeen kampioen met zijn vink Frans. Zo zie je maar
dat Noël al een heel pak titels op zijn palmares heeft staan en
we hopen samen met hem dat er nog heel wat mogen volgen.
Reeds 32 jaar lid, dat kan al tellen! Noël vind je op vele vinkenzettingen binnen en buiten ons gewest, nogal vaak samen
met zijn jonge vriend Tijs aan zijn zijde. Noël, proficiat en kom
je welverdiende trofee en bloemen maar in ontvangst nemen!
Voor de derde keer op rij behaalt Nancy Riem met haar vink
Kiekeboe de titel van vrouwenkampioene. Nancy beleeft het
vinkenieren echt als ontspanning en dat voel je. Steeds blij gezind verschijnt ze op de vinkenzettingen, samen met haar man
Patriek. Heel vaak zijn ook haar vader en haar schoonbroer
Filip present om voor hen een vink te tekenen. Proficiat Nancy
met je welverdiende titel en kom je geschenken maar in ontvangst nemen!

De volgende kampioen is een jongeman die de titel van jeugdkampioen dubbel en dik verdient. Met zijn vriend Noël neemt
hij aan veel vinkenzettingen deel. We kennen Tijs allemaal als
een heel rustig en correct tekenaar in de reke. Maar ook voor
de duivensport zet hij zich in. Tevens is hij hulpschrijver van
onze maatschappij. Hij presenteerde zich spontaan voor hulp
aan onze secretaresse Caroline. Net zoals de voorbije twee
jaar behaalt hij deze titel met zijn vink Turbo. Zo zie je maar,
Turbo is een aangenaam vinkje om mee naar de reke te nemen met telkens een getal boven de 400. Proficiat Tijs, en dat
je vink Turbo nog veel titels bijeen mag zingen voor jou!
Koning van onze maatschappij dit jaar werd vink Junior van
Gilbert Indevuyst. Vorig jaar werd hij mannenkampioen met
dezelfde vink en dit jaar dus koning. Gilbert is reeds 38 jaar
lid en was ook altijd een heel vrijgevige sponsor. Sinds een
paar jaar is hij met pensioen en heeft hij veel meer tijd om
zijn geliefde hobby uit te oefenen. Hem zien we dan ook heel
veel vinkenzettingen bijwonen en ook op vergaderingen is hij
steeds van de partij. Proficiat Gilbert, en kom je geschenken
maar in ontvangst nemen!
Diezelfde zondag spelen we ook voor de titel van koningin. Dit
jaar behaalde vink Ferre van Ghislaine Degrande voldoende
streepjes op de lat en werd zo koningin. Haar hoef ik aan niemand meer voor te stellen, ze is jullie allen welbekend. Samen
met haar echtgenoot Frans uit Westende, woont ze elke vinkenzetting bij. Alhoewel ze nog maar een 4-tal jaar lid zijn van
onze maatschappij zijn het beiden vinkeniers in hart en nieren
sedert vele jaren. Ook is ze steeds bereid een helpende hand
toe te steken bij elk kampioenfeest. Langs deze weg willen we
haar daarvoor nog eens extra bedanken. Proficiat Ghislaine
met je welverdiende titel!
De volgende titel die we vandaag uitdelen, is deze van kleine
kampioen. Deze is voor vink Boetje en de naam verklapt al
meteen wie de eigenaar is van deze vink, Frans Bouton natuurlijk. Dit jaar werd hij door ons allen in het bestuur gestemd
als hulpschrijver. Ook voor hem een extra bedanking voor de
hulp bij kampioenvieringen. Proficiat Frans, en kom je eerste
titel binnen deze maatschappij maar in ontvangst nemen!
Dit jaar behaalde vink Smulleke van Glenn Gryson de titel van
prins. Vorig jaar behaalde hij de titel van kleine kampioen met
deze vink. Glenn, je zal je vink wat meer vitamientjes mogen
geven zodat deze wat meer fluit in de reke. Glenn hebben we
allen gekend, hoe hij als kleine jongen meekwam met zijn
vader naar de vinkenzettingen. Nu is hij uitgegroeid tot een
struise vent die in het vinkenieren nog altijd plezier beleeft.
Daarbovenop wordt hij eind dit jaar ook nog vader. Proficiat
Glenn met je welverdiende titel!
Stilaan een routine geworden bij De Jagersvink, is het in de
kijker zetten van leden. Dit jaar kozen we voor twee koppels
die beide in november hun 60ste huwelijksverjaardag vieren.
Op 18 november 1953 stapten Julien en Paula in het huwelijksbootje. Ze baatten vele jaren de beenhouwerij nabij het
station in Poperinge uit. Ze gingen met pensioen en woonden
toen vele jaren in de Nieuwstraat. Toen dit huis voor beiden
veel te groot werd, gingen ze verder genieten in D’Hellekapelle
15, gelegen bij het rusthuis. Ze voelen zich daar gelukkig in
hun huisje en ze genieten voortaan van hun hobby’s, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind. Julien en Paula, van harte
proficiat met jullie 60 jaar huwelijk en kom jullie geschenk maar
in ontvangst nemen!
Op 25 november 1953, precies een week later dan ons vorig koppel, gaven Gilbert en Leona elkaar het jawoord. Na 60
jaar zijn ze nog altijd gelukkig en kunnen ze elkaar niet meer
missen. Gilbert werkte vele jaren als knecht bij de zusters
Benedictinessen en iedereen die daar school liep, kent hem
wel. Leona zorgde voor haar gezin, verrichtte naaiwerk voor
veel mensen en hielp waar ze kon op de school waar Gilbert
werkte. Ook stond ze steeds klaar om iedereen die erom vroeg
een handje toe te steken. Nu genieten ze samen met hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van hun welverdiende rust. Gilbert blijft zijn hobby van vinkenier uitoefenen,
maar vroeger was hij een heel goed en gekend duivenmelker
en hondentrainer. Leona en Gilbert, weinigen zullen jullie dit
nadoen om zoveel jaren gehuwd te blijven. Gilbert is steeds
klaar voor een grap en een grol. Zo vroeg hij aan Leona voor
hun huwelijk: Waarom blijf je zo ver weg van mij staan? Omdat
ik niet weet hoe lang hij komt, antwoordde ze glimlachend. Gil-

bert en Leona, kom jullie geschenk maar in ontvangst nemen!
Nog een traditie die we in eer willen houden, is het huldigen
of liever aanmoedigen van onze jeugdige leden. Voor 2013 is
dit Thomas Gryson die zijn trofee in ontvangst mag komen nemen. Dat we jou nog vele jaren mogen terugzien op de vinkenzettingen!
Beste vrienden, zo sluiten we deze huldiging af. Nu volgt het
dessert met koffie en we eindigen met de steunactie.
Maar wat onze voorzitter Jean-Pierre niet wist, was dat ook hij
zou gehuldigd worden als blijk van waardering voor zijn vele jaren belangeloze inzet voor onze maatschappij. Daarvoor nam
ons bestuurslid Paul Inion het woord:
Beste vrienden, vandaag wil ik onze voorzitter Jean-Pierre op
een aangename manier verrassen. Hij werd het vinkenieren
zowaar met de paplepel ingegeven. Zijn vader Gerard was een
verwoed vinkenier, tevens medestichter van onze maatschappij en vele jaren voorzitter. Als kleine jongen ging hij dus heel
vaak mee naar de vinkenzettingen. Eerst zette hij een vink
voor Jerôme Pyck maar toen die na een paar zondagen niet
meer floot en ook al een paar weken dood bleek te zijn, wou
hij het opgeven. Daarna zette hij vinken op zijn eigen naam,
zijn eerste vink kreeg hij van Marcel Christiaan. Zo schuimde
hij samen met zijn vader tijdens de weekends de hele streek
af om vinkenzettingen bij te wonen. Hij is lid sedert 1965, dus
al 48 jaar. Tijdens al die jaren heeft hij nogal wat taken op zich
genomen in onze maatschappij: hulpschrijver, zangkeurder,
commissaris, afgevaardigde en voorzitter. Kortom, een duiveltje-doet-al, samen met zijn vrouw Caroline. Daarom vonden wij
het tijd om ook jou eens op dit feest te bedanken met een geschenk. Bedankt Jean-Pierre, voor alles wat jij doet voor ons,
vinkeniers, en kom je cadeaubon maar in ontvangst nemen!
Onze voorzitter dankte iedereen voor de aangename verrassing. Hij hoopt in de toekomst verder op de medewerking van
ieder lid, want zonder jullie zou onze maatschappij niet blijven
bestaan.
Elke kampioen werd bedacht met een cd en het boekje Suskewiet, geschonken door het stadsbestuur en afgegeven door
schepen Ben Desmyter.
Na deze kampioenhuldiging werden allen uitgenodigd om een
groepsfoto te maken. Het dessertbord samen met de koffie,
vergezeld van een likeurtje naar keuze en versnaperingen,
rondden het geheel af. Onze voorzitter richtte nog een woord
van bijzondere dank voor de koks aan huis en hun medewerkers voor de vlotte bediening en de geslaagde maaltijd.
Daarna werden de meer dan 200 steunactieprijzen van de enveloppentrekking uitgedeeld. Er waren ook enveloppen voorzien waarbij kans was een vinkenkooi te winnen, en ook deze
werden uitgeloot samen met enkele kilo’s vinkenmengeling. Al
deze mooie prijzen werden uitgetrokken door de onschuldige
hand van onze kleinzoon Tibo.
Daarop dankte onze voorzitter allen om aan dit feest te hebben deelgenomen en voor hun milde steun. Vele genodigden
dankten ons bij hun vertrek voor het geslaagde feest.
We ruimden nog een paar uurtjes, samen met onze helpers,
op en gingen moe maar tevreden naar huis.
Nogmaals een bijzonder woordje van dank langs deze weg
voor allen die ons, Caroline en Pierre, bij dit feest op één of
andere manier hielpen.
Secretaresse, Caroline Carlé

Honing met kaneel geneest
de meeste ziekten
Waarschijnlijk is de farmaceutische industrie niet blij dat dit
gegeven de ronde doet. Er is ontdekt dat een mengsel van
honing en kaneel de meeste ziekten kan genezen.
Honing wordt in de meeste landen van de wereld geproduceerd.
Wetenschappers accepteren honing als een effectief medicijn
voor allerlei ziekten. Honing kan zonder enige bijwerkingen
worden gebruikt door diabetespatiënten.
Weekly World News heeft de volgende lijst van aandoeningen
gegeven die door honing en kaneel genezen kunnen worden
en die zijn onderzocht door westerse wetenschappers.
Immuunsysteem
Het dagelijks gebruik van honing en kaneelpoeder versterkt
het immuunstelsel en beschermt het lichaam tegen bacteriële
en virale aanvallen. Wetenschappers hebben ontdekt dat honing diverse vitamines en ijzer in grote hoeveelheden bevat.
Een constant gebruik van honing versterkt de witte bloedlichaampjes waardoor ze beter in staat zijn om tegen bacteriële en virale ziekten te vechten.
Hartkwalen
Maak een pasta van honing en kaneelpoeder, doe dat op
brood in plaats van jam en eet het regelmatig als ontbijt. Het
vermindert de cholesterol in de slagaders en redt de patiënt
van een hartaanval.
En voor degenen die al een aanval gehad hebben, als zij dit
proces dagelijks volgen, worden ze mijlen ver gehouden van
de volgende aanval.
Regelmatig gebruik van dit proces bevrijdt je van ademnood
en het versterkt de hartslag.
In Amerika en Canada hebben diverse verzorgingshuizen
succesvol patiënten behandeld. Wanneer je ouder wordt, verliezen de slagaders en aders hun flexibiliteit en raken ze verstopt, maar ze ontdekten dat honing en kaneel de slagaders
en aders revitaliseren.
Kanker
Door een recent onderzoek in Japan en Australië werd ontdekt dat kanker aan de maag en botten met succes is genezen door een mengsel van honing en kaneelpoeder. Patiënten die aan deze vorm van kanker lijden, moeten dagelijks
een eetlepel honing met een theelepel kaneelpoeder innemen, drie keer per dag, gedurende een maand.
(zie vervolg blz. 8)
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Honing met kaneel geneest
de meeste ziekten
(vervolg van blz. 7)

Artritis
Artritispatiënten kunnen dagelijks, ’s morgens en ’s avond,
een kop heet water met twee lepels honing en een theelepel
kaneelpoeder innemen. Wanneer dat regelmatig wordt ingenomen, kan zelfs chronische artritis (gewrichtsontsteking)
worden genezen.
In een recent onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van
Kopenhagen, behandelden de doktoren hun patiënten met
een mengsel van een eetlepel honing en een halve theelepel kaneelpoeder voor het ontbijt. Van de 200 mensen die zo
behandeld werden, waren praktisch 73 mensen binnen een
week totaal verlost van hun pijn en binnen een maand konden
de meeste patiënten die door de artritis (gewrichtsontsteking)
niet konden lopen of zich niet konden voortbewegen, weer
zonder pijn lopen.

opgelost zijn, waardoor hun adem de hele dag door fris blijft.
Gehoorverlies
Neem dagelijks ’s morgens en ’s avonds honing en kaneelpoeder, in gelijke delen, het herstelt het gehoor.
Honing is het enige voedsel op de planeet dat niet zal bederven of die de wetenschap niet kan namaken. Het zal soms
tot suiker kristalliseren, maar in werkelijkheid is honing altijd
honing. Als het op een koele, donkere plaats gedurende een

lange tijd wordt bewaard, zal het kristalliseren. Wanneer dit
gebeurt, draai het deksel eraf, kook water en zet de pot met
honing in het warme water. Zet het vuur uit en laat het vloeibaar worden. Het is dan net zo goed als het ooit was.
Kook honing nooit en plaats het nooit in een magnetron. Als je
dit doet, vernietig je de enzymen in de honing.
Proberen kan geen kwaad hé? En... niemand gaat nog dood!!
ingestuurd door Willy Verthé

ZEDELGEM, De Moubeke Vink

Onze kampioenenviering 2013

Blaasinfecties
Neem twee eetlepels honing en een theelepel kaneelpoeder
in een glas lauwwarm water en drink het. Dit vernietigt de
bacillen in de blaas.
Cholesterol
Twee eetlepels honing en drie theelepels kaneelpoeder gemengd in theewater, werden aan een cholesterolpatiënt gegeven. Men ontdekte dat het cholesterolniveau in het bloed
binnen de twee uur tien procent minder was.
Als je dit drie keer daags doet, wordt iedere chronische cholesterol genezen.
Volgens informatie kan zuivere honing, dagelijks bij het voedsel ingenomen, de klachten van cholesterol wegnemen.
Verkoudheid
Degenen die lijden aan een gewone of ernstige verkoudheid
kunnen dagelijks, gedurende drie dagen, een lepel lauwwarme honing innemen met een kwart lepel kaneelpoeder. Dit
proces zal de meest chronische hoest en verkoudheid genezen en de sinussen schoonmaken.
Maag die van streek is
Honing ingenomen met kaneelpoeder geneest maagpijn en
verwijdert maagzweren vanaf de wortel.
Indigestie (gestoorde spijsvertering door overlading van
de maag)
Kaneelpoeder gestrooid op twee theelepels honing en ingenomen voor het eten, verlicht zuurbranden en verteert de
zwaarste maaltijden.
Griep
Een wetenschapper in Spanje heeft bewezen dat honing een
natuurlijk ingrediënt bevat dat de influenzabacillen doodt en
de patiënt geneest van de griep.
Lang leven
Thee gemaakt met honing en kaneelpoeder, indien regelmatig ingenomen, gaat de aftakeling van het ouder worden tegen. Neem vier eetlepels honing, een eetlepel kaneelpoeder
en drie kopjes water en maak er thee van. Drink drie of vier
maal per dag een kwart kop. Het houdt de huid fris en zacht
en houdt veroudering tegen.
De levensspanne neemt toe.
Huidinfecties
Breng honing en kaneelpoeder in gelijke delen aan op de
aangetaste plekken, het geneest eczeem, ringworm en alle
andere soorten huidinfecties.

Naar jaarlijkse gewoonte worden in september onze kampioenen gehuldigd. Dit jaar was dat niet anders, het feest ging
door op 21 september.
Vrijdagnamiddag waren enkele bestuursleden al de baan op
om de bloemen te gaan kiezen en bemachtigen. Op zaterdagvoormiddag waren andere bestuursleden boodschappen
gaan doen in de nabijgelegen supermarkt. Vanaf 12 uur kregen we de sleutels overhandigd van de zaal waar de viering
zou plaats hebben. Daar waren ook al gauw alle bestuursleden druk in de weer om de tafels te schikken, koelkasten op te
vullen en te zorgen dat alles piekfijn in orde zou zijn.
Rond de klok van 18 uur kwamen de eerste gasten aan voor
de receptie en omstreeks 20 u. was iedereen aanwezig. Een
trotse en fiere voorzitter Fangio verwelkomde iedereen. Hij
bedankte allen daar tegenwoordig voor hun aanwezigheid op
het feest.
Na de lekkere maaltijd, geserveerd door traiteur Desanghere,
sprak schepen Noël Baessens de menigte (95 aanwezigen)
toe. Het verwonderde hem om nog zoveel mensen op een
vinkenviering te zien. Hij zei ook dat de maatschappij verder
op de steun van de gemeente Zedelgem mag rekenen en hij

bedankte ons voor zijn uitnodiging.
Vervolgens nam onze hoofdsponsor Daniël Desanghere de
micro in handen. Hij had veel lof voor de werking van het
bestuur en alles wat er rond draait. Ook zei hij dat het bestuur nieuw leven in de maatschappij gebracht heeft, iets wat
duidelijk te zien was aan het aantal liefhebbers die de ‘reke’
aanvulde. Ook de verdere samenwerking met het bestuur is
verzekerd. Verder had hij het over de lokaalhouders van La
Brasserie, den Keffke en Bart, die onze vereniging een warm
hart toedragen.
Daarna was het tijd geworden om onze kampioenen te huldigen en naar traditionele gewoonte kregen ook alle aanwezige
dames een bloempje.
Zo werd het stilaan tijd dat de dj zijn werk begon te doen en er
werd gedanst, gepraat en gedronken tot in de vroege uurtjes.
Kortom, het was een gezellige avond, mogen we hopen dat
iedereen er ook zo over denkt.
Hopelijk zien we volgend jaar dan ook iedereen terug in een
goede gezondheid! Tot dan!
Secretaris, Patrick Velle

Huldiging kampioenen 2013 bij Recht Voor Allen Meulebeke

Gewichtsverlies
Drink dagelijks ’s morgens een half uur voor het ontbijt op
een lege maag en ’s nachts voor het slapen gaan, honing en
kaneel in een kop kokend water. Bij regelmatig gebruik reduceert het gewicht van zelfs de meest dikke persoon.
Het regelmatig drinken van dit mengsel houdt het vet tegen
dat zich anders op zou bouwen in het lichaam, zelfs als de
persoon een dieet met een hoog aantal calorieën tot zich
neemt.
Vermoeidheid
Recente studies laten zien dat de suiker in honing eerder behulpzaam dan nadelig is voor de sterkte van het lichaam. Oudere mensen die honing en kaneel in gelijke delen innemen,
zijn alerter en flexibeler.
Dr. Milton, die hiernaar onderzoek heeft gedaan, zegt dat een
halve eetlepel honing, besprenkeld met kaneelpoeder in een
glas water, dagelijks ingenomen ’s middags om ongeveer 15
uur, wanneer de vitaliteit van het lichaam begint te verminderen, de vitaliteit van het lichaam binnen een week doet toenemen.
Puistjes
Maak een pasta van drie eetlepels honing en een theelepel
kaneelpoeder. Breng dit aan op de puistjes voordat je gaat
slapen en was het de volgende dag met warm water af.
Doe dit twee weken dagelijks, het verwijdert de puistjes vanaf
de wortel.
Gas
Volgens onderzoeken in India en Japan is gebleken dat als
honing met kaneelpoeder wordt ingenomen, de maag vrij
wordt van gassen.
Slechte adem
Mensen uit Zuid-Amerika gorgelen als eerste in de morgen
met een theelepel honing en kaneelpoeder die in heet water

Op zondag 20 oktober ging om 12 uur de huldiging door van
onze kampioenen. Werden er gehuldigd: koning Francky
Spiessens met vogel Karel, kampioen Rik Priem met vogel
Giba, jeugdkampioen Aaron Vanwalleghem met vogel Tarzan, vrouwelijke kampioen Katrien Vandendriessche met vogel Chloé, kampioen 75% Luc Ampe met vogel Prairie-Spirit,
kampioenen 50% Carlos Vanhauwaert met vogel Jerommeke
en Marc Bouckhuyt met vogel Pieter, kleine kampioen Frans
Dewitte met vogel Luc, kampioen zettingen kleine vogels Gino
Popelier, avondkampioen Ronny Verheye en kleine gewestkampioen Jean-Marie Deman.
Voor de eerste maal ging ons kampioenenfeest door in zaal
Delicatesse in Meulebeke. De ontvangst was schitterend en

het aperitief met bijhorende hapjes ook. Tijdens het aperitief
werd er al druk nagekaart over het afgelopen seizoen en ook
werd reeds uitgekeken naar het komende seizoen.
Iedereen was lovend over de maaltijd die we voorgeschoteld
kregen, waarvoor dank aan de uitbaters.
De kampioenen werden dan in de hulde betrokken en na deze
huldiging was er nog een steunactie voorzien waarmee mooie
prijzen te winnen waren, zoals twee kwekelingen.
De dag werd afgesloten zoals hij begonnen was, met een
drankje. Iedereen kon met een goed gevoel huiswaarts keren.
Het bestuur van KM Recht Voor Allen bedankt alle lokaalhouders, sponsors, leden en sympathisanten voor de steun en
medewerking tijdens het afgelopen seizoen 2013!
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WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst

We huldigden Ignace Deweer als Kampioen van België, Kampioen van West-Vlaanderen,
keizer en koning, alsook de overige kampioenen 2013!

Zittend v.l.n.r.: Luc De Coninck (3de zaterdagkampioen), Maïka Berlez (2de zondagkampioen), Thierry Debouver (1ste kleine kampioen), Georges Debouver (4de zondagkampioen), Julienne Deconinck (1ste zaterdagkampioen) en Ignace Deweer (Kampioen van België, Kampioen van West-Vlaanderen, tevens keizer en
koning). Staande vooraan v.l.n.r.: Roger De Witte (2de kleine kampioen), Luc Berlez (grote kampioen), Christiaan Verbeke (bestuurslid), Maria Jansens (2de zaterdagkampioen), Diana Claeys (3de zondagkampioen),
Rosita De Wispelaere (bestuurslid), Frank Vroman (bestuurslid en gewestafgevaardigde) en Noël Persijn
(bestuurslid). Staande achteraan v.l.n.r.: Patrick Wille (bestuurslid), Norbert Saelens (verdienstelijk lid), Bruno
Vermeulen (bestuurslid) en Eddy Heyde (bestuurslid).

Staande v.l.n.r.: Burgemeester, tevens volksvertegenwoordiger dhr. Koenraad Degroote, Luc Berlez (3de
gewestkampioen), Ignace Deweer (1ste gewestkampioen en gewestkeizer), Luc Spiessens (4de gewestkampioen), Frank Duyck (5de gewestkampioen) en Daniël Schelstraete (gewestleider).
Gehurkt v.l.n.r.: Rudi Van De Ginste (gewestafgevaardigde) en Marianne Steyaert (mevrouw Rudi Van De
Ginste).

Op zaterdag 28 september laatstleden vond de huldiging plaats bij de koninklijke vinkenmaatschappij Eerlijk Duurt Langst Wakken, in zaal Hondius te Wakken. Het was de achtenvijftigste huldiging
sedert ons bestaan. Aangezien de eerste gewestkampioen ook deel uitmaakt van onze maatschappij, werden de vijf gewestkampioenen op dezelfde dag gehuldigd door het gewestbestuur.
Het was terug een groot succes met een prima organisatie. Veel gelukkige kampioenen, leden en sympathisanten maakten er een echt feest van.
i.o. bestuur KM Eerlijk Duurt Langst Wakken en gewestbestuur Wakken,
secretaris Bruno Vermeulen

Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, El Classico en ook
het gewestfeest van Sint-Eloois-Vijve!

Zondag 27 oktober, met 77 mannen en vrouwen is het echt
genieten geweest! De vinkensport is bijlange nog niet dood!
Zolang er zo’n bijeenkomsten zijn, wordt die legendarische
vriendschap onder de vinkenpieten hechter en hechter.
De klassieke bende was vóór 8.30 u. reeds paraat om de gewestleider op te bellen voor de sleutels. Met ervaring waren
tafels en benodigdheden in een wip gefikst, waarna het klassieke kaartuurje de decibels omhoog stuwde en waarbij gebonk op de tafels geen uitzondering was.
Om 11.30 uur werden de liefhebbers ontvangen met bubbels
en ‘piepers’ (voor de vrouwen hé). De sfeer zat er direct in,
de bubbels vloeiden rijkelijk en de muziek van de jaren 60-70
zorgde dat iedereen in de juiste stemming was.
Het varkenshaasje in mosterd- en dragonsaus was als van
een sterrenrestaurant. Lucien, de gewestkampioen, zorgde
bovendien voor een fijn stukje taart bij de koffie met ‘Franse
melk’.
Ondertussen was Danny Baekelandt een optreden à la Willem
Vermandere aan het brengen, wat iedereen kon bekoren want
het was stil bij zijn liedjes en moppen.
Na de klassieke rondgang met stickers van het Kampioenschap van België in Boezinge werd de al even klassieke
steunactie op gang geschoten. Er kwam geen einde aan het

toch wel mooie prijzengamma dat dan nog precies goed verdeeld was, aan zowat iedereen.
Marc en Christiaan zorgden voor een gesmaakt optreden met
een zelfgemaakt liedje over het leven van uw dienaar, die toch
wel even de kluts kwijt was (wie dikwijls een ander fopt...).
Zowel geestelijk als lichamelijk voldaan, keerde iedereen naar
huis terug na deze klassieker.
Het was prachtig om zien hoe iedereen van de medewerkers
een oogje in het zeil hield en bijsprong waar hulp nodig kon
zijn. Bediening, afruimen en afwas, alles verliep supervlot. De
opkuis ging al even vlot als het opzetten, waarna ‘de ploeg’ al
even klassiek nog een slaapmutsje ging halen in het Volkshuis.
Als gewestvoorzitter ben ik zo ontzettend fier dat we zo veel
van onze mensen aan tafel kregen, dat iedereen content was
en vooral ben ik fier op de kameraadschap en de ploeggeest
van alle voorzitters van de maatschappijen en hun medewerkers. Namen noem ik niet graag, want je vergeet altijd wel
iemand, maar iedereen weet wel wie het allemaal was.
Je kunt het natuurlijk moeilijk anders zeggen, dat zou niet opportuun zijn, maar werkelijk gemeend: het was een topfeest!
Aan iedereen bedankt en tot volgend jaar!
‘Ne vree contente gewestleider’

Horen zeggen!
“Heb je het al horen zeggen van dit en van dat?” Reeds honderd jaar of waarschijnlijk al vanaf het bestaan van de mensheid hoort men dit zeggen. Mensen boksen graag een praatje
in elkaar over iets waarvan ze de eerste woorden nooit hebben gehoord, niettemin praten ze er graag over. Ze zouden
twee kasseien of liever tien kasseien doen vechten.
In onze hobby kunnen we daar natuurlijk ook niet van onderuit, want daar wordt ook veel gezegd, doch meestal door
de mensen die nooit de vergaderingen bijwonen. Het is wel
spijtig dat de bestuursleden terug voor een zware taak staan
nu, tijdens de winter, en alles moeten rechten wat in de zomer
werd scheefgetrokken. Het seizoen is amper enkele weken
gedaan of we zijn weer weg: “Weet ge wat ik heb horen zeggen? Dat, dit en de andere dat, en hoe is het mogelijk, dat is
toch een braaf mens, maar ik moet er niets van weten...”. Als
ik zo iemand bezig hoor en hij is uitgepraat, dan stel ik hem
de vraag: Zou jij dat niet eens doen?
Jongens, dan komt de kat op de koord en volgt er een uitleg
van ik weet niet hoe lang. De finale is echter steevast: “Ik trek
het mij niet aan, punt andere lijn”.
“Van horen zeggen”, pas daarvoor op want wie het weet en
erbij betrokken is, zwijgt als vermoord. Wie het niet weet, vist
ernaar en op den duur trekt het op niets meer en komt er
ruzie van.
Mijn vader zei vroeger altijd: “Jongens, luister nooit naar de
praat van de mensen. Als je dat doet, moet je niet meer gaan
werken. Je zult gewoon niet meer kunnen gaan werken, want
je zult van de ene naar de andere worden gestuurd en het
zal niets hebben opgebracht. Als je bij Fons gaat om te vragen wat hij van u heeft gezegd, dan zal Fons zeggen: ik was
het niet, het was Dolf. En Dolf zal zeggen: het was Lowie.
Je zult van de maandag tot de vrijdag rondlopen en je zult
terug bij Fons belanden. Dan mag je de maandag opnieuw
beginnen. Het jaar zal voorbij zijn en je zult niets hebben bereikt maar ook niets hebben verdiend en daarbij nog je zakken gescheurd hebben. Het wordt een straatje zonder einde,
miserie, miserie,...”
Roddels zullen nooit worden verbannen uit de wereld. Ze mogen er van mij ook wel zijn, als het maar ergens op gelijkt.
Doch beter is: als er iets moet gezegd worden, zeg het dan tegen de betreffende persoon op een deftige manier. Dan moet
al dat horen zeggen er niet meer zijn. Maar misschien zou
het ook niet goed zijn als iedereen een jaknikker wordt. Best
is gewoon kort en goed je gedacht zeggen aan wie het moet
horen en zand erover.
Alles opkroppen en je er weken het hoofd over breken, is ook
niet goed, want dan moeten er aspirines worden ingenomen
en die kosten geld en zijn trouwens niet goed voor de gezondheid.
Als het hoofd eens overwerkt is, draai dan de waterkraan
open en steek het er eens zo’n klein ogenblikje onder. Dat
is beter dan die aspirine. Met een beetje shampoo erbij is
tezelfdertijd je haar nog gewassen ook! Een handdoek doet
dan de rest...
De Piraat
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Innerlijke rust
die de buitenkant ook sust...
Ik wil dit even onder jullie aandacht brengen, omdat het voor
mij ook goed gewerkt heeft.
Ik hoorde een arts op tv zeggen dat we, als we tot innerlijke
rust willen komen, iets waaraan we begonnen zijn moeten afmaken.
Omdat we eigenlijk allemaal wel wat meer rust in ons leven
willen hebben, ben ik in huis gaan rondsnuffelen naar zaken
waaraan ik begonnen was maar die ik nooit had afgemaakt.
Ik heb vervolgens een fles Merlot leeggemaakt die nog halfvol
was, alsmede een fles Chardonnay.
Toen een vles Baylies en een vles wum. Toen ook noch een
dos znoepies van M em M en noch wad gips van Smis. Ook
noch un ressie wiskie.
Je hep cheen noossie van hoe ik mu nu foel!
Stur did an al ju vrinden die rusd noodig hebbe. En seg da je
fan ze hout.
Garoetjes!
ingestuurd door F. Debraeve

Parcours Ter Borcht in
Meulebeke opgedoekt!
Het ziet er naar uit dat maatschappij Niet Rijk Maar Recht
haar prachtige locatie zal verliezen, na al die mooie jaren. Vele
vinkenliefhebbers durfden dit
zelfs het mooiste parcours van
West-Vlaanderen noemen.
Verleden jaar was er veel verkeer, door die omleiding, en nu
alles vernieuwd zal zijn op Ter
Borcht, zou men daar niet mogen zetten...
Binnen afzienbare tijd start terug het vinkenseizoen, dit zal
dus op een ander parcours zijn. Hopelijk valt het mee na zovele jaren op zo’n goede locatie te hebben gespeeld.
Liefhebbers, laat ons het beste hopen, maar een betere plaats
is volgens mij ondenkbaar!
Werner Van Balberghe

Vergaderingen - huldigingen
GEWEST ARDOOIE

Op zondag 19 januari 2014 is er om 9.30 uur gewestvergadering in “De Mythe”, het lokaal van KM De Lustige Zangers
Ardooie.
Dagorde:
- Nieuwjaarswensen. - Opname aanwezigheden. - Verslag vorige gewestvergadering. - Uitdelen lijsten samenvattende opgave der vogels. - Bezorgen in te vullen lijsten voor liefhebbers
met alleen groene inventaris. - Opgeven bijlokalen. - Opgeven
namen overleden vinkeniers. - Bestellingen klevers dubbelzangers en toekappers doorgeven. - Bespreking afgelopen
seizoen met de gewestelijke zangkeurders. - Bespreking begroting 2014. - Varia.

AARTRIJKE, Recht Voor Allen

Op zondag 19 januari 2014 is er om 9.30 uur een algemene
vergadering in ons lokaal Aster, Brugsestraat 33 te Aartrijke.
Dagorde:
- Nieuwjaarsdrink door de maatschappij. - Inlichtingen over het
invullen van groene en rode inventarisbladen 2014. - Laatste
inschrijving leden. - Opgeven dubbelzangers en toekappers.

BEVERE-OUDENAARDE, KM De Vriendschapsvink

Op zondag 19 januari 2014 is er om 10 uur algemene ledenvergadering in lokaal Voetbalplein Sparta Bevere, Doornikse
Heerweg 12A.
Dagorde:
- Verwelkoming door de voorzitter. - Inschrijven oude en nieuwe leden. - Richtlijnen i.v.m. groene en rode inventarislijsten. Binnenbrengen vogelnamen en ringnummers voor de bondskaarten. - Varia en rondvraag.
We verwachten jullie massaal!

GEWEST AALTER

Op zondag 19 januari 2014 is er om 9 uur stipt gewestvergadering in de gemeentezaal te Vosselare.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Aanwezigheidstabel.
- 3. Nieuwjaarswensen. - 4. Op elkaar afstemmen en aanpassen van de speelkalenders.

AALBEKE, KM De Sterrezangers

Op zondag 19 januari 2014 is er om 9.30 uur bestuursvergadering, gevolgd door een algemene ledenvergadering om
10.30 uur, in lokaal De Melkerij, Lauwsestraat 99 te Aalbeke.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Hulp bij het correct invullen van de inventaris. - Inschrijven leden en betaling kaarten kaarting. - Kaarting:
taakverdeling. - Nieuwjaarsreceptie. - Allerlei.
We rekenen massaal op jullie opkomst, gezien de belangrijkheid van deze vergadering!

GEWEST DEINZE

Op zondag 19 januari 2014 is er om 9.30 uur gewestvergadering in het lokaal van De Klokkezangers, Oude Brugsepoort
121 te Deinze.
Dagorde:
- Nieuwjaarswensen door de voorzitter. - Opname afgevaardigden. - Uitdelen speelkalender 2014. - Aftekenen paspoorten
afgevaardigden en gewestelijke zangkeurders. - Aansluiten
gewest. - Opgeven overleden leden. - Opgeven bijlokalen. Zetting stad Deinze. - Aftekenen kasboek. - Allerlei.

DENDERHOUTEM, De Meivink

Op zondag 19 januari 2014 is er om 10 uur bestuursvergadering en om 10.30 uur ledenvergadering in lokaal Rialto,
Terlinden.
Dagorde:
- Inschrijving oude en nieuwe leden. - Afrekenen kaarten
eetfestijn. - Opmaak speelkalender. - Briefing gewestvergadering. - Werking eetfestijn. - Opmaak intern reglement (erg
belangrijk, zorg dat jullie er zijn)! - Allerlei.

GELUWE, KM Jong Maar Moedig

Op zondag 19 januari 2014 is er om 10 uur onze 2e ledenvergadering in lokaal Berkenhof, Kloosterstraat 9 te Geluwe.
Dagorde:
- Inschrijving oude en nieuwe leden. - Uitleg i.v.m. de hoklijsten (rode registers). Gelieve de boeken mee te brengen aub.
- Bondskaarten. - Uitleg speelkalender 2014, zettingen JMM
Geluwe en gewest Komen. - Varia.
Beste vrienden, hou deze datum vrij. Het bestuur hoopt op
een voltallige aanwezigheid.

HOUTHULST, De Vrijbosvink

Op zaterdag 18 januari, vanaf 14.30 u. tot 17 u., en op zondag
19 januari 2014, vanaf 10 u. tot 11.30 u., kan men inschrijven
voor het speelseizoen 2014 in lokaal Sportkring, bij Ivo en
Dorine Pieters.
Iedereen is van harte welkom!

KORTEMARK, De Bogaardvink

Op zaterdag 18 januari 2014 is er tussen 17 uur en 19 uur
vergadering in lokaal De Gouden Leeuw.
Dagorde:
- Inschrijving van bestaande en nieuwe leden. - Aanvraag
bondskaarten 2014. - Indien nodig uitleg i.v.m. rode registers
(groene). - Uitdelen van de voorlopige kalender.

KORTRIJK, KM Hoop in de Toekomst

Op zondag 19 januari 2014 is er om 9.30 uur bestuursvergadering en om 10 uur ledenvergadering in ons lokaal De
Vlaskapel, Moorseelsestraat 34 te Kortrijk.
Dagorde:
- Inschrijving oude en nieuwe leden. - Aanvraag bondskaarten. - Uitleg invullen inventaris vogelbestand. - Laatste checkup voor het drukken van de kalender 2014.
Met dank voor jullie aanwezigheid.

KROMBEKE, KM De Jagersvink

Op zondag 19 januari 2014 is er om 18 uur algemene ledenvergadering in lokaal ’t Hof van Vlaanderen, Krombekeplein
13 te Krombeke.
Dagorde:
1. Openen van de vergadering door de voorzitter met nieuwjaarswensen. - 2. Gratis steunactie. - 3. Betalen lidgeld en
bondslidkaarten. - 4. Betalen aangevraagde kweekringen. - 5.
Hoe de groene en rode inventarissen invullen? - 6. Opnemen
bondslidkaarten (naam vinken en ringnummers op bijgevoegd formuliertje zetten om misverstanden te voorkomen of
doormailen). - 7. Verslag voorbije kampioenfeest, bestuursvergadering, gewestvergadering en kas. - 8. Overlopen speelkalender 2014.
Het bestuur vraagt aan alle leden aanwezig te zijn op deze
belangrijke vergadering.

NAZARETH, KM De Nieuwe Zangers

Op zondag 19 januari 2014 is er van 9.30 u. tot 12 u. vergadering.
Dagorde:
- Uitleg i.v.m. het invullen van rode en groene registers.
Gelieve allen aanwezig te zijn op deze belangrijke vergadering. Indien er nog liefhebbers zijn die zich willen inschrijven,
dan kan dit nog tot 19 januari.

PARIKE, De Bergzangers

Op zondag 19 januari 2014 is er om 9 uur algemene vergadering in ons lokaal “Hozenhoek”, bij Michel Denooze,
Hollebeekstraat 76 te Parike.
Dagorde:
- Uitleg i.v.m. het invullen van groene en rode inventarislijsten
2014. - Uitdelen bondskaarten 2014. - Uitdelen speelkalender
2014 en nieuwe inwendige orde.
Allen op post a.u.b.!

RUMBEKE-BEITEM, KM De Goudvink

SINT-ANDRIES, De Clubzangers

Op zondag 19 januari 2014 is er om 9.30 uur vergadering in
ons lokaal ’t Putje, Gistelsesteenweg 390.
Dagorde:
- Inschrijving oude en nieuwe leden; iedereen is welkom! Uitleg i.v.m. het invullen van rode en groene registerbladen.
- Nieuwjaarswensen.
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen.

ZEDELGEM, De Moubeke Vink

Op zondag 19 januari 2014 is er vanaf 10 uur algemene ledenvergadering in lokaal La Brasserie, Torhoutsesteenweg
124 te Torhout.
Dagorde:
- Inschrijving van oude en nieuwe leden. - Aanvraag bondskaarten. - Opgeven toekappers en dubbelzangers. - Aanvraag
rode en groene registers. - Nieuwjaarsattentie.
Het bestuur rekent op een massale aanwezigheid.

ZINGEM, KM De Scheldevink

Op zondag 19 januari 2014 is er van 9 u. tot 12 u. vergadering
in ons lokaal ’t Paradijs, bij Bassie, Dorpstraat 11 te Zingem.
Dagorde:
- Inlichtingen invullen rode en groene registers. - Aanvragen
bondslidkaarten.
Leden die twijfelen over het invullen, zullen door bestuursleden geholpen worden, breng uw registers mee.
Langs deze weg vragen wij ook uw medewerking voor het verkopen van 10 kaarten voor het eetfestijn in april.
Dank bij voorbaat!

ZWEVEZELE, KM De Dappere Zangers

Op zondag 19 januari 2014 is er vanaf 10 uur vergadering in
ons nieuwe lokaal “Zeswege”.
Dagorde:
- Inschrijving oude en nieuwe leden. Het lidgeld bedraagt
10 euro (1 bondskaart inbegrepen) en 2 euro voor A.Vi.Bo.
- Aanvragen bondskaarten; gelieve bijgevoegd strookje in te
vullen en af te geven per bijkomende bondskaart (0,70 euro).
- Groene en rode inventarissen zijn te bekomen aan 2 euro.
Gelieve de inventarissen met ringnummers goed in te vullen
a.u.b.!
Wij hopen op uw aanwezigheid!

LEMBEKE, KM De Kasteelvink

Op zondag 19 januari 2014 is er om 10 uur algemene ledenvergadering in ons lokaal Kingston.
Dagorde:
- Verwelkoming. - Uitleg i.v.m. het invullen van de groene en rode inventarissen 2014. - Speelkalender 2014. Binnenbrengen aanvragen bondskaarten 2014. - Wijziging
gewestreglement. - Inschrijving leden 2014.

OOSTKAMP, De Roodborstjes

Op zondag 19 januari 2014 is er om 9.30 uur vergadering in
ons lokaal Het Arentsplein, Majoorwoodstraat 19 te Oostkamp.
Dagorde:
- Inschrijven oude en nieuwe leden. - Aanvragen bondskaarten. - Inlichtingen invullen groene en rode registers.

WAARSCHOOT, KM De Boomgaardzangers

Op zondag 19 januari 2014 is er om 9.30 uur algemene ledenvergadering in lokaal Den Biechtstoel, Stationstraat 1.
Dagorde:
- Uitleg i.v.m. het invullen van rode en eventueel groene registers. - Lijst met vogelnamen en ringnummer voor de bondskaarten. - Nieuws uit het gewest. - Elk zijn zeg.

NEDERENAME, KM De Boomgaardvinken

Op zondag 19 januari 2014 is er van 10.30 u. tot 11.30 u. ledenvergadering in ons lokaal Paviljoen, Oudstrijdersstraat 68
te Nederename.
Dagorde:
- Inlichtingen rode en/of groene registers (vogelbestand
2014). - Allerlei.

EERNEGEM, KM De Vrijgezellen

Op zaterdag 18 januari, van 14 u. tot 16 u., en op zondag 19
januari 2014, van 10 u. tot 11.30 u. is er algemene vergadering.
Dagorde:
- Inschrijving oude en nieuwe leden. - Inlichtingen rode of
groene registers.

Op zondag 19 januari 2014 is er om 9.30 uur algemene vergadering in ons lokaal “Beythem Statie”, Ieperseweg 106 te
Rumbeke-Beitem.
Dagorde:
- Inlichtingen invullen registers. - Binnenbrengen aanvragen
bondskaarten 2014. - Inschrijven van oude en nieuwe leden.
- Diversen.
Gezien de belangrijkheid van deze vergadering verwachten
wij u allen op post!

WOUMEN, KM De Blanckaertvink

GEWEST WAREGEM A

Op zondag 19 januari 2014 is er van 10 u. tot 11.30 u. algemene vergadering in lokaal Flandria, Wapenplaats 39 te Wakken.
Dagorde:
1. Nieuwjaarswensen. - 2. Tweede en laatste inschrijving
seizoen 2014, zowel voor trouwe als voor nieuwe leden. - 3.
Uitleg i.v.m. het invullen van rode en groene registers 2014. 4. Eerste kennismaking kalender 2014. - 5. Varia en vragen.

Op zondag 19 januari 2014 is er om 9.30 uur gewestvergadering in het lokaal van De Molenzangers “Oude Molen”, Stijn
Streuvelsstraat te Waregem.
Dagorde:
1. Welkomstwoord en nieuwjaarswensen door de gewestvoorzitter + drink van het gewest. Iedereen is welkom van
ons gewest! - 2. Uitleg kasverslag gewest door onze penningmeester Eric + goedkeuring. - 3. Kasboek maatschappijen,
nazicht door de gewestleider. - 4. Varia en veel leute!
Nota: deze gewestvergadering gaat uitzonderlijk door op de
derde zondag van de maand i.p.v. de tweede, daar op 12 januari het Belgisch Kampioenschap cyclocross doorgaat te
Waregem.

GEWEST WAREGEM B

Op zondag 19 januari 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering in lokaal De Toekomst, bij KM Liefde Voor Wederliefde.
Dagorde:
- Nieuwjaarswensen en toost op het nieuwe seizoen. Binnenbrengen reclames en ereprijzen. - Dringend vastleggen aanpassing reglement inwendige orde gewest Waregem
B. - Bespreken lijsten gepensioneerden. - Aanvraag rode en
groene registers. - Opgeven namen overleden vinkenier(ster)s.
Voor deze eerste vergadering van het nieuw jaar rekenen we
op een grote opkomst!

Op zondag 19 januari 2014 is er van 10 u. tot 12 u. vergadering in ons lokaal Het Rhoneplezier, Iepersteenweg 88 te
Woumen.
Dagorde:
- Inschrijven oude en nieuwe leden. - Aanvragen bondskaarten. - Inlichtingen rode en groene registers.
We hopen u opnieuw te mogen inschrijven!

WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst

STADEN, KM De Frontvink

Op zondag 19 januari 2014 is er om 9 uur vergadering in
lokaal De Sportvriend te Staden.
Dagorde:
- Inschrijving oude en nieuwe leden.

OTEGEM, De Straatzangers

Op zondag 19 januari 2014 is er om 9.30 uur ledenvergadering in ons lokaal Belvère.
Dagorde:
- Inlichtingen rode en groene registers. - Aanvragen bondskaarten 2014. - Varia.
Nieuwe leden zijn steeds welkom!

INGELMUNSTER, KM De Moedige Durvers

Op zondag 19 januari 2014 is er om 10 uur inschrijving voor
nieuwe en reeds aangesloten leden.
Iedereen is van harte welkom!
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Gildeleven
OOSTNIEUWKERKE, De Breydelzonen

Op vrijdag 17 januari vanaf 16 uur, zaterdag 18 januari vanaf
18 uur en zondag 19 januari 2014 van 9.30 uur tot 12 uur is
er onze jaarlijkse boterkaarting in ons lokaal De Reisduif, Colliemolenstraat 26 te Oostnieuwkerke.
De inleg bedraagt 1,25 euro en 1 x aanblijven wint boter. Er is
tevens een gratis steunactie!

JONKERSHOVE-HOUTHULST, de Sparrevink

Afscheid van ons lokaal
Na 7 mooie jaren bedanken we Alex en Katleen, die jammer
genoeg hun oude zaak verlaten om een nieuwe zaak te openen in Woumen. Na lang getouwtrek besloot de bond dat we
niet mee mochten naar Woumen, omdat dit niet meer het gewest Houthulst is maar gewest Diksmuide.
Van harte bedankt Alex en Katleen, dit vanwege het bestuur
van De Sparrevink.
Daar er in Jonkershove geen locaties meer voor handen zijn,
besloten we samen met de leden en de gewestleider Eddy
Vermoortel en het A.Vi.Bo.-bestuur om ons nieuw lokaal te
vestigen in de Sporthal van Houthulst, “Extra-Time”, uitgebaat
door Robby Swanckaert.

HANSBEKE, De Vrije Vinkeniers

Wij gaan verhuizen van lokaal
Namens het bestuur van De Vrije Vinkeniers Hansbeke hebben we de plicht onze leden en vrienden vinkeniers in te lichten van deze verandering.
Na verscheidene jaren dat ons lokaal Brouwershof bij Ilse te
Hansbeke was, moesten wij met spijt in het hart noodgedwongen op zoek gaan naar een nieuwe locatie voor onze vinkenmaatschappij. Bij deze bedankt het voltallige bestuur onze
lokaalhoudster Ilse voor de jarenlange goede samenwerking!
Na enig zoekwerk om toch onze maatschappij te kunnen laten
voortbestaan en met de goedkeuring van ons gewest- en het
A.Vi.Bo.-bestuur hebben we toch een nieuwe locatie kunnen
vinden. Onze maatschappij zal nu niet meer in Hansbeke zitten, maar verhuist naar de aanpalende gemeente Merendree.
Ons nieuwe lokaal is café-feestzaal “Het Verdronken Eiland”,
bij Jan Snoeck, Merendreedorp te Merendree. Dit is juist naast
de kerk van Merendree. Bij deze hopen wij op een jarenlange
goede samenwerking met onze nieuwe lokaalhouder.
Het bestuur wil langs deze weg iedereen een gelukkig 2014
toewensen en iedereen welkom heten in het komende speelseizoen op onze nieuwe locatie! Tot dan!
Voorzitter, N. Vanderhaeghen

MARIALOOP, De Roodborsten

Nieuw lokaal
Vanaf 2014 heeft onze maatschappij een nieuw lokaal, namelijk “Belle Vue”, Wakkensteenweg 32 te Tielt.
Het bestuur

GEWEST DEINZE

Verslag gewestvergadering van zondag 22 december
Deze vergadering ging door in het lokaal van KM De Durvers.
De voorzitter opende de vergadering om 9.30 uur stipt. Bij de
gebruikelijke aanwezigheidsopname bleek dat iedere maatschappij vertegenwoordigd was.
Als eerste punt haden we “sponsors kalender 2014”. De namen van de sponsors voor de kalender werden genoteerd en
het steungeld werd betaald, waarvoor dank aan de sponsors.
Bij het punt “opgeven verdienstelijke leden” werd geen enkele
naam opgegeven.
De zetting stad Deinze kwam aan bod. De firma Versele-Laga
zal opnieuw de naturaprijzen geven, waarvoor dank.
Bij punt “samenstellen kalender 2014” werden de data van de
weekdagzettingen genoteerd, in totaal 17, alsook de avondzettingen (2). Daarna werd de datum voor het gewestfeest in
september meegedeeld.
Bij punt “Allerlei” viel niets te noteren, waardoor de voorzitter
de datum en dagorde voor de volgende vergadering kon meedelen en deze vergadering afsluiten.
De gewestschrijver, F. Van de Putte

NIEUWENHOVE-WAREGEM, KM De Manezangers

Verslag ledenvergadering van zondag 22 december ’13
Etienne richtte een welkomstwoord tot alle aanwezigen en
wist de infovergadering voor maatschappijen en gewesten,
georganiseerd door A.Vi.Bo. op 16 februari te ZwevegemKnokke, te vermelden. Ook van onze maatschappij zal een
delegatie aanwezig zijn. Indien er leden zijn die op deze bijeenkomst nog iets in het bijzonder willen besproken zien, dan
dienen zij dit tijdig aan het bestuur te melden.
Het kasverslag werd voorgelezen voor de leden en daarbij
werd uiteraard voor de nodige toelichting gezorgd. We kunnen gelukkig rekenen op heel wat trouwe sponsors en ook de
organisatie van het Kampioenschap van België zorgde voor
een duit in het zakje. Dat maakte het saldo positief en aldus
werd dit vlot door de aanwezige leden en bestuursleden goedgekeurd.
Aangezien Etienne voet bij stuk hield en het voorzitterschap
wenste door te geven, diende er een nieuwe voorzitter gekozen te worden. Hiervoor zagen de aanwezigen Jacques
Declerck als meest geschikte kandidaat. Etienne Deketele
blijft nog zijn steentje bijdragen als gewestafgevaardigde. Zo
wordt André Vanderghinste ondervoorzitter, Dirk Vanhonacker secretaris, Wim Deveugele hulpsecretaris, Filip Santens
schatbewaarder, Romain Furniere vlaggendrager en Jacques
Bruneel gewestelijk zangkeurder.
Verder vermelden we ook dat Roger Dhont tot het bestuur
wenst toe te treden.
Oude en nieuwe leden werden ingeschreven voor het komende jaar en de nodige bondskaarten werden aangevraagd en
betaald.
Verslaggever, W. Deveugele

GEWEST ARDOOIE

Verslag gewestvergadering van 15 december ’13
Deze laatste vergadering van het jaar 2013 vond plaats bij KM
Arm Maar Eerlijk in lokaal ’t Nieuw Gemeentehuis te Kachtem.
Na de verwelkoming door de gewestleider ging de vergadering van start. Enkel de afgevaardigde van Recht en Vrede
Beveren ontbrak op het appel, maar had zich laten verontschuldigen.
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen en
goedgekeurd. De computerledenlijsten A.Vi.Bo. van de ver-

scheidene maatschappijen werden aan de afgevaardigden
bezorgd om up-to-date gemaakt te worden.
Voor het uitdelen van de bestelde registers moest de voorzitter beroep doen op een hulplijn, zijn echtgenote bracht deze
naar de bijeenkomst, want hij was ze vergeten.
Het kasboek 2013 van het gewest werd door schatbewaarder
Luc voorgelegd ter goedkeuring en door de afgevaardigden
ondertekend. Tevens werd aan iedere afgevaardigde het jaaroverzicht van de bewegingen en toestand in een opgemaakt
overzicht bezorgd. Ook werd er gevraagd om eens na te denken hoe we in de toekomst onze gewetfinanciën kunnen optimaliseren daar de inkomsten wegens het dalende ledenaantal telkenjare afneemt.
Daarna werden de afgetekende paspoorten van zangkeurders
en afgevaardigden overhandigd. De ingevulde aansluitingsformulieren werden afgegeven, samen met de reeds beschikbare reglementen inwendige orde 2014 van de maatschappijen.
Maatschappijen waarbij het reglement niet gewijzigd werd,
zijn vrijgesteld van deze voorlegging.
Het gewestformlier 2014 werd ingevuld. De samenstelling kent
geen wijzigingen. Jan Hollevoet, lid van de Raad van Bestuur
A.Vi.Bo., gaf uitleg in verband met de infovergadering die zal
doorgaan in lokaal Sportief te Izegem op 16 februari 2014 om
9 uur. Aan iedereen wordt een oproep gedaan om eventuele
vragen of voorstellen over te maken aan de gewestleider of
de afgevaardigden die ze dan zullen doorgeven aan de Raad
van Bestuur.
De gewestvergadering van februari 2014, normaal voorzien
op zelfde datum, wordt na overleg verschoven naar 23 februari. Tevens zullen de gewestelijke zangkeurders uitgenodigd
worden tot de vergadering van januari 2014 om het voorbije
seizoen te evalueren en het stramien af te spreken voor 2014.
Na de bespreking van koetjes en kalfjes werd deze vergadering gesloten en wordt vol verwachting uitgekeken naar de
volgende vergadering.
De secretaris, B. Honore

GEWEST HOUTHULST

Verslag gewestvergadering van zondag 22 december ’13
Deze vergadering ging door bij De Woudzangers. Iets na 9 uur
opende de gewestleider deze laatste vergadering van het jaar.
Meteen werd gestart met het afhandelen van de dagorde. Het
verslag van de vorige vergadering werd ondertekend.
Vooraleer het gewestformulier kon worden ingevuld, werd er
overgegaan naar de samenstelling van de ereraad. Hierna
werden de bestuurslijsten ingezameld en nagekeken op eventuele foute. De opmerking werd gemaakt dat wie bestuurslid
is, dient geabonneerd te zijn op het A.Vi.Bo.-blad.
Het kasverslag werd ter goedkeuring voorgelegd en ook toegelicht. Volgende maand is er terug kalendertrekking, daarom
was het tijd om de data van het gewestkampioenschap vast
te leggen, maar dat kon niet meteen gebeuren. Aangezien de
gewestleider vorige vergadering de vraag had gesteld eens
na te denken over hoe we het gewestkampioenschap kunnen
opwaarderen, kwamen enkele besturen met een voorstel. Na
toelichting van Ronny werd het voorstel unaniem aangenomen. Vanaf 2014 spelen we enkel over 3 ritten waartoe het
Kampioenschap van Groot-Houthulst behoort. Het Kampioenschap van Groot-Houthulst gaat volgend jaar door bij De
Sparrevink (tevens hun gewestrit) en is nog steeds een verplichte voormiddagrit voor alle lokalen.
Op de komende kalendertrekking zal terug hetzelfde principe
gehanteerd worden zoals vorige jaren, zijnde de gewestrit +
2 vaste data en voor de maatschappijen die in 2014 geen gewestrit hebben 3 vaste data.
Het aanmaken van de kalender voor volgend jaar werd besproken en er wordt uitgekeken naar een vernieuw concept!
Tot slot was de gewestleider tevreden over het feit dat iedere maatschappij een bestuur kon vormen. Gezien dit steeds
moeilijker wordt en gelet op de vele maatschappijren die er
de brui aan geven riep hij op naar een snel handelen indien
er zich problemen voordoen. Hij en zijn gewestbestuur staan
steeds paraat om te helpen. Zo wordt de komende jaren op
het Kampioenschap van Groot-Houthulst eveneens ingeschreven met de pc door de gewestleider, de voordelen hieromtrent werden toegelicht.
Met onze 6 clubs staan wij nog altijd heel sterk als gewest
en onze zettingen, met de nodige bloemen en prijzen, lokken
ieder jaar vele liefhebbers van ver buiten ons gewest.
Bij een tevreden terugblik op het afgelopen speelseizoen stelden we vast dat het aantal gezette vogels in ons gewest gestegen was met 615. Met dit feit voor ogen staat het gewest
Houthulst klaar voor het Provinciaal Kampioenschap in 2014.
Afspraak werd gemaakt voor de kalendertrekking in januari en
de vergadering met de Raad van Bestuur.
Na allen nog een prettig eindejaar te hebben gewenst, werd
deze vergadering in vriendschap gesloten.
Gewestsecretaresse, S. Fleurinck

HULSTE, Vreugde in de Zang

Verslag vergadering van 22 december ’13
Om 9 uur stipt begon de vergadering voor het bestuur, twee
bestuursleden waren verontschuldigd wegens ziekte.
Het voorbije seizoen werd eens besproken en we waren weer
content. Ook de kastoestand werd goedgekeurd en ondertekend. De voorzitter zei dat hij opnieuw 2 bestuursleden van
de overige maatschappijen uitgenodigd heeft om de kalender
voor volgend jaar op te maken, zodat we niet teveel op elkaars
zetting zouden zitten. Maar 1 maatschappij was niet aanwezig. Jammer, want dan wordt tijdens het seizoen geklaagd dat
men geen rekening hield met hun maatschappij...
Omstreeks 10 uur begon de vergadering voor alle leden. We
waren ditmaal met zo’n 50 leden (vorige keer met 11 elf leden). 45 leden lieten zich inschrijven voor volgend seizoen.
Het lidgeld werd verhoogd van 15 euro naar 20 euro en ik
hoorde hier en daar klagen dat dit veel geld was.
Nu, alles is goed verlopen. De voorzitter bedankte iedereen
en wenste iedereen een behouden thuiskomst en gelukkig
Nieuwjaar toe!
J. Meurisse

GEWEST MENEN

Verslag gewestvergadering van december ’13
Omstreeks de klok van 9.30 uur werd met een woordje van
onze gewestleider, dhr. Erik Vanhauwaert, deze laatste gewestvergadering van 2013 geopend. Erik heette iedereen hartelijk welkom. We hadden ook een “speciale gast”, nl. niemand
minder dan de voorzitter van A.Vi.Bo., dhr. Gino Welvaert. Bij
de aanwezigheidsopname waren alle maatschappijen vertegenwoordigd.
Een eerste punt op de dagorde was de financiële situatie.

Onze kastoestand ziet er gelukkig nogal rooskleurig uit. De
afgevaardigden tekenden dan ook meteen het kasregister.
Een volgend punt was de evaluatie van het gewestfeest, georganiseerd door de maatschappij De Korte Zangers uit Dadizele. De gewestleider was tevreden met de locatie en de sfeer.
Ook de aangeboden koffie viel zeer in de smaak. We telden
een 73-tal aanwezigen in zijn totaliteit, kortom een vette 9 voor
sfeer en gezelligheid!!
Qua briefwisseling was er niets te melden. Daarna werden
de paspoorten afgetekend. De planning voor de komende gewestvergaderingen anno 2014 werd meegedeeld.
Vervolgens was het tijd voor de inzameling van de aansluitingsformulieren, de lijst met de bijlokalen en een (zeer) voorlopige kalender. We kregen nog niet alles binnen, opnieuw
waren enkele maatschappijen blijkbaar nog niet klaar met hun
“huiswerk”. We ontbreken nog de kalenders van Sint-ElooisWinkel, Moorsele en Rekkem!
Het innen van het verschuldigd bedrag liep heel vlot.
Volgend jaar zijn we met de gewestzetting en een mogelijks
gewestfeest te gast in Rollegem-Kapelle.
Daarna kwam onze voorzitter dhr. Gino Welvaert aan het
woord in een poging om de openstaande betrekkingen te laten invullen. Een hele boterham, een gans betoog zelfs had
Gino voor de aanwezigen in petto. Niet verwonderlijk natuurlijk
gezien helaas meer en meer leden, bestuursleden afhaken en
daardoor maatschappijen en zelfs gewesten op de helling komen te staan. Nu, gelukkig hadden zijn doortastende woorden
ook effect, want na een tijdje waren de volgende vacatures
ingevuld: als ondervoorzitter komt dhr. Nordine Jelassi vanuit
de maatschappij Zonder Vrees uit Rekkem zetelen en als effectief lid van de ereraad (in de hoop dat we die niet bijeen
hoeven te roepen) vinden we dhr. Kristiaan Vandamme van
De Jonge Zangers uit Wevelgem terug. Hartelijk dank en alvast veel succes gewenst.
Daarna waren er nog wel wat losse vragen en opmerkingen,
waaruit we vooral kunnen onthouden dat een “begroting” niet
hetzelfde betekent als een “boekhouding”, waarmee meteen
ook de uitleg werd gegeven aan het achterliggend feit van het
invoeren van een persoonlijke ledenbijdrage voor een federatie A.Vi.Bo.
Binnenkort start de Raad van Bestuur ook met een toer doorheen de gewesten. De respectievelijke data weet u wel terug
te vinden in ons A.Vi.Bo.-blad.
Met een bedankingswoordje en vroege, maar daarom niet
minder gemeende, eindejaarswensen werd deze vergadering
besloten.
De gewestsecretaris i.o., B. Guillemyn

!
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De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- BELLEM, Elk Zijn Recht, bestuurslid Maria Bouilliaert, echtgenote van voorzitter en spelend lid Albert Claeys, moeder
van Chantal, Sabine en Gino Claeys, grootmoeder van Koen,
David, Jeroen, Thomas, Dimitri en Jonathan Van Ooteghem
en Jorden en Jonas Claeys.
- BELLEGEM, De Lustige Vinkeniers, Marcel Couckuit, vader
van trouw spelend lid Eddy Couckuit.
- BISSEGEM, KM De Takkeling, dhr. Paul D’Haene, vader van
onze lokaalhouders Rik en Mieke D’Haene-Bekaert.
- BESELARE, Den Blauwe Boogaard, bestuurslid Daniël
Berteloot.
- BEITEM, KM De Goudvink, mevr. Leona Descheemaker, zus
van trouw lid Norbert Descheemaker.
- KOMEN-TEN-BRIELEN, Pinson du Moulin, Georgette
Vanthuyne, echtgenote van trouw spelend lid en ondervoorzitter Maurice Carrein.
- HOUTHULST, KM De Sint-Omerzangers, Marie-Josephe
Vanbrabant, moeder van trouw spelend lid Rudy Verfaillie.
- MARIALOOP, De Roodborsten, Joseph Willemyns, vader
van Marc Willemyns.
- TIELT, KM De Snelle Schuifelaars, trouw lid Joseph
Willemyns, vader van Marc Willemyns; Marcel Van Luchene,
broer van schatbewaarder Frans Van Luchene.
- WAREGEM, KM De Torenzangers, dhr. André Dewaele,
vader van bestuurslid Patrick Dewaele en schoonvader van
trouw spelend lid Nadine De Poortere.
- ZEDELGEM, De Moubeke Vink, mevr. Sibylla Steen, moeder
van secretaris Patrick Velle en oma van bestuurslid Melissa
Velle; trouw lid André Laveyne.
- WOUMEN, KM De Blanckaertvink, bestuurslid André
Roelens.
(zie vervolg blz. 12)
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- SINT-LODEWIJK, KM ’t Gezang van de Bottenhoek, trouw
lid Maurits Bastiaen.
- MARIA-AALTER, De Sparhoekzangers, Anna De Fruyt,
grootmoeder van trouwe leden Jeffrey, Kim en Kimberly
Persyn.
- ARDOOIE, KM De Verenigde Liefhebbers, Regina
Vandeghinste (79 j.), medestichtster van de vrouwenclub
K.V.L., moeder en schoonmoeder van voorzitter Patrick
Vanhaecke en vrouwenclubvoorzitter en bestuurslid Ria
Rigole en trouw lid Dirk Vanhaecke. Zij was de echtgenote van
wijlen ondervoorzitter Marcel Vanhaecke.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- AALTER, De Nieuwe Boomgaardzangers, trouw lid Daniël
Dobbelaere.
- DEINZE, De Klokkezangers, trouw spelend lid Gilbert Arens;
trouw spelend lid Martin Verleyen.
- GEMEENTE?, KM De Durvers, trouw lid Marcel Coddens en
trouw lid André Van Braeckel.
- GISTEL, KM De Noordvink, trouw spelend lid Fernand
Verhaeghe, echtgenoot van trouw spelend lid Margriet
Deryckere en vader van trouw spelend lid Annemieke
Verhaeghe; alle zieke leden en familie.
- HANSBEKE, De Vrije Vinkeniers, trouw spelend lid Dirk Van
De Gehugte.
- HULSTE, KM Vreugde in de Zang, trouw spelend bestuurslid
Frans Accou.
- HOUTHULST, KM De Woudzangers, Elza Prinzie, echtgenote van trouw, spelend lid Omer Devulder; trouw spelend lid
Cindy Tanghe, echtgenote van gewestafgevaardigde Ronny
Dewulf; trouw spelend lid Gilbert Vandamme.
- ICHTEGEM, KM De Reigerzangers, spelend lid Erna Velle.
- JONKERSHOVE-HOUTHULST, De Sparrevink, Eliza
Andries, grootmoeder van trouwe leden Jurgen Lepoutre en
Angelique Vergote; Godelieve Vandenbroucke, moeder en
grootmoeder van trouwe leden Rudy Cruydt en Kevin Cruydt.
- KORTEMARK, De Bogaardvink, trouw spelend lid Christine
Vandewalle; Yvette Ballieu, echtgenote van spelend lid Eddy
Rosseel.
- KACHTEM, KM Arm Maar Eerlijk, trouw spelend lid
Emmanuel Cordy.
- MEULEBEKE, KM Niet Rijk Maar Recht, spelend lid Daniël
Cappelle.
- PITTEM, KM Niet Rijk Maar Recht, trouw lid Daniël Vens.
- NIEUWENHOVE, De Manezangers, trouw lid Nicole
Vandewiele.
- POEKE, KM De Paradijsvogels, Leona De Clercq, echtgenote van bestuurslid en spelend lid Maurits Taghon; erevoorzitter
Maurice Lievens.
- RUISELEDE, KM De Lichtzangers, trouw spelend lid André
Banckaert.
- OUWEGEM, KM De Vrije Bosvink, trouw lid Lucien
Vermeulen.
- OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden, Michel De
Cock, vader van trouw spelend lid Marc De Cock.
- SINT-ELOOIS-VIJVE, KM De Statiezangers, spelend lid
John Devos.
- ZEVERGEM, De Hofzangers, trouw lid Roger Van Der
Haegen; trouw lid Lissette De Cocker.
- WINGENE, KM De Sint-Jansvink, alle zieke leden en sponsors van De Sint-Jansvink.
- BELLEM, Elk Zijn Recht, alle zieke leden en familie.

- EMELGEM, De Kon. Sint-Jansvrienden, trouw lid Geert
D’hondt.
- LAUWE, KM De Eendracht, trouw lid Robert De Rijcke.
- ARDOOIE, KM De Verenigde Liefhebbers, trouw lid Georges
Callewaert; trouw lid Dorine Dewitte.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ZIJ STAPTEN IN HET HUWELIJKSBOOTJE...
- WINGENE, KM De Sint-Jansvink, Sven Vermeire en Taïsa
Vanlaere, zoon van secretaris Wim Vermeire en kleindochter
van trouw lid André Vanlaere.
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- MARIALOOP, De Roodborsten, Manon Bleyaert, kleindochter van Bernard Blyaert en achterkleindochter van Marcel
Thienpont.
- ZEDELGEM, De Moubeke Vink, Robin Commyn, kleinzoon
van bestuurslid Luc Commyn en neef van bestuurslid Ruben
Commyn.
- MARIA-AALTER, De Sparhoekzangers, Amber, dochter van
sponsor Stefaan De Vroe en trouw lid Elynn Naessens, achterkleindochter van trouw lid Roger Bonami.
ZIJ VIERDEN HUN 50e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- WAARSCHOOT, KM De Boomgaardzangers, trouw lid
Walter Teerlinck en echtgenote.
ZIJ VIERDEN HUN 65e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- OOSTKAMP, De Stuivenbergzangers, trouw spelend lid en
tevens bestuurslid André De Cock en echtgenote Marguerite
Van Opstal.
HIJ GING MET PENSIOEN...
- ZWEVEZELE, KM De Dappere Zangers, spelend lid Willy
Van Nuffel.
HIJ VIERDE ZIJN 85e VERJAARDAG...
- TIELT, KM De Snelle Schuifelaars, trouw lid Maurits De
Dobbelaere.

BEDANKINGEN
- ZWEVEZELE, KM De Dappere Zangers, het bestuur en de
leden bedanken Rita voor de vele mooie jaren als lokaalhoudster.
- BELLEGEM, De Lustige Vinkeniers, het bestuur dankt uittredend bestuurslid Pieter Soens voor de vele jaren als lokaalhouder en medewerker in onze maatschappij als zangkeurder.
Moge Pieter nog lang genieten van zijn vinken en bezoekjes
in de reke!
KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN
- BISSEGEM, KM De Takkeling, het bestuur wenst alle leden,
vinkenier(ster)s, steunende leden, sponsors en onze lokaalhouders een gelukkig Nieuwjaar, goede gezondheid en veel
speelplezier in 2014.
- DEINZE, De Klokkezangers, het bestuur en de lokaalhouders wenst alle leden en sponsors een gezond 2014 en een
goed speelseizoen toe.

Zoekertjes en Advertenties

- GEWEST KORTRIJK, het gewestbestuur wenst de Raad van
Bestuur, alle gewestbesturen, alle afgevaardigden, alle leden,
lokaalhouders, familieleden een gezond, gelukkig Nieuwjaar
2014, met mooie resultaten.
- OUWEGEM, KM De Vrije Bosvink, het bestuur en de lokaalhoudsters wensen aan hun leden en familie een gezond 2014!
- HOUTHULST, KM De Sint-Omerzangers, het bestuur van
De Sint-Omerzangers wenst alle leden, familie, vrienden en
sympathisanten een gelukkig Nieuwjaar 2014.
- JONKERSHOVE-HOUTHULST, De Sparrevink, het bestuur
wenst al haar leden en hun familie, sponsors en de lokaalhouder een gelukkig Nieuwjaar.
- BELLEGEM, De Lustige Vinkeniers, het bestuur wenst alle
leden en familie, lokaalhouders en allen die te maken hebben
met onze vinkensport een gelukkig en gezond 2014 toe.
- SINT-ELOOIS-VIJVE, KM De Statiezangers, het bestuur wenst alle leden een vreugdevol, gezond en gelukkig
Nieuwjaar.
- NIEUWENHOVE-WAREGEM, KM De Manezangers, het
bestuur wenst alle leden en familie, de lokaalhouder, sponsors en sympathisanten een gezond en gelukkig Nieuwjaar
toe. Moge 2014 al onze wensen, zowel op persoonlijk als op
sportief vlak, in vervulling laten gaan.
- MEULEBEKE, KM Recht Voor Allen, het bestuur wenst iedereen een gelukkig en gezond 2014, alsook een goed speelseizoen voor alle leden van KM Recht Voor Allen.
- MARIALOOP, De Roodborsten, het bestuur wenst iedereen
een gelukkig Nieuwjaar.
- PITTEM, KM Niet Rijk Maar Recht, wij hebben een wens
voor iedereen: een gelukkig Nieuwjaar met lieve mensen om
je heen. Mensen die van je houden om wie je bent, mensen
in wie je een stukje van jezelf herkent. Laat merken dat je om
hen geeft, dat je samen met hen iets moois beleeft. Dan is je
leven pas een feest. Veel geluk, liefde en een goede gezondheid voor 2014!
- VELDEGEM, De Veldvink, het bestuur wenst aan al haar leden en familie, sponsors, lokaalhouders en iedereen die onze
maatschappij genegen is, een gelukkig en gezond 2014 toe.
- WINGENE, De Sint-Jansvink, het bestuur wenst de lokaalhoudster, alle leden, vrienden, sympathisanten en sponsors
een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar toe. Eveneens een
goede gezondheid en een succesvol speelseizoen.
- ZULTE, KM De Verenigde Vrienden, het volledige bestuur
wenst alle leden, de lokaalhouders, de Raad van Bestuur, het
secretariaat, de redactie, alle sponsors en familieleden een
gelukkig, gezond en vreugdevol Nieuwjaar, met een goede
vogel en een sportief en succes vinkenseizoen 2014!
- MERE, De Meerse Vinkeniers, het bestuur wenst aan al haar
leden een vreugdevol, gezond Nieuwjaar, met veel zangen in
2014!
- GEWEST TORHOUT, het gewestbestuur wenst alle afgevaardigden, leden van de Raad van Bestuur A.Vi.Bo. en familie een gelukkig Nieuwjaar toe, met een goede gezondheid en
een goed sportief vinkenseizoen 2014.
- OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden, het bestuur
wenst alle leden en familie, lokaalhouders, sponsors en sympathisanten, gewestbestuur en de Raad van Bestuur een gelukkig 2014.
- VOSSELAAR, De Heidezangers, het bestuur wenst alle
ledeen en alle vrienden uit het gewest Antwerpen een gelukkig en gezond 2014, met hopelijk mooie getallen met de
vinken. Alsook willen we onze vrienden uit Lauwe de beste
wensen overmaken en een mooi seizoen toewensen met hun
vinkjes.
- ZEVERGEM, De Hofzangers, het bestuur wenst alle leden,
sponsors en het bestuur van S.V. Zevergem Sportief (lokaalhouders), alle leden van het gewest Gent en A.Vi.Bo. en familie een gezond speeljaar 2014 toe.
- BELLEM, Elk Zijn Recht, het bestuur wenst alle leden en familie, het gewestbestuur en het A.Vi.Bo.-bestuur een gelukkig
Nieuwjaar en een goed speelseizoen toe.
- SCHENDELBEKE, De Industrievink, het bestuur wenst alle
leden en sympathisanten een gezond 2014 en veel vinkenplezier.
- HOUTHULST, KM De Woudzangers, het bestuur wenst de
Raad van Bestuur, diverse maatschappijen en hun leden een
gelukkig 2014.
- GEWEST HOUTHULST, het gewestbestuur wenst de Raad
van Bestuur, de diverse maatschappijen en alle leden een gelukkig 2014.

Bezoekers aan de Gouden Ring Show
Winnaars van 2 vinkendvd’s + vademecum
003392 - Desal Nico, Oostnieuwkerke
001495 - Demeyer Jean-Paul, Ronse
003475 - Goetgheluck Paul, Zonnebeke
003497 - Goubeir Eric, Moorslede
010605 - Van Gheluwe Dany, Wervik
De prijzen mogen afgehaald worden op het A.Vi.Bo.secretariaat in Kuurne.

ZONDAG 26 JANUARI 2014
VINKENTENTOONSTELLING
- WONTERGEM, KM Immer Geduld. Vinkententoonstelling
op zondag 26 januari 2014 om 9 u., in lokaal Ter Donck, Terdonckstraat 2. Inleg 1,50 EUR. Vooruit 50 EUR. Prijzen per
3/4 tal. Af bloemen 0,75 EUR. Natura 25 EUR. Afzonderlijke
reeks voor kleurmutaties. Grote Prijs het bestuur. Inschrijven van 7.30 u. tot 8.45 u.

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Jaarvergadering
Officiële Zangkeurraad
De jaarlijkse vergadering van de Officiële Zangkeurraad A.Vi.Bo. vzw gaat door op zaterdag 1 februari om
13.30 uur in het lokaal ‘Au Damier’, Stationsplein te
Roeselare.
Dagorde:
1. Opening van de vergadering door de voorzitter.
2. Aanstelling ondervoorzitter(s) Zangkeurraad.
3. Leden van de Raad van Bestuur aan het woord.
4. Bespreking seizoen 2014.
5. Uitdelen paspoorten 2014 en benodigdheden.
6. Vrije besprekingen.
7. Slot- en dankwoord door de voorzitter.
De vergadering is enkel toegankelijk voor de officiële
zangkeurders.
P.S.: Bij afwezigheid, gelieve vooraf te melden aan het
secretariaat a.u.b.
Zangkeurders die hun paspoort nog niet indienden
worden verzocht dit zo vlug mogelijk te doen.
Gelieve de data waar je niet wenst opgeroepen te worden mee te delen op de vergadering.
De ondervoorzitter,
Thierry Vandeputte

De voorzitter,
Marc Vantieghem

VERSLAG VERGADERING
RAAD VAN BESTUUR
dd. 11.01.2014
Aanwezig:
- Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
- Dhr. Luc De Schrijver, ondervoorzitter
- Dhr. Rik Tanghe, ondervoorzitter
- Dhr. Marc Vantieghem, bestuurder
- Dhr. Jan Hollevoet, bestuurder
- Dhr. Noël Devolder, bestuurder
- Dhr. Marnix Moerman, bestuurder

A. NIEUWJAARSWENSEN
De Raad van Bestuur houdt eraan om alle leden en bestuursleden en hun families een schitterend 2014 toe te
wensen.
Net als altijd mochten wij terug talloze wensen ontvangen. Wij danken U van harte voor deze attente wensen en
hopen ook hieruit de kracht te putten om samen te slagen
in de vele uitdagingen die ons wachten.

B. WOORD VAN DE VOORZITTER
We wensen elk jaar opnieuw elkeen een gelukkig Nieuwjaar.
Ik houd eraan U allen veel geluk te wensen en dit in lengte
van jaren. De impact van het gezond blijven is in het dagelijks geluk bijzonder groot en ik durf te hopen dat jullie
gespaard mogen blijven van kwalen en ellende zodat wij
samen in goede verstandhouding blijvend kunnen investeren in de toekomst van de vinkensport en de federatie.
2014 houdt eens te meer een aantal gigantische uitdagingen in. Geruggesteund door onze ereleden, onze gewestleiders, onze officiële zangkeurders, onze vriendenkringers, de maatschappijbesturen en de talloze leden zullen
we er ongetwijfeld eens te meer in slagen deze tot een
goed einde te brengen.
Om de samenhorigheid te versterken gaan wij alvast in
de komende weken de onderscheiden gewesten en maatschappijen ontmoeten en uit deze ongetwijfeld boeiende
bijeenkomsten de nodige lessen trekken voor de toekomst.
(zie vervolg blz. 2)

Gewesten en maatschappijen:
opgelet!
Vanaf 2014 vereist optimale werking van de
federatie dat elk lid, eigenaar van een lidnummer,
een ledenbijdrage betaalt van € 2!
Maatschappijbesturen, gelieve daarvoor de
ledencomputerlijsten te raadplegen voor
correcte afhandeling.

Editoriaal
Met het achter ons laten van 2013 en het instappen van 2014 zwaaien we meteen ook een tijdperk uit!
Gedurende drie extra jaren konden we dankzij de inzet van een hele rist kwekers genieten van de spin-off van het ‘Kweekproject
2007-2010’: de Vlaamse overheid bekeek toentertijd onze gezamenlijke inspanning, inzet en engagement om kweek van
botvinken te stimuleren in het Vlaamse gewest van 2007 tot 2010 en zag dat het goed was. In zoverre zelfs dat we via
onderhoud met zelfde overheid op 7 maart 2011, daags na de Algemene Vergadering - onderhoud toen gedragen door huidig
erevoorzitter Noël en onder bezieling van huidig voorzitter Gino - het project met recht en reden drie jaar konden verlengen
en bijgevolg uiteindelijk niet alleen van 2007 tot 2010, maar ook nog in 2011, 2012 en 2013 financiële steun (ons bevestigd
door Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur mevr. Joke Schauvliege op het Nationale Kampioenschap ’11 te
Aalter) kregen om het vinkenieren in Vlaanderen toekomst te geven. Het past hier in elk geval nog eens Vlaamse overheid en
meewerkende kwekers te bedanken voor het realiseren van dit project. Als Raad van Bestuur zijn we bijzonder gelukkig steeds te
kunnen rekenen op mensen - kwekers - die samen met ons het onderste uit de kan haalden, en nog steeds halen, om het project te
doen slagen. Bijzondere dank moet hier ook uitgaan naar de pioniers van de kweek die met hun visie de toekomst van A.Vi.Bo.
op de rails hebben gezet. Ook betreurde erevoorzitter Roger Van Oost, toenmalig voorzitter Filip Santens en zijn bestuursploeg
verdienen alle eer die hen toekomt: het kwekersvademecum uit 2002 als uniek werkstuk betekent op vandaag voor veel
beginnende en zelfs gevorderde kwekers nog steeds het absolute naslagwerk. Strijdvaardige wedstrijdvinken kweken was en is
opzet van ons in 2007 gestarte project. Het uitwerken en publiceren van richtlijnen voor het kweken in gevangenschap van
degelijke kampers, voortspruitend uit eerder aangehaald kweekproject, moet - zal - volgend hoogtepunt in onze geschiedenis
worden. Het is nu al uitkijken naar 15 november; bedoeling is dan het kweekproject met een knaller te kunnen afsluiten!
Ondertussen zijn in elke maatschappij wellicht heel wat vroegere non-believers op vandaag bereid alsnog het pad van de kweek
op te gaan. Naar wat laatst op de Gouden Ring Show te zien was, overstijgt vraag naar kweekmateriaal wellicht het aanbod.
Verkoopruimte werd op zaterdag bij opening stormenderhand overspoeld. Volgens objectieve getuigenissen leek het verdacht veel
op een nieuwe sinterklaasstorm…
Daarnaast is het bijzonder bemoedigend vast te stellen dat met elkaar bevriende vinkeniers kweekentiteiten gaan vormen
om met samengebrachte knowhow en gemixte kweekparen te streven naar best mogelijke genencombinaties wat strijd- en
kamplust betreft. Ongetwijfeld biedt dergelijke samenwerking, uiteraard in combinatie met goede onderlinge afspraken, heel
wat ruimere mogelijkheden om rasvogels op stok te krijgen. Ook dat lijkt ons een te volgen, zelfs niet te missen spoor om met
vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Rest na het kweken echter nog de aartsmoeilijke klus van resultaatgerichte opleiding,
waarbij keuze van onberispelijk zuivere zang ongetwijfeld hoofdrol speelt in optimalisering van strijdvaardige zangstammen.
Ook effenaf toekomstgericht is de inzet van een aantal gedreven kwekers om te slagen in kweek in beperkte ruimte. Enkele
topkwekers halen immers al behoorlijk resultaat met koppels in kweekbak. Ondertussen zijn zij al enkele generaties gevorderd
en lijkt de doorbraak voor hen bevestigd; binnen een aantal jaren kan kweken in een kooi van om en bij een tweehonderd
kubieke decimeter geen onoverkomelijk euvel meer zijn. Bijgevolg kan op termijn elke dooddoener - genre ‘ik heb geen plaats
om te kweken’ - onherroepelijk de prullenmand in. Vinkeniers, op naar de toekomst!
En nu we het toch over toekomst hebben: mijn beste wensen en bovenal een goede gezondheid voor 2014 aan alle rechtgeaarde
vinkeniers. Het ga jullie goed!

Rik Tanghe

Stress bij onze vinken
Wat is stress eigenlijk? Stress is een natuurlijke reactie van
het lichaam op een situatie of een lichamelijk ongemak. Het
is een gegeven dat nog te weinig liefhebbers echt serieus nemen.
Eén van de belangrijkste factoren die je nodig hebt om goede
speel- en kweekresultaten te bekomen, is zoveel mogelijk
stress te voorkomen.
Bepaalde onderzoeken tonen aan dat stress grote nadelen
heeft bij de kweek, waaronder de bevruchting of het verdere
verloop van een kweekproces. De vogels, waaronder de botvinkman, die hun territorium verdedigen, zullen ofwel minder
of juist meer agressiviteit gaan vertonen. En dan komt de
vraag: welke vogel heeft stress, hoe komt het en wat ermee
aan te vangen?
De conditie is van groot belang en uiteraard doet de erfelijkheid hier ook zijn zeg. Laten we eens beginnen met de omgeving: speelvogel x staat in zijn schuilhokje te zingen en hoort
geen enkele vink, hij speelt getallen die binnen de verwachtingen zijn. Plots komt de liefhebber in het bezit van een andere
vogel en plaatst die in de nabijheid van vogel x... en wat nu?
Wanneer de resultaten gelijk blijven, geen probleem, wanneer
ze verhogen zoveel te beter, maar als de vogel minder presteert?
Nu is een juiste analyse nodig om te weten wat de reden
eventueel zou kunnen zijn. Ik hoor het al velen zeggen: het
komt door die andere vogel! Gemakkelijk gezegd! Hoeveel
liefhebbers gaan vogel x niet gaan verplaatsen of de voeding
veranderen of waarom hem niet in een andere kooi plaatsen?
Of naar de zetting gaan en hem eens niet binnen in de auto
maar in de koffer (lees donker) plaatsen? Allemaal elementen
die onze vogels meer stress gaan bezorgen en als je niet oplet, is het seizoen voorbij en is er nog steeds geen beterschap!
Hoeveel keer hoor je niet zeggen tijdens het seizoen dat iemand zijn speelvogel terug in zijn vorige kooi plaatst omdat
de prestaties beneden alle peil bleven? Hetzelfde kunnen we
meemaken in de kweek. Ieder jaar hoor je wel eens van kwekers dat de pop het nest verlaten heeft, zonder erbij stil te
staan wat de mogelijke oorza(a)k(en) zou(den) kunnen zijn.
Een vreemde vinkenman zien of horen, kan al voldoende zijn
om de ronde waarmee ze bezig is, af te breken...

Om verder te gaan met de omgeving, we komen aan de zwaarste periode van het jaar en dit is de rui. Onze vinken hebben
het dan zeer zwaar te verduren! Ofwel laat men ze ruien in
de speelkooi, dit geeft over het algemeen weinig problemen.
Ofwel gaat men ze verhuizen naar de ruibak of volière, en
ja, dan kan het gevaarlijk worden. Jammer genoeg horen we
tijdens die periode wel altijd iemand met het nieuws dat er een
vogel gestorven is kort na het speelseizoen.
In de ruibak bevinden de stokken zich op een hoger niveau
dan ze gewoon zijn in de speelkooi. Bepaalde vogels zijn zo
vol van stress dat ze niet naar beneden durven te komen. Met
alle gevolgen van dien. Als men dit niet rap door heeft, kan het
rap gedaan zijn. Onze vogel maakt immers al een moeilijke
tijd door. Daarom is het heel belangrijk de vogels van zeer
nabij te volgen om zeker te zijn dat ze de eerste dagen eten
en drinken.
Ik ken heel wat liefhebbers die de stokken eruit halen zodat
de vogels wel op de grond moeten gaan zitten en zo gemakkelijker de voeding vinden. Persoonlijk ben ik daar niet voor.
Hoe ga ik tewerk? Ik plaats 2 snoepbakjes naast 1 van de
bovenste stokken, een met water en enkele kempzaadjes erbij
en het andere met gewoon zaad of iets waar onze vinken verzot op zijn. Ik houd dit aan tot ik zeker ben dat ze op de grond
gaan en de voeding gevonden hebben.
Dit jaar heb ik bijna alle mannetjes uit mijn kweek van de hand
gedaan en alle liefhebbers daarop duidelijk gewezen hoe belangrijk dit wel is. Dit scenario gebeurt eveneens bij het inkooien, bij zowel de jonge als de oudere vogels. Bij mij is dit
een vaste gewoonte.
Begin 2013 vertelde een goede vriend mij dat er jammer genoeg 3 van zijn 7 kwekelingen (2012) naar de vinkenhemel
vertrokken waren, en dit enkele dagen nadat de vogels opgekooid waren. Ik veronderstel dat iedereen wel zal weten wat
de oorzaak hiervan zou kunnen zijn.
Het laatste punt waarover ik het wil hebben, is de voeding,
want niet alleen de vogels die ondervoed zijn, kunnen last
hebben van stress. Als we zien wat er nu allemaal te verkrijgen is op gebied van voeding en supplementen tegenover 30
à 40 jaar terug, is het niet te geloven dat men indertijd alleen
(zie vervolg blz. 2)
de klassieke vogelzaden had,

2 «HET A.Vi.Bo.-BLAD» WOENSDAG 22 JANUARI 2014

Nota voor de post: navraag abonnementen
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VERSLAG VERGADERING
RAAD VAN BESTUUR
dd. 11.01.2014


(vervolg van blz. 1)

C. VERSLAG VORIGE VERSLAG
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen
en goedgekeurd.

D. INVENTARISATIE 2014 EN DE NODIGE
REGISTERS
Bij het invullen van de inventarissen vragen wij op het volgende te letten:
1) De inventarissen dienen in de loop van de maand januari ingevuld te worden. Naam, voornaam, volledig adres,
geboortedatum, maatschappijnummer 1/… + lidnummer (6
cijfers), invullen bovenaan het register.
Uw handtekening plaatsen nadat de gedrukte tekst overlezen werd.
2) Een goed carbon gebruiken om zodoende een duidelijk
doorschrift te bekomen (op blad dat in het register blijft en
waarop de toestandswijzigingen gedurende het jaar moeten worden aangebracht).
3) Vogels voorzien van een gesloten voetring (= gekweekte
vogels) evenals vogels voorzien van een open voetring
(= bevoorrade vogels) moeten ingeschreven worden op
een inventarisblad.
4) Het is wenselijk vooraleer de vogels op het inventarisblad ingeschreven worden, eens de ringnummers te controleren aan de poot van de vogel. Het is immers belangrijk
dat deze overeenstemmen.
Onderaan op het blad het aantal vogels vermelden.
5) Na het inzamelen van de inventarisbladen wordt door
het maatschappijbestuur een samenvattende opgave gemaakt.
6) Achteraf wordt door de gewestleider een totaal opgemaakt per gewest.
7) Ringnummers op aangevraagde bondslidkaarten dienen voor te komen op het inventarisblad. Liefhebbers die
bondslidkaarten aanvragen, dienen bovendien voor te komen op de ledenlijsten.
INDIEN GEEN INVENTARIS AFGELEVERD WERD MOGEN
OOK GEEN BONDSLIDKAARTEN UITGEREIKT WORDEN.
Bijkomende vraag aan de maatschappijbesturen:
Mogen wij u vragen om per maatschappij de namen +
lidnummers van liefhebbers, die uitsluitend vogels met
open voetringen op hun inventarisblad vermelden, in
te vullen op het daartoe voorbestemde formulier.
MERK OP: DIT IS ANDERSOM DAN VROEGERE JAREN,
DIT OMDAT VOGELHOUDERS MET ENKEL VOGELS MET
OPEN POOTRINGEN IN DE MINDERHEID GEKOMEN ZIJN.
De ringnummers van gesloten voetringen schrijven we
als volgt op de inventaris:
1) jaartal
2) herkenningsletter (= D) of ringmaat 2,7 vanaf 2012
3) AVB of BOF of VIM of AOB of KEV...
4) persoonlijk lidnummer (voluit = 6 cijfers)
5) ringvolgnummer (voluit = 3 cijfers)
voorbeelden: 05 D AVB 001138 003
04 D AVB 000803 007
12 2,7 AVB 006434 005
12 2,7 BOF AA000 001

E. DE AANSLUITINGSFORMULIEREN EN
GEWESTFORMULIEREN 2014
Op 11.01.2014 waren we nog niet in het bezit van volgende
aansluitingen:
Ontbrekende formulieren:
Gewest Alken: gewestformulier; De Limburgse Vinkeniers
Romershoven.
Gewest Antwerpen: gewestformulier.
Gewest Zwevezele: gewestformulier; KM Komen Is Gaan
Wingene.
We vragen deze maatschappijen en gewesten om zo snel
mogelijk het nodige te doen.

F. FINANCIEEL VERSLAG BOEKJAAR 2013 EN
BEGROTING 2014
Alle rekeningen werden gedetailleerd overlopen, grondig
toegelicht en vergeleken met de begroting 2013. Zoals we
reeds konden vermoeden, sluiten we het boekjaar af met
een klein deficit.
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de eindbalans.
Dit planmatig opgesteld verslag zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van 2 maart
2014 in Waregem, samen met het voorstel van begroting
voor het boekjaar 2014. De gedetailleerde opgaven verschijnen elders in dit blad.

G. KWEEKPROJECT
De formulieren zijn zo goed als allemaal verwerkt (bedankt
aan Lionel Franck). Gino is bezig met het opmaken van het
eindrapport (een niet te onderschatten opgave!).
De leden van de Raad van Bestuur werden gevraagd eens
na te denken met welke onderwerpen we het kweekcongres boeiend kunnen maken.

Eernegem voor het inrichten van het Provinciaal Kampioenschap in 2016. De eerste vrije datum is echter 2018 en
niet 2016. Gelieve te bevestigen voor akkoord.
3. Algemeen Beleid
- Gino neemt contact op met de bevoegde diensten inzake
de kweeksubsidie 2013.
- Een vraag tot subsidie werd ingediend om onze weekbladen te digitaliseren.
4. Administratie
Twee gewesten bleven in gebreke bij het betalen van hun
facturen van september/oktober tegen eind 2013. Beide gewesten zullen een aangetekend schrijven ontvangen.
5. Immaterieel Cultureel Erfgoed
Jan werkte een artikel af omtrent de erkenning van de vinkensport als Immaterieel Cultureel Erfgoed.
6. Zang
a) Op de zangvoordracht te Beitem zal de nadruk gelegd
worden op het opleren van kwekelingen.
b) Benoeming ondervoorzitters Zangkeurraad.
We ontvingen twee kandidaturen, nl. van dhr. Danny Gyselinck en dhr. Kristof Vuylsteke. Beiden worden benoemd tot
ondervoorzitter van de Officiële Zangkeurraad. Samen met
dhr. Thierry Vandeputte beschikt de Officiële Zangkeurraad
opnieuw over drie ondervoorzitters.
7. A.Vi.Bo.-blad 2014
Het aantal abonnees valt op vandaag ernstig tegen. Momenteel hebben we 4450 lezers.
Spijts onze inspanningen om publiciteit te ronselen voor
het blad krijgen we ook hier weinig respons.
8. Coördinatie feestelijkheden
De nodige schikkingen moeten genomen worden voor de
Algemene Vergadering van 2.03.2014.

H. VERGADERING GEWESTEN

K. BRIEFWISSELING EN DIVERSEN

Reeds heel wat gewesten stuurden hun vragen door, deze
werden allemaal doorgenomen. Gino verwerkt deze antwoorden in een leiddraad die zal gebruikt worden op deze
infovergaderingen. We hopen in elk geval op een mooie
opkomst.
Verder betreuren we ook dat een vergadering samenvalt
met een vinkententoonstelling in het gewest Wakken. Gezien de veelheid aan tentoonstellingen in die periode en
beschikbaarheid van zalen was het praktisch ondenkbaar
om een voor iedereen geschikte datum te vinden.

1. ROUWBEKLAG
We vernamen het overlijden van:
- Dhr. Maurice De Vos, lid van De Blauwbekken Nokere;
- Dhr. Jozef Willemyns, lid van De Snelle Schuifelaars Tielt
- Dhr. André Soenen, vader van Francis Soenen, Officieel
Zangkeurder
- Mevr. Regina Vandeginste, moeder van Patrick Vanhaecke, Officieel Zangkeurder.
Aan de beproefde families bieden we onze herhaalde blijken van medeleven aan.
2. DE KUIFLEEUWERIK HAACHT, UW BRIEF VAN 11.12.2013
Nota genomen van uw schrijven. We kunnen echter niet
ingaan op uw vraag. U bent immers volwaardig lid van het
gewest Denderleeuw.
3. DHR. MARC WILLEMIJNS, ROODBORSTEN MARIALOOP, UW BRIEF VAN 12.12.2013
Gelieve artikels bestemd voor het A.Vi.Bo.-blad rechtstreeks naar de drukkerij in Ieper te sturen.
4. DHR. ROGER VANLOOK, UW MAIL VAN 24.12.2013
Nota genomen van uw schrijven.
5. DE MOUBEKEVINK ZEDELGEM, UW MAIL VAN 24.12.2013
Nota genomen van de bestuurswijziging.
6. DE ROODBORSTEN, MARIALOOP, UW MAIL VAN
25.12.2013
Nota genomen van de lokaalverandering.
7. DE INDUSTRIEVINK SCHENDELBEKE
U kreeg persoonlijk antwoord op uw mail.
8. DHR. JOZEF DESMET, GEWESTLEIDER VAN DEERLIJK
Nota genomen van uw schrijven.
Ns het dagelijks bestuur A.Vi.Bo. vzw
De voorzitter, Gino Welvaert
Ondervoorzitters, Luc De Schrijver
Rik Tanghe

I. VOORBEREIDING ALGEMENE VERGADERING
De dagorde, voorbereid door Rik, werd uitvoerig besproken.
We herhalen nogmaals de oproep dat iedere maatschappij
het als een plicht moet zien vertegenwoordigd te zijn op
de Algemene Vergadering van zondag 2 maart in zaal The
Point te Waregem.
Graag doen we opnieuw beroep op de gewesten Waregem
A, B en C voor het klaarzetten van de zaal, waarvoor bij
voorbaat dank.
De dagorde werd besproken en ziet er als volgt uit:
Administratief gedeelte: vanaf 8.30 uur:
Inzamelen documenten en opname aanwezigheid.
om 9 uur:
- Verwelkoming.
- Inzamelen stembiljetten nopens financieel beheer 2013
en begroting 2014.
- Werking secretariaat.
- Overzicht genomen administratieve beslissingen en mededelingen van het jaar 2013.
- Richtlijnen inzake vinkenzang.
- Het A.Vi.Bo.-blad.
- Mededeling van de uitslag van de stemming, financieel
beheer 2013 en begroting 2014.
- Ontlasting van de Raad van Bestuur.
Feestzitting om 9.45 uur:
- Welkomstwoord door stadsbestuur Waregem.
- Verwelkoming ereleden en eregenodigden.
- Inleiding feestzitting.
- Wij gedenken onze overledenen van het afgelopen jaar.
- Vinkensport als Immaterieel Cultureel Erfgoed.
- Enkele eregenodigden aan het woord.
- Voorstelling Kampioenschap van België en overhandiging trofee.
- Afleveren van medailles aan verdienstelijke bestuursleden.
- Huldiging maatschappij met vernieuwende ideeën.
- Huldiging van Laureaten Ronde van Vlaanderen 2013 en
kampioen kooienmakers.
- Huldiging Kampioen Vriendenkring 2013.
- Vaderlands lied en lied van de Vlaamse Gemeenschap ter
ere van alle gehuldigden.
- Overhandiging bloemen.
- om 11u 30 : slot- en dankwoord.
We vragen dat de vergadering volledig en in stilte bijgewoond wordt.
We rekenen erop dat de maatschappijen die vorige jaren
niet vertegenwoordigd waren nu eens een extra inspanning doen en hun aanwezigheid bevestigen.

J. STUURGROEPEN
1. Ronde van Vlaanderen
Vogel Tom van Daniël Devos heeft een gemiddelde van
770,5 liedjes i.p.v. 748,3 liedjes
2. Kandidatuur Provinciaal Kampioenschap van WestVlaanderen
We ontvingen een kandidatuur van KM Recht een Eerlijk

Stress bij onze vinken
(vervolg van blz. 1)

misschien nog meelwormen en heel zeldzaam wat vinkenpaté. Ja, dat was het ongeveer! Wanneer je nu een vogelzaak
binnenstapt, zou je niet meer weten wat te kiezen. Of dat beter is? Ik heb er zo mijn twijfels over, maar ja, de commerce
moet ook draaien! Persoonlijk ben ik er niet voor, onze vinken
presteren nog altijd op hun best als ze gezond zijn, dat was
vroeger zo en nu is het niet anders! Hoe meer veranderingen
in de voeding, hoe meer kans op stress!
Neem nu de pellets. Dat is iets met een zeer volledige voedingswaarde wat ik uiteraard ook geef aan mijn kweekvogels
gedurende het ganse jaar. Aan mijn speelvogels geef ik dat
echter enkel in de winter. Wat raden de producenten aan? Beginnen met kleine hoeveelheden te mengen in het vogelzaad
en indien men ziet dat ze er beginnen van te eten, de hoeveelheid verhogen. En dan komen we toe aan verschillende
soorten zaden die al dan niet in de vinkenmengeling aanwezig
zijn en waardoor onze vogels serieus uit de bol kunnen gaan
als ze er teveel van krijgen.
Laten we beginnen met kempzaad, ook hennep genoemd. Dit
verhoogt de drift met als gevolg een vogel die soms meer zit
te pinken en te wieten in de reke dan zijn buurmannen lief
hebben. Idem wat betreft radijszaad, gepelde haver en negerzaad. Ongetwijeld zullen er nog zaken zijn die een grote
invloed kunnen hebben op onze vinken. Laat bijvoorbeeld
vooral niet blijken dat je als liefhebber ook vol stress zit, want
zo zijn er meer dan we zouden denken. Dat voelt onze vogel
aan en hij neemt dit over!
Dit was het dan, hopelijk kunnen de liefhebbers er iets van
opsteken.
Eddy Dejonghe
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BALANS EN JAARREKENING VAN 31 DECEMBER 2013
BALANS
DEBET
1000
		
1300
1350
2320
2321
2401
2430
2880
3104
3301
3400
4000
4001
4167
4280
4400
4450
4460
4461
4462
4465
4468
4480
4512
5300
5320
5501
5503
5504
5505
5601
5701
61210
61213
6123
6130
6131
61310
61325
61332
61333
61334
61335
61336
61337
61338
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6302
64011
64012
6570
6580
7000
7003
7004
7310
7315
7320
7370
7401
7402
7403
7511

CREDIT

ACTIEF

RESULTAAT
PASSIEF

KOSTEN

BATEN

BEGROTING 2012
ONTVANGSTEN

kapitaal		
100000,00		
100000,00
winst en verlies			
624,60		
verlies
624,60
reserve		
59220,43		
59220,43
Provisie kweek		
36976,87		
36976,87
uitrusting A. Elektrisch materiaal
1664,14		
1664,14
uitrusting B. computer
0,00		
0,00
meubilair
3634,13		
3634,13
meubilair kunstschilderijen
1230,00		
1230,00
gestorte borgtochten
25,00		
25,00
inventaris adm. Drukwerk
7027,66		
7027,66
bijproducten postzegels
259,29		
259,29
inventaris aanschafw. maatschappij
7028,23		
7028,23
klanten
0,00		
0,00
gewestbesturen
2706,50		
2706,50
te ontvangen debiteuren
6811,07		
6811,07
ontvangen borgstellingen		
125,00		
125,00
leveranciers		
191,30		
191,30
te betalen crediteuren		
3907,20		
3907,20
aansluiting volgend boekjaar		
5825,00		
5825,00
voorschot leden volgend boekjaar		
158,00		
158,00
bondskaarten volgend boekjaar		
21477,00		
21477,00
aviboblad volgend boekjaar		
171422,64		
171422,64
kweekringen volgend boekjaar		
16456,19		
16456,19
kankerfonds		
1504,66		
1504,66
rekening courant btw		
11614,38		
11614,38
Belfius rekening pacht
634,51		
634,51
effectenrekening Belfius
0,00		
0,00
Fortis zicht
13741,03		
13741,03
Belfius zicht
0,00		
0,00
Belfius zicht zangkeurraad
1452,39		
1452,39
Fortis spaarrekening
340291,66		
340291,66
Bpost
41401,94		
41401,94
kas
346,52		
346,52
telefoon
1531,04				
1531,04			
portkosten
352,49				
352,49			
drukwerk + bureelbenodigdheden
2332,24				
2332,24			
bijdragen en royalties
325,00				
325,00			
verzekering BA maatschappijen
2203,68				
2203,68			
verzekering inboedel
98,12				
98,12			
Belgisch Staatsblad
121,97				
121,97			
fonds algemene vergadering
1935,37				
1935,37			
fonds algemene raad
3244,75				
3244,75			
fonds raad van bestuur
6553,03				
6553,03			
fonds avibo
1751,73				
1751,73			
fonds verdediging
158,40				
158,40			
beroepscommissie
0,00				
0,00			
bondsraad
0,00				
0,00			
kosten secretariaat
25733,72				
25733,72			
zangkeurraad
3408,41				
3408,41			
klassementen
3054,50				
3054,50			
kampioenschappen
472,00				
472,00			
trofeeën
671,13				
671,13			
vinkenkweek
31574,08				
31574,08			
vriendenkring
1881,30				
1881,30			
afschrijvingen
250,00				
250,00			
registratierechten
697,18				
697,18			
niet terugvorderbare btw
3466,93				
3466,93			
bank- en postchequekosten
504,68				
504,68			
roerende voorheffing
574,11				
574,11			
aviboblad lopend jaar		
4966,08				
4966,08
1000,00
zettingsformulieren		
11132,87				
11132,87
11570,00
verkoop drukwerk maatschappijen		
578,48				
578,48
1500,00
aansluitingen lopend boekjaar		
5975,00				
5975,00
5925,00
bijdrage bijlokalen		
2336,00				
2336,00
2400,00
lid- en bondskaarten		
23258,40				
23258,40
24800,00
bijdrage ruil		
314,30				
314,30
255,00
subsidie Ministerie federatie		
1000,00				
1000,00
1000,00
subsidie Ministerie leden		
1250,00				
1250,00
1250,00
subsidie Ministerie kweek		
37750,00				
37750,00
40000,00
opbrengsten uit geldbelegging		
3710,13				
3710,13
3500,00

		TOTALEN

521149,93

521149,93

428878,67

SAMENVATTING BONDSBEZIT A.VI.BO. op 31.12.2013
Actief
Klas 1 Netto Bondsbezit
Kapitaal
Reserve
Provisie kweek

100000,00
58595,83
36976,87		

Klas 2 Vaste Activa
Uitr. A. Elektr. Mat.
Uitr. B. computer
Meubilair
Kunstschilderijen

1664,14
0,00
3634,13
1230,00

6528,27

Klas 3 Voorraden
Drukwerk adm.
Drukwerk maatschappijen

7027,66
7028,23

14055,89

Klas 4 Vorderingen - schulden
1. Vorderingen
Klanten
Te ontvangen debiteuren
Gewestbesturen

0,00
6811,07
2706,50

9517,57

25,00
259,29

284,29

2. Overlopende rekeningen
Gestorte borgtochten
Niet-verbruikte postzegels
3. Schulden - 1 jaar
Leveranciers
Te betalen crediteuren
Ontvangen waarborgen
Kankerfonds
Te betalen btw

191,30
3907,20
125,00
1504,66
11614,38		

4. Overlopende rekeningen
Aansluiting 2014
Leden 2014
Bondskaarten 2014
A.Vi.Bo.-blad 2014
Kweekringen 2014

5825,00
158,00
21477,00
171422,64
16456,19		

5. Financiële rekeningen
Belfius-rek. huur
Effectenrekening Belfius
Fortis-zicht
Belfius-zicht
Belfius-zicht zangkeurraad
Fortis spaarrekening
Postcheque
Kas		

634,51
0,00
13741,03
0,00
1452,39
340291,66
41401,94
346,52

61210
61213
6123
6131
61310
61325
61332
61333
61334
61335
61336
61337
61338
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6302
64011
64012
6570
6580

195572,70

17342,54

397868,05

Totaal		428254,07 428254,070

92895,86

92895,86

7000
7003
7004
7310
7315
7320
7321
7370
7401
7402
7403
7511

INKOMSTEN

UITGAVEN

telephone
portkosten
drukwerk + bureelbenodigdheden
verzekering BA maatschappijen
verzekering inboedel
Belgisch Staatsblad
fonds algemene vergadering
fonds algemene raad
fonds raad van bestuur
fonds avibo
fonds verdediging
beroepscommissie
bondsraad
kosten secretariaat
zangkeurraad
klassementen
kampioenschappen
trofeeën
vinkenkweek
vriendenkring
afschrijvingen
registratierechten
niet terugvorderbare btw
bank en postchequekosten
roerende voorheffing

1600,00
500,00
2300,00
2200,00
100,00
0,00
2100,00
3300,00
6500,00
1700,00
1000,00
500,00
1000,00
30000,00
4300,00
3000,00
625,00
700,00
15000,00
3750,00
750,00
700,00
2000,00
200,00
600,00

aviboblad lopend jaar
500,00
zettingsformulieren
10775,00
verkoop drukwerk maatschappijen 1500,00
aansluitingen lopend boekjaar
5825,00
bijdrage bijlokalen
2200,00
lid- en bondskaarten
21500,00
leden
18500,00
diverse ontvangsten
125,00
subsidie Ministerie federatie
1000,00
subsidie Ministerie leden
1150,00
subsidie Ministerie kweek
17850,00
opbrengsten uit geldbelegging
3500,00
TOTALEN

93200,00

1500,00
400,00
1000,00
0,00
2000,00
100,00
100,00
2000,00
3000,00
5000,00
1300,00
1000,00
500,00
400,00
25000,00
2800,00
3000,00
500,00
750,00
37150,00
2000,00
600,00
500,00
2000,00
100,00
500,00

93200,00

TOELICHTING NOPENS ENKELE REKENINGEN

BEGROTING 2014

Passief

215338,83

428878,67

UITGAVEN

84425,00

84425,00

Te ontvangen debiteuren:
subsidies federate
subsidies leden
intrest 4e kwartaal
kredietnota Bpost

1000,00
1250,00
2991,58
1569,49

TOTAAL

6811,07

Te betalen crediteuren:
Ronde 2013
RSZ 4e kwartaal

3054,50
852,70

TOTAAL

3907,20

De ezel
Da’s nou typisch een dochter: tot haar 16de blijft ze zeuren...
of ze een paard mag hebben...
En op haar 17de komt ze thuis... met een ezel!
ingestuurd door F. Debraeve

Een vriend
Een ware vriend is er altijd, beledigt soms, maar heeft ook
spijt.
Een ware vriend doet je soms pijn, omdat de waarheid confronterend kan zijn.
Een ware vriend is altijd eerlijk, voert felle discussies, dat is
onontbeerlijk.
Een ware vriend kletst niet achter je rug, maar geeft alleen en
vraagt niets terug.
Een ware vriend is onmisbaar als een boeg, geeft je antwoord,
terwijl je niets vroeg.
Een ware vriend kan heel goed zwijgen, kan een verward verhaal aan een stuk rijgen.
Een ware vriend kun je vertrouwen en is iemand om onvoorwaardelijk van te houden.
Philippe Dewaele
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Vinkententoonstelling bij
KM De Hogewegvink
Erembodegem
Op zondag 2 februari 2014 is het weer zo ver en organiseren
we naar jaarlijkse gewoonte onze vinken- en kooiententoonstelling in ons vertrouwde lokaal sporthal Denderdal in de Kortestraat 14 te Erembodegem.
De liefhebbers die in het verleden reeds deel hebben genomen, krijgen per post binnenkort een deelnemerslijst toegestuurd. Een elektronische versie van de inschrijvingslijst kan
op eenvoudig verzoek via danny@unescoschool.be worden
aangevraagd. Onze tentoonstelling is gratis voor alle deelnemers! Inschrijven kan ook probleemloos op de dag van de
tentoonstelling zelf.
Alle deelnemers worden ’s morgens onthaald op koffiekoeken
en krijgen als blijk van appreciatie voor hun aanwezigheid ook
een plantje aangeboden. Dit jaar proberen we een keertje iets
nieuws. We spelen in 10 reeksen en naar een algemeen klassement per 5 vogels.
We voorzien volgende reeksen: wildkleurige mans, wildkleurige poppen, mutaties mans en mutaties poppen in vinkenkooi. Verder wildkleurige mans, wildkleurige poppen, mutaties
mans en mutaties poppen in tentoonstellingskooi. Er is ook
een reeks stammen en een reeks stellen. Wat de stellen en
stammen betreft, hebben de liefhebbers de keuze of ze de
vogels ter keuring aanbieden in tentoonstellings- of vinkenkooi. De vogels in deze laatste 2 reeksen moeten van dezelfde
kleur en hetzelfde geslacht zijn. De vogels mogen verschillende stamnummers dragen en van een verschillend geboortejaar zijn. Bij het opmaken van het algemeen klassement
per 5 vogels komen de harmoniepunten van de stellen en de
stammen natuurlijk niet in aanmerking.
De winnaar van elke reeks krijgt alvast een aandenken. Er
wordt gespeeld naar een vooruit van 175 euro. Deze wordt
evenredig aan het aantal deelnemende vinken per reeks verdeeld. Voor de winnaar van het eindklassement is 25 euro
voorzien. Net als voorgaande jaren wordt er ook een titel van
beste vogel van de show toegekend.
De keuring wordt verricht door 2 ervaren AOB-keurders die
hun strepen op meerdere binnen- en buitenlandse keuringen
reeds verdiend hebben.
De vogels worden tussen 6.30 u. en 7.45 u. binnengebracht
zodat we vanaf 8 u. kunnen beginnen keuren. Vanaf half tien
is de tentoonstelling open voor het publiek. Verder kan je op
deze tentoonstelling ook terecht voor nieuwe en tweedehandse kooien. Heb je als kooienmaker interesse om deel te
nemen, neem dan contact op met roeland.rudi@pandora.be
of via 053/21 58 78. Deze beurs is telkens een blij weerzien
tussen oude bekenden en kan steeds op een grote publieke
opkomst rekenen.
We hopen alvast onze vrienden vinkeniers uit West-, OostVlaanderen en Vlaams-Brabant te mogen begroeten.
i.o. het bestuur van KM De Hogewegvink,
Danny De Wilde

IN MEMORIAM...

Marc Vandenberghe
Op zaterdagnamiddag 4 januari 2014 is ons trouw lid Marc
Vandenberghe overleden, hij was amper 59 jaar.
Marc was een tiental jaar bestuurslid als hulpschrijver en was
onze vaste inschrijver. Wegens gezondheidsredenen deed hij
het verleden jaar wat kalmer aan op de zettingen. Hij was ook
niet meer op alle zettingen aanwezig, een teken dat het minder goed ging...
Op de begrafenis waren talrijke vinkeniers aanwezig. De inleidende woorden waren: “Zwaar werden de dagen en lang
duurde de nacht. Hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken
van de kracht?”
Je was nog maar een jaar met brugpensioen gegaan en kon
er niet lang van genieten, maar niettegenstaande je de strijd
om het leven verloor, heb je ons een grote portie geluk en
ontzettend veel liefde gegeven. Onze maatschappij verliest
hiermee een zeer goed mens. Wij zullen je ook zo herinneren
en kunnen je nooit vergeten.
We wensen echtgenote Caroline en kinderen Koen, Nele, Jonas en kleinkinderen veel kracht toe in deze moeilijke dagen.
Beveren-Leie, KM De Vlaamse Leiezangers

IN MEMORIAM...

Jozef Willemyns
Op maandag 23 december 2013 is de heer Jozef Willemyns
thuis onverwachts overleden. De maatschappij De Snelle
Schuifelaars Tielt is een zeer trouw lid verloren.
Jozef was een eerlijk en correct man, ook als vinkenier.
In het gewest Tielt, o.a. in de maatschappijen De Vrije Lattezangers, De Roodborsten en laatst De Snelle Schuifelaars,
heeft Jozef, met verschillende vogels, heel veel titels gespeeld.
Vele koning- en kampioentitels hebben hem in zijn vele jaren
als vinkenier heel veel vreugde bezorgd.
Als vader, en heel goeie vriend, zal ik zijn doelstelling als vinkenier verderzetten.
Zijn zoon, Marc Willemyns

Erelijst Ronde van Vlaanderen 2013
REEKS JUNIORES
Volgnr.

Vogel

Eigenaar

Gemeente

Gewest

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

JOEPY
NIEK
RONNY
TARZAN
SUMO
LIEZE
LOWIE
DIEGO
PIET
BOB
JOHAN
ROGER
BONJOUR
JAAK
LEENTJE
MAX
PHIL
BJORNDALE
DIYAR
KEY
STEF
SPITTER
PETACCHI
DEBBY
NIELS
TIAGO
JOJO
STEEGMANS
NIKI
CANCELLARA
MAXIM
MAJIC
WOEPIE
CYRIEL
ILCO
TARZAN
WARDJE
ZAPPER
FERRE
KYAN
ENZO
NIELS
FABREGAS
WITSE
BJORN
KIZMO
BART
KARIM
DANDY
STEEF
PRUTSKE
CHRIS
GINO
CLIFF
TAMARA
TARZAN
FIEN
TARZAN
ELIO
QUIKY
RAF
FLEUR
ANATOOL
KAREN
DIESEL
ULTRA
NIKITA
WITSE
DAVID
NERO
WARD
BAANTJER
JOOST
TURBO
RUDY
KIM
SAM
EROS
MIRKO
JAN
TWIKKY
JAEGERMEISTER
BELLE
BOBBY
FENEMEEN
BREKER
BALDATO
TOBIAS
THORBEN
RIK
CLIFFERT
CHAPPY
PITTMAN
BLITSIE
ARNO
BRIAN
BOERE
CHER
KUIFJE
FOLEY
FIRMIN
THOR

DE SPIEGELEER GUY
LERMITTE IRIS
WEYTENS CHRISTINE
DIERCKENS LEON
VANDEWAETERE RAFAEL
HUYGHE MIEKE
TRANSEZ ERIC
CROMBEZ NORBERT
DEJONCKHEERE ANDRE
VAN HOO MARTIN
GOETHALS PAUL
VANDENBULCKE MARLEEN
BONNE ROMAIN
DELBEKE RAPHAEL
MATTHIJS MARLEEN
KERREBROUCK FRANKY
VERKINDEREN DIRK
EVERAERT RONNY
BELAEN RONNY
VINCKE LORENZO
VAN DE WALLE ARSENE
DE BELS WIELFRIED
WAEGE RAPHAEL
DE VREESE ETIENNE
DIERICKX DANIEL
STROBBE EMILIE
HAUTMAN ERIC
VAN SCHOORISSE ETIENNE
MISTIAEN LYDIE
DEHAENE MARIANNE
DE BRUYNE PATRIEK
VANDERSTRAETEN AGNES
VERLEYE AGNES
DEKETELAERE RICHARD
CRAEYE RONNY
VERMEULEN ROLAND
DESNIJDER MARCEL
CAILLIEZ ROGER
DEGRANDE GHISLAINE
CALLENS DAVID
WILLEMSEN FRANS
D’HOOGE JULIEN
VERSTAEN NICOLAS
VERCOUTERE JACKIE
VAN HAMME MARLEEN
VERLEYEN NICOLE
LIEBAERT GUIDO
DECLERCK IVAN
GEIRNAERT EDDY
VANWEST AIME
VAN STEENKISTE CELINA
DE SMYTER ANDRE
DIERICK DIRK
DESANDER LUC
VANEECKHOUTTE LYDIE
VANMAELE GEERT
VANDOORNE ERIC
BATSELIER WALTER
GALLE FREDDY
TUYTENS JHON
BOULONNE DANIELLE
DELEU MARTINE
VAN POUCKE GERMAIN
VERWICHTE JEAN PIERRE
VERKAMER TONY
TITECA BERNADETTE
DECLEIR WILLY
RAES ROGER
RAMBOER DIRK
VANAUTREVE JACQUES
CLAUS GILLIS
SANSEN KEVIN
DE BRAEKELEER GERARDA
DEBRABANDERE CLAUDE
LEDEGANCK MIA
KIEKENS MARCEL
NINCLAUS KURT
VAN VYNCKT ROGER
HERPOEL CHANTAL
QUEQUIN ROMAIN
TANGHE JOHAN
SOENS RIK
HEYERICK JOSE
VANDENDRIESSCHE JACQUES
MATHIJS SVEN
DESMET JOZEF
VERPAELST JURGEN
DEMEY ROGER
DE FEYTER GIANNI
CATTEEUW HENRI
BOOGHMANS LINDA
VANDERSTRAETEN AGNES
PLATTEAU MARCEL
BOGAERT LEON
NOLLET ERIK
LOOS MONIQUE
VAN PARIJS ERIC
CLYNCKEMAILLIE ANTOINETTE
POELVOORDE URBAIN
PERSAN DANIEL
LAMON JOHAN
BAETENS ANDRE

NINOVE
ST-JORIS (BEERNEM)
DEINZE
AARSELE
LENDELEDE
MENEN
WINGENE
LEUPEGEM
RUMBEKE
PETEGEM-AAN-DE-LEIE
OEDELEM
MEULEBEKE
AALTER
WAREGEM
EEKLO
ZEDELGEM
MEULEBEKE
HEESTERT
ZWEVEZELE
SNELLEGEM
SLEIDINGE
IZEGEM
NEDERENAME
LANDEGEM
SLEIDINGE
TIELT
DENDERHOUTEM
ST-KORNELIS-HOREBEKE
MEULEBEKE
BOEZINGE
LENDELEDE
SINT-ELOOIS-VIJVE
DEINZE
TORHOUT
BEKEGEM
ZEDELGEM
STADEN
HARELBEKE
WESTENDE
AARSELE
VOSSELAAR
AALTER
OESELGEM
WINGENE
RUISELEDE
KRUISHOUTEM
RUISELEDE
SIJSELE
LOVENDEGEM
SINT-ELOOIS-VIJVE
MALDEGEM
ZULTE
VICHTE
SINT-BAAFS-VIJVE
IZEGEM
ROESELARE
VELDEGEM
GERAARDSBERGEN
OVERBOELARE
DEINZE
DESTELBERGEN
MOORSLEDE
BELLEM
LEFFINGE
MENEN
COMINES/KOMEN
KORTEMARK
EERNEGEM
HOOGLEDE
DENTERGEM
TIELT
DIKSMUIDE
NINOVE
WERVIK
MERENDREE
KERKSKEN
EEKLO
AALTER
KUURNE
ROLLEGEM
AALTER
ZWEVEGEM
DENTERGEM
WAREGEM
OLSENE
BEVEREN (LEIE)
MOERBEKE
ZERKEGEM
VICHTE
KUURNE
EREMBODEGEM
SINT-ELOOIS-VIJVE
WAREGEM
OOSTKAMP
GITS
VOSSELAAR
NAZARETH
LOKER
DENTERGEM
LOVENDEGEM
NEDERENAME
KALKEN

NINOVE
BRUGGE
KRUISHOUTEM
TIELT
INGELMUNSTER
KOMEN
ZWEVEZELE
OUDENAARDE
ROESELARE
DEINZE
BRUGGE
TIELT
AALTER
WAREGEM A
KNOKKE
TORHOUT
TIELT
HELKIJN
ZWEVEZELE
BRUGGE
GENT
ARDOOIE
OUDENAARDE
AALTER
GENT
TIELT
DENDERLEEUW
BRAKEL
TIELT
IEPER
INGELMUNSTER
WAREGEM A
DEINZE
TORHOUT
GISTEL
TORHOUT
TORHOUT
MOESKROEN
PROVEN - POPERINGE
TIELT
ANTWERPEN
AALTER
ZULTE
ZWEVEZELE
AALTER
WAKKEN
TIELT
BRUGGE
AALTER
SINT-ELOOIS-VIJVE
KNOKKE
ZULTE
VICHTE
SINT-ELOOIS-VIJVE
TIELT
OOSTNIEUWKERKE
TORHOUT
BRAKEL
BRAKEL
DEINZE
GENT
OOSTNIEUWKERKE
AALTER
GISTEL
MENEN
KOMEN
GISTEL
GISTEL
TORHOUT
WAKKEN
TIELT
TORHOUT
DENDERLEEUW
KOMEN
DEINZE
NINOVE
AALTER
AALTER
KORTRIJK
MOESKROEN
AALTER
DEERLIJK
WAKKEN
WAREGEM A
WAKKEN
DEERLIJK
BRAKEL
GISTEL
VICHTE
KORTRIJK
AALST
WAREGEM A
WAREGEM B
BRUGGE
TORHOUT
ANTWERPEN
GAVERE
PROVEN - POPERINGE
WAKKEN
GENT
KRUISHOUTEM
AALST

Totaal

Prijs

5006
5002
5001
5001
4995
4992
4983
4983
4981
4977
4976
4969
4967
4966
4965
4962
4961
4959
4957
4956
4955
4949
4947
4947
4945
4945
4942
4938
4937
4936
4933
4924
4923
4921
4917
4917
4911
4905
4903
4903
4902
4899
4898
4897
4894
4894
4893
4885
4874
4873
4868
4867
4866
4862
4856
4855
4852
4850
4850
4842
4839
4838
4834
4829
4829
4820
4813
4813
4806
4806
4804
4804
4800
4799
4792
4786
4782
4780
4778
4777
4775
4773
4768
4764
4761
4760
4758
4757
4754
4744
4743
4742
4741
4738
4738
4731
4731
4725
4721
4717
4714
4707

€ 20,00
€ 17,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
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Volgnr.

Vogel

Eigenaar

Gemeente

Gewest

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

SAM
TOBIAS
LAIKO
MARNIX
KAPOEN
JIM
PIPO
BEKELE
TOM
HANNE
OSCAR
LOEBAS
ESSO
JEROME
KAMIEL
HULSTJE
DOOR
LANDER
SMURF
JEFKE
HARIBO
SWIEBER
PIETO
SJAREL
YAPIYAPO
LUKAKU
CALIMERO
RUFUS
FLIP
SVEN
EDDY
KEVIN
RIK
RIK
EDUARDO
MARTE
MERIVA
FRANCOIS
ELVIS
TOM
JORIS
OCTO
BOEMER
RUDY
AKKELAAR
ALBERT
CHAMPION
TOMMEKE
GILBERT
ESTHER
FILIP
ZEPPE
ARNO
LAURA
TOSATO
XENO
WILBUR
TOM
CASILIAS
DIDDLINA
DUNGA
KENNETH
BOMPA
VALDEZ
BOSKO
TIFFANY
FELIX
RAPID
JOE
BORA
BEIRE
ROBIN
NATHAN
BOEMBA
TURBO
DUSTY
RIK
LAZARUS
EMILIA
MARCO
MATHIS
JARO
PROF
LORE
ARTIEST
ALAIN
RIK
PANTHOEFFEL
BERTJE
ROBBIE
RAKKY
BUDDY
JITSE
JANTJE
JEZUS
BART
KISMO
LENTL
LUCKYBOY
JOSJE
SMOSKE
KATHY
JOYCE
ELKE
TRITRI
TURE
JEROME

CATTRYSSE ROLAND
DEWULF GEORGES
HACKX KEVIN
DEFOOR ARMAND
DE HULSTER LUCIEN
SCHAEP CASIMIR
DE MEYER ROLAND
VEYS LUC
VAN DAMME NORBERT
VAN DAELE OMER
MOTTE SUZANNE
HOBBELS GUNTHER
DEBRUYNE DINO
DE DECKER BRENT
DEVLIEGER ARSENE
DELBAERE CHRIS
FOCKAERT JEANINE
BATSLEER IVAN
VANHOUCKE JAAK
BELAEN FERDINANDA
MADDENS CONNY
DEKEYSER MARIANNE
VANDYCKE ROLAND
VERSCHAEVE WILLY
BAECKELANDT JEAN PIERRE
HUVAERE HENDRIK
VERCRUYSSEN SHAKIRA
LAROY CHRISTIAN
VAN DEN EYNDE CLERY
LANNOO GERMAIN
TAELMAN EDGARD
DEBUSSCHERE MARIA
DEBOUVER GEORGES
DOSSCHE FREDDY
MEESE RUDI
DE VOS VIVIANE
DEPAEPE GERRY
ANNE ALEXANDER
BEARELLE GERARD
VERLEYE GASTON
VANDERHAEGHEN ROGER
CORTVRIEND BERNI
CARTON LYDIE
DESMET GILBERT
VANDENHENDE JENS
DE VREESE ROGER
VANDENBOGAERDE MARIJKE
HAUTTEKEETE CATHY
MOREELS MICHEL
HUYGHE MIEKE
VERMEERSCH JOZEF
DENIJS JURGEN
RAMBOER GERARD
MUYLAERT DANNY
GYSELINCK ARNE
BAEYENS PIERRE
LAMMENS MARIO
VAN DAMME URBAIN
DOUTERLOIGNE JOLIEN
EECKELOO VALERIE
SEYNAEVE NATHALIE
RYDE RICHARD
MANGELEER WILLY
DESCHUYTTER DIRK
VANHEE LISA
MAES SYLVAIN
FAELENS RITA
WILLE ROMAAN
HERMIE SAARTJE
IVENS MONIQUE
PLATTIAU ROGER
DHOOGE CECILE
CLAEYS MARLEEN
VAN OOST CARLOS
D’HOOGHE PATRICK
DHAENE DONE
VROMAN ARSENE
MAHIEU WILFRIED
FEYS ROLAND
BOUSSY ERIC
VANHUYSE MONIQUE
VAN DEN DRIESSCHE RAFAEL
VANBESIEN ROSA
TANGHE HUBERT
DEWILDE OREL
CORNELIS RAPHAEL
SUFFYS ROBBE
ROGGEMAN TIFFANY
ANECA DANIEL
CLAERHOUT POL
DOOLAEGHE MICHEL
VAN EECKHOUTTE DANIEL
COOLS VANESSA
LONGUEVILLE PHILIPPE
LAMBERT BERTRAND
LANNOO BERTRAND
HACKX KEVIN
VEYS LUC
HUYVAERT FILIP
DESCHUYTTER TATJANA
DELLISSE DANIEL
BOUCKAERT ROBERT
DE FEYTER GIANNI
VANDER CRUYSSEN PETER
DHAENE FRANKY
BAECKELANDT GINO
VERSCHOREN WILLY

ICHTEGEM
TORHOUT
AARSELE
TIELT
TORHOUT
TORHOUT
KORTRIJK
KORTRIJK
AALTER
AALTER
ROKSEM
GISTEL
KANEGEM
TIELT
ZULTE
ZULTE
DESTELBERGEN
GENT
WIELSBEKE
SINT-ELOOIS-VIJVE
EVREGNIES
HELKIJN
HERDERSEM
AALST
STEENKERKE (W.-VL.) VEURNE
APPELTERRE-EICHEM NINOVE
DENTERGEM
WAKKEN
LENDELEDE
IZEGEM
ST-JORIS (BEERNEM) BRUGGE
RONSE/RENAIX
RONSE
SINT-ELOOIS-VIJVE
SINT-ELOOIS-VIJVE
MEULEBEKE
TIELT
ARDOOIE
TORHOUT
ICHTEGEM
GISTEL
ZERKEGEM
GISTEL
ZEDELGEM
TORHOUT
LICHTERVELDE
TORHOUT
PITTEM
ZWEVEZELE
SINT-ELOOIS-VIJVE
WAREGEM A
MERELBEKE
GENT
ONKERZELE
BRAKEL
MEULEBEKE
SINT-ELOOIS-VIJVE
WAKKEN
ZULTE
BEVEREN (ROESELARE) TORHOUT
WAKKEN
WAKKEN
ZINGEM
OUDENAARDE
RUISELEDE
TIELT
MAARKEDAL
BRAKEL
RUDDERVOORDE
ZWEVEZELE
LICHTERVELDE
ARDOOIE
TIELT
TIELT
ICHTEGEM
TORHOUT
TIELT
TIELT
KRUISHOUTEM
KRUISHOUTEM
BEVEREN (LEIE)
DEERLIJK
DESSELGEM
DEERLIJK
WORTEGEM-PETEGEM KRUISHOUTEM
BELLEM
AALTER
WAREGEM
VICHTE
MERENDREE
AALTER
OPBRAKEL
BRAKEL
MENEN
KOMEN
TIELT
TIELT
INGELMUNSTER
TIELT
ICHTEGEM
TORHOUT
DENDERHOUTEM
DENDERLEEUW
OUDENAARDE
OUDENAARDE
DENDERLEEUW
NINOVE
KNESSELARE
KNOKKE
AALTER
TIELT
WAREGEM
VICHTE
BEKEGEM
GISTEL
HEULE
KORTRIJK
TORHOUT
TORHOUT
ST-KORNELIS-HOREBEKE BRAKEL
GISTEL
GISTEL
KUURNE
KORTRIJK
ZWEVEZELE
ZWEVEZELE
GENT
AALTER
URSEL
AALTER
WINGENE
ZWEVEZELE
EVERGEM
AALTER
TERNAT
DENDERLEEUW
ASSEBROEK
BRUGGE
LANGEMARK
IEPER
MALDEGEM
KNOKKE
IZEGEM
IZEGEM
DESSELGEM
SINT-ELOOIS-VIJVE
TIELT
TIELT
VICHTE
VICHTE
VELDEGEM
TORHOUT
TORHOUT
TORHOUT
RUMBEKE
OOSTNIEUWKERKE
KRUISHOUTEM
KRUISHOUTEM
DEERLIJK
DEERLIJK
KNESSELARE
AALTER
WINGENE
ZWEVEZELE
KNESSELARE
AALTER
LAUWE
MENEN
DIKSMUIDE
TORHOUT
OOSTKAMP
BRUGGE
LEDEGEM
OOSTNIEUWKERKE
PROVEN - POPERINGE
LOKER
KACHTEM
ARDOOIE
GISTEL
GISTEL
SIJSELE
BRUGGE
AALTER
AALTER
KANEGEM
TIELT
TORHOUT
TORHOUT
ZULTE
ZULTE
KNESSELARE
AALTER
GISTEL
GISTEL
HOOGLEDE
TORHOUT
OOSTKAMP
BRUGGE
VICHTE
VICHTE
ZWEVEGEM
VICHTE
DESSELGEM
DEERLIJK
MARKE
KORTRIJK
RIJMENAM
DENDERLEEUW

Totaal

Prijs

4706
4703
4695
4693
4692
4690
4689
4689
4683
4682
4679
4678
4677
4674
4674
4672
4671
4670
4670
4670
4670
4669
4667
4666
4664
4663
4661
4658
4657
4657
4657
4656
4653
4643
4641
4640
4639
4631
4629
4626
4626
4624
4619
4618
4617
4615
4605
4604
4604
4602
4602
4594
4593
4586
4585
4577
4575
4573
4573
4572
4570
4569
4568
4568
4562
4562
4561
4560
4560
4554
4552
4549
4549
4549
4547
4546
4542
4540
4539
4539
4537
4536
4534
4530
4528
4527
4524
4524
4522
4522
4521
4519
4518
4517
4516
4516
4512
4509
4505
4497
4491
4490
4488
4487
4486
4482
4477

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €

75 jaar KM Hoop in de
Toekomst Poperinge

Op 29 september om 17 uur werden we ontvangen in de gotische zaal van het stadhuis te Poperinge, naar aanleiding van
ons 75-jarig bestaan.
Onze voorzitter Jean-Marie opende de feestzitting. Hij bedankte schepen mevrouw Marleen Baelde voor de ontvangst
in het stadhuis en verwelkomde ook de gewestleider Marnix,
de eigen leden, de lokaalhouders en enkele vinkeniers uit de
andere maatschappijen van het gewest Proven-Poperinge.
De voorzitter had het nog over het ontstaan van “Hoop in de
Toekomst”. De maatschappij werd gesticht in 1938 uit een
voortvloeiing van De Jonge Vinkeniers, die zou gesticht zijn
in 1902. Deze maatschappij bestond uit oudere leden en zij
vonden dat er geen sprake meer kon zijn van De ‘Jonge Vinkeniers’ en daarom werd er gekozen voor een nieuwe naam
met dezelfde bestuursleden.
Vroeger was er alleen op zondag vinkenzetting en ging men
te voet of met de fiets naar de zetting. Tegenwoordig is er veel
veranderd. Er zijn nu veel meer zettingen en de liefhebbers
komen nu met de auto of zelfs met een bestelwagen, doch
onze Jean uit Ieper komt nog regelmatig met de fiets.
De voorzitter zei ook nog dat het bestuur alles in het werk zal
stellen om nog vele jaren door te gaan met “Hoop in de Toekomst”. Vooraleer de voorzitter het woord gaf aan mevrouw de
schepen overhandigde hij haar nog een boekje naar aanleiding van 75 jaar KM Hoop in de Toekomst. Schepen mevrouw
Baelde had het vooral over het sociaal gebeuren rond een
vinkenzetting, zowel voor, tijdens (1 uur stilzitten) als na de
zetting. Ze had ook een speciaal woordje voor onze lokaalhouders, Lieve en Rik, die mensen staan steeds ten dienste
van de vinkeniers. Reeds ’s morgens vroeg moeten ze klaar
zijn in het café, soms na een laat feestje van de avond ervoor, waarvoor ook onze dank. De redevoering van mevrouw
de schepen werd afgerond met de woorden “En nu gaan we
er ene drinken”. Er werden enkele hommelbiertjes en hapjes
aangeboden door de stad.
Omstreeks 18.30 uur werden we verwacht in het lokaal waar
we nog enkele drankjes en belegde broodjes werden aangeboden door het bestuur. Ondertussen kon men ook via de t.v.
oude foto’s bekijken. Er werden bij het bekijken van de foto’s
nog vele herinneringen bovengehaald en nog menige pintjes
gedronken.
Na een prachtige avond werd het tijd om afscheid te nemen,
we wensten de laatste aanwezigen nog een goedenavond en
tot de volgende keer.
Jean-Marie en Jean-Pierre

Brief van moeder aan haar
zoon
Beste zoon,
ik schrijf je deze brief om je te laten weten dat ik je schrijf. Als
je deze brief ontvangt, heb je hem gekregen. Mocht je hem
niet ontvangen, verwittig mij dan zodat ik hem opnieuw kan
versturen. Ik schrijf nogal traag, omdat ik weet dat je niet snel
kunt lezen.
Onlangs heeft je vader ergens gelezen dat de meeste ongevallen op nog geen kilometer van de woning gebeuren en
daarom zijn wij verder weg gaan wonen. Het juiste adres weet
ik nog niet, daar de vorige mensen het huisnummer hebben
meegenomen.
Ik heb deze week een nieuwe jas voor je gekocht en zal hem
naar jou toesturen. Nonkel Jef heeft gezegd dat de knopen te
zwaar zijn en het dus meer zal kosten om hem op te sturen.
Daarom heb ik de knopen eraf gesneden en ze in de zakken
gestoken. Van nonkel Isidoor, die verleden jaar overleden is,
hebben we ook niets meer gehoord.
Het goede nieuws is dat je vader op zijn werk promotie heeft
gemaakt. Hij heeft nu 500 mensen onder zich, daar hij het
gras afrijdt op het kerkhof hier in de buurt.
Je zus Julia, je weet wel, die met haar man getrouwd is, is bevallen. We weten echter niet of het een jongen of een meisje
is en dus weten we ook niet of je een tante of nonkel bent
geworden. Als het een meisje is zou je zus haar naar mij noemen, maar ik vind het toch raar om tegen mijn kleinkind mama
te zeggen.
Vorige week heeft je broer Jules zijn autodeur dichtgeslagen
terwijl zijn sleutels nog op het contact zaten. Dus is hij met de
bus naar huis moeten rijden om zijn reservesleutels te gaan
halen om ons uit de auto te kunnen halen.
Mocht je Magriet zien, doe haar dan de groeten. Als je haar
niet ziet, moet je niets zeggen.
Nu ga ik sluiten met veel groetjes, je liefhebbende moeder.
P.S. Ik wou nog wat geld opsturen, maar had de enveloppe al
dichtgeplakt.
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Volgnr.

Vogel

Eigenaar

Gemeente

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

IMME
MOTJE
MARCEL
WYNNAD
ELCO
PLOP
JEFKE
GOLFKE
TIESTE
OLALA
SUPER
TOM
ZICO
ROCKY
NICO
BINGO
BERNARDUS
MATEO
ROEL
PIET
KAMIEL
IVO
BALANDO
SEPPE
FLEUR
KOVIEK
BASSO
EDDY
ODETTE
MAX
POL
CERDAN
SUPERCAT
BEAU
DONI
SEPPE
BOB
EZEL
BOSKO
OBAMA
ZIMBA
GILBERT
JAN
BERNARDO
LOTJE
ARNO
KWIESTEN
TOSCA
LUITENANT
VETOKELE
KURT
HABRASJA
BAZIEL
LODE
AMIKA
WILLY
MILAN
BLITS
CORRY
BART
PEDRO
BASKO
BERNARDUS
BO
ASTERIX
NERO
PALM
PELE
ZORRO
BAZIEL
MICHEL
PENDELAAR
PIERKE
STEPHANIE
SAB
DENNIS
ELTIGRE
KOKO
GEERT
SEPPEKE
ORKA
FLEUR
TURBO
CESAR
KLOPPER
KATHO
BEN10
JAN
RONALDO
FIDEEL
KLAAS
VLAEMINCK
SAMMY
JEF
NESI
RAMBO
LORA
TOM
RAMBO
KRAK
KRISTTIE
JIM
EVELYN
TORKE
ZORRO
GABY
RENMANS

ROTSAERT MARC
POTTIER WILLY
VERSCHAEVE JOHAN
VANDENAMEELE MARLEEN
VAN HAL CRISTIANE
CROMBEZ LIEVE
COTTENIER WILLY
DHONDT MARLEEN
GOEDGEBEUR SYLVEER
VERKEYN DANIEL
DESPRETS RUDY
RUTSAERT ANTOINE
VANDEVELDE CHRIST
CREVITS ROGER
CARREIN LIONEL
ROUSSEAU MARK
VANDENHENDE JENS
POPELIER GINO
DOBBELS GEORGETTE
GOOSSENS FREDDY
MANGELEER WILLY
DEVRIENDT PAULA
BONNE EDDY
DEKENS ERIC
DECLERCQ SOPHIE
WATTENY TINO
TOP ANDRE
SURMONT JEAN PIERRE
VANDEMEULEBROECKE GUSTAVE
DEPREST SANDRA
DECOCK ROLAND
LAEVENS PHILIEP
GYSELINCK LIEVEN
DHAENE DONE
DE VOS ROOS
DESMET LUC
HELLEBUYCK SILVERE
HAEST RIK
CASIER MARIO
GOEMINNE FRANK
DE COCK GASTON
MARTENS JULIEN
BONNE MARIETTE
VANDENHENDE GEERT
DECEUNINCK ROGER
DE WAELE JEAN PAUL
VERMEULEN ROLAND
DELTOUR JASON
D’ HOOGH JORIS
DEKEYSER MARIANNE
BEERNAERT NOEL
MEGANCK IRENE
COMMYN LUC
MYNY WILFRIED
DESCHUYTTER KURT
VERMEERSCH DANIEL
CAPIAU MAARTEN
RAMBOER DIRK
VANDENHEEDE JOHNNY
VANLEDE FILIP
LECOUTRE ROGER
CLAERHOUT RAYMOND
VERFAILLIE DIRK
VERCRUYSSE PHILIPPE
VERHAEGE ANNE MARIE
VERSTRAETE ANDRE
SANSEN KEVIN
VAN BEVERSLUYS IVAN
DIERCKENS LEON
DEVLIEGER DANIEL
VANDEVENNE RENE
GEIREGAT MARNIX
DEWAELE JEAN PIERRE
FEYS ROLAND
DESMET ADRIEN
MALFROID KRIS
DE MEYER JULIE
VAN DE WALLE MARNIX
VAN DIERENDONCK GERARD
BOSSUYT WOUTER
DEBAENE ROBERT
VERHULST ANNICK
DEROO KIANO
BOGAERT FREDDY
LEIRENS URBAIN
DEDEURWAERDER JEROME
PLYSIER NANDO
VAN HOVE REMI
ROELENS MARCEL
INGELS ANNE MARIE
VANSTEENKISTE ANDRE
VAN DE CAPELLE JOHNNY
DESAMBER WALTER
VANDENBROUCKE GERARD
DESMET JOEL
GOETHALS ROGER
ONGENA STEVE
BAETENS ROGER
SUPPLY WILFRIED
VANRENTERGHEM PATRICK
VAN BASTELAERE MARIA
CALLEWAERT GEORGES
BOUCKAERT ROBERT
DEKEEREL MARIE-CLAIRE
DE SMEYTER MARGURITE
DELEERSNIJDER JAAK
SPRIET RONNY

ZEDELGEM
JABBEKE
AALTER
GISTEL
VOSSELAAR
ARDOOIE
ZWEVEGEM
MEULEBEKE
AALTER
AARTRIJKE
DEFTINGE
IMPE
OTEGEM
EERNEGEM
BISSEGEM
BRAKEL
WORTEGEM-PETEGEM
MEULEBEKE
WESTKERKE
URSEL
ST-KORNELIS-HOREBEKE
ROLLEGEM-KAPELLE
AALTER
ZINGEM
INGELMUNSTER
URSEL
LANGEMARK
KOOIGEM
BELLEGEM
BRUGGE
NOSSEGEM
ROESELARE
MELDEN
DESSELGEM
MAARKEDAL
TIELT
RUISELEDE
KOEKELARE
TORHOUT
KRUISHOUTEM
MERE
BELLEM
OOSTKAMP
WORTEGEM
KACHTEM
VINKT
ZEDELGEM
BELLEGEM
OVERIJSE
ICHTEGEM
POPERINGE
NIEUWPOORT
ZEDELGEM
DIKSMUIDE
GISTEL
ZWEVEZELE
WORTEGEM-PETEGEM
HOOGLEDE
KUURNE
VLAMERTINGE
KUURNE
RUMBEKE
KACHTEM
KUURNE
PITTEM
LICHTERVELDE
DIKSMUIDE
NAZARETH
AARSELE
DENTERGEM
ROLLEGEM
PETEGEM-AAN-DE-LEIE
WERVIK
VELDEGEM
SINT-ELOOIS-VIJVE
VOORDE
LOTENHULLE
LOVENDEGEM
BEKEGEM
KUURNE
HERTSBERGE
MEULEBEKE
ICHTEGEM
ERONDEGEM
HERZELE
SINT-ELOOIS-WINKEL
JABBEKE
ERTVELDE
IZEGEM
SIJSELE
TIELT
PITTEM
OOSTROZEBEKE
RUDDERVOORDE
BELLEGEM
OEDELEM
URSEL
KALKEN
TIELT

Gewest

TORHOUT
GISTEL
AALTER
ARDOOIE
ANTWERPEN
ARDOOIE
DEERLIJK
TIELT
AALTER
TORHOUT
NINOVE
AALST
AVELGEM
GISTEL
KORTRIJK
BRAKEL
KRUISHOUTEM
INGELMUNSTER
GISTEL
AALTER
BRAKEL
MENEN
AALTER
OUDENAARDE
TIELT
AALTER
IEPER
HELKIJN
MOESKROEN
BRUGGE
DENDERLEEUW
ARDOOIE
OUDENAARDE
SINT-ELOOIS-VIJVE
BRAKEL
TIELT
TIELT
GISTEL
TORHOUT
KRUISHOUTEM
NINOVE
AALTER
BRUGGE
KRUISHOUTEM
ARDOOIE
DEINZE
TORHOUT
HELKIJN
DENDERLEEUW
GISTEL
PROVEN - POPERINGE
VEURNE
TORHOUT
DIKSMUIDE
GISTEL
ZWEVEZELE
BRAKEL
TORHOUT
KORTRIJK
IEPER
KORTRIJK
OOSTNIEUWKERKE
ARDOOIE
KORTRIJK
INGELMUNSTER
TORHOUT
TORHOUT
GAVERE
TIELT
WAKKEN
MOESKROEN
DEINZE
MENEN
TORHOUT
SINT-ELOOIS-VIJVE
NINOVE
AALTER
GENT
GISTEL
KORTRIJK
ZWEVEZELE
TIELT
TORHOUT
AALST
BRAKEL
MENEN
GISTEL
GENT
INGELMUNSTER
BRUGGE
TIELT
TIELT
INGELMUNSTER
ZWEVEZELE
MOESKROEN
BRUGGE
AALTER
AALST
TIELT
ST-MARIA-OUDENHOVE (BRAKEL) BRAKEL
LEMBEKE
EEKLO
KOOLSKAMP
ARDOOIE
OOSTKAMP
BRUGGE
RUMBEKE
ROESELARE
ZINGEM
OUDENAARDE
ZULTE
ZULTE
MEULEBEKE
TIELT

Totaal

Prijs

4474
4472
4470
4469
4467
4457
4455
4453
4450
4448
4445
4441
4434
4432
4432
4428
4426
4425
4424
4421
4420
4415
4414
4411
4409
4404
4396
4393
4393
4387
4385
4380
4376
4376
4372
4371
4366
4362
4357
4352
4348
4343
4341
4335
4323
4321
4318
4317
4312
4310
4308
4308
4300
4296
4294
4294
4293
4293
4292
4291
4288
4286
4280
4280
4278
4278
4270
4269
4268
4267
4263
4261
4261
4261
4260
4259
4255
4254
4251
4246
4244
4242
4241
4240
4233
4231
4225
4219
4217
4211
4205
4203
4198
4196
4194
4193
4191
4187
4185
4181
4180
4168
4166
4166
4165
4163
4160

3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
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Vijf jaar wandelervaring in
clubverband!

Zondag 22 december ll. had in Ruiselede-Doomkerke de jaarlijkse Putje Wintertocht plaats. Deze wandeltocht zal voor altijd,
bij mijzelf en bij mijn echtgenote, een bijzondere plaats in ons
leven blijven innemen, want met de editie van 2008 hebben wij
voor de eerste maal aan een wandeling in clubverband deelgenomen.
Als wandelaar waren wij beiden geen leken in het vak, individueel hadden wij samen al heel wat gewandeld, maar nog nooit
aan een in clubverband georganiseerde wandeltocht.
Vrienden uit Beernem die aangesloten waren bij een wandelvereniging nodigden ons uit om samen met hen deel te nemen
aan bovenvermelde tocht, een aanbod dat door ons na enige
aarzeling werd aangenomen. Leergierig zijnde van aard, gaf ik
mijn ogen en oren de kost, en al vlug werd het mij duidelijk dat
een wandeling organiseren voor de inrichters en medewerkers
aardig wat om het lijf had. Na inschrijving begaven wij ons in
gezelschap van onze vrienden op wandelpad. Alles was nieuw
voor ons, maar het parcours volgen was kinderspel want de
parcoursmeester had duidelijk de te volgen weg via de hulp
van aangebrachte pijlen uitgestippeld.
Ik dacht dat ik de omgeving van Doomkerke als mijn broekzak
kende, mijn hele leven ben ik reeds woonachtig in de buurt en
vele jaren tot mijn pensionering ben ik in de omgeving tewerkgesteld geweest. Maar na een paar kilometer stappen had mijn
persoonlijke kennis van de omgeving een aardige deuk gekregen. Wij bewandelden tal van kleine paden, verdoken veldwegels, private bosdreven en domeinen, welke enkel tijdens de
wandeling toegankelijk werden gesteld. Grotendeels waren
dit gebieden met een eigen infrastructuur waar ik het bestaan
niet eens van kende. Daar ik een fervent natuurliefhebber ben,
met oog en oor voor fauna en flora en voor de vogels in het
bijzonder, werd het mij al vlug duidelijk dat aan de wandelaar
in clubverband, tal van voor hem onbekende kansen werden
geboden.
Naast al het positieve van het wandelen zelf, maakte ik tevens
kennis met de haast familiale sfeer die er heerst onder de wandelaars, en de plichtsbewuste inzet van de inrichters en medewerkers in het bijzonder.
Onze eerste wandeltocht was voor ons een stap in het onbekende met tal van aangename verrassingen. Wij hadden vooral
helemaal geen weet van al het aangename dat een dergelijk
georganiseerde wandeltocht te bieden heeft.
In het verleden hadden ook wij, zij het onwetend, met onbegrip neergekeken op die meute wandelaars die als soldaten
in ganzenpas, aan een wandeltocht deelnamen, maar na die
eerste kennismaking kwam ik al vlug op andere gedachten. Na
deze eerste wandeltocht hebben wij ons beiden onmiddellijk
laten aansluiten als actieve leden bij de inrichtende club van
bewuste wandeltocht, De Molenstappers Ruiselede. Zonder
problemen hadden wij tijdens onze eerste wandeltocht de 10
km afstand bewandeld. Overmoedig voelden wij ons reeds volwaardige wandelaars maar zoals achteraf zou blijken, hadden
wij al te voorbarig zonder de waard gerekend. Geoefende wandelaars kennen de knepen van het vak en houden bepaalde
regels in acht.
De week daarop vond de Kerstmiswandeling plaats in Beernem, wij zouden er de 20 km afstand bewandelen. Trouwens,
niets kon ons deren want wij hadden nieuwe wandelschoenen
gekocht. Maar... na 10 km stappen begon de miserie, de eerste
blaren waren in aantocht en hoe verder wij wandelden (sukkelden) hoe erger werd de pijn. Toen wij hinkend en mankend
de eindmeet bereikten, waren onze voeten catastrofaal geteisterd door blaren. Onze eerste wandelles hadden wij ervaren,
want als leken in het vak hadden wij verzuimd om onze nieuwe
schoenen vooraf wat in te wandelen, bij ons thuis of door een
wandeling te maken op een kortere afstand.
Enkele dagen later was alles genezen en vergeten en de week
daarop namen wij deel aan een door onze club georganiseerde
busuitstap met bijhorende wandeling in Nederland. Vanaf dan
was het wandelhek definitief van de dam en werden wij vaste
klant op tal van georganiseerde wandeltochten in binnen- en
buitenland. In de voorbije vijf jaar hebben wij door te wandelen
ongelooflijk veel verborgen en voor ons totaal onbekende gebieden ontdekt. Wij hebben vastgesteld dat ons geboorteland,
met ons Vlaanderen in het bijzonder, aan iedere gegadigde o
zoveel te bieden heeft. Iedere streek, ieder dorp of stad bezit
zijn eigen cultuurhistorische waarde. Moeder natuur neemt en
geeft, en iedere streek en jaargetijde heeft zijn charme.
Heden, vijf jaar na ons eerste lidmaatschap, ben ik er meer
dan ooit van overtuigd: de in clubverband georganiseerde wandelsport is niet zomaar een hobby, maar een godszegen voor
de mensheid. Wandelen wordt door alle gelederen en in alle
leeftijdsgroepen van de bevolking beoefend en vooral is het
een gezonde natuursport. Het is bewezen dat wandelen zich
vertaalt in een betere levenskwaliteit en een hogere levensduur. Wandelen verdrijft de stress, het brengt rust en ontspan-
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ning, het bevordert de eetlust en het vermijdt slaapproblemen.
Waarom zouden mutualiteiten het lidgeld of een deel ervan
terugbetalen? Omdat het wetenschappelijk bewezen is dat
wandelen de gezondheid bevordert. Gezonde mensen hoeven
geen dokterszorgen of andere medische onkosten en dit komt
de kas van de mutualiteiten ten goede.
Wandelen is geen dure hobby, met een beperkt budget kan
iedereen dit beoefenen. Via de Marching wandelkalender 2014
hebben wij reeds tal van deelnames gepland. Ongeduldig
wachten wij op het volgende clubtijdschrift met de vermelding
van het jaarprogramma, want ook aan deze geplande activiteiten wensen wij zoveel mogelijk deel te nemen.
In de voorbije vijf jaar hebben wij enkele paren wandelschoenen versleten. De wandelkilometerteller nadert stilaan de
10.000 km. Dit aantal gewandelde kilometers is voor ons van
minder belang, doch in het bijzonder genieten wij iedere wandeling van al het mooie dat fauna, flora en/of het cultuurhistorische van het gebied ons te bieden heeft.
Nog een paar maanden geduld en de lente staat voor de deur,
fauna en flora komen dan terug tot leven. Als vogelliefhebber/
vinkenier moet ik verstek geven aan het zetten, mijn gehoor
laat te wensen over en ik ben niet meer bij machte om naar behoren een laagzanger te tekenen. Daarom gaat mijn speciale
aandacht tijdens het wandelen naar het beluisteren en waarnemen van vinken in de natuur. Ieder jaar stel ik vast dat de inheemse botvink, vooral in Vlaanderen, aan een opmars bezig
is, terwijl helaas tal van andere inheemse soorten dreigen te
verdwijnen. Wandelen is de ideale gelegenheid om vogels te
spotten. Vogelliefhebbers/vinkeniers zijn natuurvrienden en de
link tussen wandelen en vogels spotten is vlug gelegd. Wat is
er mooier dan het uitbundige gezang van onze inheemse vogels? Voor ons klinkt hun gezang als muziek in de oren! Zelfs
de meest bekende songs, gezongen door wereldsterren, verdwijnen na een tijd van de hitlijsten, maar het gezang van onze
inheemse vogels verdwijnt nooit, dat blijft eeuwig bestaan.
Wij zijn fervente wandelaars/natuurvrienden geworden en daar
zijn wij fier op! Dank aan hen die ons de kans hebben geboden
voor deelname aan die eerste wandeltocht, dank aan de eigen
clubverantwoordelijken voor alles wat zij voor ons en voor de
hobby presteren, dank aan Aktivia voor hun gezonde wandelstructuur, maar vooral dank aan de Almachtige, voor de goede
gezondheid en de wandelkansen die Hij ons reeds gaf, en hopelijk nog zal geven.
Geïnteresseerden, aarzel niet, doe zoals wij: wandelen... gewoon doen!
Steunend lid Walter Vandevoorde en Godelieve Marreel

Volgnr.

Vogel

Eigenaar

Gemeente

Gewest

318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

STUNTMAN
ROCCO
GOEMIE
PERISIC
DIETER
SULTAN
BERT
BENNY
FENIX
EDDY
SLUIS
RUBEN
KIRA
HAKURA
PIET
NERO
RINGO
COPPI
RAICO
TJOEP
OTTO
KETJE
LIESE
ERNEST
KIM
CHOPIN
FRANK
TOM
GIGIE
MESSI
EMAIL
KRAK
RAUL
LOBKE
RINGO
CAMIEL
RAMBO
JOEPI
PIRLO
TOM

SCHEPENS NICO
VANWALLEGHEM DANNY
DE FEYTER GIANNI
VANDENBUSSCHE OWEN
WEYTENS CHRISTINE
DE LANGE ROSANNE
LEMARCQ WILLY
DEMEULENAERE DIRK
DESIMPELAERE GERARD
PATTYN FREDDY
DE LAT HERMAN
KINDS HENDRIK
VAN STEENBERGE FANNIE
EECKELOO VALERIE
HUBAUT JEAN
VAN DE WALLE ARSENE
VERSTRAETE HENRI
DEMERIE MARCEL
VAN HEE JASMINE
LAMMENS MARIO
VAN HOE IVAN
HOSTE FRANS
BRUSSEEL ROGER
KERCKHOF MARC
MAHAU JEAN PIERRE
VERMEIRE LEONA
BRUYNEEL JOHNY
VANDERLINDEN RICHARD
DURANT CINDY
TUYTTENS YVAN
SCHARMIN JONNY
MAUDENS MARTIN
VAN AVERMAET GEERT
CHRISTIAENS GEORGES
KERCKENAERE NOEL
LISABETH GILBERT
PRINZIE FREDDY
APPELTANS GERDA
DONIE NORBERT
FLAMAND ADELIN

WINGENE
ZWEVEZELE
VICHTE
GITS
DEINZE
OPHASSELT
EERNEGEM
ICHTEGEM
IZEGEM
ZWEVEZELE
ERPE
ZWEVEZELE
OPHASSELT
BEKEGEM
EVREGNIES
SLEIDINGE
GELUVELD
TIEGEM
KUURNE
KNESSELARE
KANEGEM
AALTER
ST-JORIS (BEERNEM)
GITS
KORTRIJK
ASSEBROEK
IZEGEM
SCHORISSE
POPERINGE
TIELT
KORTEMARK
GERAARDSBERGEN
ZEVEREN
HARELBEKE
TORHOUT
OESELGEM
ROESELARE
ROMERSHOVEN
OPBRAKEL
SCHORISSE

ZWEVEZELE
ZWEVEZELE
VICHTE
TORHOUT
KRUISHOUTEM
BRAKEL
TORHOUT
TORHOUT
IZEGEM
ZWEVEZELE
AALST
ZWEVEZELE
NINOVE
GISTEL
HELKIJN
GENT
ZONNEBEKE
WAREGEM B
KORTRIJK
KNOKKE
TIELT
AALTER
BRUGGE
TORHOUT
AVELGEM
BRUGGE
IZEGEM
BRAKEL
GENT
TIELT
TORHOUT
BRAKEL
DEINZE
KORTRIJK
TORHOUT
ZULTE
ARDOOIE
ALKEN
BRAKEL
BRAKEL

Totaal

Prijs

4151
4150
4149
4148
4147
4146
4146
4145
4141
4140
4135
4134
4133
4130
4129
4127
4126
4124
4121
4120
4120
4119
4119
4118
4116
4114
4114
4112
4103
4103
4103
4102
4100
4099
4099
4097
4096
4093
4091
4090

2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €

SINT-DENIJS-WESTREM, De Lindezanger

Onze kampioenenviering
2013
Zoals ieder jaar was het ook nu, op zaterdag 26 oktober, terug
feesten geblazen.
Het feest begon om 18.30 uur met het aperitief. Om 19.30 u.
werd door onze voorzitter Daniël Van Damme gevraagd om
plaats te nemen aan tafel voor een heerlijke maaltijd met wijn
naar believen.
Na het hoofdgerecht ging alle aandacht naar de gevierden.
Op de foto, van links naar rechts, ziet u: bestuurslid Christiane
Meirlaen; secretaresse Cecile Van Cauwenberghe, tevens miniem 40%; Jules Van Damme, bestuurslid; André Forszpaniak,
ondervoorzitter en beginneling 50%; Rosette De Schaepmeester, prinses; koning Daniël Van Damme; algemeen kampioen Wendy Colpaert; kleine kampioen en schatbewaarder
Bertrand Verdonck; junior 60% Willy Van Damme (ook Nadine
Van Peteghem, spijtig genoeg niet aanwezig) en als laatste
onze koningin Jally Paglinawan.
Hierna kon men aanschuiven voor een uitgebreid dessertbuffet om dan verder te feesten tot in de vroege uurtjes!

Feest bij De Roodborsten
Marialoop
Op zondag 6 oktober ging in de feestzaal El Parador in Tielt
het feest van de kampioenen door. De volgende mensen werden er gehuldigd:
- In 3 ritten gespeeld: koning Lydie Mistiaen met vogel Niki en
kleine koning Ronny Spriet met vogel Renmans.
- In 10 ritten gespeeld: kampioen Thomas Dufour met vogel
Bolle, kleine kampioen Thomas Dufour met vogel Bass, kampioen 75% André Vansteenkiste met vogel Klaas en vrouwenkampioen Evelien Verkinderen met vogel Sylvain.
Bijkomende prijzen waren er voor: Daniël Van Quaethem,
Dirk Verkinderen, Lydie Vaneeckhoutte, Ronny Spriet, Ferdinanda Belaen, Annick Verhulst, Maria Desmet, Gabriël Van
Quaethem, Linda Carlier, Marleen Dhondt, Patriek Devriese,
Wilfried Vansteenkiste, Linda Carlier, Etienne Vandesompele,
Oscar Naessens, Dieter Vervelghe, Eric Coussement en Kristof Vandekerkhove.
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Kampioenenviering bij
De Veldvink Torhout
Naar jaarlijkse gewoonte worden in november de kampioenen
in de bloemen gezet, dit jaar was dit niet anders.
Omstreeks 19 uur kwamen de eerste gasten aan. Enkele
schepenen van de stad Torhout waren eveneens toegekomen
en ook de burgemeester kwam een kijkje nemen. Tegen de
klok van 20 uur waren we voltallig.
De voorzitter nam het woord, hij verwelkomde alle aanwezigen en bedankte hen voor hun aanwezigheid op het feest.
Toen nam de burgemeester ook even het woord om de aanwezigen te bedanken en de kampioenen te huldigen.
Als keizer hebben we nog steeds Francky Gryp met vogel
Roger. Koning is Richard Deketelaere met vogel Cyriel, eerste kampioen Eric Myny met vogel Michel, tweede kampioen
Lena Cappelle met vogel Sven, derde kampioen Adhemar
Decloedt met vogel Rokus en onze vrouwenkampioene is
Marleen Devos met vogel Jietse. Ook werd ons oudste lid (90
jaar) en tevens sponsor, eens bedankt. Lionel Watteny werd
bedankt voor zijn jaren inzet als gewestleider.
Toen was het tijd voor een foto. Na de foto konden we genieten
van de maaltijd en die was alweer eens dik in orde.
Na de maaltijd werd er nog een hele tijd gepraat over het voorbije seizoen en zo liep deze geslaagde avond weer op zijn
einde.

Kampioenfeest bij
De Drieszangers Deinze
Op 27 oktober 2013 werden de kampioenen met open armen
ontvangen in de versierde zaal Ter Wilgen.
Bij het binnenkomen mochten ze een aperitief meenemen
naar hun plaats. Tot drie maal werden ze bediend, en dit geschonken door de kampioenen.
Daarna konden we van een heerlijke warme feestmaaltijd genieten. Daarbovenop konden we nog smullen van een stuk
taart en iedereen was content.
Hierna kon de voorzitter de kampioenen huldigen. Koning Daniël Buyze was zeer ernstig ziek geweest, maar kon met een
geweldig applaus toch komen. Verder werden gehuldigd: kampioen Didier Van Oost, kampioen 75% Edwige Lambert, kampioen 50% Hervé De Veene en kampioen 40% Laura Claeys.
De leden die de vier ritten hadden meegespeeld, kregen ook
een beloning.
Daarna was er nog een steunactie. Verder werd er gepraat
met wat muziek op de achtergrond. Allen zijn ze dan tevreden
huiswaarts getrokken.
Aan iedereen die meegeholpen heeft aan een geslaagd feest:
hartelijk dank!
Voorzitter, Kamiel Descheemacker

Kampioenenfeest bij KM De Paradijsvogels Poeke

V.l.n.r.: kleine kampioen Antoine Van Cauwenberghe, jeugdkampioen Joran De Ketelaere, koningin Maya De
Ketelaere, koning (algem. kampioen) Dylan Debaets en kampioen Gauthier Vanhulle.

Op zondag 13 oktober was het weer tijd voor ons jaarlijks
souper. ’s Voormiddags kwamen enkele bestuursleden samen
voor het klaarmaken van de zaal en om 11.30 u. kwam de
traiteur aan voor het klaarmaken van de maaltijd.
Omstreeks 12 uur kwamen de eerste leden met familie toe.
Het aperitief en de hapjes werden geschonken door de maatschappij.
Om 13 uur was het tijd om te tafelen, op het menu stond warme beenhesp met groenten, fruit en frietjes à volonté.
Nadat het buikje was rond gegeten, met een glaasje wijn erbij,
werd onze traiteur bedankt, en trok Gino met een warm applaus huiswaarts.
Hierna was het tijd voor de huldigingen, de laureaten ontvin-

Ons huidig bestuur met in het midden onze Maurice Lievens (87 j.).

gen een vinkenkooi, een envelop + diploma. Ook werd onze
lokaalhoudster Carolien niet vergeten, ze werd bedacht met
een bloemstuk. Vervolgens was het de beurt aan onze Maurice (87 jaar). Hij gaat met pensioen en verlaat het bestuur. Hij
werd bedankt met een kader met foto, een bloemstuk en een
overdonderend applaus. Bedankt Maurice!
Dan was het tijd voor de steunactie met zeer mooie prijzen,
iedereen had prijs.
Mijn persoonlijke dank gaat naar de familie Vandeweghe
voor de mooie bloemen; naar de familie Mario De Ruyck en
Kathleen Raes voor de groentebox; naar Maurice Lievens,
onze prijzenloper van dienst, en naar onze sponsors.
Na de steunactie was er weer wat plaats voor de koffie met

taart en er werd van genoten! Bedankt aan Christel, onze bakkerin.
Na deze zoetigheid werd er nog wat nagekaart over het afgelopen seizoen en werden plannen gesmeed voor het volgende.
Nadat iedereen goedgemutst huiswaarts was gekeerd, waren
terug enkele bestuursleden paraat voor het opruimen van de
zaal. Daarna gingen ook zij moe maar voldaan naar huis.
Om af te ronden, wil ik persoonlijk iedereen bedanken, in het
bijzonder de jeugd voor het helpen in de zaal. Mensen, iedereen vergeet soms dat zij onze toekomst zijn. Daarom jonge
gasten, bedankt, ook aan iedereen voor deze feestviering.
Afgevaardigde, François Baele
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Bestuursleden worden een
zeldzame soort!!
In het A.Vi.Bo.-blad van woensdag
11 december ll. las ik op bladzijde
1 een interessant artikel geschreven door collega-medewerker
Marnix Desmet, met als opschrift
‘Wij, vinkeniers, moeten dringend
financieel met de tijd mee!’.
Met aandacht heb ik dit artikel
grondig gelezen en er achteraf al
even grondig over nagedacht. Een
volledig, zij het persoonlijk oordeel
in verband met alle door Marnix
aangehaalde feiten durf ik niet nemen daar ik te weinig ervaring heb in bepaalde onderdelen van het vinkenieren, met
het financiële luik van de inrichting van zangwedstrijden in het
bijzonder. Anderzijds heb ik door de jaren heen al heel wat
ervaring met het lot van diegenen die een leidende functie op
zich (willen) nemen, daar ik vele jaren bestuurslid in een ornithologische vereniging ben geweest.
Net als Marnix stel ik vast dat in bepaalde gevallen de bestuursleden onvoldoende waardering krijgen van de leden voor
het vele werk en de inzet ten dienste van de hobby. Samenwerking, onderling vertrouwen en respect in de schoot van de
maatschappij laten soms te wensen over. In deze hedendaagse tijd is de massa assertiever en mondiger geworden. Op zich
is daar niets mis mee, wanneer dit alles gebeurt in een democratische geest met eerbied voor de waarden van anderen.
Bestuursleden worden maar al te vaak beoordeeld, en soms
veroordeeld, als mensen die altijd en overal ten dienste moeten staan van anderen. Sedert het opdoeken van de vinkenmaatschappij De Vrije Lattezangers ben ik actief lid geworden
van De Snelle Schuifelaars Tielt en ik probeer zoveel mogelijk
aanwezig te zijn op de algemene vergaderingen. Ik waardeer
en respecteer de diverse bestuursleden voor wat zij telkenmale presteren ten dienste van de maatschappij en van de hobby.
In het verdere relaas van dit artikel zal ik alle bestuursleden
van mijn maatschappij even aan u voorstellen. Niet om hen
of de maatschappij individueel te eren, maar eerder om hen
als voorbeeld te stellen voor de vele bestuursleden van alle
andere maatschappijen.
Voorzitter Luc Bouckaert is het boegbeeld van De Snelle Schuifelaars, een voorbeeld voor velen. Zijn gemoedelijke omgang
en organisatietalent zijn beresterke troeven waar ieder naar
opkijkt. Is er al eens een probleem (en waar gebeurt dit niet?),
dan is Luc er als de kippen bij om met zachte maar correcte
hand het brandje te blussen. Iedere vergadering is door hem,
in samenspraak met de medebestuursleden, tot in de puntjes
voorbereid. Alles met betrekking tot de hobby wordt door hem
tijdens de vergadering plichtsbewust uit de doeken gedaan.
Soms vind ik het spijtig dat bepaalde leden, zij het ongewild,
negeren dat tijdens de vergadering de nodige aandacht en stilte in acht genomen dient te worden. Achteraf hebben zij door
hun houding helemaal geen weet van de inhoud van de vergadering, wat later eventueel tot problemen kan leiden...
Ondervoorzitter Jonny Duyck is een man van weinig woorden
maar altijd paraat waar en wanneer er moet gewerkt worden.
Zijn echtgenote en secretaresse Marie-An Lootens heeft de
handen vol om administratief orde op zaken te stellen. De taak
van secretaresse (of secretaris) is door de administratieve
rompslomp van de laatste jaren een belangrijke en arbeidsintensieve functie geworden. Wij leven nu eenmaal in een papieren tijdperk waar voor alles en nog wat de nodige formulieren
moeten worden ingevuld.
Penningmeester/schatbewaarder Frans Van Luchene, de
éminence grise van de maatschappij, waakt als een goede
huisvader over de kassa en doet er alles aan om budgettair
alles in evenwicht te houden.
Bestuurslid Antoon Ninclaus, de stille werker achter de schermen en lattenlegger van dienst, heeft zich op korte tijd ontpopt
tot een waardevolle schakel.
Duivel-doet-al (of veel) Johny Van De Capelle, weet steeds iedereen te verbazen door zijn ongebreidelde werklust en door
de prachtige bloemen en naturaprijzen die hij telkenmale weet
aan te kopen aan gunsttarief.
Bestuurslid Lydie Wolfcarius is de echtgenote en onvolprezen
steun en toeverlaat van de voorzitter. Zij helpt en vergezelt
haar echtgenoot bij tal van activiteiten.
Het echtpaar Danny Tuyttens en Sonja Dierckens, beiden bestuurslid, staat steeds paraat om te helpen waar nodig, nooit
doet men vergeefs op hen beroep.
Het bestuur van De Snelle Schuifelaars is uit het goede hout
gesneden, daar moet geen zinnig mens aan twijfelen. Steeds
staan zij paraat ten dienste van de leden en de hobby.
Helaas, samen met alle andere bestuursleden van de vele
andere maatschappijen zijn zij een zeldzame en met uitsterven bedreigde soort geworden. Aan ons, leden, de taak om
hen met de nodige waardering te behandelen. Geen bestuur
is geen maatschappij! En geen maatschappij(en) betekent het
einde van onze geliefde hobby...
Beste vrienden vinkeniers, bezin eer u begint. Loopt het niet
altijd naar uw zin, zoek kalm en in alle sereniteit naar de oorzaak, en vooral: schiet niet onbezonnen op de pianist.
Walter Vandevoorde

Snel afvallen
Een vrouw zegt tegen haar man dat ze snel wil afvallen.
De man zegt: “Dan moet je je inschrijven voor de missverkiezingen”.
Zegt de vrouw: “Waar slaat dat nou weer op!?”
“Nou”, zegt de man, “dan val je als eerste af.”
ingestuurd door F. Debraeve

KM De Vlaamse Zangers uit Wervik huldigde
voor de 62ste maal haar kampioenen

De speelseizoenen volgen elkaar in een vinkeniers leven vlug
op, zo was het al voor de 62ste keer dat we de kampioenen in
de bloemetjes mochten zetten.
Op zaterdag 2 november om 18 u. begon ons feest in ons
lokaal, dat feestelijk was aangekleed met bloempjes op de
tafels. Ongeveer een 40-tal personen, vinkeniers en familieleden, kwamen samen met het bestuur om dit feest te ondersteunen. Er werd een lekker aperitief met hapjes aangeboden
door onze lokaalhouders Marivon en Stefaan (en later ook de
koffie), waarvoor hartelijk dank.
Tijdens de gezellige drink kwamen ook onze vrienden van het
gewest Ieper aan om stickers aan te bieden ten voordele van
het Kampioenschap van België op 29 juni 2014. De vrienden
bedankten iedereen, ze hoopten dat ze de vinkeniers van het
gewest Komen talrijk zullen mogen begroeten in Ieper.
Na dit intermezzo was het tijd om wat calorieën op te doen
en dat begon met soep, vervolgens met een hoofdgerecht en
tot slot taart met koffie. Dit alles werd vlot opgediend door de
traiteur van dienst en iedereen kon zich meermaals van dit
alles laten opdienen.
Ook onze burgemeester Youro Casier was aanwezig om de
trofeeën van de gemeente Wervik te overhandigen aan de
kampioenen.
Dan nam onze voorzitter J.P. Breyne het woord, hij bedankte
iedereen voor zijn/haar aanwezigheid op ons feest. Daarop
volgde de afroeping van de kampioenen.
De eerste die in aanmerking kwam was Nicole Sarron met
vogel Stef, derde kampioen op 55%. De vinkensport ontsnapt
niet aan de crisis, ook in onze hobby kampen we met afslankende ledenlijsten. Maar wat ons daarbij opvalt, is dat waar
de sport in gezinsverband beoefend wordt, deze verankerd
blijft en aan de negatieve trend weerstaat. Meer en meer zien
wij dat de kampioenen uit eenzelfde huisgezin komen. Samen
met Claude is Nicole van 2011 lid in onze vereniging en we
zijn heel blij met deze sportieve aanwinst. Het is een voorrecht
en een luxe om hen beide in de club te hebben, waarbij de
vrouw zelfs nadrukkelijker aanwezig is dan manlief. Wij vinden Nicole veel vaker op het stoeltje terug dan Claude, en
dat gelukkig niet alleen om de vogel van haar man te zetten
maar ook eigen vogels. Vogel Stef, derde kampioen, bezorgde
Nicole het eerste maar zeer verdiende applaus van de avond,
proficiat Nicole!
Tweede kampioen is Kris Dierick met vogel Flupke op 68%.
Gelukkig hebben wij in onze hobby de mogelijkheid om diegenen die geen topvogel hebben ook in de hulde te betrekken. Stel je eens voor dat wij op de feestavond slechts één
kampioen zouden kronen, het zou nogal vlug gedaan zijn! En
dan spreek ik niet alleen over deze avond, maar ook over de
uitstraling en de beleving van de hobby. Veel motivatie zou
wegvallen en daarmee uiteraard ook de leden. En ik wil hier
graag terugkomen op motivatie. We zijn blij Kris Dierick te kunnen eren. Voor ons is het een aanwinst dat hij 6 jaar terug
voor onze club heeft gekozen. Aan gemotiveerde mensen kan
iedere club zich optrekken en beiden hebben veel aan elkaar.
Kris heeft op dit ogenblik met Flupke een vogel van 300 à 400
liedjes, geen topper, maar de perfecte vogel om er vaak bij te
zijn. Inmiddels heeft Kris zich ontpopt tot medewerker en zijn
inbreng wordt door bestuur en leden ten zeerste gewaardeerd.
Wij weten Kris, dat je een goed oog hebt op kwekelingen die
zich aanmelden. Het zou ons verblijden om je vervolgens in de
top terug te vinden. Bedankt en proficiat!
Beloftekampioen is Claude Mariacour met vogel Youry. Gepensioneerd zijn, heeft zo zijn voordelen, je deelt je tijd in
volgens eigen planning, en dat is in onze hobby een groot
voordeel. Maar het heeft ook zijn wetmatigheden, dat gepensioneerd zijn. Het is een ongeschreven regel, maar een vaststaand feit dat gepensioneerden voor dag en dauw al te been

zijn. Dat heeft natuurlijk zijn voordelen. Als een van de eersten
sta je dan aan de inschrijvingstafel, tenzij... tenzij... je van de
tijdspanne tussen opstaan en inschrijven gebruikmaakt om
nog even te relaxen in de zetel. En dan kan het inderdaad
gebeuren dat je weer indommelt en je vervolgens alles uit de
kast moet halen om toch op tijd te komen... Claude kan zijn
vrouw coachen als geen andere, en het resultaat is er deze
avond aan te zien. Samen uit, samen thuis, samen genieten
van de vinken, en tezelfdertijd kampioen spelen, dan mag je
op avonden als deze terecht fier zijn. Proficiat aan onze kampioen Claude!
Vrouwelijke kampioene is Wahida Zoghlami met vogel Roland.
Het werd hier al aangehaald, vaak draait het in de vinkensport
om teamwork, en dan niet in het minst om de medewerking
van de vrouw des huizes. Vele maatschappijen houden er dan
aan de vrouwen alle kansen te bieden en hen in de hulde te
betrekken. Wahida mag deze avond de eer opstrijken vrouwelijke kampioene te zijn van onze club. Beter doen dan manlief
Chris, je moet het maar doen! Wij begrijpen dat het opvoeden
van een kind heel wat werk vraagt, maar wij hopen dat jullie
volgende jaren vaker de tijd zullen hebben om in de reke te
vertoeven. Wahida, je hebt de smaak te pakken, een vanuit je
roots volledig onbekende sport heb je je eigen gemaakt, en
daarmee heb je alle sympathie verworven van je medespeelsters en -spelers. Geloof me, je kan nog zoveel meer bereiken
in onze vinkensport. Proficiat Wahida met je kampioenentitel!
Allroundkampioen is Stefaan Logie met vogel Robby. Ieder
jaar kan je er donder op zeggen dat onze lokaalhouder van
de partij zal zijn voor de titel van allround. Ook in 2013 was
dit niet anders. Nochtans, een kampioentitel bestel je niet op
voorhand, niks is zeker. Als liefhebber omring je je vogels met
de beste verzorging, je geeft hen alle liefde die je hebt, maar
het is uiteindelijk de vogel zelf die het moet bewijzen in de
reke. De liefhebber, ja, die is altijd 100% gereed, maar na het
sein “teken die goed zijn” is het de vogel die de uitslag bepaalt.
In dat opzicht is het gemak waarmee vogel Robby zijn wedstrijden verwerkt ongelooflijk sterk. Hij mag al eens nalaten
om de 60 minuten vol te maken, toch blijft hij de beste in deze
diverse omstandigheden, eigen aan de titel van allround. Met
ruim 1100 liedjes voorsprong op zijn naaste rivaal de trofee
binnenhalen, zegt genoeg. Dit is een rasvogel. Proficiat Stefaan, we wensen jou nog veel plezier met Robby!
De koning dit jaar was Claude Debrabandere met vogel Turbo.
Claude is iemand die zich helemaal kan uitleven in zijn hobby,
hij beheerst als geen andere de twee facetten. Enerzijds is het
een hobby, en dat is nog altijd iets dat je in je vrije tijd doet om
ervan te genieten, iets dat je leven meer zin geeft. Dat zie je
bij Claude steeds naar boven komen. Hij draagt de visie van
zijn grote leermeester Leon Vereecke (stichter van onze vereniging) nog altijd met zich mee: “geniet van ieder moment”.
Maar daarnaast is de vinkensport ook, zoals het woord zegt,
‘sport’. En in sport gaat het om winnen, om beter te zijn dan
de tegenstrevers. En Claude is een strever, op het eerste zicht
zou je dat niet zeggen, maar hij is iemand die ervoor gaat.
Gaat het nu om fietsen of om vinkenzang, hij wil altijd voor zijn.
Bewijs daarvan is dat de burgemeester deze dag nog naar
adem hapt ten gevolge die keer dat Claude hem los voorbijreed. Bewijs ook de overwinningen die hij behaalde met vogel
Turbo. Wint hij, dan zie je hem glunderen; moet hij de duimen
leggen, dan duurt de ontgoocheling heel kort en zit hij aan
tafel te delen in andermans vreugde. Een perfecte mix om het
in de vinkensport te maken. Deze 11de titel in onze club zal
zeker zijn laatste niet zijn. Proficiat, leve onze koning!
Later volgde nog een steunactie met talrijke prijzen, en bij een
gezellig onderonsje werd nog een glaasje gedronken. We zien
al uit naar ons volgende speelseizoen!
Urbain (Raf) Vanhauwaert
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Bestuursaanpassing bij
De Moubeke Vink Zedelgem
De verjonging bij het bestuur van
De Moubeke Vink gaat verder.
Nadat we vorig jaar de 30-jarige
Melissa Velle in ons bestuur hebben opgenomen, deden we rond
de jaarswisseling een beroep op
de 21-jarige Ruben Commyn om
zich bij ons bestuur toe te voegen.
Ruben studeerde elektro-mechanica aan het VTI te Torhout en
is nu werkzaak bij Belgacom. Hij
ging al van kleinsaf mee naar de
vinkenzettingen met vader Luc, die ook sedert enkele jaren
bestuurslid is.
Vorig jaar, in de maanden juli en augustus, toen het bestuur
onderbemand was wegens het verlof, werd er beroep gedaan
op Ruben voor het leggen en oprapen van de regels alsook
het organiseren van de steunacties. Het uitgangsleven liet hij
links liggen om te helpen bij de kampioenenviering.
Samen met Melissa is hij de tweede vlinder in onze maatschappij, iets wat bovenaan ons lijstje staat namens behulpzaamheid en betrouwbaarheid. Met deze aanwinst zal onze
maatschappij nog sterker uit de hoek komen hier in Zedelgem
en gaan we de strijd aan tegen de teloorgang van de vinkensport.
Namens het bestuur, secretaris Patrick Velle

Vergaderingen - huldigingen
EMELGEM, KM De Jonge Vinkeniers

Op zondag 26 januari 2014 is er om 10 uur algemene ledenvergadering in ons lokaal Kartouchke, Ingelmunstersestraat 8
te Emelgem-Izegem.
Dagorde:
Binnenbrengen groene en rode registers. - Afhalen bondskaarten 2014. - Allerlei.

ANZEGEM, De Statiezangers

Op zaterdag 25 januari 2014 is er om 9.30 uur vergadering voor alle leden in lokaal De Sportduif, Dorpsplein 13 te
Anzegem.
Dagorde:
- In orde brengen van alle registers. - Laatste kans om bondskaarten aan te vragen. - Inschrijven voor diner van februari,
eenmalige inschrijving.
Het bestuur rekent op de aanwezigheid van alle leden!

ASPER, KM De Moedige Zangers

Op vrijdag 24 januari 2014 is er om 20 uur bestuursvergadering.
Op zondag 26 januari 2014 is er om 10 uur algemene ledenvergadering in ons lokaal Nova.
Dagorde:
- Nieuwjaarswensen + gratis drink. - Voorstellen voorlopige
speelkalender 2014. - Inschrijven van oude en nieuwe leden.
- Aanvragen bondskaarten bij middel van toegestuurd formulier. - Binnenbrengen rood en/of groen formulier. - Eetfestijn
van maart 2014. - Allerlei.

AARSELE, KM Verheugd in de Zang

Op zondag 26 januari 2014 is er om 10 uur ledenvergadering
in ons lokaal ’t Dorpshuis.
Dagorde:
- Binnenbrengen inventaris vogelbestand. - Laatste mogelijkheid tot inschrijven.

ERPE, KM De Dorpzanger

Op zondag 26 januari 2014 is er om 10 uur een algemene
vergadering.
Dagorde:
- Inwendige orde maatschappij. - Kalender. - Binnenbrengen
rode en groene registers. - Allerlei.

LICHTERVELDE, KM De Verenigde Vrienden

Op zondag 26 januari 2014 is er van 10 u. tot 11.30 u. jaarlijkse vergadering in OC Lichtenhove.
Dagorde:
- Binnenbrengen groene of rode hoklijsten. Gelieve op beide
het lidnummer te schrijven. - Nieuwe leden kunnen zich op
deze vergadering inschrijven.
Indien je problemen ondervindt bij het invullen van de papieren, staat het bestuur klaar om te helpen.

EMELGEM, De Kon. Lustige Zangers

Op zondag 26 januari 2014 is er om 9.30 uur ledenvergadering in ons lokaal Quicky, Ingelmunstersestraat 15 te Emelgem
(Izegem).
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Inschrijving leden
(laatste kans). - 3. Betalen lidgeld (laatste kans). - 4. Inschrijven
nieuwe leden (laatste kans). - 5. Betalen lidgeld (laatste kans)
voor de nieuwe leden. - 6. Bestellen bondskaarten 2014. - 7.
Namen opgeven van vogels. - 8. Uitdelen kaarten voor onze
jaarlijkse kaarting. - 9. Inschrijven en betalen voor gewestfeest
in februari.

EKE, De Sterrezangers

Op zondag 26 januari 2014 is er van 9.30 u. tot 11.30 u. algemene vergadering in ons lokaal “Oud Eecke”.
Dagorde:
- Binnenbrengen van de ingevulde groene en rode registers
voor het seizoen 2014.

HOUTHULST, De Sint-Omerzangers

Op zaterdag 25 januari vanaf 13.30 u. tot 17 u. en op zondag 26 januari 2014 is er vanaf 9 u. tot 12 u. vergadering in

ons vertrouwde lokaal De Boskant, Poelkapellestraat 19C te
Houthulst.
Dagorde:
- Betaling lidgeld. - Aanvragen bondskaarten (naam en ringnummer vogel vermelden).
Bij inschrijving: rode of groene register niet vergeten mee te
brengen.
Beste leden, gelieve ook jullie telefoon- of gsmnummer aan
ons te melden. Wij verwachten jullie dan ook hartelijk!

INGELMUNSTER, KM De Moedige Durvers

Op zondag 26 januari 2014 is er om 10 uur inschrijving voor de
nieuwe en reeds aangesloten leden.
Iedereen is van harte welkom!

NEDERZWALM, De Zwalmvink

Op zondag 26 januari 2014 is er algemene vergadering in ons
lokaal De Patrijs, Neerstraat 1 te Nederzwalm.
Dagorde:
- Nieuwe leden zijn altijd welkom. - Voorstellen nieuw speelseizoen. - Binnenbrengen rode en groene registers. - Uitdelen
bondskaarten.

JONKERSHOVE, De Sparrevink

Op zaterdag 25 januari 2014 vindt vanaf 8 u. tot 12 u. onze
inschrijving voor oude en nieuwe leden voor het nieuwe speelseizoen 2014 plaats.
Dit gaat door in ons nieuwe lokaal Extra Time, in de Sporthal
van Houthulst. Iedereen is welkom!

MENEN, KM De Vrije Vinkeniers

Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Inschrijving lidgeld 2014
voor oude en nieuwe leden. - Binnenbrengen goed ingevulde
groene en/of rode registers. - Afrekenen of bijbestellen kaarten eetfestijn 2014. - Ieder zijn zegje.
Het bestuur rekent ten stelligste op uw aanwezigheid!

TORHOUT, De Veldvink

Op zondag 26 januari 2014 is er vanaf 10 u. tot 11.30 u. vergadering in ons lokaal ’t Paviljoen.
Dagorde:
- Binnenbrengen correct ingevulde inventarisbladen 2014.

MERE, De Meerse Vinkeniers

Op zondag 26 januari 2014 is er om 10.30 uur ledenvergadering in lokaal ’t Hoeksken.
Dagorde:
- Bijgevoegd document liefhebber ingevuld meebrengen. Aanvraag bondslidkaarten. - Meebrengen ingevulde rode en
groene registers. - Afrekenen kaarten eetfestijn. - Bespreking
eetfestijn.

MARIA-AALTER, De Sparhoekzangers

Op zondag 26 januari 2014 is er om 10 uur ledenvergadering
in ons lokaal ’t Hoekske.
Dagorde:
- Inschrijven van oude en nieuwe leden. - Aanvragen bondskaarten. - Binnenbrengen groene en rode registerbladen.

OEKENE, KM Vlug en Vrij

Op zondag 26 januari 2014 is er om 9.30 uur een ledenvergadering in ons lokaal “De Witte Zwaan”, Generaal Lemanstraat
16 te Menen.
Dagorde:
- Verwelkoming door de voorzitter. - Inschrijving leden en
eventuele nieuwe leden. - Overzicht speelseizoen 2014. Binnenbrengen correct ingevulde rode en groene registers. Bij
twijfel, breng ze gewoon mee, dan vullen we ze samen in. Binnenbrengen lijst voor nieuwe bondskaarten (of bondskaarten 2012). - Voor de geïnteresseerden die er wensen gebruik
van te maken, is de letter G de beginletter voor vogelnamen
toegekend in 2014. - Allerlei.

Op zondag 26 januari 2014 is er om 9.30 uur algemene vergadering in ons lokaal De Wandeling, Sint-Eloois-Winkelsestraat
65 te Oekene.
Dagorde:
1. Welkomstwoord en nieuwjaarswensen door onze voorzitter
Franky Decadt. - 2. Verslag van de laatste gewestvergadering
in januari. - 3. Data van de zettingen voor 2014 bij KM Vlug en
Vrij. - 4. Betalen kaarten voor onze jaarlijkse groentenkaarting.
- 5. Laatste kans om nog bondskaarten aan te vragen. - 6.
Binnenbrengen groene en rode registers voor 2014, behoorlijk ingevuld a.u.b. (zie richtlijnen in A.Vi.Bo.-blad).
Leden van Vlug en Vrij, wees allen vroeg op post voor deze
eerste vergadering van 2014. Dank op voorhand!

KNESSELARE, De Dappere Zangers

MEULEBEKE, KM Recht Voor Allen

Op zondag 26 januari 2014 is er om 10 uur algemene ledenvergadering in lokaal De Boltent, Urselseweg 112 te Knesselare.
Dagorde:
1. Verwelkoming door het bestuur. - 2. Binnenbrengen hoklijsten (zeer belangrijk). Iedere liefhebber is verplicht zijn blad
van 2014 uit zijn rode boek binnen te brengen (ook eventueel de groene). - 3. Inschrijven oude en nieuwe leden (laatste
kans). - 4. Speelkalender en reglement. - 5. Het bestuur voor
2014. - 6. Allerlei. - 7. Ringnummers eigen kweek (voorbeeld
04DAVB001620007. - 8. Ringen van 2012: 12-2,7 AVB...

Op zondag 26 januari 2014 is er ledenvergadering in lokaal
Germinal, Kapellestraat 23.
Dagorde:
- Binnenbrengen inventarissen. - Inschrijving seizoen 2014. Mededeling kalender en parcours. - Mededelingen gewest. Allerlei.
Gratisprijs voor alle aanwezige leden en nieuwe leden.

POEKE, KM De Paradijsvogels

Op zondag 26 januari 2014 is er om 9.30 uur bestuursvergadering, gevolgd door een ledenvergadering om 10 uur, in ons
lokaal Het Katje, Brugsesteenweg 100 te Kuurne.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Voorstelling speelkalender 2014. Binnenbrengen rode en groene ingevulde registerbladen. Laatste kans inschrijven oude en nieuwe leden. - Aanvragen
bondskaarten. - Inschrijven voor breughelavond. - Bonds- en
gewestelijk nieuws. - Varia.
Gezien de belangrijkheid van deze vergadering rekenen we op
jullie aanwezigheid.

Op zondag 26 januari 2014 is er om 9.30 uur algemene vergadering in lokaal Den Zoeten Inval, bij Carolien, Poekedorpstraat
2.
Dagorde:
1. Inschrijving van onze leden en nieuwe leden (steeds welkom); ons lidgeld bedraagt 10 + 2 euro voor A.Vi.Bo., -12 jarigen betalen 5 + 2 euro voor A.Vi.Bo. De eerste bondskaart
is gratis. - 2. Binnenbrengen goed ingevulde groene en rode
registers afgesloten 2014. - 3. Binnenbrengen van de lijst aangevraagde bondskaarten. Gelieve de naam en het ringnummer van de vogel klaar en duidelijk in te vullen.
Waarde vrienden, gelieve aanwezig te zijn, om latere discussies te vermijden.

MARIALOOP, De Roodborsten

RUISELEDE, KM De Lichtzangers

KUURNE, De Molenzangers

Op zaterdag 25 januari 2014 is er om 17.30 uur algemene vergadering in de school van Marialoop, Marialoopsteenweg 55
te Meulebeke.
Dagorde:
- Openingswoord door de voorzitter. - Binnenbrengen ingevulde registers, afgetekend. - Aanvraag bondskaarten 2014.
- Inschrijven van oude en nieuwe leden 2014.
Nadien volgt een receptie met een hapje en een drankje.

KRUISHOUTEM, De Moerasvink

Op zondag 26 januari 2014 is er om 9 uur ledenvergadering in
lokaal De Zandvlooi.
Dagorde:
- Afhalen bondskaarten. - Binnenbrengen rode en groene registers.

HARELBEKE, De Moedige Zangers

Op zondag 26 januari 2014 is er om 9.30 uur algemene vergadering in ons lokaal De Arend.
Dagorde:
1. Inschrijven van oude en nieuwe leden. - 2. Binnenbrengen
aanvraagformulier bondskaarten en rode en groene registers
(correct ingevuld a.u.b.). - 3. Slotwoord door de voorzitter.
Allen op post voor deze belangrijke vergadering!

OUTER, De Lebeekse Vink

Op zondag 26 januari 2014 is er om 10 uur vergadering in
lokaal De Spits, Kerkstraat 73 te Outer.
Dagorde:
- Inschrijven oude en nieuwe leden. - Binnenbrengen rode en
groene registers. - Aanvragen bondskaarten.

LENDELEDE, KM De Verenigde Liefhebbers

Op zondag 26 januari 2014 is er om 9 uur bestuursvergadering
en om 10 uur ledenvergadering in ons lokaal Steuren Ambacht.
Dagorde:
- Nieuwjaarswensen. - Toelichting speelkalender 2014. Binnenbrengen vogelbestand januari 2014 (rode en/of groene
registers). Alle vogels waarvoor u bondskaarten hebt aangevraagd, moeten zeker op uw register voorkomen. - Afhalen
aangevraagde bondskaarten.
Beste leden, indien u niet kunt komen naar deze vergadering,
gelieve dan toch zeker voor eind januari uw registers binnen
te brengen in ons lokaal of bij Raf. We rekenen ten zeerste op
een vlotte medewerking en op uw aanwezigheid!

LIEDEKERKE, KM De Verenigde Vinkeniers

Op zondag 26 januari 2014 is er om 9.30 uur een algemene
vergadering voorzien in ons lokaal Terminus, Schelfhoutstraat
251 te Liedekerke.

Op vrijdag 24 januari, vanaf 19.30 uur, en op zondag 26 januari 2014 is er vanaf 9.30 uur vergadering voor het binnenbrengen van uw registers.
Mogen wij vragen om uw registers correct in te vullen a.u.b.?

STEENKERKE, De Lustige Zangers

Op zondag 26 januari 2014 is er om 10 uur stipt een algemene
en belangrijke ledenvergadering in lokaal Polyvalente zaal te
Steenkerke.
Dagorde:
- Welkomstwoord en Nieuwjaarswensen van de voorzitter. Er wordt gevraagd om de groene en rode registers mee te
brengen, zodat wij richtlijnen kunnen geven om deze in te
vullen. - Aanvragen bondskaarten. Nieuwe vogels, beginletter G. - Innen van lidgelden met inbegrip van 2 euro voor het
Kankerfonds. - Voorstellen van speelkalender, eigen maatschappij en gewest. - Data uitkiezen kampioenschappen. Eventuele sponsoring (aanpassing mogelijk). - Binnenbrengen
van aanvragen bondskaarten. - Allerlei vragen en antwoorden; ieder zijn mening.
Bij het begin van dit nieuwe jaar willen wij u onze beste wensen toesturen voor een goed vinkenseizoen en zeker niet te
vergeten een goede gezondheid! De maatschappij trakteert
de aanwezigen op een drankje.
Wij hopen dat ieder lid op deze vergadering aanwezig zou
zijn, zodanig dat alle formulieren binnen zijn tegen volgende
gewestvergadering van februari 2014.

URSEL, De Vlaamse Zangers

Op zondag 26 januari is er om 9 uur een algemene vergadering in lokaal Katerhoek.
Dagorde:
- Nieuwjaarswensen. - Inschrijving leden 2014. Prijs: 9 euro
lidgeld, met inbegrip van een bondskaart lidmaatschap A.Vi.
Bo. Opgelet, de personen die reeds hun lidgeld (7 euro) betaald hebben, dienen nog 2 euro bij te betalen voor het lidmaatschap bij A.Vi.Bo. - Binnenbrengen ingevulde rode en
groene registers. Indien u niet zeker bent van de goede manier van invullen, kunt u uw boek laten invullen op de vergadering. Boeken zullen op deze vergadering bekomen kunnen
worden aan 2 euro per stuk. - Binnenbrengen van de vogelnamen met ringnummer, e.a. persoonlijke gegevens. - Overlopen
van het jaar 2013. - Kalender 2014. - Wat kan men verwachten
van 2014? Zijn er veranderingen te noteren voor het komende
seizoen in onze maatschappij en/of gewest? - Varia.
Wij hopen op uw aanwezigheid!

VOSSELARE, KM De Eikzangers

Op zondag 26 januari is er om 9 uur stipt algemene vergadering in ons lokaal De Dorpszaal te Vosselare Dorp.
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Dagorde:
1. Welkomstwoord en nieuwjaarswensen door de voorzitter.
- 2. Kasverslag. - 3. Inschrijving oude en nieuwe leden. - 4.
Binnengeven goed ingevulde groene en rode registers. - 5.
Toelichting speelkalender. - 6. Gegevens meebrengen voor
aanvraag bondskaarten voor 2014.
Gezien het belang van de vergadering, gelieve zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn.

WAREGEM, De Carmelzangers

Op zondag 26 januari is er om 10 uur stipt algemene ledenvergadering in ons lokaal Vifana.
Dagorde:
- Welkomstwoord aan alle leden, en in het bijzonder aan de
nieuwe leden. - Wat kan of moet beter in 2014? Terugblik
op vorig seizoen. - Binnenbrengen van rode en groene registers. Wie vragen heeft over het invullen van de registers,
breng de registers en de nodige gegevens mee. Wij vullen ze
graag voor u in. Nog even ter herinnering: de vogels waarvoor
u bondskaarten heeft aangevraagd, moeten op uw register
voorkomen. - Definitieve data van de zettingen, ingericht door
De Carmelzangers. - Sponsors 2014, zettingen, reclamebordjes. - Inwendige Orde. - Verspelen van de titels koning,
kampioen, namiddag, gepensioneerden... - Laatste kans aanvragen bondskaarten voor 2014 (voor wie dit nog niet deed).
- Taakverdeling op de zettingen: inschrijving, regels leggen,
uitslag opmaken,... - Ieder zijn zeg.

WAREGEM, KM De Torenzangers

Op zondag 26 januari is er om 10 uur algemene vergadering
in ons lokaal De Biest te Waregem.
Dagorde:
- Laatste kans voor inschrijven van leden; nieuwe leden welkom. - Binnenbrengen rode en groene registers. - Betalen
lidgeld en vereffenen bondskaarten en ringen. - Voorstelling
speelkalender 2014. - Binnenbrengen sponsoring (dringend).
- Uitdelen ingevulde bondskaarten.
Hopelijk kunnen we jullie allemaal verwelkomen, zodat alles
vlot kan verlopen.

BORCHT-LOMBEEK, De Bareelvink

Op zondag 26 januari is er om 10.30 uur algemene ledenvergadering in lokaal ’Lof, Kerkstraat 2 te Borcht-Lombeek.
Dagorde:
- Inschrijving leden en nieuwe leden. - Binnenbrengen en
nazicht groene en rode registers. - Aanvraag bondskaarten
speelseizoen 2014. - Rondvraag en suggesties betreffende
nieuw speelparcours. - Voorstelling speelkalender 2014. Allen op post.

TORHOUT, De Vrije Vinkeniers

Op zaterdag 25 januari 2014 is er van 16 u. tot 18 u. algemene
ledenvergadering in ons lokaal Sparrenhove, Zwevezelestraat
te Torhout, met daarop aansluitend mogelijkheid tot deelname
aan onze hutsepotsouper.
Dagorde:
- Inschrijven oude en nieuwe leden (lidgeld 10 euro + 2 euro
voor A.Vi.Bo. en bondskaart 0,70 euro). - Nieuwe leden t.e.m.
16 jaar worden gratis lid en ontvangen ook 1 bondskaart gratis
(totale waarde 12,70 euro). - Aanvraag rode en groene registers. - Gratis nieuwjaarsdrink, waarbij we ook onze sponsors
uitnodigen. - Mogelijkheid tot het aankopen van kaarten voor
onze patézetting in maart.
Aansluitend vanaf 18 uur heeft u de mogelijkheid om deel te
nemen aan ons etentje, met keuze tussen hutsepot of gebraiseerde ham en frietjes. Vooraf inschrijven a.u.b. De kostprijs is
10 euro per persoon.
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen!

Gildeleven
RUISELEDE, KM De Lichtzangers

Op vrijdag 24 januari 2014 is er vanaf 19.30 uur groentenkaarting t.v.v. onze maatschappij. De inleg bedraagt 1,50 EUR; de
verliezers ontvangen een troostprijs.
Wie niet kaart en kaarten gekocht heeft, kan ze per 2 stuks
inruilen.
U kunt tevens de registers binnenrengen op deze avond.
Het bestuur

DEERLIJK, De Kon. Bosvink

Op zaterdag 25 januari vanaf 17 uur en zondag 26 januari
2014 vanaf 9 uur tot 13 uur gaat onze 26e kaarting voor saucissen of conserven door, en dit zoals altijd in ons vertrouwde
kaartlokaal “In het Kelderke Gods”, Sparta Belgiek.
De inleg bedraagt 1 EUR en de kaarten geven recht op een
gratis steunactie.
We rekenen dan ook op de aanwezigheid van al onze eigen
leden van onze maatschappij, maar ook van vele leden van
ons gewest en omliggende, alsook alle vrienden sympathisanten uit de omliggende streken, aan wie we op voorhand
reeds van harte dank zeggen voor hun steun.
Tot op 25 en/of 26 januari!

DENDERHOUTEM, De Meivink

Bij deze nodigen wij alle vinkeniers en sympathisanten uit
op ons jaarlijks eetfestijn, dat doorgaat op zondag 26 januari
2014 van 11.30 uur tot 14 uur in feestzaal Lindeveld van voetbalclub FCV Dender, Stadionlaan te Denderleeuw.
Op het menu staan: soep, kalkoenborstfilet/varkensgebraad
of vol-au-vent, dit alles met kroketten en aangepaste sauzen.
De prijs bedraagt 15 EUR; een kindermenu is ook verkrijgbaar.
Het bestuur en de leden rekenen op jullie steun!

VOSSELARE, KM De Eikzangers

Uitslag vinkententoonstelling van 12 januari 2014 in de
Gemeentezaal
Wildkleur in speelkooien:
1. Francis Soenen, Gits, 93 p. - 2. Marc De Wilde, Aalst, 92,50
p. - 3. Martin Van Quaethem, Vosselare, 92,25 p. - 4. Patrick
De Vriese, Meulebeke, 92 p. - 5. Patrick De Vriese, Meulebeke, 91,75 p. - 6. Walter Telier, Vosselare, 91,50 p. - 7. Walter
Telier, Vosselare, 91,25 p. - 8. Martin Van Quaethem, Vosselare, 91 p. - 9. Kristof Meere, Machelen, 90,50 p. - 10. Jean
Paul De Waele, Deinze, 90 p. - 11. Francis Soenen, Gits, 90
p. - 12. Marc De Wilde, Aalst, 90 p. - 13. Marc Willemyns,

Tielt, 89,95 p. - 14. Kristof Meere, Machelen, 89,90 p. - 15.
Louis Pauwels, Erembodegem, 89,80 p. - 16. Martin Van
Quaethem, Vosselare, 89,75 p. - 17. Marc Willemyns, Tielt,
89,25 p. - 18. Kristof Meere, Machelen, 89,15 p. - 19. Fernanda Van De Walle, Vosselare, 89,10 p. - 20. Francis Soenen,
Gits, 89,10 p. - 21. Stefaan De Rore, Nevele, 89 p. - 22. Martin Van Quaethem, Vosselare, 88,65 p. - 23. Kristof Meere,
Machelen, 88,60 p. - 24. Fernanda Van De Walle, Vosselare,
88,50 p. - 25. Louis Pauwels, Erembodegem, 88,45 p. - 26.
Rudy Roelant, Erembodegem, 88,30 p. - 27. Walter Telier,
Vosselare, 88,05 p. - 28. Freddy Van De Putte, Deinze, 88 p. 29. Rudy Roelant, Erembodegem, 88 p. - 30. Louis Pauwels,
Erembodegem, 87 p. - 31. Etienne Van Symaeys, Vosselare,
86,50 p. - 32. Louis Pauwels, Erembodegem, 86,10 p. - 33.
Carlos Van Hyfte, Drongen, 86 p. - 34. Louis Pauwels, Erembodegem, 85,60 p. - 35. Louis Pauwels, Erembodegem, 85
p. - 36. Leon Nottebaert, Vosselare, 85 p.
Wildkleur in tentoonstellingskooien:
1. Francis Soenen, Gits, 93 p. - 2. Martin Van Quaethem, Vosselare, 92,50 p. - 3. Francis Soenen, Gits, 92 p. - 4. Marc Willemyns, Tielt, 91,75 p. - 5. Marc De Wilde, Aalst, 91,50 p. - 6.
Freddy Van De Putte, Deinze, 91 p. - 7. Martin Van Quaethem,
Vosselare, 90,60 p. - 8. Martin Van Quaethem, Vosselare,
90,50 p. - 9. Martin Van Quaethem, Vosselare, 90,20 p. - 10.
Patrick De Vriese, Meulebeke, 90,10 p. - 11. Johny Van Daele,
Beveren-Leie, 90,05 p. - 12. Patrick De Vriese, Meulebeke, 90
p. - 13. Martin Van Quaethem, Vosselare, 90 p. - 14. Francis
Soenen, Gits, 89,95 p. - 15. Jonny Van Daele, Beveren-Leie,
89,75 p. - 16. Marc, De Wilde, Aalst, 89,70 p. - 17. Kristof Meere, Machelen, 89,50 p. - 18. Kristof Meere, Machelen, 89,45
p. - 19. Johny Van Daele, Beveren-Leie, 89,05 p. - 20. Martin
Van Quaethem, Vosselare, 89 p. - 21. Kristof Meere, Machelen, 88,90 p. - 22. Marc Willemyns, Tielt, 88,40 p. - 23. Martin
Van Quaethem, Vosselare, 88,25 p. - 24. Marc Willemyns, Tielt,
88,17 p. - 25. Martin Van Quaethem, Vosselare, 88,15 p. - 26.
Kristof Meere, Machelen, 88 p. - 27. Jonny Van Daele, Beveren-Leie, 88 p. - 28. Kristof Meere, Machelen, 87,10 p. - 29. Luc
Blondeel, Zonnebeke, 87 p.
Mutaties in speelkooien:
1. Francis Soenen, Gits, 94 p. - 2. Francis Soenen, Gits, 93,50
p. - 3. Marc De Wilde, Aalst, 93,25 p. - 4. Martin Van Quaethem,
Vosselare, 93 p. - 5. Martin Van Quaethem, Vosselare, 92,75
p. - 6. Marc De Wilde, Aalst, 92,50 p. - 7. Jean Paul De Waele,
Deinze, 91,75 p. - 8. Francis Soenen, Gits, 91,75 p. - 9. Martin
Van Quaethem, Vosselare, 91 p. - 10. Martin Van Quaethem,
Vosselare, 90,90 p. - 11. Lutgarde Vermeulen, Deinze, 90,85
p. - 12. Marc De Wilde, Aalst, 90,25 p. - 13. Kristof Meere, Machelen, 89,35 p. - 14. Marc De Wilde, Aalst, 89,10 p. - 15. Patrick De Vriese, Meulebeke, 89,10 p. - 16. Patrick De Vriese,
Meulebeke, 89 p. - 17. Marc Willemyns, Tielt, 88,75 p. - 18.
Kristof Meere, Machelen, 88,25 p. - 19. Freddy Van De Putte,
Deinze, 88 p. - 20. Kristof Meere, Machelen, 87 p.
Mutaties in tentoonstellingskooien:
1. Marc De Wilde, Aalst, 94 p. - 2. Francis Soenen, Gits, 93,95
p. - 3. Luc Blondeel, Zonnebeke, 93,85 p. - 4. Marc Willemyns, Tielt, 93,75 p. - 5. Martin Van Quaethem, Vosselare,
93,65 p. - 6. Jonny Van Daele, 93,55 p. - 7. Francis Soenen,
Gits, 93,50 p. - 8. Martin Van Quaethem, Vosselare, 93 p.
- 9. Martin Van Quaethem, Vosselare, 92,75 p. - 10. Marc
De Wilde, Aalst, 92,50 p. - 11. Freddy Van De Putte, Deinze,
91,90 p. - 12. Luc Blondeel, Zonnebeke, 91,85 p. - 13. Marc
De Wilde, Aalst, 91,60 p. - 14. Martin Van Quaethem, Vosselare, 91,05 p. - 15. Martin Van Quaethem, Vosselare, 91,05
p. - 16. Jonny Van Daele, 91 p. - 17. Jonny Van Daele, 90,60
p. - 18. Marc Willemyns, Tielt, 90,55 p. - 19. Marc De Wilde,
Aalst, 90,20 p. - 20. Martin Van Quaethem, Vosselare, 90,15
p. - 21. Marc De Wilde, Aalst, 90,05 p. - 22. Francis Soenen,
Gits, 90 p. - 23. Martin Van Quaethem, Vosselare, 89,95 p.
- 24. Jonny Van Daele, 89,90 p. - 25. Patrick De Vriese, Meulebeke, 89,90 p. - 26. Patrick De Vriese, Meulebeke, 89,80 p.
- 27. Martin Van Quaethem, Vosselare, 89,50 p. - 28. Jonny
Van Daele, 89,45 p. - 29. Kristof Meere, Machelen, 89,30 p.
- 30. Jonny Van Daele, 89,05 p. - 31. Marc De Wilde, Aalst,
89 p. - 32. Jonny Van Daele, 88,85 p. - 33. Jonny Van Daele,
88,80 p. 34. Freddy Van De Putte, Deinze, 88,75 p. - 35. Kristof Meere, Machelen, 88,50 p. - 36. Jonny Van Daele, 88,35
p. - 37. Martin Van Quaethem, Vosselare, 88 p. - 38. Freddy
Van De Putte, Deinze, 87,90 p. - 39. Marc Willemyns, Tielt,
87,85 p. - 40. Freddy Van De Putte, Deinze, 87,15 p. - 41.
Jonny Van Daele, 86,45 p. - 42. Freddy Van De Putte, Deinze,
86,35 p. - 43. Luc Blondeel, Zonnebeke, 86 p. - 44. Martin Van
Quaethem, Vosselare, 85 p.

BEVEREN-LEIE, KM De Vlaamse Leiezangers

Verslag vergadering van 8 december 2013
Op zondag 8 december ll. hadden we onze laatste vergadering in het jaar 2013.
Na het welkomstwoord door onze voorzitter Jozef Desmet
werd als punt 1 op de agende een terugblik geworpen op het
voorbije gewestfeest, dat voor de eerste maal op zondagmiddag doorging; dit werd door iedereen zeer goed gevonden.
Het kasverslag van het jaar 2013 werd voorgelezen en goedgekeurd, alsook werd het kasboek door alle bestuursleden
ondertekend.
Tijdens het verkiezen van het bestuur mochten we een nieuw
bestuurslid verwelkomen. Het bestuur voor 2014 ziet er als
volgt uit: voorzitter Jozef Desmet; ondervoorzitter Luc Ghekiere; secretaris Willy Kints; gewest- en verbondsafgevaardigde
Jean Deconinck; gewestkeurder en bestuurslid Marc Vandorpe; materiaalmeester en bestuurslid Urbain Demeyere; nieuw
bestuurslid Tom Desmet.
Daarna kwam het meer administratieve gedeelte van de vergadering aan bod, namelijk het binnenbrengen van de formulieren voor het aanvragen van de bondskaarten 2014. Deze
werden door iedereen goed en zorgvuldig ingevuld, waarvoor
onze beste dank. Zo is het gemakkelijk voor het bestuur om de
bondskaarten tijdig klaar te krijgen.
Daarna was er het inschrijven van oude en nieuwe leden voor
2014.
De lidkaarten 2014 en de steunkaarten voor onze kaarting in
maart werden uitgedeeld.
Het bestuur dankte iedereen voor zijn aanwezigheid op deze
belangrijke vergadering en wenste iedereen mooie eindejaarsfeesten, een goede gezondheid, een voorspoedig 2014
en veel geluk in het volgende speelseizoen toe!
W. Kints

GEWEST BRAKEL

Verslag gewestvergadering van 8 december 2013
Deze vergadering vond plaats in het lokaal van De Bergzangers te Parike, bij Michel Denooze. De afgevaardigde van De

Bronvink te Brakel betaalde de voorziene bijdrage voor afwezigheid op de voorgaande vergadering. Deze keer waren alle
afgevaardigden ruimschoots vertegenwoordigd.
De aansluitingsformulieren maatschappij werden ingeleverd
door alle afgevaardigden.
Het opstellen van de speelkalender met beschermde zon- en
feestdagzettingen speelseizoen 2014 verliep vlot en zonder
moeilijkheden.
De verkiezing van het gewestbestuur kende geen moeilijkheden en bleef ongewijzigd tegenover het speelseizoen 2013.
Als bijlokaal werd café Sportecho aangeduid door de afgevaardigde van De Industrievink te Schendelbeke.
Het gewestbestuur wenste iedereen een gelukkig Nieuwjaar
toe, vol gezondheid en voor allemaal een vogel van minstens
500 zangen!
Bij deze sloot onze vriend gewestleider Julien De Cock deze
vergadering en wenste hij iedereen een behouden thuiskomst
toe.
Plaats en datum voor de volgende vergadering werden nog
vastgelegd.
De gewestsecretaris, L. Stradiot

GEWEST HOUTHULST

Verslag gewestvergadering van zondag 5 januari ’14 bij
De Terrestzangers
Stipt om 8 uur opende de gewestleider deze eerste vergadering van het jaar.
Meteen werd gestart met het verorberen van de lekkere koffie en boterkoeken, een traditie die we in ere houden, samen
ontbijten en intussen vlogen de beste wensen in het rond.
Meteen daarna ging de vergadering van start.
De gewestleider opende de vergadering met de voornaamste
woorden: veel geluk, een goed seizoen en vooral een goede
gezondheid.
Voornaamste punt op de agenda was de kalendertrekking.
Ook dit jaar verliep deze heel vlot en na afloop was er een
eindresultaat van maar liefst 85 zettingen in ons gewest, verspreid over de diverse lokalen en dit zowel op weekdagen als
weekends. Zo is er dit jaar terug een klassementszetting om
6 en 9 uur, ditmaal bij De Sparrevink. Ook De Molenzangers
staan terug in voor een goed gevulde kalender met 16 zettingen.
Primeur voor ons gewest wordt de organisatie van het WestVlaams kampioenschap, maar met de ervaring van het Belgisch Kampioenschap kan alleen het weer nog een spelbreker worden. Gezien eieren naar de arme klaren dragen vorige maal bitter weinig uithaalde, hadden we nu gedacht aan
biefstukken... alle gekheid op een stokje maar we staan er
allemaal klaar voor in Houthulst.
Nieuw dit jaar is dat het gewestkampioenschap verspeeld
wordt over 3 lokalen met vanaf heden het Kampioenschap
van Groot-Houthulst inbegrepen; een nieuwe formule die hopelijk aanslaat.
Registers en inschrijvingsdocumenten werden uitgedeeld en
de ons afgelopen jaar ontvallen vinkeniers worden doorgegeven aan het secretariaat.
Wat de bijlokalen betreft, worden de wijzigingen eveneens
doorgegeven.
Afspraak werd gemaakt voor de volgende vergadering in februari, ditmaal op vrijdagavond. Deze goed gevulde vergadering, voorzien van enkele rook- en plaspauzes, werd hierbij in
alle vriendschap gesloten.
De gewestsecretaresse, S. Fleurinck

GEWEST TIELT

Verslag gewestvergadering van zondag 12 januari ’14
Deze vergadering ging door bij De Roodborsten uit Tielt in hun
lokaal ’t Dolfijntje. De gewestvoorzitter verwelkomde iedereen
en wenste allen een goed en gezond 2014 toe. Daarna werd
er geklonken op het nieuwe jaar en het komende seizoen.
Het voorbije gewestfeest werd besproken en kon als een succes bestempeld worden.
In het puntje “allerlei” werden adreslijsten uitgedeeld door de
secretaris. Ook de komende vergadering, met de verschillende gewesten, te Izegem werd besproken. Daarna werden de
namen der overleden vinkeniers binnengevraagd.
Tenslotte werd het kasverslag voorgelezen door de ondervoorzitter en ondertekend door de afgevaardigden. De voorzitter kon afsluiten door iedereen een behouden thuiskomst
toe te wensen.
De gewestsecretaris, E. Hoste

GEWEST GISTEL

Verslag gewestvergadering van 10 januari ’14
Op vrijdagavond 10 januari 2014 was er om 20 uur een vergadering bij KM De Noordvink Gistel. Iedereen was op post.
Na de nieuwjaarswensen, met een goede gezondheid voorop,
heette de gewestleider ons welkom op deze eerste vergadering van het nieuwe jaar. Het verslag van de vorige vergadering werd overlezen en goedgekeurd.
Als eerste punt vroeg de gewestleider één minuut stilte voor
de overleden leden van het gewest die ons ontvallen zijn in
het voorbije jaar.
Het volgende punt was het binnenbrengen van de paspoorten
van de gewestelijke zangkeurders en afgevaardigden en dit
voor ondertekening door de gewestleider. Ook de zangkeurders werden uitbetaald voor de opdrachten die ze het voorbije
seizoen hadden uitgevoerd.
Wat de gewestzetting voor 2014 betreft, zal deze georganiseerd worden door KM De Sint-Antoniusvink Zerkegem in
juni. Alle uitleg hieromstrent werd gegeven.
Het volgende punt was het doorgeven van de bijlokalen voor
volgend seizoen. De rondvraag werd gedaan per maatschappij en de aanpassingen werden doorgegeven.Ook de namen
van de overleden leden van het voorbije jaar werden meegedeeld. Er was één overlijden bij KM De Sint-Antoniusvink
Zerkegem.
De gewestleider had de foto’s van de laureaten van het gewestfeest bij zich en deze werden dan ook uitgedeeld aan ded
afgevaardigde van de maatschappij van wie er een laureaat
aanwezig was. De gewestleider vroeg om de vergadering bij
te wonen in Oostkamp. Hij zou graag iedere maatschappij
vertegenwoordigd zien op deze vergadering.
Wat de vernieuwing voor de bescherming op het Provinciaal
Kampioenschap betreft, was de vraag gerezen of je de ritten
van de dag ervoor of erna mag meetellen voor het kampioenschap in de maatschappij. Het antwoord was ja, de gespeelde
ritten mogen enkel meegeteld worden voor titelstrijd in de
maatschappijen en niet voor de Ronde, aangezien deze enkel
doorgaan op zondag.
(zie vervolg blz. 12)
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Gildeleven

(vervolg van blz. 11)

Dhr. Koen Vandevyver van KM Recht en Eerlijk maakte kenbaar dat hun maatschappij een kandiatuur had ingediend voor
het Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen in 2016.
Het is nu nog afwachten of zij deze toegewezen krijgen.
Er werd besproken wanneer de volgende vergaderingen konden plaatsvinden, één voor het opmaken van de gewestkalender en één voor de gewone gewestvergadering.
Na dit alles bedankte de gewestleider iedereen voor de aandacht en wenste hij allen een goede thuiskomst toe.
De gewestschrijver, N. Eeckeloo

GEWEST INGELMUNSTER

Verslag gewestvergadering van 12 januari ’14
Deze vergadering ging door in lokaal De Wante, bij KM De
Moedige Durvers te Ingelmunster.
De vergadering werd geopend door de verslaggever met de
melding dat de gewestleider Belinda verontschuldigd was wegens familiale omstandigheden.
Deze eerste vergadering van 2014 werd geopend met de gebruikelijke beste wensen voor 2014 aan alle aanwezigen door
hulpgewestleider Kurt en mijzelf. Alle maatschappijen waren
aanwezig, behalve De Roterijvink die besliste te stoppen. Het
gewest Ingelmunster heeft nu nog 8 maatschappijen onder
haar hoede.
Het vorige verslag werd voorgelezen, goedgekeurd en ondertekend. Het kasverslag werd verschoven naar de vergadering
van februari.
Vervolgens werd overgegaan naar de opname van de bijlokalen. Er waren enkele aanpassingen, maar alles verliep vlot.
Voor het punt gewestfeest werd gevraagd aan alle maatschappijen om hun bijdrage van 25 euro ter plaatse over te
maken aan de organiserende maatschappij en dit werd vlot
opgevolgd. Aan De Roterijvink zal ook nog een bijdrage gevraagd worden gezien deze ook nog een kampioen hebben.
De bijdrage van het gewest zal ook gestort worden. Er werd
ook gevraagd om al een overzicht te geven met het aantal
aanwezigen per maatschappij. Op de volgende vergadering
in februari moet iedere maatschappij zijn aantal aanwezigen
doorgeven.
Kurt gaf uitleg over het correct invullen van de inventarissen,
zodat deze door iedereen op de juiste manier worden ingeleverd en dit de controle voor de gewestleider vergemakkelijkt.
Kurt gaf ook nog uitleg over de bijeenkomst van de Raad van
Bestuur van 14/12/2013. Er werd gevraagd of iedere afgevaardigde een uitnodiging had ontvangen voor de vergadering van de gewesten. Voor Ingelmunster gaat deze vergadering door in februari. Er werd gevraagd om als maatschappij
zoveel mogelijk aanwezig te zijn. De bijeenkomst voor het
vastleggen van de gewestkampioenen voor 2014 zal door KM
De Moedige Durvers georganiseerd worden in juli 2014.
Bij het punt allerlei en elk zijn zeg vroegen Carlos Deprauw,
André Wielfaert en Geert Missine het woord. Carlos vroeg of
hun maatschappij 2 euro inleg mag vragen, gezien ze in het
verbond Ardooie spelen en daar werd beslist om het inleggeld
op te trekken naar 2 euro. Dit is iets die de maatschappij zelf
kan beslissen. Geert vroeg of er geen mogelijkheid was om
de gewestleider een vergoeding te geven voor zijn administratiewerk en verplaatsingskosten, enz. te vergoeden. Hij vroeg
zich af hoe dit in het verleden gebeurde en stelde voor om dit
ook eens te bespreken op de bijeenkomst van de gewesten.
André reageerde op dit voorstel van Geert en vertelde hoe
het eraan toe ging toen hij gewestleider was en uit de discussie kwamen enkele goede voorstellen. Nadat Kurt de dagorde
voor de volgende bijeenkomst had uitgedeeld, wenste Kurt
alle aanwezigen nog een leuke zondag toe.
De plaats en datum voor de volgende vergadering werd tenslotte nog meegedeeld.
Ad-interim schrijver en secretaris G. Missine

!

Rouw
Rouw // Herstel
Herstel // Feest
Feest
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De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- VEURNE,
De
Paradijsvogels,
mevr. Françoise
Vanderstraeten “Jeanne Van De Panne”, moeder van bestuurslid Freddy Dehuvyne, schoonmoeder van voorzitster
Ann Vandenbohede.
- DEINZE, De Drieszangers, Youri De Graeve, zoon van spelend lid Christiaan De Graeve.
- KORTEMARK, De Bogaardvink, Palmer Dieryckx, vader en
schoonvader van spelend lid en bestuurslid Noël Teetaert en
Marleen Dieryckx.
- KRUISHOUTEM-NOKERE, De Blauwbekken, trouw spelend lid Maurice De Vos.
- OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden, Gaby
Ampe, broer en nonkel van trouw spelende leden Norbert
Ampe en Philip Ampe.
- POPERINGE, KM Hoop in de Toekomst, trouw lid Martin
Devos.
- BEVEREN-LEIE, KM De Kon. Vlaamse Leiezangers, dhr.
Robert Goethals, schoonvader van ons trouw lid Germain
Vanhoutte; dhr. Marc Vandenberghe, schoonbroer van ons
trouw lid Jean-Pierre Schamp.
- HOUTHULST, De Vrijbosvink, Marie-Josephe Van Brabant,
moeder van lid Danny Verfaillie.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- APPELTERRE, De Tabakvink, spelende leden Hilda
Moreels, Frans De Maeseneer en Benny Vanhandenhove.
- ASPER, KM De Moedige Zangers, trouw lid Auréle Van De
Sype.

Zoekertjes en Advertenties

- OUTER, De Lebeekse Vink, spelend lid Omer De Petter.
- BELLEGEM, De Lustige Vinkeniers, Jeannine Vanassche,
echtgenote van trouw spelend bestuurslid Etienne Detavernier.
- DEINZE, De Drieszangers, trouw spelende leden Daniël
Buyze, Leon Michels, Edwige Lambert, Adelin Konings en
Roland Vandenborre.
- NEDERENAME, KM De Boomgaardvinken, oud-lokaalhoudster mevr. Rita Baert, echtgenote van ons bestuurslid Jozef
Anno.
- ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink, spelend lid Noël
Rommelaere; alle zieke leden van de maatschappij.
- EERNEGEM, KM Recht en Eerlijk, trouw spelend lid Ronny
Craeye en echtgenote Rita Mylle.
- INGELMUNSTER, KM De Nieuwe Vinkeniers, trouwe sponsor dhr. Geert D’Hondt.
- JONKERSHOVE, De Sparrevink, Gracienne Lauwers, grootmoeder van bestuurslid Jordy Dhaene.
- SINT-KATHARINA, De Kon. Lustige Zangers, reeds jarenlang trouw lid Germain Vandewiele; lokaalhoudster Godelieve
Lagae.
- GISTEL, KM De Noordvink, bestuurslid Johan Vanhixe;
Monique Vanhollebeke, echtgenote van trouw spelend lid
Jean-Pierre Seru en moeder van bestuurslid Jurgen Seru.
- DESSELGEM, KM De Luchtzangers, spelend lid Gilbert
Desmet; alle zieke leden en hun familie.
- KNESSELARE, De Dappere Zangers, Odette Compernolle,
echtgenote van spelend lid Rudi Tanghe; bestuurslid Hubert
Tanghe.
- WINGENE, KM De Sint-Elooisvink, alle zieke leden en hun
familieleden en vrienden.
- HOUTHULST, De Vrijbosvink, bestuurslid Eric Vansteenkiste.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ZIJ VIERDEN HUN 50e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- KORTEMARK, De Bogaardvink, trouw spelende leden
Richard Vandepoele en Anna Wegsteen.

NIEUWJAARSWENSEN
- LOTENHULLE, KM De Lentezanger, het bestuur en de lokaalhouders wensen de ganse A.Vi.Bo.-familie, en in het bijzonder de leden onze eigen maatschappij, een gelukkig 2014
en veel kweek- en speelplezier voor het komende jaar.
- NEDERZWALM, De Zwalmvink, het bestuur wenst alle leden, oud-leden en hun familie en sponsors een gezond 2014.
- ROESELARE, KM De Appelvink, het bestuur wenst ieder aangesloten lid en familie alsook de Raad van Bestuur
A.Vi.Bo. en familie een gelukkig Nieuwjaar toe.
- GEWEST ROESELARE, het gewestbestuur wenst alle
aangesloten leden uit het gewest en de Raad van Bestuur
A.Vi.Bo. een gelukkig Nieuwjaar toe.
- WINGENE, KM De Sint-Elooisvink, het bestuur wenst alle
leden, vinkenier(ster)s, steunende leden, sponsors en de lokaalhouder een gelukkig en vreugdevol Nieuwjaar, goede gezondheid en veel speelplezier in 2014, met mooie resultaten.

Bezoekers aan de Gouden Ring Show
Winnaars van 2 vinkendvd’s + vademecum
003392 - Desal Nico, Oostnieuwkerke
001495 - Demeyer Jean-Paul, Ronse
003475 - Goetgheluck Paul, Zonnebeke
003497 - Goubeir Eric, Moorslede
010605 - Van Gheluwe Dany, Wervik
De prijzen mogen afgehaald worden op het A.Vi.Bo.secretariaat in Kuurne.

ZONDAG 26 JANUARI 2014
VINKENTENTOONSTELLING
- WONTERGEM, KM Immer Geduld. Vinkententoonstelling
op zondag 26 januari 2014 om 9 u., in lokaal Ter Donck,
Terdonckstraat 2. Inleg 1,50 EUR. Vooruit 50 EUR. Prijzen
per 3/4 tal. Af bloemen 0,75 EUR. Natura 25 EUR. Afzonderlijke reeks voor kleurmutaties. Grote Prijs het bestuur.
Inschrijven van 7.30 u. tot 8.45 u.
ZONDAG 2 FEBRUARI 2014
VINKEN- EN KOOIENTENTOONSTELLING
- EREMBODEGEM, KM De Hogewegvink. Vinken- en kooiententoonstelling op zondag 2 februari 2014 om 9.30 u., in
lokaal sporthal Denderdal, Kortestraat 14. Vooruit 175 EUR.
10 reeksen. Gratis plant en koffiekoeken per deelnemer bij
inschrijven. 25 EUR voor winnaar klassement per 5 vogels.
Inschrijven kan vooraf en de dag van de tentoonstelling zelf,
van 6.45 u. tot 7.45 u.

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Jaarvergadering
Officiële Zangkeurraad
De jaarlijkse vergadering van de Officiële Zangkeurraad A.Vi.Bo. vzw gaat door op zaterdag 1 februari om
13.30 uur in het lokaal ‘Au Damier’, Stationsplein te
Roeselare.
Dagorde:
1. Opening van de vergadering door de voorzitter.
2. Aanstelling ondervoorzitter(s) Zangkeurraad.
3. Leden van de Raad van Bestuur aan het woord.
4. Bespreking seizoen 2014.
5. Uitdelen paspoorten 2014 en benodigdheden.
6. Vrije besprekingen.
7. Slot- en dankwoord door de voorzitter.
De vergadering is enkel toegankelijk voor de officiële
zangkeurders.
P.S.: Bij afwezigheid, gelieve vooraf te melden aan het
secretariaat a.u.b.
Zangkeurders die hun paspoort nog niet indienden
worden verzocht dit zo vlug mogelijk te doen.
Gelieve de data waar je niet wenst opgeroepen te worden mee te delen op de vergadering.
De ondervoorzitter,
Thierry Vandeputte

De voorzitter,
Marc Vantieghem

54ste Kampioenschap
van België

Een eeuwenoude traditie
De eerste schriftelijke verwijzing naar een vinkenzetting is
van de hand van de Ieperse korenmeter en kroniekschrijver
Augustijn van Hernighem. Hij beschrijft in zijn kroniek een
vinkenzetting en misviering van de Ieperse vinkeniergilde op
1 mei 1595. Uit deze en andere beschrijvingen kunnen we
opmaken dat een aantal van de tradities en gewoonten rond
de vinkenzetting doorheen de eeuwen weinig veranderd zijn.
Volgens van Hernighem werd op de eerste dag van mei in
het saaivolder gezongen voor het koningschap. Ieder mocht
twee vogels zetten. De liedjes van beide vogels werden samengeteld. De zetting duurde van zes tot zeven uur ’s morgens. Anthony Cottyn won en werd meteen ook keizer. Hij was
met dezelfde twee vogels de twee jaren ervoor immers koning
geworden. Na de zetting ging men gezamenlijk naar de mis
in de Sint-Pieterskerk waar de vogels bij het altaar werden
gehangen.
In het stadsarchief van Poperinge wordt een reglement bewaard van de Poperingse vinkeniergilde uit 1684. Het bestaat
uit 19 artikelen en is gebaseerd op de statuten van de Kortrijkse vinkeniergilde, wat aangeeft dat er zelfs in die tijd onderling contact was tussen de vinkeniergilden. Uit het reglement
blijkt dat men in Poperinge anders speelde dan honderd jaar
eerder in Ieper. De vinkenkooitjes werden anderhalve meter
hoog opgehangen in plaats van op de grond geplaatst, en de
spelers mochten elk maar één vink inzetten.
(zie vervolg blz. 2)

Gewesten en maatschappijen:
opgelet!
Vanaf 2014 vereist optimale werking van de
federatie dat elk lid, eigenaar van een lidnummer,
een ledenbijdrage betaalt van € 2!
Maatschappijbesturen, gelieve daarvoor de
ledencomputerlijsten te raadplegen voor
correcte afhandeling.

Editoriaal
De mens is een vreemd en bijwijlen wreedaardig wezen.
Bijna dagelijks worden wij overstelpt met het leed van vele volkeren die in diepe armoede en grote angst de overgang
naar 2014 hebben gemaakt. Er komt als het ware geen eind aan de opsomming van gewapende conflicten.
De chaos en schrijnende ellende in Syrië, met miljoenen mensen die op de vlucht slaan voor slachtingen aangericht
door hun eigen landgenoten, smeert hallucinante taferelen op de schermen van onze televisietoestellen.
Verwoede pogingen van ondermeer de Verenigde Naties brengen bijzonder weinig zoden aan de dijk. Zeker niet
wanneer bij nader toezicht blijkt dat de aanwezigen op de zogenaamde vredesconferentie niet eens representatief zijn
voor de betrokken strijdende partijen. De situatie lijkt dermate geëscaleerd dat de toekomst er zondermeer somber
uitziet.
In deze situatie worden kinderen groot en is de kans meer dan reëel dat zij verzanden in extremisme. De ellendige
opvoedingsomstandigheden worden handig uitgebuit door fundamentalistische organisaties in hun hang naar macht.
De kinderen zullen zonder snelle actie opgroeien tot de terroristen van de toekomst.
En wij kijken lijdzaam toe!
Om de explosiviteit in de regio nog iets op te voeren, worden in Israël inmiddels plannen gemaakt om nieuwe
nederzettingen op te trekken in Palestijns gebied. Je hoeft geen groot ziener te zijn om de reactie te voorspellen. Een
nieuwe opflakkering van geweld is duidelijk in de maak.
Inmiddels lijkt een groot deel van Afrika in brand te staan. Alle positieve verhalen over de kolonisatiepolitiek in het
verleden ten spijt, lijkt het bijzonder moeilijk om tot overeenstemming te komen. Bovendien worden meningsverschillen
in bedoelde landen steevast met het wapen beslecht.
Deze bloemlezing aan negatieve berichten maakt het voor gewone mensen moeilijk om de toekomst van de wereld
positief in te schatten.
Jammer is echter dat de opsomming van conflicten niks zegt over het diepmenselijk leed waar de gewone burger van
beschreven contreien mee te kampen heeft.
Zo vind ik het zelf schrijnend wanneer men spreekt over slachtoffers van geweld en men cijfers aanhaalt.
100.000 doden in Syrië. Velen van hen zijn ongetwijfeld vader van, moeder van, kind... Het getal, hoe groot ook,
beschermt ons tegen al te grote emotionele binding.
Stel je eens voor dat men de foto’s en het levensverhaal van de 100.000 slachtoffers van deze gruwel liet verschijnen.
Zou jij er dan ook niet stil van worden??
Ons land ‘viert’ dit jaar het ‘eeuwfeest’ van het begin van de Eerste Wereldoorlog. Achter de plechtigheden gaat het
schrijnend verhaal schuil van vele onschuldige slachtoffers van de ‘Groote Oorlog’. Niettegenstaande de internationale
aandacht voor deze herdenking, komt er blijkbaar niemand van de grote leiders op de idee om paal en perk te stellen
aan de productie en de handel van wapens om conflicten in de toekomst te vermijden en de huidige conflicten te doen
stilvallen bij gebrek aan munitie.
De invloed van de wapenlobby, de tewerkstelling in de wapenindustrie en ander economisch belang maken het
duidelijk makkelijker om de andere kant uit te kijken.
De mens is een vreemd en bijwijlen wreedaardig wezen.
Laten we er samen over waken dat wij kritisch deze beschamende situaties opvolgen om als wakkere burgers onze
gezagsdragers te wijzen op hun dwingende plicht initiatief te nemen. Of wachten we liever af om binnen goed 100
jaar de herdenking van de opstand in Syrië te vieren??

Gino Welvaert

Mijn kweek 2013
Na een mislukte kweek 2012 met nul jongen op stok, ben ik
met nieuwe moed aan het nieuwe kweekjaar 2013 begonnen.
De start was zeker niet veelbelovend daar mijn zeer goede
kweekpop eind 2012 naar de vinkenhemel was vertrokken.
Dit popje heeft mij zeer veel jongen gegeven met zeker enkele goede speelvogels; het popje was 8 jaar oud geworden.
Ik had nog een tweede pop: een dochter van mijn goede
kweekpop die ook al bewezen had uit het goede hout gesneden te zijn, met 12 jongen op stok en 3 jongen overleden uit
19 eieren in 2010, waarvan 7 mannen en 5 poppen. In 2011
bracht ze 6 mannen en 3 poppen op. In 2012 geen jongen,
wel eieren, doch allemaal uit het nest gegooid. Ik heb toen
een andere man genomen, met als resultaat: 3 eieren in het
nest maar niet bevrucht. Daarna was voor mij de kweek voor
dat jaar afgelopen.
Dan maar met nieuwe moed het kweekjaar 2013 gestart met
een man van onze oud-voorzitter Jan De Houwer, die ik hem
twee jaar eerder geschonken had. Ik had Jan verteld van mijn
slechte kweek van 2012 en mijn problemen met mijn kweekmannen. “Kom bij mij die man maar terughalen”, zei Jan, “en
probeer daar eens mee”.
Zo gezegd, zo gedaan: op 10 april heb ik die man bij mijn
popje eigenkweek van 2009 gezet. Het popje begon dadelijk
met nestbouw met op 20 april het eerste ei en op 25 april het
zesde ei. Resultaat: vier jongen op 5 en 6 mei en twee onbevruchte eieren. Vier jongen vlogen uit op 19 mei en werden in
een kooi gezet in de kweekruimte zodat de jongen nog konden gevoederd worden door de man en de pop. De jongen
werden verwijderd op 3 juni.
De pop bouwde een tweede nest op 16 mei, met het eerste ei
gelegd op 21 mei en het zesde ei op 26 mei. Resultaat: twee

jongen op 3 juni, twee jongen op 4 juni, twee jongen op 5 juni.
Zes jongen werden geringd tussen 6 en 10 juni en vlogen uit
op 19 juni. Eén jong stierf op 22 juni.
De pop was op 14 juni aan haar derde nestje begonnen met
haar eerste ei op 18 juni en haar vijfde ei op 22 juni. Op 2 en
3 juli lagen vier jongen in het nest die geringd werden op 6
en 7 juli. Op 12 juli, na naar dagelijkse gewoonte mijn kweekkoppel van al het nodige aan insecten- en eivoer te hebben
voorzien, kreeg ik in de gaten dat ik mijn kweekman nergens
zag. Na een grondige controle vond ik hem, verscholen in
een hoekje, dood! Er was niets aan te zien, hij was niet mager en niet vet. Heeft hij zich dood gevlogen of was het van
ouderdom? Hij was ondertussen 10 jaar oud, het was een
heel goede kweekman. Maar wat nu, met nog vier jongen in
het nest?
Ze vlogen uit op 15 en 16 juli. De pop voederde de jongen
heel goed tot ik op 20 juli ’s morgens twee jongen op de grond
vond met de kop helemaal open gepikt. Ze leefden dan nog,
maar zijn iets later toch overleden. Met mijn kweekman erbij
had ik ze in een ruikooi in de kweekruimte gezet. Dat had ik
nu misschien ook beter gedaan, maar ja, de pop voederde
de jongen heel goed en ik liet haar er maar bij zitten. Zo zie
je maar dat je altijd voor verrassingen kunt komen te staan.
Hiermee was mijn kweek 2013 afgelopen met tien kwekelingen op stok, waarvan zes mannen en vier poppen. Met al mijn
tegenslag ben ik toch tevreden en kijk ik vol hoop uit naar het
nieuwe seizoen.
Bij deze wens ik alle liefhebbers een gelukkig en gezond
2014.
Leo Janssen
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54ste Kampioenschap
van België


(vervolg van blz. 1)

De vinkenmaatschappijen hielden in deze periode vermoedelijk slechts één zetting per jaar. Bij de meeste gildes vond deze
plaats de eerste mei of de eerste zondag van mei. Later hield
de Poperingse maatschappij haar koningszetting op de eerste
zondag van Poperinge kermis (begin juli).
De speelvorm
De speelvorm waarbij iedereen voor eigen rekening speelt,
wordt ‘libertinezetting’ genoemd. In de negentiende eeuw (vermoedelijk ook vroeger) en begin de 20ste eeuw werd er ook
in ‘complotzetting’ gespeeld. Vinkenverenigingen konden dan
verscheidene vogels samen in het spel brengen, meestal vier.
Hun liedjes werden samengeteld. Voor dit doel werden ‘maatschappijvogels’ aangekocht die eigendom bleven van de vereniging. Enkele betrouwbare en welstellende leden mochten
ermee naar de zetting gaan.
In die tijd trokken leden van sommige vinkenmaatschappijen
vaak tientallen kilometers te voet om aan een vinkenzetting
van een vereniging deel te nemen. Men liep alleen, met ongeveer twintig meter afstand tussen elkaar. Op die manier konden de vinken elkaar minder goed horen en werd hun strijdlust
dus niet aangewakkerd. Kwam men toevallig een ‘wilde’ vink
tegen, dan werd die verjaagd. De vinkeniers vertrokken soms
al op zaterdagavond om 23 uur, om tegen 7 uur zondagochtend aan de zetting te kunnen deelnemen. Om deelname van
verderaf gelegen clubs te stimuleren, werd bij de meeste vinkenzettingen een prijs uitgereikt voor de persoon of de vereniging die (in vogelvlucht) het langst moest stappen. Soms werd
er ontbijt voorzien om verenigingen te lokken.
Later trok men per fiets of met een brommertje naar de zettingen. Het spreekt voor zich dat het niet altijd comfortabel
was; een vinkenier uit Vlamertinge vertelt ons zijn stukje geschiedenis. “Ik ben dikwijls met de fiets gegaan. Later ging ik
met mijn vader achteraan op de brommer. Hij had twee vinken mee, vanachter op die brommer. We trokken soms naar
Langemark, naar de Beekstraat, over allemaal kasseien. Van
Vlamertinge naar Elverdinge, van Elverdinge naar Boezinge
en van Boezinge naar Langemark. Jongens toch, tegen dat
je er was... Toen ik aankwam, moest ik vijf minuten zitten om
te bekomen. Nu zou niemand dat er nog voor over hebben!!”
De gewoonte van vinkeniers uit de Westhoek om over de
grens te gaan spelen, bleek voor sommigen een ideale dekmantel om kleine smokkelwaar het land binnen te brengen:
“Er was een jaar of vijfenveertig geleden eens een zetting in
Abele, bij een cafeetje tegen de grens. De zetting ging door
langs de Franse kant van de grens. Nu mag dat niet meer.
Er was iemand die nul liedjes had. Na de zetting zei hij tegen
zijn maat: “Moesten we er nu eentje gaan drinken in de Tahiti
in Abele?”. Dat lag ongeveer op anderhalve kilometer wandelen! Terwijl ze daar waren, gingen ze binnen in de keuken.
De bazin haalde een klein flesje sterke drank boven en stak
het in zijn vinkenkooi. In die vinkenkooi zat er natuurlijk geen
vogel! Ze trokken dan te voet terug naar Poperinge. Aan de
grens stond er douane. De ene vinkenier had een bloempje
gewonnen, de andere niet. “Heb je wat gewonnen?”, vroegen
de douaniers. “Neen, hij wou niet fluiten”, antwoordde hij, en
hij was de grens, met zijn flesje sterke drank in zijn kooi, voorbij (lachen). Aldus twee deelnemers uit Poperinge.
De prijzen
Momenteel krijgen deelnemers naast een bescheiden geldprijs van een paar euro’s vaak een naturaprijs zoals vlees of
vogelzaad. Er worden meestal levende bloemen gegeven. Het
is ooit anders geweest. Vroeger maakten de vinkeniers de
bloemen zelf: “Vroeger waren de prijzen papieren bloemen,

die de mensen zelf maakten. Ik zie ze nog voor me, met een
krulnaald die ze rond het papier draaiden. Ze maakten daar
roosjes van. Bij slecht weer gebeurde het dat het papier was
uitgelopen en heel je kostuum kapot was eer je thuis kwam...
lacht... Daarna werden het een tijdje plastieken en kunstzijden
bloemen”, vertelt een liefhebber uit Langemark.
Vroeger maakten sommige vinkengildes zelf medailles door
gewone munten te voorzien van een rand met een oogje. Na
de Tweede Wereldoorlog konden de verenigingen medailles
kopen bij A.Vi.Bo. Vaak stak men ook veel werk in prachtig
versierde diploma’s. In de negentiende eeuw waren soms
prachtige zilveren vinkjes te winnen. Er waren ook prijzen voor
de verenigingen met het grootste aantal deelnemers.
“Toen ik begonnen ben met spelen, waren het allemaal bekers
van een café. Ik had er waarschijnlijk honderd... Ik heb er eens
een heel pak meegegeven naar het Nationaal Vinkensportmuseum”, wist iemand uit Poperinge te vertellen.
In de bloemen gezet
De gilden zetten vroeger hun koning en kampioenen in de
bloemen door ze in stoet thuis af te halen en vervolgens richting lokaal (altijd een café) te trekken. Daar werd – soms tot
in de vroege uurtjes – feest gevierd. In sommige verenigingen kleedde men de koning of keizer tijdens de viering aan
met een koninklijk kostuum en bijpassend hoofddeksel. Bij ‘De
Sint-Omerzangers’ in Houthulst was er vroeger steevast een
accordeonist van de partij wanneer men de kampioenen thuis
in de bloemen ging zetten: “Ze belden aan en dan werd de
Brabançonne gespeeld met de accordeon. Hierbinnen stond
het vol taarten en drank. Het was een echt feest, en zo gingen
ze langs bij de eerste, tweede en derde kampioen en bij de
koning. Wanneer ze naar huis gingen, waren er al veel ‘perte
totale’! Maar toen kon dat nog. Dat was schitterend, maar het
begon dan te evolueren. De accordeon viel weg en ze kwamen dan met een bandopnemertje in de plaats. Gaandeweg
hadden de vrouwen ook niet meer zo graag dat er twintig man,
de schoenen half afgeveegd, in huis kwam. Toen kwamen ze
nog met vier of vijf man, tot ze op een bepaald moment beslisten: ‘We gaan dat niet meer doen, we gaan het van de eerste
keer in de zaal vieren’. Maar de mooiste vieringen waren die
bij de mensen thuis. Je wist dat ze tegen een uur of 14 gingen
komen. Je zat al in spanning te wachten, tot plots... ja, ze zijn
daar! Je hart klopte, het waren tradities, en daarvoor zette je
je een heel jaar in... om kampioen te spelen... om erbij te zijn”,
vertelt ons een kampioen uit Houthulst.
Minister van Cultuur, mevr. Joke Schauvliege, maakte enkele
maanden terug bekend dat zij de vinkensport aan de lijst van
Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen toevoegt. Het Immaterieel Cultureel Erfgoed zijn gebruiken, gewoontes, kennis
en praktijken die een gemeenschap of groep overgeërfd heeft,
en die een groep of gemeenschap voldoende belangrijk acht
om dit door te geven aan zijn toekomstige generaties. Dit verbindt mensen en generaties rond een traditionele volkssport.
Dit is een belangrijke erkenning voor alle vinkeniers, een nieuwe stap in de richting van onze toekomst.
Dit zet ons aan tot denken hoe mooi de vinkensport kan zijn.
Gepassioneerd met zijn vogels omgaan, zo moet dat zijn!
Bron: CO7-cultuurdienst

M. Fieuw

1993 voor dummy’s (deel 5)
In het vierde deel heb ik de algemene
gebeurtenissen van april ’93 vergeten. Daarom begin ik nu te vertellen
wat er in deze maand zoal gebeurde.
Op zondag 4 april overleed in New
York op 93-jarige leeftijd de uitvinder
van het spel ‘Scrabble’.
Op 19 april ’93 pleegde de sekte ‘De
Davidians’ massaal zelfmoord. Hun
profeet, een 33-jarige David Koresh,
liet zichzelf en een tachtigtal volgelingen levend verbranden
in hun tempel in Waco (Texas). Slechts 9 leden van die sekte
overleefden het inferno.
Monica Seles, een tenniskampioene van die tijd, werd in Hamburg op 30 april ’93 met een mes in haar rug gestoken. De
dader (een werkloze Oost-Duitser) was kwaad omdat Seles de
Duitse tennisster Steffi Graf van de eerste plaats op de wereldranglijst had verstoten.
De Ronde van Vlaanderen werd gewonnen door Johan Musseeuw. De Scheldeprijs werd gewonnen door Mario Cippolini.
Parijs-Roubaix ging voor de tweede maal in twee jaar tijd naar
Gilbert Duclos-Lassalle. De Brabantse Pijl werd nu weer gewonnen door Edwig Van Hooydonck. In de Amstel Goldrace
werd Rolf Järmann de winnaar. De Waalse Pijl werd gewonnen
door Maurizio Fondriest en in Luik-Bastenaken-Luik was Rolf
Sörensen de grote overwinnaar.
De eindstand in eerste klasse van het voetbal was voor dat
clubke uit Anderlecht, vóór Standard-Luik, Mechelen, Waregem, Antwerp en Club. Lokeren en Boom waren de laatste
twee.
We zijn nu toegekomen aan mei ’93, met A.Vi.Bo.-blad nr. 18
van 5 mei ’93. Door de nieuwe zettingen in ’93 werden de artikels dunner, kleiner en korter. De ruimte werd vanaf dan in
beslag genomen door de aankondigingen en de uitslagen.
Op het eerste blad een artikeltje van onze goede vriend Dirk
Jonckheere uit Westkerke: ‘En we zijn terug vertrokken’. Zijn
inleiding: “Inderdaad, vrienden vinkeniers, honderden vogels
langs de reke tijdens de weekends op diverse grote of kleine
zettingen, met daartussen enkele belangrijke kampioenschappen. Dit alles een dikke vier maand lang. Sommige zijn met
een klein hartje naar de reke gegaan, omdat misschien hun
beste vogel het deze winter heeft laten steken... maar meestal
gaat men met veel moed naar de zettingen.” Verder zegt Dirk
nog iets over de besturen van de maatschappijen, die met alles in orde dienen te zijn, op tijd zijn en verder alles op voorhand geregeld. Iedereen in de besturen heeft zijn aparte job

en als bijvoorbeeld de stokkenlegger mankeert, dan is er al
heibel, wie gaat nu de stokken leggen? Ja, elke zetting is anders. Er kan altijd iets mis gaan. Gewoonweg een nummertje
dat op één of andere wijze verloren ging of niet geklasseerd
was. Een gebroken tekenlat. Een tak die is afgewaaid en te
dicht bij de reke ligt. Een boer die dringend (al dan niet) met
zijn tractor wil passeren. Een boer blijft een boer. Een boer die
juist op dat ogenblik iets aan het maaien is, gras of koren, en
niet wil stoppen. Soms gaat alles verkeerd. Ooit had ik een lid
van onze maatschappij die tweemaal na elkaar op nummer 4
moest staan. Hij was te laat, er waren 178 vogels. Hij maakte
kabaal alhoewel er aan elke kant van zijn vogel een andere vogel stond en de rij in één lijn stond langs de Schelde. Het was
een eigenzinnige en moeilijke liefhebber, altijd argwanend,
gierig en agressief tegenover de tekenaars van zijn vogel. Ik
heb meerdere keren, bij ons en in de omliggende maatschappijen, moeten tussenkomen bij conflicten met andere vinkeniers. De man is intussen al een tiental jaar overleden. Het kan
verkeren... zei Bredero. Ik ben ondertussen al aan mijn 44ste
jaar bezig met ‘bestuurslid spelen’.
Het A.Vi.Bo.-blad nr. 19 van 12 mei ’93: Op het eerste blad
staat de naam van een nieuwe vriendenkringer, dhr. Johan
Vermeersch uit Lichtervelde. Hij werd welkom geheten in de
kring. Op het tweede blad staan 21 gekeurde vogels. Twee in
beroep waarvan één goedgekeurd en 19 in speciale opdracht.
Van die 19 werd slechts één vogel goedgekeurd. De meeste
vogels hadden een ongeldig liedje dat niet eindigde op wie
maar op skie en sie-ie. Een paar bladzijden verder staan er
nog 6 gekeurde in speciale opdracht. Daarvan waren er 5 afgekeurd. Eén van de afgekeurde is vogel Bier van een goede
vriendin van mij. Haar zoon Mario en zijn zuster zijn hevige
supporters van KAA Gent. Daarnet hebben ze met 1-3 verloren
in het nieuwe stadion (22/12/2013 om 16.15 u.). Sorry Jeanine.
Trouwens, een vogel met de naam Bier, die is op voorhand al
afgekeurd. Want een vogel die bier drinkt, kan moeilijk goed en
verstaanbaar zingen...
Op het derde blad staat een aankondiging van een zetting op
vrijdag 21 mei ’93 om 9 u., bij onze vroegere en allereerste
voorzitter Michel De Clercq die er dan (1993) cafébaas was.
Café ’t Hovenierken was ons allereerste lokaal in 1971, maar
met een zekere Mortier als uitbater. Er was 3000 frank vooruit
en er waren 3000 fr. naturaprijzen. Waar is de tijd gebleven?
Café ’t Hovenierken is ondertussen met de grond gelijk gemaakt. De dag nadien gaven we weer een grote zetting in café
Meerakker in St.-Amandsberg om 17 uur. Dat was de grote
prijs van een ex-ondervoorzitter Firmin De Brauwer (speelt al
enkele jaren niet meer met de vinken) en zijn echtgenote Anita
Diericx. Daar was de gratis 6500 frank, er waren 10 trofeeën
en voor 5000 fr. natura. Dat waren dan nog grote zettingen
waar vele vinkeniers op afkwamen. Na de zetting stonden de
meeste liefhebbers buiten, want het cafeetje was veel te klein.
Op het laatste blad onder de rubriek ‘Diverse’ staat nog een
bekende naam. De zoon van een zeer goede vriend Roger
Roggeman, Erwin, zwaaide af van het leger. Is dat al zolang
geleden Erwin?
Het A.Vi.Bo.-blad nr. 21 van 26 mei 1993: Op de eerste bladzijde een klein berichtje van onze oude voorzitter van de Vriendenkring, dhr. Gaston Verleye. Hij riep alle vriendenkringers en
de leden van het gewest Torhout (dan nog 1600 leden) op om
aanwezig te zijn op 12 juni ’93 in Lichtervelde, op het kampioenschap van de Vriendenkring ingericht door vriendenkringer Lionel Watteny. Hij verwachtte minstens 300 deelnemers.
Deelnemen is belangrijker dan winnen, beweert Gaston.
Daaronder een klein artikeltje van vriend Cyriel Seys, met
opschrift ‘Een rustig speelterrein’. Van een rustig speelterrein
dromen alle maatschappijbesturen, maar dat is vandaag een
hele opgave geworden. Het speelterrein van nu is niet meer
hetzelfde als 10 jaar geleden (1983). De liefhebbers zijn viezer geworden en stellen grotere eisen. Ze willen geen bomen,
moeten met de auto tot aan de speelplaats geraken en willen zo weinig mogelijk huizen. Het mag niet te ver van het lokaal zijn en er moeten parkeerplaatsen zijn. En hij somt nog
verscheidene andere eisen op van de liefhebber anno 1993.
We zijn nu 2013 en dat is nog eens 20 jaar verder. Het ideale
speelterrein heb ik gevonden hier in Zevergem. Het lokaal is
van de plaatselijke voetbalvereniging. Dus de inschrijvingszaal
is groot en er zijn voldoende zitplaatsen. Er is een grote parking aan het lokaal, op 15 meter van het speelterrein. Dus je
komt toe, je drinkt rustig een kopje koffie, eventueel met een
cognacje. Je stapt buiten, je neemt je vogel uit de koffer, gaat
naar het speelterrein tussen twee voetbalvelden in, plankje
keurig gelegd in het gras. Er is geen lawaai van voorbijrijdende
auto’s en er zijn geen luidruchtige voetgangers, geen met de
voeten slepende personen. Er ligt gras, en stil dat dit is. De zetting is gedaan, geen autorally om rap naar het lokaal te snellen
en een zitplaats te veroveren in een klein cafeetje. Nee, stap
rustig naar je voertuig en in de kantine is er plaats genoeg om
iedereen te laten zitten. Wel een dikke proficiat aan de plankjesleggers. Dit wordt altijd de dag voordien gelegd en bijgepast.
Ook na de zetting worden de plankjes weggenomen, meestal
door kleinzoon Koen en door ondervoorzitter Wim. Marcel en
Mario helpen eveneens mee. Soms ook vriendjes van Koen
die meekwamen met hun vader naar de zetting. Voor hun werk
krijgen ze een drankbonnetje.
Op bladzijde 2 staan weer 29 gekeurde vogels, waarvan er
slechts eentje werd goedgekeurd.
Wat gebeurde er allemaal in mei ’93?
Patrick Haemers, de beroemde gangster, pleegde zelfmoord
in zijn cel, in de gevangenis van Vorst. De man die de al dan
niet opgezette kidnapping van de vroegere minister Paul Van
Den Boeynants en vele andere misdaden op zijn geweten had.
De man die gevlucht was naar Rio de Janeiro, samen met zijn
vriendin Denise Tyack, aldaar werd aangehouden in 1989 en
uitgeleverd aan België. Even voor hij zich verhing, aan een kabeltje van zijn radio, had hij om medicijnen gesmeekt bij de
bewaker.
De Giro d’Italia werd gewonnen door Miguel Indurain.
(wordt vervolgd)

Verkrusse, Zevergem
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Erelijst Ronde van Vlaanderen 2013

Vinkententoonstellingen,
toen en nu
Vroeger, zowat eind de jaren vijftig, werden talrijke vinkententoonstellingen ingericht, zij het op een meer amateuristische
manier dan nu.
Ik herinner mij nog dat de inschrijving doorging zoals op een
vinkenzetting: de nummers werden geloot en de kooien in de
voorziene rekken geplaatst.
De kooien waren van diverse pluimage, mooi en minder mooi,
sommige gewit binnenin, dit om de vogel meer tot zijn recht te
laten komen. Toentertijd liet de belichting vaak te wensen over,
soms was het in muffe zaaltjes, een duistere herberg, bij ons
zelfs een opgelapt schuurtje. We hadden zelfs een looplamp
nodig met zeer lange verlengdraad, de stopcontacten waren
in die tijd soms ver te zoeken. Je kunt je voorstellen dat onze
vinkenmannetjes zich een aap schrokken wanneer ze een
looplamp met felle lichtbundel plots voor hun neus kregen,
veelal volgde een hels gefladder en ons prijsbeestjes kostuum
was naar de vaantjes...
In die tijd waren het praktisch allemaal mannetjes, een kleurafwijking was een unicum. En vrouwtjes? Nee, de emancipatie
was nog niet doorgebroken, ze werden nog niet geshowd.
Toch kwamen daar toen al veel liefhebbers op af, dit meestal
met één of twee vogels, tegenover nu minder liefhebbers met
meer vogels. Doch de essentie was bereikt: de vinkeniers en
vogelliefhebbers samenbrengen, plannen smeden, gegevens
uitwisselen, een pintje drinken. Toen kon dat nog, van alcoholcontrole had men nog nooit gehoord en als men al eens boven
zijn theewater was, dan brachten de vrienden of collega’s u
wel veilig thuis, zij het niet altijd zonder kleerscheuren...
De tentoonstellingen waren zoiets als een overbruggingsperiode tussen het oude en nieuwe speelseizoen. Op één van
onze tentoonstellingen – ik was toen een jaar of zeventien –
won ik de tweede prijs en een vriend, enkele jaren ouder, de
eerste prijs. Wij waren in euforie, de volgende week zouden
we met de brommer naar het nabijgelegen Bellem gaan.
Zo gezegd zo gedaan, ik met onze twee kampioenen achterop de brommer naar Bellem. Daar aangekomen, was het
heel druk, er was veel volk, veel onbekende gezichten. Eens
we ingeschreven waren en onze vogels geplaatst, trokken we
naar een nabijgelegen herberg voor een spelletje biljart. Er
was daar ook jong vrouwelijk schoon aanwezig. Van het ene
spelletje kwam het andere, biljarten natuurlijk, kortom, het liep
wat uit.
Toen we eindelijk op onze oorspronkelijke bestemming terug
waren, was het volk daar al sterk afgenomen. Ik geloof niet dat
alle tentoongestelde vogels er nog stonden, ze waren reeds
met uitkorven begonnen. Vlug gingen we eens de uitslag bekijken. Je kunt het niet geloven, ik had de voorlaatste prijs,
mijn vriend was lek. Nu moesten wij toch wel eens zien welke
vogel hier de eerste was, dat moesten hier nogal cracks zijn!
Ja, inderdaad, de vleugels van de eerste prijswinnaar sleepten over zijn zitstokken, hij zette een hoge kobbe op en zijn
staart rechtte hij op als een winterkoninkje. Wat was dat hier?
Daar moesten we meer van weten. Het zat zo: zij aanzagen
hem als de meest strijdlustige, een vink als deze moest men
als vinkenier zeker verder houden, natuurlijk voor zover men
zo’n type kon bemachtigen tijdens de vangst (de vogelvangst
was toen nog toegelaten). En werkelijk, ja, ze hadden misschien wel gelijk, ze keurden als een vinkenier. Ik denk niet dat
men toen al een standaardnorm hanteerde. Meestal waren de
keurders vinkeniers met naam in de omstreken. Het heeft dan
ook nog wel efkens geduurd eer we teruggingen, maar in de
nabijgelegen herberg gingen we wel nog biljarten.
Eigenlijk werden toen nog niet zo’n grote verplaatsingen gemaakt. Onze toenmalige gewestleider Frans Telleir ging soms
wel per trein tot in Knokke, naar de tentoonstelling. Hij was
postbeambte en reed gratis, vandaar, anders zou het wel een
dure grap geweest zijn.
Een tiental jaar later, ik was reeds gehuwd, trok ik samen met
een vriend-bestuurslid per auto (een kleine Renault, Bolleke
genoemd) naar het verre Herdersem. Daar werden de vogels
ingeschreven, apart geplaatst en één voor één voor de keurders geplaatst op een cafétafel waaraan zij hadden plaatsgenomen. Zo werden de punten toegekend, je begrijpt dat men
daar over zeer kalme vogels moest beschikken. Al bij al vond
ik het nog niet zo’n slechte manier van keuren. Nu nog wordt
bij sommige federaties deze manier van keuren toegepast.
Tegen de jaren zeventig kenden we een terugval van de tentoonstellingen, reden: de vogelvangst werd afgeschaft, er
waren geen trekvinken meer, enkel een paar uit de bevoorrading, maar dit volstond nauwelijks om iedereen aan zijn
gerief te helpen. Na de geleidelijke terugloop van de bevoorrading, deed onze federatie talrijke pogingen om de kweek
aan te moedigen, zodat we geleidelijk aan op eigen kweek
overschakelden.
De dag van vandaag spelen we enkel nog met eigenkweekvinken. We beschikken over een betere accommodatie, betere verlichting, alles is positief geëvolueerd. De manier van
werken: vinken in vinkenkooien apart, popjes worden ook tentoongesteld, kleurafwijkingen zijn geen uitzondering meer. Het
is een hele belevenis dergelijke tentoonstellingen te bezoeken
en kennis te maken met sportmakkers waar men soms wel
iets kan van opsteken.
De puntenbeoordeling gebeurt nu door gevormde keurmeesters, en dit volgens standaardnormen, hetgeen in het verleden
meestal niet het geval was.
Het enige verschil met toen is dat meer gespecialiseerde
kwekers tentoonstellen, dit met een groter aantal exemplaren,
en het is als doorsnee vinkenier-kweker moeilijker een prijsje
mee te pikken. Maar met een beoordeling van 90 punten zijn
we ook al tevreden. Ook al kweken we niet zo postuurgericht,
onder onze prijskampvinken zitten ook wel beauty’s!
Doch de hoofdzaak is en blijft toch nog altijd: de liefhebbers
samenbrengen in de winterperiode en zo samen het ‘dode
seizoen’ te overbruggen.
Walter Telier

REEKS BONDSPRIJS
Volgnr.

Vogel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

TONNY
EMILY
DARKO
RIK
PINTO
POL
BOSKO
BURN
DEZEEUW
BOMA
JO
JORKY
VALCO
RHUNE
LARS
BOEMEL
ZITKA
URBI
DIRK
TOULA
MANOLO
STOEMP
KILLER
BOB
YORBEN
EMMA
CYRIEL
RUNE
JESSICA
DIKKIE
STEF
DAVY
BEETHOVEN
MARKSKE
PRUTS
PIPO
TWEETY
GABRIEL
LOTTI
NICO
DARCO
WOODY
JARIE
LORE
BOLIDE
JANA
JULIETTE
KENJI
ARNE
JAN
THANO
NICO
CINDY
WOUT
SLOEBER
WALTER
NIELS
BOONEN
SVEN
NABIL
JULES
LOUIS
ROBIN
TIBO
ANGELO
ARNO
SPORTACUS
NICO
JOKER
RIK
YEN
ARTIEST
FABIAN
TIM
FOX
FRED
SUSKE

Eigenaar

VANDEKERCKHOVE JURGEN
D’ HAESE RUDY
DESMET VERA
WYDOOGHE ELZA
VAN LAEKEN OMER
DE WEERDT JOSE
MARTENS HERMAN
EECKELOO ANTHONY
VAN HOUTTE JONAS
DHAENENS IVAN
DHOOGE CECILE
VAN DE GUCHT REIMUND
DINNEWETH CAROLINE
MISSANT DANIEL
VAN ACKER MAGDA
COGGHE ROGER
OSTYN ROLAND
DE KETELAERE FRANCINE
VAN QUAETHEM GABRIEL
VERSTAEN LUC
BRACK JOHNNY
PATTYN FREDDY
DE RO EMIEL
VAN WAERBEKE DIONYSIA
WATTENY TINO
STROBBE JOHN
DERYNCK WILLY
DE MEYER PATRICK
LAMPOLE HERVE
CORRIEZ FRANS
FEYS WILLEM
BREYE MARIE LOUISE
DE COOMAN LINDA
SANTENS FILIP
VANHOOREN JEANNINE
SNEPPE JOHAN
CALLEWAERT RUUD
WOLLEGHEM DANIEL
COUTEREEL JOHAN
DE KEYSER CHRISTIAAN
COUTEREEL JOHAN
POELVOORDE MARC
STROBBE ERIK
VAN MAELE WILLY
DE RIDDER LUCIEN
VAN DORPE MARNIX
CARLIER LINDA
D’HONDT CARLINE
DE KNOCK CLARA
BIEBOUW ROGER
DEVRIESE PATRICK
LASEURE MICHEL
VANDENBULCKE MARLEEN
HOORELBEKE ROBERT
WINNE ALBERT
DEMEYER JEAN-PAUL
VYNCKE EDDY
DEPOORTER NADINE
MAENHAUT MARIA
HERMIE PETER
GEIRNAERT CHRISTIANE
VANLUCHENE MARTINE
CALLEWAERT GEORGES
CLAEYS HELGA
CREVITS JOHNY
VERSLUYS JULIEN
DOUTERLOIGNE JOLIEN
DE RUDDER SONJA
MATHIJS LUC
BECUWE DIRK
DE GEYTER JEANINE
HEUGENS ETIENNE
VERCOUILLIE MATTHIAS
HOUTTEKENS PATRICK
DEWITTE STEPHAN
COTTENIE KRIST
DECOSTER JOOST
KANIPOEPOLOV VERCAEMER CYRIEL
SIMBA
MINNE FRANCINE
TUUR
MAES JOSE
VIKTOR
SANTENS ALBERT
LUCIEN
CARPELS LUC
STANNIE
LECOUTRE ROGER
WOUTER
TELIER WALTER
DANNY
VANSTEENHUYSE ROSETTE
HENRI
SCHAMP SIEN
JAN
LEUS KRISTIAAN
MAX
BAUWENS ROGER
TIEBE
DEROO CARINE
BART
DEMEULENAERE DIRK
SAMSON
VANDEKERCKHOVE JULIEN
NIKITA
SAPPIN CARINE
BOBBY
VAN DE WALLE FERNANDA
BO
DONIE NORBERT
TORNADO
JACQUES RAPHAEL
EDDY
DE HOUWER KAREL
RISKE
DRIESSENS RITA
STAN
DE KETELAERE MAYA
KENNY
DUPONCHEEL MONIQUE
POL
VANDENBERGHE GABRIEL

Gemeente
EERNEGEM
LOCHRISTI
WAREGEM
TORHOUT
AARSELE
KLUISBERGEN
AALTER
BEKEGEM
HULSTE

Gewest

GISTEL
GENT
VICHTE
TORHOUT
TIELT
AVELGEM
AALTER
GISTEL
KORTRIJK
PETEGEM-A.D.-SCHELDE OUDENAARDE
ASSEBROEK
BRUGGE
BLANKENBERGE
KNOKKE
RUISELEDE
TIELT
TIELT
TIELT
ST.-JORIS (BEERNEM) BRUGGE
HERTSBERGE
ZWEVEZELE
POPERINGE
PROVEN-POPERINGE
DEINZE
DEINZE
EMELGEM
TIELT
OESELGEM
ZULTE
DILBEEK
DENDERLEEUW
ZWEVEZELE
ZWEVEZELE
VLIERZELE
AALST
MERELBEKE
GENT
URSEL
AALTER
BEERNEM
BRUGGE
KORTEMARK
TORHOUT
BELLEM
AALTER
KASTER
WAREGEM B
JABBEKE
GISTEL
VELDEGEM
TORHOUT
BELLEGEM
MOESKROEN
SINT-ANTELINKS
NINOVE
WAREGEM
VICHTE
BEKEGEM
GISTEL
SIJSELE
BRUGGE
DEERLIJK
VICHTE
ZARREN
TORHOUT
HOOGSTADE
VEURNE
LOVENDEGEM
GENT
HOOGSTADE
VEURNE
WIELSBEKE
WAKKEN
RUISELEDE
AALTER
TIELT
TIELT
SLEIDINGE
GENT
LANDEGEM
AALTER
IZEGEM
TIELT
SIJSELE
BRUGGE
RUDDERVOORDE
ZWEVEZELE
WINGENE
ZWEVEZELE
MEULEBEKE
TIELT
ELVERDINGE
IEPER
MEULEBEKE
TIELT
LANGEMARK
IEPER
AARTRIJKE
TORHOUT
RONSE/RENAIX
RONSE
MALDEGEM
KNOKKE
HULSTE
KORTRIJK
ZOMERGEM
AALTER
WINGENE
ZWEVEZELE
EVERGEM
GENT
WAREGEM
WAREGEM A
KOOLSKAMP
ARDOOIE
MALDEGEM
BRUGGE
LISSEWEGE
KNOKKE
MALDEGEM
AALTER
WAREGEM
VICHTE
RUISELEDE
TIELT
KRUISHOUTEM
WAKKEN
LANGEMARK
IEPER
GENTBRUGGE
GENT
WAREGEM
WAREGEM B
OOSTROZEBEKE
TIELT
KERKHOVE
AVELGEM
ZULTE
ZULTE
ZWEVEGEM
AVELGEM
ROKSEM
GISTEL
HOUTHULST
HOUTHULST
TORHOUT
TORHOUT
TIELT
TIELT
WAREGEM
VICHTE
ROKSEM
GISTEL
KUURNE
KORTRIJK
NEVELE
AALTER
IZEGEM
INGELMUNSTER
BRAKEL
BRAKEL
LEDE
AALST
ETIKHOVE
BRAKEL
VELDEGEM
TORHOUT
ICHTEGEM
TORHOUT
EERNEGEM
GISTEL
RONSE/RENAIX
RONSE
ZULTE
AALTER
OPBRAKEL
BRAKEL
POPERINGE
PROVEN-POPERINGE
VOSSELAAR
ANTWERPEN
KNOKKE-HEIST
KNOKKE
AALTER
AALTER
OOSTKAMP
BRUGGE
AARTRIJKE
TORHOUT

Totaal

Prijs

4089
4088
4080
4074
4073
4067
4066
4063
4051
4049
4047
4047
4047
4045
4039
4036
4029
4028
4028
4027
4024
4019
4012
4010
4005
4001
3994
3983
3980
3978
3973
3971
3970
3966
3965
3948
3945
3944
3944
3940
3939
3939
3938
3937
3927
3926
3926
3922
3918
3918
3914
3911
3903
3899
3891
3889
3886
3886
3879
3875
3864
3860
3859
3859
3855
3854
3848
3845
3842
3840
3838
3833
3829
3822
3822
3820
3819
3817
3815
3814
3812
3810
3801
3796
3791
3787
3786
3777
3769
3766
3763
3763
3744
3744
3710
3703
3703
3699
3693
3691

€ 20,00
€ 17,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 8,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
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Volgnr.

Vogel

Eigenaar

Gemeente

Gewest

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

FLUITNIER
BROSKE
JUUL
TURA
ENZO
ROCKY
STEPHANIE
PLUMTJE
POL
DODO
MILOR
LORRE
RAMBO
BERKE
MARC
STIJN
DINGA
MERCKX
MOESTAFA
ELI
LASCAU

VAN HAEZEVELDE MONIQUE
DUJARDIN GEORGETTE
LIPPENS ROGER
VAN BALBERGHE WERNER
BALCAEN EDDY
DE SMET EDDY
CARLIER LINDA
DESNIJDER ANDREA
COOPMAN RUDY
DEMEULENAERE DIRK
BAUTE YVAN
VAN COMPERNOLLE ROGER
VANDEKERKHOVE TONNY
COLPAERT JEROME
TAELMAN SYLVAIN
BIEBUYCK ETIENNE
VANDEWIELE CHARLES
FEYS RENE
DE CLERCQ LUC
DEBLAUWE JOHAN
VELLE MELISSA

BRAKEL
OUDENBURG
KOOLKERKE
INGELMUNSTER
AVELGEM
ZANDBERGEN
IZEGEM
HANDZAME
ZWEVEGEM
ICHTEGEM
MALDEGEM
WAARDAMME
EERNEGEM
ZULTE
AVELGEM
KERKHOVE
VELDEGEM
HELKIJN/HELCHIN
ASSEBROEK
RUMBEKE
ZEDELGEM

BRAKEL
GISTEL
BRUGGE
INGELMUNSTER
AVELGEM
NINOVE
TIELT
TORHOUT
DEERLIJK
TORHOUT
KNOKKE
ZWEVEZELE
GISTEL
ZULTE
AVELGEM
AVELGEM
TORHOUT
HELKIJN
BRUGGE
OOSTNIEUWKERKE
TORHOUT

Totaal

Prijs

3685
3665
3661
3658
3631
3630
3626
3616
3611
3599
3550
3538
3525
3524
3493
3461
3450
3446
3435
3411
3361

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

Botvinkententoonstelling bij De Roodborsten Marialoop

Hier is ‘t!
Gewest Gent:
KM De Bosvink Lovendegem

Eerste levenslicht
De maatschappij ging uit de startblokken op 29 september
1949 met als koplopers de heren Albert Vermassen en Maurits Claeys. De vlag werd geplant in De Landman bij Alice Van
Kerrebroeck, Pyramidestraat te Lovendegem.
Ikzelf heb weet van de voetbalkantine met voetbalveld en speciaal aangelegde betonstrook voor de zettingen. Lokaalhouders N. Cocquit en echtgenote Francine kregen het prachtig
idee een privévoetbalveld aan te leggen met alles erop en
eraan, en ontvingen daar ook De Bosvink. De kantine was
uniek, gezellig en straalde nostalgie uit. De grote ronde stoof
hield in barre tijden voetbal- en vinkenliefhebbers warm, allez,
de druppels ook.
Wegens ziekte moesten de huidige eigenaars afscheid nemen en werd de kantine gesloopt, het veld omgeploegd en
de vinkenstrook onlangs weggenomen. Wie dacht dat dit het
einde was, kwam bedrogen uit want de dochter van afscheidnemende uitbaters E. De Clercq en Hélène, Carmen, die lokaalhoudster is van St.-Elooi, bezorgde De Bosvinkers terug
een thuisbasis, waarvoor dank!
Huidig lokaal
St-Elooi is nu ‘the place to be’, dicht bij het voormalige lokaal.
U wordt er gastvrij ontvangen door de lokaalhoudster en bestuursleden voor inschrijving en prijsuitreiking. Ook zij staan
garant voor een vlotte afhandeling: uitslag 30 minuten na de
zetting, prijzen ongeveer 15 minuten later.
Speelterrein
Er wordt gespeeld op een betonbaan naast het gemeenteschooltje van het Eeksken. Deze weg is gelegen midden in de
natuur en is dun bezaaid met een paar woningen en boerderijen. Tussen het lokaal en het speelterrein ligt hooguit 1 km en
er is voldoende parking vóór en achter de reke.

Op 19 januari ll. ging opnieuw onze botvinkententoonstelling door. Voor de uitslag verwijzen wij u naar het Gildeleven.

Kampioenenviering bij KM De Noordvink Gistel

Weetjes
De speelkalender bevat enkel voormiddagzettingen voor koning- en kampioenschap, evenals een paar dinsdagvoormiddagzettingen voor kleine vogels.
De maatschappij en het gewest hebben ook altijd kunnen rekenen op de inzet en medewerking van Adolf Haeck, een rasvinkenier en ieders vriend. Hij schenkt nu zijn volle vertrouwen
aan de huidige bestuursploeg.
Huidig bestuur
Daniël Ardinois, Marc Haeck, Eric Haeck, Willy Van Nieuwenhuyze, Daniël Haeck en Annette Ardinois.
Foto
De laatste zettingen grepen plaats op de nog resterende betonstrook, het voetbalgras had al plaats moeten maken voor
de maïs.
Met dank aan Eric Haeck voor de inlichtingen.
Lucien van Gent

BEITEM, KM De Goudvink

Vogelruil- en verkoopbeurs
& zangvergadering
Op zaterdag 26 oktober om 12 uur ging ons jaarlijks kampioenenfeest door in zaal Kraeyenhof te Gistel. We konden
gratis gebruikmaken van de zaal boven ons lokaal, waarvoor
nogmaals onze gewaardeerde dank aan onze lokaalhouders
Annick en Francis. We bedanken ook onze traiteur Johan en
Nancy uit Zevekote voor het zeer lekkere eten.
Omstreeks 12 uur kwamen alle genodigden langzaam binnen.
Met het glaasje aperitief in de hand werd er nog wat naverteld
over het voorbije speel- en kweekseizoen.
Voorzitter Jean-Pierre nam het woord. Hij verwelkomde vooreerst alle aanwezigen. Hij begon met het slechte nieuws, nl.
het overlijden van Alfons Goethals, vader van ons trouw spelend lid Walter Goethals. Hiervoor vroeg onze voorzitter één
minuut stilte. Dan bedankte hij iedereen die dit seizoen aan
onze zettingen heeft deelgenomen. Ook werden de 43 aanwezige personen op ons kampioenenfeest bedankt voor hun
aanwezigheid.
Ondertussen was het tijd voor de heerlijke witloofroomsoep
die meermaals werd aangeboden. Daarna werd ons kalkoenfilet met champignonsaus voorgeschoteld.

Hierna was het moment aangebroken om onze kampioenen
te huldigen. Onze koning was dit jaar Kamiel Allary met vogel Rik, koningin werd Annemieke Verhaeghe met vogel Tobi,
kampioen bij de heren was Kurt Deschuytter met vogel Amika,
kampioene was Marie-Christine Lazou met vogel Chayenne,
kampioen 75% werd Freddy Depover met vogel Jerry, kampioen 50% werd Huguette Caroen met vogel Jari en jeugdkampioen werd Kyara Deschuytter met vogel Bobo.
Dan hadden we nog onze zaterdagkampioenen. Hier ging de
kampioenentitel naar Dirk Deschuytter met vogel Valdez, zaterdagkampioene werd Jill Degheldere met vogel Messi en
de titel zaterdagkampioen 50% ging naar Emanuelle Blomme
met vogel Jacqueline.
Vervolgens kwamen de inrichters van het Belgisch Kampioenschap 2014 binnen om de nodige stickers te verkopen.
Tenslotte genoten we nog van een heerlijke kop koffie met een
lekker stuk taart.
Het was een zeer geslaagde en aangename namiddag, iedereen keerde dan ook voldaan en tevreden huiswaarts.
Secretaris, Kurt Deschuytter

Op zaterdag 8 februari 2014, tussen 7 u. en 13 u., gaat bij ons
een vogelruil- en verkoopbeurs door. Op deze beurs zijn
alle vogels, uitgezonderd hoenders, toegelaten.
Wij hopen er zoveel mogelijk vinken en tweedehands vinkenmateriaal aan te treffen.
De beurs is gratis, zowel voor deelnemers als voor bezoekers.
Op zondag 9 februari 2014, van 9 u. tot 12 u. gaat de zangvergadering door. De zangvergadering kreeg als titel: Hoe
brengen wij onze kwekelingen de juiste zang bij?
In navolging van de twee vorige jaren, waarbij wij succesvol
een kweekvergadering organiseerden, vinden wij dit een passend vervolg.
We gaan terug op dezelfde manier tewerk. Het eerste deel is
volledig in handen van A.Vi.Bo., na de pauze is er de vraagstelling.
Beide activiteiten gaan door in zaal de Ketting te Beitem,
Meensesteenweg 713 (naast de kerk).
Wij hopen nog een aantal vragen binnen te krijgen die we dan
aan ons deskundig panel kunnen voorleggen.
Voor inlichtingen of vragen:
Marc Defloor, Fabriekslaan 93, Ledegem, 0498/12 13 25,
defloor.marc@telenet.be.
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Weer of geen weer in 2014
Vooreerst mijn beste wensen voor
het nieuwe jaar. Niemand weet wat
die brengen zal, maar we nemen
even:

KM De Vrije Vinkeniers Menen vierde
voor de 74ste keer haar kampioenen!

“Een terugblik op het verleden
Leef vandaag
Hoop voor morgen
Veel zonnige dagen
En een goede gezondheid in 2014”.
Als we zien en horen welke temperaturen er in de Verenigde
Staten van Amerika en Canada zijn, dan mogen we gerust
stellen dat we hier – ondanks de aanhoudende winderige dagen – toch al met al tevreden mogen zijn over ‘onze’ winter
tot hiertoe. Alhoewel we niet mogen denken dat de winter zomaar zal voorbijgaan. In de tweede helft van de eerste maand
kunnen de temperaturen gerust een duik nemen. Niet dat
het hevige vriestemperaturen zijn, maar toch, opgelet. Ook
sneeuwbuien zijn niet uitgesloten. De dagen lengen, maar de
zon geeft nog niet veel warmte.
De koude blijft een beetje hangen tot begin februari, waarbij
we moeten opletten voor ijsregen op de weg. Al spoedig komt
daar verandering in, met toenemende wind vanuit het westen
krijgen we enkele regendagen te verduren. Half februari verwachten we afwisselend buien, bewolking, maar ook zon krijgen we te zien met mogelijks een paar stormachtige dagen.
Een goed gevulde regenton tegen eind februari.
Maart zou zich van zijn betere kant moeten laten zien. Wel
heel afwisselend maar een aangename maand met weinig
wind, bewolkt en zonnig. Opgelet voor mist in de vroege ochtend. Helemaal droog zou ik het niet durven noemen, een bui
tussenin kan ‘deugd’ doen.
April, mogelijks kan je al glijdend ’s morgens de weg op, opgelet voor nachtvorst! Evengoed is het helemaal niets en zitten we met een bui opgezadeld. Zeer veranderlijk in het begin
van de maand tot aan de volle maan. Daarna ‘kan’ het enkel
beteren.
Helaas krijgen we wellicht zo goed als een stormachtige mei.
Alles erop en eraan: buien, rukwinden, sombere dagen, alles
wat je wil, enkel de zon hebben we tekort. Veel kan van de
‘mooie’ meimaand niet worden verteld.
Met juni krijgen we toch al heel wat anders te zien. Het wordt
rustiger weer en we kunnen de zon bewonderen tussen de
wolken door, waar toch hier en daar een spatje regen kan
uitvallen. Best aangenaam in juni, maar die vervelende wind
blijft maar waaien.
Ook geen te beste juli, het zou nochtans een van de beste en
warmste maanden moeten zijn. We krijgen veel afwisseling
met zon, bewolking en een bui. Opgepast voor een zomerse
storm die nogal hevig en verraderlijk uit de hoek kan komen.
Of krijgen we een storm van te veel glaasjes sangria?
Augustus, de dagen korten alweer merkbaar. Warme dagen
met een zomers onweer dat plots uit het niets opduikt! En,
raar maar waar, na een nachtje slapen is er met de morgen
geen vuiltje meer aan de lucht. Ach, we mogen niet klagen
voor augustus.
Toenemende bewolking begin september, we zijn de zomer
gepasseerd. Buien en opklaringen zijn ons deel. Deze maand
schuift rustig verder met tussenin een laat onweer. Halfweg
gaan we weer de betere kant op, met op het einde van september het spreekwoordelijke ‘Machieltjes zomertje’. Een nazomer kan deugd doen, als we maar niet uitgeregend raken.
Helaas trekt dit nazomertje niet door in oktober. We krijgen
buien, opklaringen alsook bewolking die snel voorbijtrekt met
een strakke zuidenwind. Dagen van lichte, aanhoudende regen. Tegen het einde van oktober kunnen we meer rekening
moeten houden met mist.
November kondigt zich rustig aan: lichte regen, mist, opklaringen, maar wellicht nog geen winterse toestanden en nachtvorst. Halfweg schuiven we door naar grijze, vuile lucht, een
gesloten wolkendek, maar geen regen van betekenis, doch
wel weer die venijnige, aanhoudende wind.
Sint Niklaas zal wel geen schaatsen nodig hebben maar zijn
knecht zal wel eens achter zijn mijter aan moeten lopen. Een
winderige periode trekt door tot nagenoeg half december, met
nu en dan een bui. Het gaat voorzichtig naar eindejaar en
kerst. Lichte vorst, maar sneeuw zal er misschien wel weer
niet inzitten.
En tenslotte, als laatste: luistert men tijdens de twaalf nachten
tussen Kerstmis en Driekoningen om middernacht naar het
paard en het rund, je hoort dan dat ze kunnen spreken, dan
brengt dat zelden geluk. Maar ja, wie gaat er nu om middernacht luisteren naar een paard, tenzij men te veel ‘Ezelsbier’
heeft gedronken...
Dirk Jonckheere

DEINZE, KM De Durvers

22ste
botvinkententoonstelling
Op zondag 9 februari 2014 om 9 uur gaat de 22ste botvinkententoonstelling, kampioenschap van Leie en Schelde, door in
zaal Brielpaviljoen, Lucien Mathyslaan te Deinze.
De vooruit bedraagt 100 EUR en als inleg betaalt men 1,50
EUR. De prijzen worden verdeeld per 3/4 tal.
Er zijn 3 reeksen in tentoonstellingskooien en 2 reeksen in
vinkenkooien. Er zijn 5 trofeeën + lint te behalen.
Voor iedere gezette vogel ontvangt men een bloem.
De keuring gebeurt door een erkende keurmeester K.B.O.F.
De uitkorving gaat door omstreeks 12 uur.

Op zondag 20 oktober ging onze kampioenviering met bijhorend souper door. Met 37 volwassenen en 5 kinderen waren
we aanwezig in ons lokaal De Witte Zwaan, waar we terug
zijn van weggeweest, daar het vorige lokaal zijn deuren heeft
gesloten. Door de nieuwe lokaalhouders Alain en Sandra met
open armen ontvangen zijnde, mogen we ons gelukkig achten, daar het vandaag de dag moeilijk is om nog een lokaal
te vinden.
Als koning hebben we dit jaar Pol Decaestecker met vogel
Zidane, kampioen werd Bernard Six met vogel Pierke, 2de
kampioen werd Jelti Dumarey met vogel Matti, zaterdagvoormiddagkampioen werd Eddy Naert met vogel Nic en zaterdagnamiddagkampioen werd Eric Delbaere met vogel Marco.
Als laatste in het rijtje van kampioenen is onze procentkam-

pioen (dit jaar op 70% van de koning), namelijk Jean-Pierre
Dewaele met vogel Pierke.
Na alle kampioenen gevierd te hebben, werd aan tafel aangeschoven voor een lekkere maaltijd, gevolgd door de traditionele steunactie en bingospelletjes. Het werd een prachtige
afsluiter van een geslaagd seizoen.
We zien ons volgend jaar rooskleurig tegemoet daar we nu
reeds een viertal nieuwe leden mogen verwelkomen. Met
het jonge bestuur, wat tegenwoordig het probleem is bij veel
maatschappijen, staan we sterk en zijn we vol vertrouwen.
We hopen u volgend jaar te mogen begroeten op één van
onze zettingen!
Bernard

KM De Poelvink vierde feest

Feesten is altijd weer genieten, zo ook bij KM De Poelvink.

Op zondag 10 november werd voor de 74ste maal de tafel
gedekt en iedereen zag dat het opnieuw goed was, een feest
op maat!
Het bestuur had opnieuw gekozen voor de formule op zondagmiddag, in plaats van het zaterdagavondfeest, in zaal “De
Gouden Hoorn” bij de kerk in Staden, en dit met een opeenvolgend succes. Voorzitter Hubert, en dit zonder bril, opende
het feest en heette iedereen welkom. Als versterking van het
bestuur werd Filip Quartier als nieuwkomer in het bestuur aan
de leden voorgesteld. Hij past perfect in het profiel van het
vinkenieren.
Dankzij een gevormd spaarpotje, met bijdragen van onze
sponsors en de jaarlijks ingerichte kaarting die onze clubkas
spijzen, kunnen we dit feest nog ieder jaar realiseren. Bij deze
dankte Hubert dan ook iedereen die zich inzet en hij wou dit
graag in de toekomst zo verder houden. Tot slot wenste hij
iedereen “smakelijk eten en een aangename dag”.
Wij hebben er met zijn 61 opnieuw van genoten. We werden
gastvrij ontvangen met een aperitief en een hongerstillertje;
gevolgd door een heerlijke Andalouse roomsoep; een warm
buffet van zalmfilet, gemarineerd varkenshaasje en kalkoenfilet, vergezeld van aangepaste groentjes, saus en aardappelgerechten. Pfff, een hele boterham! Er werd gekozen
voor wijnen die bij de gerechten pasten. “Vin de pays de la
Pompe”, met of zonder bubbels, voor de Bobs! Wat betreft de
bediening, Marnix en Marleen: van iedereen een dikke pluim!
Om de gerechten in ons lichaam de juiste bestemming te geven, werden na de maaltijd de 8 kampioenen in de bloemetjes

gezet. Dit waren: koningin Shana Commeine, 1ste kampioen
Pierre Develter, 2de kampioen José Ghesquière, kampioen
60% Daniël Vermeulen, kampioen 50% Koen Gerlo, kampioen 40% Patrick Ghesquière, vrouwelijke kampioen Marleen Claeys en jeugdkampioen Milan Ghesquière.
Diploma’s, linten, medailles, gevulde enveloppen, fruitmanden, kortom er was voor iedereen wat. Onze lokaalhouders
werden getrakteerd op een ‘goede keuze’ fles witte wijn. De
vaste tekenaar van de eerste vogel, regellegger en regelafwasser, “de Willy”, mocht zeker niet op het appel ontbreken.
Bedankt Willy! Door omstandigheden kon zijn vriendin (weekend Gent), op deze huldiging helaas niet aanwezig zijn! Nogmaals proficiat aan iedereen!
Na het nemen van de foto was er de koffie - voor velen als
hulp voor de goede spijsvertering, voor anderen wellicht wat
minder slim - met het “Poelvink”-gebak. Dit maakte alles compleet.
Nadien kon iedereen zich uitleven op de muziek van toen en
nu. Enkelen hebben zelfs overuren gemaakt; de bar was nooit
ver weg en dan draait het maar om één ding: “genieten”! We
mogen dan ook terugblikken op een geslaagd kampioenenfeest. Eind van de week reserveerden wij opnieuw bij Marnix
voor het volgende jaar.
Wat ons betreft, graag weer tot een volgende keer, met weer
meer!!!!
i.o. het bestuur, M. Fieuw
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Leuk is wat anders... (deel 1)
Succes in de vinkenkweek wordt nog steeds voor een groot
deel bepaald door een portie geluk en/of tegenslag. Maar, net
dat geluk en die tegenslag hebben wij als liefhebber meestal
niet zelf in de hand. Of misschien toch wel een beetje...?
Voor ik mijn verhaal begin, moeten jullie weten dat ik in twee
identiek gelijke volières kweek, telkens drie boxen per volière.
Halfweg juni vorig jaar, was in de linkse box van beide volières
een popje aan het broeden. Het eerste popje op vijf bevruchte
eitjes die twee dagen later zouden uitpikken; het tweede popje
had zich niet laten sporen en broedde zeven dagen op eveneens vijf eitjes, maar dus niet bevrucht.
Ik was mij in de vooravond aan het klaarmaken om samen
met mijn vrouw een bezoekje te brengen aan haar ouders,
terwijl ik eraan dacht om eerst nog de onbevruchte eitjes weg
te nemen, zodat het popje zo rap als mogelijk een nieuwe leg
kon starten. Zo gedacht, zo gedaan. Het popje moest ik van
haar nest verjagen om de vijf eitjes te kunnen wegnemen en
weggooien.
Klus geklaard.
Een tweetal uurtjes later, bij thuiskomst, nog maar eens naar
de volières gaan zien of alles nog in orde was, een zoveelste
routinecontrole. Het viel mij onmiddellijk op dat het popje met
de eitjes die eerstdaags zouden uitpikken, heel nerveus heen
en weer vloog in haar box... Waarom toch?
Het andere popje daarentegen, waarvan ik een paar uur eerder haar eitjes had weggegooid, zat rustig verder te broeden

op haar lege nest alsof er niets gebeurd was. Had dit popje
dan nog niet door dat haar eitjes niet meer in het nestje lagen... Raar toch?
Maar toen, toen ineens viel mijnen euro! Met een bang vermoeden stapte ik de eerste volière binnen en, je raadt het al,
het nestje waarin nog vijf eitjes moesten liggen, was, jawel...
leeg! Onmiddellijk de tweede volière binnengegaan, en in het
nestje dat leeg moest zijn, lagen nog vijf eitjes! Inderdaad, ik
had de verkeerde eitjes weggegooid!!
Na het aanroepen van alle heiligen die ik nog ken van uit mijn
schooltijd heb ik dan die slechte eitjes ook maar weggegooid.
Dus, beide popjes gedaan met broeden...
Vermoedelijk mede door mijn uitvoerige verontschuldigingen
aan het popje dat normaal had moeten uitpikken, was het een
dikke week later opnieuw aan het broeden op vijf eitjes, waaraan ik dan uiteindelijk drie volwassen jongen heb overgehouden.
Al bij al dus toch een ‘happy end’ aan een toch wel ietwat
somber verhaal!
Ik moet eerlijk toegeven dat ik kort na dit voorval nooit had gedacht dat ik dit ooit zou publiceren in ons A.Vi.Bo.-blad. Eigenlijk hoop ik nu een beetje dat ik met mijn artikel aan collegavinkeniers de aanstoot heb gegeven om ook eens hun ‘minder
slimme’ handelingen in ons A.Vi.Bo.-blad te laten verschijnen.
Tot slot wens ik iedereen een gelukkig, maar vooral een gezond 2014, en dat wij met z’n allen heel veel plezier en vriendschap aan onze toch wel mooie hobby kunnen overhouden.
Willy Deman

DADIZELE, De Korte Zangers

Het seizoen 2013 in een notendop

Opgepast!
Dit is een raar opschrift, maar
toch, het kan nuttig zijn.
De gunstige temperatuur van de
laatste maanden is goed voor
de portemonnee. Men moet niet
al te veel stoken om het huis gezellig warm te houden.
De natuur is wel een beetje het
noorden kwijt, er zijn af en toe
vliegen die opduiken en hier en
daar bespeurt men zelfs nog
een vlinder. En dat in de maanden dat men het kouder verwacht dan het nu is.
Men zegt: “Al de koude die we krijgen vóór januari is geen
afkorting”. We zijn nu reeds halfweg januari en van vorst is er
weinig sprake. Men zal dan weer in april en mei met een dikke
jas en handschoenen aan in de reke moeten zitten zeker?
Vorig jaar was het niet beter...
Maar door die gunstige temperaturen van nu voelen onze
vinkjes ook de lente komen. En nu komt het: opgepast! Twee
maanden terug zaten de vinken, die samen los in de volière
verblijven, gewoon naast elkaar op de rand van de zaadbak
hun zaadjes te pellen. Nu zie ik dat de ene de andere niet
meer duldt op dezelfde zaadbak. Er wordt al eens naar elkaar
gepikt. Het is beter om reeds twee zaadgelegenheden te voorzien. ’t Is gauw gebeurd en als er slachtoffers vallen, is het te
laat, spijtig. ’t Gebeurt trouwens met de beste eerst.
Wanneer elke vogel apart zit, is dat het beste en kan men
gerust zijn, warm of niet. Maar wanneer ze samen in de volière zitten, is het toch raadzaam om een oogje in het zeil te
houden en misschien de bazen op te kooien. Het is nog wel te
vroeg maar ’t is beter te voorkomen dan achteraf te vloeken:
“Als ik...”, je weet wel.
Intussen hebben we nog geen water moeten ontdooien. We
blijven van dat werkje gespaard. Laat ons hopen dat we niet
te veel sneeuw krijgen, februari is nog een gevaarlijke maand,
al is het de kortste.
Dit was een kleine waarschuwing van een goedmenende
vriendenkringer. Ik wens u allen een goed vinkenseizoen en
een gezond 2014.
Roger Raes

Wat eten wij vandaag?

Daar ik geen verslag en geen namen had doorgegeven van
ons clubkampioenschap 2013, wilde ik het langs deze weg
goedmaken tegenover de kampioenen en de andere bestuursleden...
De Korte Zangers in 2013
We zijn het jaar gestart met 33 leden maar door ziekte en/of
leeftijd zijn er enkele vaste waarden die niet meer aan de zettingen hebben deelgenomen dit jaar. Ik denk hierbij aan Daniël, Jozef en Frans die het na een tijdje ook voor bekeken hield,
en ook Valere is niet veel in de reke te zien geweest dit jaar.
De eerste activiteit, het indienen van groene en/of rode registerbladen, werd onmiddellijk gevolgd door onze jaarlijkse
koekenkaarting (Beauvoordse pannenkoeken of een doos
koeken van Poppies) die doorging de 2de vrijdag en zaterdag
van februari. Dit is een activiteit die er zuiver op gericht is om
wat zaad in het bakje te krijgen en zo mooie zettingen te kunnen geven. Daarnaast spreken we ook sponsors aan die dan
een zetting krijgen met hun naam.
Voor 2013 had het bestuur voor een nieuwigheid (zeker wat
onze club betreft) gezorgd: drie zettingen op één en dezelfde
dag. De jonge snaken in het bestuur dachten zelfs aan vier,
maar daar heb ik een beetje een veto tegen gesteld. Dus de
eerste zaterdag van juni was een lange dag voor het bestuur,
want de eerste zetting vond reeds plaats om 6 u. ’s morgens.
De tweede ging door om 9 u. en de derde en laatste om 17
uur. Voor deze derde zetting hadden we veel naturaprijzen
voorzien; daar de opkomst (in onze ogen althans) minder was
dan waarop we gerekend hadden, gingen de deelnemers met
mooie naturaprijzen naar huis. Moesten er vier zettingen geweest zijn, dan was het om 16 en 19 u. in de namiddag. Voor
de beste op de drie zettingen (niet met dezelfde vogel natuurlijk, maar wel dezelfde liefhebber) hadden we een vinkenkooi
als beloning. De sponsor van onze zetting van 9 uur, zijnde
Mario Froyman, viel deze eer te beurt.
Dit jaar heb ik voor de eerste keer als afgevaardigde langs
de reke een vogel moeten laten verwijderen. En om het niet
te vergeten, is er nog een tweede geval geweest waarbij de
vogel te veel uitheems zong.
Ons kampioenschap kende een zeer vlot maar spannend verloop. Wij verdelen ons kampioenschap in twee stukken. De
zaterdag en de zondag houden wij een apart kampioenschap.
De zaterdag kan men kiezen uit zes zettingen en moet men
de drie hoogste doen meetellen. De eerste zetting is in april,
de laatste houden we begin augustus. Daarvoor hebben we
één titel en die was dit jaar voor vogel Zorro II van Gregory
Verstraete.

De zondag komen er negen zettingen in aanmerking voor
ons clubkampioenschap en daarvan tellen er vijf mee. Bij die
negen horen het Kampioenschap van België, ons eigen gewestkampioenschap, alsook het Kampioenschap van WestVlaanderen. In dit kampioenschap was Eli Herman, een
nieuwe liefhebber in onze club, de beste met vogel Copie. Hij
haalde het met 36 liedjes voorsprong vóór vogel Macho van
José Vanelslander, en die had op zijn beurt 55 liedjes voorsprong op vogel Zorro van Gregory Verstraete.
Al deze kampioenen werden gehuldigd in ons lokaal op zondag 20 oktober. Er werd na de huldiging nog een tijdje (voor
sommige een lange tijd) nagepraat en ook reeds vooruitgekeken naar het volgende seizoen.
Op de gemeente werd onze club gehuldigd en opgenomen
in de ‘Gheselle van de Pompe’ (Daiselnaars zijn pompeschitters voor wie dat niet wist – het verhaal daarrond zou ons
te ver leiden) en zo kregen we op de ‘Halfoogst feesten’ in
onze gemeente een trofee overhandigd door Unizo. Op dit
feest = opening van de feestmarkt na de 10 uren mis, en gaat
door in het gemeentelijke park ’t Torreke (naast de basiliek),
klonk een naarstige vink, maar dat bleek achteraf een cd te
zijn die speelde. Menigeen, ook vinkenliefhebbers, keek eens
goed rond om toch een glimp op te vangen van die naarstige
zanger.
In Dadingsliga, een vereniging die speurt in het verleden,
hebben we ook een tekst mogen afgeven en die werd gepubliceerd in hun jaarblad. De verantwoordelijke van die vereniging was verbaasd over de mooie verslaggeving van de
vergaderingen die vroeger opgetekend werd door Gabriël
Deltomme.
In het recent verleden kregen we ook droevig nieuws want
Jacques Declercq, die vroeger deel uitmaakte van onze club
en ook jaren bestuurslid is geweest, is overleden op de leeftijd van 67 jaar.
Zaterdag laatst waren we ook nog gastheer voor de kampioenen van ons gewest Menen en daarvoor kwamen heel
wat liefhebbers opdagen naar feestzalen D’Hoeve in Dadizele, waar de prijsuitreiking gebeurde.
Bij dit overzicht wil ik ook onze lokaalhouders bedanken voor
de steun en sympathie die wij van hen ontvangen. Ook onze
sponsors wil ik niet vergeten, want zonder hen zou het niet
mogelijk zijn om zulke mooie prijzen te geven. En natuurlijk
wil ik iedereen bedanken die dit jaar in Dadizele aanwezig
was op een of meerdere zettingen.
Bedankt aan allen voor hun sportiviteit en voor hun aanwezigheid en ik hoop jullie volgend jaar terug te zien!

Op een kweekcongres zei ik eens dat ik meelwormen had gegeten en dat zeer lekker vond.
Nu dacht ik: daar moet ik toch eens een artikel aan wijden voor
ons A.Vi.Bo.-blad. Na enkele opzoekingen over dat onderwerp
en een en ander gehoord te hebben over meelwormen, wil ik
mijn bevindingen aan u vertellen.
Ik had zelfs al enkele leuzen gemaakt om reclame in ons blad
te zetten, vb.:
Meelwormen zijn niet alleen vinkenvoer,
ze houden ook de mens gezond en stoer. Of:
Meelwormen doen niet alleen de vinken,
maar ook de mensen van gezondheid blinken.
Mijn vrouwtje had op mijn verzoek op de computer gegoogled
of daar wel meelwormen te vinden zijn, en ja hoor, hele pakken. We waren verbaasd zoveel informatie over meelwormen
te vinden.
Ik had al verschillende aspecten over voedsel, voeding, kweek
en eigenschappen van de vink op papier gezet, maar over
meelwormen nog niets. Enkele weetjes over dit onderwerp,
gevonden op Google:
Een chef-kok uit Italië, twee Michelinsterren, met één van de
50 beste restaurants ter wereld, op zijn menu staat: alle soorten insecten met als toetje dronken sprinkhanen gestoofd in
rode wijn. Ze rauw eten zou moeilijk lukken, ze zouden uit de
pan springen, doch als je zelf dronken of nuchter bent om ze
binnen te spelen: geen bezwaar.
Wat de smaak betreft, volgens die kok smaken meelwormen
naar popcorn en buffalowormen naar spek (bacon). Er is dus
keuze. Ja, smaken verschillen, maar volgens mij smaken
meelwormen naar meelwormen, buffalowormen naar buffalowormen en die chocolade zwartepieten waaraan ik zit te
knabbelen terwijl ik dit schrijf, naar chocolade. Ik ga nu wel
niet zo ver gaan om bij iedere bakker in Heist zwartepieten te
gaan proeven, om daar verschil in smaak te proeven.
Over de voedingsstoffen in die wormen en ook over mensen
die allergisch zijn van een of ander voedingsmiddel, kun je zo
ongeveer alles te weten komen op uw computer of iPod, of
wat dan ook. Tussen haakjes: dat kan je ook lezen in een goed
studieboek dat je kan lenen in de bibliotheek.
Mijn mening? De ene eet wormen, de andere eet vis of vlees.
Als mijn vrouwtje zegt: “We eten deze middag gebakken paling”, dan loopt het water mij uit de mond.
De vogels eten wormen, de mensen vlees of vis,
voor mij is gebakken paling het beste wat er is,
en de vliegen vinden paardenstront
zeer lekker en gezond.
Hoe je eigenlijk bent gebekt,
een mens, een dier of een insect,
ben je christen, islamiet of jood,
of een vegetariër die alleen maar groenten eet,
ben je rood of zwart of blank,
eet je rijst als een Chinees,
eet je nooit paardenvlees,
gebruik je peper, zoet of zout,
eet je warm of eet je koud,
eet je brood, friet of patat,
ben je nuchter, zot of zat,
ik wens dat er niemand, klein of groot,
moet sterven van de hongersdood...
Gerard De Vlieghe
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Gilbert en Leona zijn
60 jaar getrouwd!

Meer dan 60 jaar geleden beloofde ons trouw spelend lid Gilbert Caron eeuwige trouw aan zijn Leona. Op 25 november
1953 stapten ze in het huwelijksbootje.
Na 60 jaar zijn ze nog altijd gelukkig in hun huisje op de Valkenberg te Poperinge. Ze hebben samen drie kinderen, vijf
kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.
Leona zorgde steeds voor haar gezin en verrichtte naai- en
herstelwerk. Ook stond ze steeds klaar om een handje toe te
steken bij de buren.
Gilbert is een echte volksfiguur. Na zijn legerdienst startte hij
als wever, zoals zovelen in die tijd. Vanaf 1963 werkte hij onafgebroken als knecht bij de Zusters Benedictinessen in de
Boeschepestraat. Iedereen die daar school liep, kent hem wel.
Gilbert is nooit om een grap verlegen en was daarom één van
de populairste figuren op school en bij de zusters. De laatste
jaren haalde hij de kinderen op met de schoolbus, samen met
zijn vrouw Leona. ’s Middags ging zij langs om de kleuters te
helpen bij het middagmaal. Veertig jaar lang werkte hij voor de
kloosterzusters.
Gilbert was ook 25 jaar actief bij de Poperingse brandweer. In
1977 werd hij Prins Carnaval. Vogels zijn z’n grootste passie.
Als gekende vinkenier en duivenmelker behaalde hij heel wat
prijzen. Urenlang kan hij vertellen over zijn geliefde hobby’s.
Hij behaalde in al die jaren meerdere mooie uitslagen. Al is
een flinke portie geluk daar zeker voor nodig, weet Gilbert.
Ook de vader van Gilbert was duivenmelker, maar speelde
haast nooit bij de vluchten. Voor hem was dat moeilijk spelen,
met een gezin van 15 kinderen. Er moest vooral veel gewerkt
worden. De liefde voor de duiven en de vinken zal Gilbert van
hem meegekregen hebben.
Na zijn huwelijk begon hij zelf duiven te kweken. Zijn eerste
duiven kreeg hij onder andere van Bertje Theeten en Willy
Christiaen. Later kwamen zijn eerste rasduiven van een melker en waard uit een café in Passendale. Deze sloot zijn zaak
en wilde zijn duiven kwijt. Ook kreeg hij een koppel duiven
van niemand minder dan Pol Jacquemin, die als reporter de
duivensport op de televisie heeft gepromoot. Verder vertelt hij
dat hij veel duiven heeft gekregen maar er ook veel heeft weggeschonken.
Met de vinken speelde Gilbert ook reeds veel titels. Wanneer
hij lid geworden is van onze maatschappij, weet hij niet meer.
In mijn archief vind ik de titel van koning terug in het jaar 1957.
Ook werd hij Belgisch Kampioen tijdens zijn 25 jaar deelname
aan vogeltentoonstellingen.
Hij deed zelfs mee aan ponykoersen met zijn eigen pony’s
en nam ook deel aan hanenkraaiwedstrijden. Sinds jaar en
dag is Gilbert ook gekend als ‘vreemde plokker’ op heel wat
‘hommelplukdemonstraties’, samen met zijn vriendin Elisabeth Busson.
Leona en Gilbert, weinigen zullen jullie dit nadoen om zoveel
jaren gehuwd te blijven. Langs deze weg willen we jullie in
naam van alle leden van KM De Jagersvink van harte proficiat
wensen. Verder nog een bijzondere dank voor de uitnodiging
op jullie jubileumfeest. Wij hebben ervan genoten!
Voorzitter Jean-Pierre en secretaresse Caroline

Kampioenenhuldiging bij Recht en Eerlijk Wielsbeke
Op 17 november werden onze kampioenen gehuldigd.

V.l.n.r.: kleine koning Ivan Verheye, schepen van sport Filip Devos, 1ste koning Madeleine Desander, 2de kampioen Luc De Blanck, kleine kampioen
Lynda Debusschere, kleine gewestkampioen Rudy Adyns, 3de kampioen Walter De Samber met Sammy en 1ste kampioen Marcel Lannoo.

Kampioenenhulde bij KM De Blauwbekken

Op zondag 27 oktober was het opnieuw feest in Ruiselede en
werd het seizoen 2013 afgesloten met de traditionele kampioenenhulde.
Dit jaar behaalde Urbain Van Damme de titel van kampioen,
Willy Verheye werd kampioen op 80%, Marleen Callewaert

werd kampioen bij de vrouwen en de koningstitel werd in de
wacht gesleept door Jozef Vande Weghe.
Om het feest te vervolledigen, werd Jan Clincke in de bloemetjes gezet als ‘zwijn van het jaar’ (titel voor de meest onwaarschijnlijke uitslag).

Kampioenviering bij De Lustige Vinkeniers Bellegem

Aan alle vinkeniers
Een goed einde... een goed begin,
dat geve u ’t vinkenieren, jaar uit, jaar in.
‘k Wil zeggen, in één woord gezeid,
zo nu, zo altijd: ‘gezelligheid’.
Voorbij is 2013, vol courage op naar 2014.
Neem je schrijfpapier en stylo dichterbij,
schrijf met genoegen en wees blij.
Kijk ook eens naar buiten, daar heb je zonneschijn,
en zingt ook de kerkklok haar refrein.
‘k Heb in de krulberk veel vogels gezien,
er zaten vinkjes tussen en ook mussen waren te zien.
Ook zie je de lijster in de boom,
maar bij ’t fluiten komt er nog geen toon.
Daarbij is er ’t gewone leven: de postbode met de brievenzak
en verder de vuilnisman met oranje pak.
Dat is dan weer ’t hedendaagse leven,
als ’t dit jaar maar veel vreugde mag geven!
Esther Geleyn

Slippertje
Een jager komt thuis en vindt zijn vrouw in bed met één van
zijn vrienden. Hij neemt zijn wapen en schiet de man dood.
Zijn vrouw, verbolgen: “Als je zo verder gaat, raak je al je
vrienden kwijt!”
ingestuurd door F. Debraeve

Op 20 oktober 2013 ging onze kampioen- en koningviering
door in ons lokaal “De Schutterskantine”.
Koning werd Danny Gyselinck, kampioen Geert Vanoverberghe en namiddagkampioen werd Gustave Vandemeulebroucke.

Op de foto ziet u de gevierden, omringd door bestuur en sympathisanten. Na een geslaagd middagmaal trok iedereen tevreden naar huis.
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KM De Verenigde Liefhebbers Ardooie in feest!

In de maand september was het weer zover, in lokaal Montana vierden we onze kampioenen 2013.
Weer was een jaar voorbij waar ieder voor zich zijn beste vogels in de reke bracht om aan mooie prijzen te geraken en zo
een titel te bemachtigen. Tot de laatste zettingen was het een
heuse strijd, die dit jaar gewonnen werd door ‘nieuwe ontdekkingen’.
Koning werd Eric Vercruysse met vogel Zouffie. Hij klopte Jackie Wallays met vogel Baziel en Georges Callewaert met vogel Robin.
Mannenkampioen werd Jackie Wallays met vogel Baziel en
Georges Callewaert werd 2de met vogel Jim.
Derde was terug Georges Callewaert, nu met vogel Robin.
Vrouwenkampioen werd Lieve Crombez met vogel Plop.
Jeugdkampioen was Sam Himpe met vogel Febe en kleine
kampioen Jordy Hollevoet. Ledenkampioen tenslotte werd
onze zangkeurder Laurent Windels met vogel Piwi.
Om 18 u. begon de receptie die ons werd aangeboden door

het bestuur van de maatschappij, de vrouwenclub en onze
lokaalhoudster.
Ondertussen huldigden onze voorzitter en burgemeester Karlos Callens de laureaten met vlag en wimpel, bloemen en zoveel meer. Ook Palmer van ‘De Weekbode’ was aangekomen
om iedereen op de gevoelige plaat vast te leggen, als aandenken aan deze mooie dag.
Omstreeks 19 u. mochten we aanschuiven aan de mooie buffettafel, ons voorgeschoteld door de mannen van ‘het Keukentje’. Dit werd door iedereen gesmaakt.
Na een kop koffie, een glas geestelijke drank of wat je ook
maar wou, werd deze prachtige avond afgesloten met een
beetje muziek en een dans ingezet door koning, kampioen en
alle winnaars van dit kampioenschap.
Liefhebbers, soigneer maar goed uw vogels deze winter, om
er volgend jaar terug bij te zijn!
Voor het bestuur, P.K.

De Moedige Zangers Avelgem vierden feest!

Wat gaan de jaren vlug, alweer is een jaar voorbij waarin we
onze hobby mochten beleven.
Oktober is een feestmaand voor vele vinkenmaatschappijen,
ook zo voor De Moedige Zangers Avelgem. Er werd besloten
feest te vieren op zondag 20 oktober om 12 uur, samenkomst
in ons lokaal De Waterhoek te Rugge, waar we tevens altijd
hartelijk ontvangen worden door de lokaalhouders.
Alle kampioenen en best geklasseerden vielen in de prijzen,
voor hen werd een democratisch prijsje voorbehouden.
Omstreeks 12 uur kwamen de genodigden en vrienden er
aan, ze werden begroet door het bestuur. Een sprankelende
cava, ‘aperitief van het huis’, en hapjes werden aangeboden.
Menige glaasjes werden er gevuld en de hapjes gingen vlot
rond.
Na een woordje door de voorzitter en penningmeester, werd
kampioen Etienne Festjens met vogel Piet in de bloemen gezet. Ook de 2de geklasseerde, tevens koning, André Dhondt
met vogel Jens werd in de hulde betrokken. De fotograaf nam
veelvuldig foto’s.
Ondertussen was de traiteur toegekomen, tevens een buur
van het lokaal en een goede sponsor van de maatschappij.
Warme beenhesp met warme groenten en frietjes à volonté
werden aangeboden. Dat er gesmuld werd, hoeven we niet
te vertellen. Menigmaal werd er rondgegaan met het eten, tot
iedereen voldaan was. Er waren ook twee drankjes voorzien

bij het eten, aangeboden door de maatschappij. Een dikke
proficiat voor het lekkere eten vanwege gans de maatschappij!
Na het eten was het tijd om de andere best gerangschikten
te huldigen. Een mooie bloem en een cadeaubon werden er
geschonken, waarvoor dank aan het bestuur.
Ondertussen was de dj, een gekende vinkenier, al begonnen met muziek te maken. Dan kregen we nog een heerlijke
ijstaart aangeboden, wat veel bijval kreeg. Na de taart volgde
nog een koffie met een ‘kleintje’ en ook werden er pralines
aangeboden door de kampioenen, waarvoor dank.
Daarna pas kon het echte feest beginnen. Met aangepaste
muziek uit vervlogen tijden werd er gedanst en gezongen, er
werd gebabbeld en menige drankjes werden verzet; zo vervlogen menige uurtjes.
Na enige tijd werd er melding gemaakt dat een ‘bekende zanger BV’ toegekomen was. Enkele bestuursleden kropen in de
huid van de BV-zangers, die gekende liedjes en successen
vertolkten. Dat er gelachen en gedanst werd, moet ik er niet
bij vertellen. Dit ging zo nog enige tijd door met een natje en
een droogje erbij.
Na een tijdje trokken de mensen voldaan huiswaarts. Dank
aan het bestuur voor dit zeer geslaagd feest!
Hopelijk tot volgend jaar!?
Sylvain

Erfelijkheid en vererving
Erfelijkheid en vererving zijn
twee verschillende woorden
maar in de praktijk zijn zij onafscheidelijk met elkaar verbonden. Beide woorden en
nog meer hun inhoud doen
bij menige vogelkweker de
wenkbrauwen fronsen, en
ze worden al te vlug naar de
vergeethoek verwezen met
het gezegde “Niets voor mij,
te moeilijk, niet te begrijpen,
een tekst geschikt voor professoren of andere geleerde
bollen”.
Nochtans, als men als kweker het onderste uit de figuurlijke
kwekerskan wenst te halen, moet men zich onvoorwaardelijk
verdiepen in enkele fundamentele beginselen van erfelijkheidsleer en vererving. Erfelijkheid is niets meer dan het doorgeven van de eigenschappen (goede, minder goede en slechte) van de ouders op hun jongen. Vererving is, zoals het woord
het zelf zegt, het erven van die eigenschappen. Ondanks vele
vogelkwekers – zij het door onmacht, gevolg van hun gebrek
aan kennis – afwijzend staan tegenover deze gegevens, spreken zij zonder het zelf te beseffen regelmatig over beide in
hoofde vermelde regels. Hoe vaak horen wij niet: “De appel
valt niet ver van de boom”, of “Hij heeft een aardje naar zijn
vaartje”, of “Zo zongen de ouden, zo piepen de jongen”. Dit
alles wil zeggen dat de nakomelingen de erfelijke eigenschappen van hun ouders hebben geërfd en deze dan ook vertonen.
Het is helemaal niet mijn bedoeling om in dit schrijven tekst en
uitleg te verschaffen over de erfelijkheidsleer en de vererving,
want deze theoretische uitleg, geschreven door meer bevoegde personen dan ikzelf, kan men lezen in tal van wetenschappelijke en ornithologische tijdschriften en boeken. Anderzijds
wens ik voor de kweker het belang te onderschrijven van enkele essentiële regels van bovenvermelde materie.
In de 19de eeuw werd veel onderzoek gedaan naar wetmatigheden in de natuur. Twee geleerden zijn daarmee erg bekend
geworden, namelijk Darwin en Mendel.
Zeer belangrijk voor ons als vogelliefhebber/kweker was en
is nog steeds het werk van Gregor Johann Mendel, geboren
op 20 juli 1822 als zoon van een Oostenrijkse landbouwer.
Hij studeerde natuurwetenschappen aan de universiteit van
Wenen en deed veel onderzoek met dieren en planten naar
bepaalde regels die in verband konden staan met erfelijkheid
en vererving. Op zijn 21ste verliet hij de ouderlijke woning en
trad hij als monnik in het klooster van Brno in de Balkan. In de
tuin van het klooster experimenteerde hij vele jaren door middel van de aanplant van erwten. Hij deed baanbrekend werk in
de overerving van de eigenschappen. Hij wordt vaak de vader
van de genetica genoemd. De wetmatigheden die hij ontdekte
bij de bestudering van de overerving, worden nog steeds de
‘Wetten van Mendel’ genoemd. Pas na zijn dood werden in
de 20ste eeuw zijn werken herontdekt, nader bestudeerd en
duidelijk in tekst gebracht.
Als vogelkweker plukken wij op heden de resultaten van het
baanbrekend werk van deze pionier.
Spijtig genoeg geven tal van kwekers weinig of geen aandacht
aan erfelijkheid en vererving, nochtans zijn de principiële
grondbeginselen van deze doorslaggevend voor het bekomen
van de door de kweker gewenste resultaten. Foutieve koppelingen zijn bij velen, zij het door onwetendheid, schering en
inslag. Hoe vaak zien wij koppelingen in de kleurslagen van
vogels (ook bij de vinken) van bijv. agaat x bruin? Agaat is de
eerste reductiefactor, het bruin (phaeo melanine) wordt door
deze factor opgebleekt waardoor de warmbruine kleur geëist
in de standaard van de bruine vogels gedeeltelijk verloren
gaat.
Wat de vinkenkweek betreft, los van de kleurenkweek, ook
bij deze moet men aandacht besteden aan de juiste koppeling. Foutieve zangen (ongeldige zang, breken, toekappen,
dubbel zingen, enz.) worden in de meeste gevallen door de
ouders via de genen overgedragen op hun jongen. Alle eigenschappen (goede en slechte) kunnen indirect of sluimerend
generaties lang aanwezig blijven. In mijn lange loopbaan als
vogelkweker heb ik heel wat ervaren en heb ik vele verkeerde
koppelingen gezien. In de meeste gevallen waren deze te wijten aan het ontbreken van de nodige kennis van erfelijkheid
en vererving bij de kweker.
Vinkenkweek en zangkanariekweek hebben veel, zoniet alles
met elkander gemeen. Kwaliteitsvolle nakomelingen kan men
enkel met zekerheid bekomen, een verdwaalde uitzondering
op de regel niet te na gesproken, door het samenstellen van
kwaliteitsvolle ouderkoppels. Kleur, vorm, houding, karakter,
zang, vitaliteit en zelfs gedeeltelijk de gezondheid en levensduur, hebben hun oorsprong in de juiste samenstelling van
de ouderkoppels. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat gerenommeerde kwekers van om het even welke vogelsoort, hun
behaalde resultaten, op tentoonstelling of op de zangwedstrijden, grotendeels te danken hebben aan hun kennis van erfelijkheid en vererving.
Vrienden collega’s vogelkwekers, stel uzelf niet teleur, doe
een inspanning en probeer tenminste de grondbeginselen
van erfelijkheid en vererving te begrijpen. Achteraf zal u er de
vruchten van plukken.
Goed samengestelde kweekkoppels vragen van u, als kweker, niet meer zorgen en inspanningen dan foutieve koppelingen, maar het uiteindelijke resultaat wordt na de kweek ook
uw beloning.
Walter Vandevoorde

WOENSDAG 29 januari 2014 «HET A.Vi.Bo.-BLAD» 9

Bedanking
n.a.v. de 22ste vinkenzetting op 01/06/2013
t.v.v. vzw Mivalti uit Tielt
Vooreerst willen wij alle 91 liefhebbers bedanken voor hun
aanwezigheid.
De eerste plaats was voor Franky Spiessens (ook winnaar
in 2009 en 2012) uit Meulebeke met 781 liedjes. De tweede
plaats was voor Claus Gillis uit Tielt met 612 liedjes en de
derde plaats voor Josette L’Hoost uit Tielt met 591 liedjes.
De winnaar van de tweede reeks was Johny Van Severen uit
Tielt met 408 liedjes; gevolgd door Rudy Meise uit Tielt met
407 liedjes en de derde plaats was voor Joeri Van Houtte uit
Meulebeke met 405 liedjes.
De winnaar van de derde reeks was Frans Termote uit Aarsele
met 330 liedjes, gevolgd door Willy Van Maele uit Tielt met
329 liedjes en de derde plaats was voor Greta De Boever uit
Lochristi met 325 liedjes.
Ook dit jaar konden wij rekenen op de gratis inzet van veel
medewerkers. Wij denken hier vooral aan het personeel van
Mivalti, de ouders, familie en vrienden van de bewoners van
Mivalti.
Wij danken ook de vele firma’s en alle mensen die deze vinkenzetting gesponsord hebben. Zonder hen was het niet mogelijk geweest om ook dit jaar een mooi bedrag te schenken
aan Mivalti.

persoon op zijn minst verwacht dat hij aanwezig is. Dat zijn
zo van die misschien kleine ergernissen die stilaan beginnen
woekeren. Bovendien willen personen die zich reeds een dikke
40 jaar ten dienste stellen van de maatschappij, kinderen en
reeds kleinkinderen hebben, het wat kalmer aan gaan doen.
Ze willen van die verplichtingen af zijn de zondagvoormiddag,
want op den duur is het van: ik moet er zijn.
Als we dan in de rand van dit alles er ook nog eens het gegeven bijnemen van de stopzetting van het lokaal, waar op
heden nog geen sluitende duiding rond is, bijkomend een gewestleidster die tot het bestuur behoort maar geen duidelijk
standpunt inneemt, is een verder in stand houden van een
maatschappij geen evidentie. Wanneer we op de algemene
ledenvergadering aanwezig waren, samen met een delegatie
van de Raad van Bestuur A.Vi.Bo., bleek al duidelijk dat het
een verloren zaak was. Een paar leden deden nog wel een poging, maar kregen geen gevolg dat op een voortbestaan kon

bouwen. De fundamenten waren weg, en men kan maar iets
opbouwen op stevige fundamenten. Ikzelf ben ervan overtuigd
dat ook de delegatie van A.Vi.Bo. aanvoelde, niettegenstaande hun niet aflatende pogingen, dat dit een maatschappij was
die niet meer te redden viel, hoe spijtig ze het ook vonden.
Ik ben niettemin verheugd te hebben vernomen dat bijna ieder lid van De Roterijvink zich in een andere maatschappij,
en velen in de andere maatschappij in Oostrozebeke, hebben
laten inschrijven. Dusdanig zullen we weinig of geen liefhebbers verliezen, wat zeker een pluspunt is. Dat het na jaren in
dezelfde maatschappij te zijn ingeschreven, even wennen kan
zijn, is evident, maar dat went rap.
Aan iedereen veel succes gewenst komend speelseizoen.
En nogmaals dank aan de bestuursleden van de gewezen
maatschappij voor hun jarenlange inzet ten bate van de liefhebberij.
Cyriel Seys

Vinkenmaatschappij Recht Voor Allen Kooigem
sloot in schoonheid het seizoen 2013 af

Er is spijtig genoeg ook minder goed nieuws:
- de vzw Mivalti heeft beslist om de volgende jaren geen vinkenzetting meer te organiseren.
- de maatschappij die reeds 22 keer de zetting in handen had,
namelijk De Vrije Lattezangers Tielt, houdt op te bestaan.
In naam van Mivalti en in mijn naam wil ik al de mensen van
De Vrije Lattezangers die al die jaren geholpen hebben, hartelijk bedanken voor hun inzet en steun.
Jo Desmet, lid van de familieen gebruikersraad van vzw Mivalti

Vinken- en
kooiententoonstelling
Op zaterdag 8 februari 2014 gaat bij KM De Ninoofse Botvink
Ninove, in het lokaal De Kring, Dreefstraat 8 te Ninove, een
vinken- en kooiententoonstelling door voor vinkenliefhebbers
van A.Vi.Bo. en Vi.Mi.Bel.
Voor de vinkententoonstelling is er een vooruit van 100 EUR.
Er is naast de tentoonstelling ook verkoop van oude en nieuwe vinkenkooien.
De tentoonstelling is open voor het publiek van 11 u. tot 16 u.
Het binnenbrengen van de kooien en vinken kan van 8 u. tot
9.30 u.
Er is een tentoonstelling met prijskamp en ruilen van vinken.
Er is een reeks wildkleur, mannen en poppen en een reeks
kleurafwijkingen, mannen en poppen. Er wordt tentoongesteld
in vinkenkooien.
Deelname en ingang zijn gratis!
Contactpersoon:
dhr. Luc Coppens, Pamelstraat 176, 9400 Ninove,
tel./fax: 054/33 27 21

Na 60 jaar stopt
maatschappij De Roterijvink
Oostrozebeke ermee
Na 60 jaar bestaan te hebben,
heeft het bestuur van De Roterijvink Oostrozebeke besloten er
een punt achter te zetten. Wat
eens een heel bloeiende vereniging was in Oostrozebeke, die
in haar glorieperiode nog boven
de 150 leden heeft geteld, heeft
in wat normaal gezien een jubileumjaar moest worden, besloten ermee op te houden.
Door het wegvallen van deze
maatschappij, verdwijnt er ook
een stuk uit het culturele leven in Oostrozebeke.
In de loop der jaren is De Roterijvink niet ontsnapt aan de geleidelijke terugval van de vinkensport. Jonge, nieuwe liefhebbers kwamen er niet meer bij, andere moesten noodgedwongen hun hobby stopzetten wegens hogere leeftijd, ziekte,
overlijden, enz. Maar niet alleen kwamen er zeer weinig jonge
liefhebbers bij, relatief jonge liefhebbers warm maken om het
bestuur te versterken, was nog een ander, bijna onbegonnen
karwei. Daardoor telde de maatschappij op heden nog een
53-tal leden.
Het is natuurlijk altijd met pijn in het hart dat men verneemt dat
de beslissing definitief genomen is. Echter, men kon het reeds
tijdens het laatste speelseizoen merken dat men zo niet verder kon blijven functioneren. Het is een publiek geheim dat als
een bestuur op enkele personen begint te draaien, het op den
duur niet meer houdbaar is. Voor deze personen, die op iedere
zetting het beste van zichzelf geven, wordt het ook eens te
veel. Nochtans durf ik hier volmondig zeggen dat we een tof,
vriendelijk en goed werkend bestuur hadden. Doch een bestuur bestaat uit een aantal personen, en daarvan wordt dan
ook normaal verwacht dat ze allen hun deel en verantwoordelijkheid opnemen. Als een bestuurslid, die reeds moeite heeft
om zich te bukken, present is om zijn taak – hoe moeilijk dat
soms ook ging – waar te nemen, dan wordt van een nog actief

Recht Voor Allen kijkt tevreden terug naar een geslaagd seizoen 2013. De laatste activiteiten waren de dagreis en de huldiging van de kampioenen.
De dagreis ging door op zaterdag 17 augustus. We brachten
eerst een bezoek aan het Wijngoed Monteberg. Na een zeer
leerrijke uiteenzetting konden wij er verscheidene wijnen degusteren.
Na het middagmaal bezochten wij de koekjesfabriek van Jules Destrooper in Lo. Ook daar konden wij rekenen op een
deskundige rondleiding en de daaraan gepaarde proevertjes.
Tijdens de terugreis was er een tussenstop voorzien om alle

leden en sympathisanten een traktaat aan te bieden.
Na het avondmaal, aangeboden in ons lokaal Casino, keerde
iedereen tevreden en veilig naar huis.
De kampioenenviering ging door op zondag 10 november. Het
feest startte om 12 uur.
De kampioenen ontvingen uit handen van de gewestleider en
de bestuursleden hun trofee en de daaraan gekoppelde prijs.
Na de uitgebreide maaltijd konden zowel de leden als de talrijke sympathisanten genieten van de muzikale talenten van
Johnny Clarysse.

OUWEGEM, KM De Vrije Bosvink

Huldiging van onze laureaten 2013

Op zondag 22 september 2013 vond de huldiging plaats van
onze laureaten van het voorbije seizoen.
Omstreeks 11 uur begonnen we reeds met het toosten op
het 60-jarig bestaan van onze maatschappij. Nadien werden,
onder luid applaus, onze koningen, kampioenen en winnaars
van een plaats in het klassement gehuldigd.
Koningin was Katrien De Wambersie met vogel Pootje; koning
Norbert De Cuyper met vogel Banderas, de 2de koning Luc
Cozijns met vogel Dolfke. De kampioen was Danny De Bock
met vogel Senna, de 2de kampioen Els Dhaenens met vogel
Rex.
Ook werd niet vergeten dat dit jaar Katrien De Wambersie
met Pootje kampioene van het gewest Oudenaarde werd, en

Els Dhaenens met Rex kampioene van de provincie OostVlaanderen.
Voor het klassement per liefhebber was er dit jaar terug een
hevige strijd. Dit werd gewonnen door Gino Sappin vóór
André De Rijcke, Antoon Vander Beken, Danny Benoot, Lucien De Rijcke, Christiaan Depaepe, Lucien Vermeulen, Tom
Dhaenens, Raymond Demorelle en Danny Dhondt.
Intussen stond de traiteur klaar met de barbecue, waarvan
naar hartenlust kon gesmuld worden. Na het dessert zorgde
ons bestuurslid/accordeonist Laurent voor de nodige muziek
en al vlug was er ambiance op de dansvloer.
Tegen de klok van 19 uur kon iedereen tevreden naar huis.
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Van goede wille zijn
Waarde vrienden vinkenier(ster)s, bij het begin van een nieuw
jaar maken we allemaal plannen en goede voornemens. Voor
2014 zal ik graag met jullie allen enkele plannen maken die
perfect haalbaar zijn, als we het maar willen!
Op nummer één: ervoor zorgen dat de federatie, de gewestleiders en de zangkeurders zo weinig mogelijk moeten optreden
voor wat de zang betreft! Beste vrienden, we kunnen het toch
niet normaal vinden dat er telkenjare zo’n honderd vogels ter
keuring moeten opgeroepen worden. Dat is geen onkunde van
de liefhebber, dat is gewoon onwil! In de statuten van A.Vi.Bo.
staan tien diverse zangen die geldig zijn, misschien is het nodig
deze nog eens in ons A.Vi.Bo.-blad te noteren!?
Op nummer twee: daar heb ik vorig jaar reeds op gewezen in
één van mijn artikels: ‘Eén minuutje stilte a.u.b.’. Dat we daar
twee jaar later opnieuw moeten op wijzen, toont aan dat die
vraag die na elke zetting gesteld wordt, het gehoor niet raakt.
Iedere maatschappij beschikt over een geluidsinstallatie, het
zou in feite een makkie moeten zijn om iedereen zijn behaalde
plaats te kunnen aanwijzen. Toch slagen sommige liefhebbers
er nog in die installatie te overstijgen. Laat ons daar vanaf dit
jaar een einde aan maken, u doet uw medespelers en de man
aan de micro een zeer groot plezier!
En ten derde: beste mensen, we moeten er samen voor zorgen dat verenigingen niet verdwijnen. We moeten mekaar geen
blaasjes wijs maken, er zullen in de komende jaren nog verenigingen voor de bijl gaan. Niemand kan met zekerheid zeggen:
volgend jaar zijn we er nog. Er spelen zoveel factoren mee dat
een klein detail daarover kan beslissen. Om te beginnen, vrienden, is er het financiële plaatje. Voor de aankoop van bloemen
en naturaprijzen zal er in 2014 opnieuw dieper in de geldbeugel
moeten getast worden. De twee euro inleg die vele maatschappijen noodgedwongen moeten vragen, is geen geldklopperij
hoor, we zullen ze hard nodig hebben om jullie iets ordentelijks
aan te kunnen bieden!
Een ander obstakel is de vergrijzing in de bestuursorganen.
Vele besturen halen vaak een gemiddelde van 65 jaar bij hun
bestuursleden, ze zijn dat vaak reeds tientallen jaren!
De liefhebber kan zoveel doen om deze mensen te blijven stimuleren om door te gaan. Laat ons beginnen, beste vinkenier,
om de voornemens, in dit schrijven gegeven, te verwezenlijken.
Laat ons allen de vinkenier zijn die we moeten zijn: sportief, verdraagzaam, respectvol, iemand die de opgelegde regels volgt.
Ga niet aan de zijkant staan, maar bied hulp als het nodig is.
In de overtuiging dat dit artikel indruk heeft gemaakt, wens ik
jullie allen een gelukkig en gezond 2014, uit het diepste van
mijn hart!
Lucien Vandekerckhove

Kweekvoordracht
Wij hebben het genoegen jullie uit te nodigen in de wereld van
de vinkenkweek.
De plaats van het gebeuren is zaal De Klub, Kwaadstraat 9 te
Zingem en dit op vrijdag 7 februari 2014 om 19 uur.
Ervaren kweker Marnix Heyerick is de spreker van dienst.
Iedereen is van harte welkom!
Sportieve groeten van Marie-Thérèse Van Baevegem en Carine Naessens.

Vergaderingen - huldigingen
ROLLEGEM-KAPELLE,
KM De Vlaamse Blauwbekken

In eerste instantie maak ik van de gelegenheid gebruik om u
allen een voorspoedig 2014 toe te wensen. Ik hoop dat het
nieuwe seizoen voor u in de allerbeste omstandigheden mag
verlopen. In elk geval nodig ik u hierbij uit voor de eerste bijeenkomst van dit toch wel speciale jubileumjaar. Daarbij vraag
ik u om alvast toch opnieuw het vertrouwen in de maatschappij
te betuigen. Dit kunt u doen door het betalen van het lidgeld op
deze vergadering.
Op zondag 2 februari 2014 is er dus om 10 u. een algemene
ledenvergadering bij Peter, in ons lokaal De Voerman.
Dagorde:
Administratief gedeelte: - Inschrijven van oude en nieuwe leden.
- Binnenbrengen groene en/of rode register. - Binnenbrengen
aanvraag bondslidkaarten.
Proclamatie: - Welkomstwoord door de voorzitter - Kastoestand.
- Kalender 2014. - Kampioenschap 2014. - Gewestkampioenschap in Rollegem-Kapelle. - Kampioenenviering 2014.
- Speciale activiteiten in het kader 1934-2014. - Allerlei.
Voor het binnenbrengen van de groene/rode register vragen wij
het origineel blad (= blad met onderaan vermelding bestemd
voor dienst Waters en Bossen) uit het groene register ondertekend mee te brengen. Kijk ook na dat uw nieuw lidnummer
is vermeld. Mochten er echter problemen zijn bij het invullen,
breng dan gewoon uw groene/rode boek en de nodige groene/
rode steekkaarten mee naar de vergadering. Het bestuur zal u
dan wel uit de nood helpen. Als u twijfelt, vul dan liever niets in
teneinde schrappingen en dergelijke te vermijden en te voorkomen dat achteraf alles moet worden overgedaan. Daarnaast
vragen wij ook aan de leden om het blad met daarop de aanvraag voor het aantal bondslidkaarten voor het seizoen 2014
ingevuld mee te brengen naar de vergadering. Voor de liefhebbers die nieuwe kweekringen hebben aangevraagd: let erop
dat zeker 1 popje vermeld staat op de (groene of rode) register. Ringen niet vermeld op (groene of rode) register = geen
bondskaart mogelijk.

KLEIT, De Bezemzangers

Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 uur algemene vergadering.

Dagorde:
- Binnenbrengen groene en rode registers, goed ingevuld. Vogelnamen voor de bondskaarten.
Oude en nieuwe leden zijn welkom, het bestuur rekent op uw
aanwezigheid!

HEULE, KM De Appelvinkeniers

WAREGEM, De Molenzangers

Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 u. vergadering in ons
lokaal De Oude Molen.
Dagorde:
- Binnenbrengen registers. - Aanvragen bondskaarten. Inschrijven nieuwe leden. - Allerlei.

Op zondag 2 februari 2014 is er om 9.30 u. vergadering voor
het bestuur en om 10 u. voor de leden, te Heule in lokaal De
Vier Linden.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Inbrengen groene
en rode registers. - 3. Uitdelen bondskaarten. - 4. Allerlei.

LOVENDEGEM, KM De Bosvink

AVELGEM, De Moedige Zangers

DESSELGEM, KM De Luchtzangers

Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 u. een algemene ledenvergadering in ons lokaal De Waterhoek, Kapellestraat 1,
Avelgem.
Dagorde:
- Welkomstwoord en nieuwjaarswensen door de voorzitter. Betalen lidgeld voor degenen die dit nog niet gedaan hebben
(nieuwe leden zijn steeds welkom). - Aanvraag bondskaarten.
- Aanvraag groene en rode registers. - Richtlijnen betreffende
het invullen van het vogelbestand. - Speelkalender 2014. Allerlei.

OPHASSELT, De Rapide Vink

Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 u. een algemene ledenvergadering in ons lokaal De Kat, Brambroek 1 te Ophasselt.
Dagorde:
- Inschrijven oude en nieuwe leden. - Speelkalender 2014. Binnenbrengen groene en rode inventaris.

WONTERGEM, KM Immer Geduld

Op zondag 2 februari 2014 is er om 9.30 u. stipt ledenvergadering in lokaal De Vlasbloem, Dorp te Gottem.
Dagorde:
- Welkomstwoord door het bestuur. - Binnenbrengen registerbladen, dringend. - Allerlei.

RONSE, De Hospitaalvink

Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 u. stipt algemene ledenvergadering in het lokaal, Lorettestraat.
Dagorde:
- Binnenbrengen goed ingevulde groene en rode registers. Kasverslag. - Zettingen 2014. - Koning- en kampioenschap
2014. - Reglement inwendige orde. - Volgend speelseizoen.
- Suggesties.
Wij hopen dat iedereen stipt op deze vergadering zal aanwezig zijn!

ROESELARE, KM De Appelvink

Op zondag 2 februari 2014 is er om 9.30 u. vergadering in
lokaal Siberië te Roeselare.
Dagorde:
1. Binnenbrengen rode en groene registers. - 2. Inschrijving
oude en nieuwe leden. - 3. Uitdeling bondskaarten. - 4.
Aanvraag bondskaarten. - 5. Bespreking ledenzetting. - 6.
Eventueel andere voorstellen.

GITS, KM De Kasteelvink

Op zondag 2 februari 2014 is er vanaf 10 u. vergadering in
ons lokaal De Waaiberg.
Dagorde:
- Binnenbrengen groene en rode inventarislijsten i.v.m. uw
vogelbestand, opgemaakt op 31 januari 2014. Wij vragen uw
registers behoorlijk in te vullen: controleer de ringnummers
van uw vogels alvorens ze in te schrijven in uw register. Wie
moeilijkheden ondervindt bij het invullen, mag alle gegevens
meebrengen naar de vergadering, waar o.m. onze vriend Erik
u graag verder zal helpen. - Leden kunnen zich nog steeds in
orde stellen voor het nieuwe speelseizoen en krijgen een laatste kans om bondskaarten te bestellen voor 2014. - Nieuwe
leden zijn steeds welkom en kunnen zich op die dag nog laten
inschrijven.
Beste leden, gezien het belang van deze vergadering rekenen we ten stelligste op jullie aanwezigheid!

ROESELARE, KM De Molenzangers

Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 u. een ledenvergadering in ons lokaal De Voetballist.
Dagorde:
- Verwelkoming door de voorzitter. - Inschrijving van nieuwe
en oude leden voor het speeljaar 2014. - Binnenbrengen
rode of groene registers. - Aanvraag van bondskaarten. Speelkalender 2014. - Allerlei.

ZARREN, De Herrezen Bosvogel

Op zondag 2 februari 2014 is er vergadering in het lokaal
Albatros.
Dagorde:
- Tweede en laatste inschrijving voor nieuwe en oude leden.

DEERLIJK, De Kon. Bosvink

Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 u. algemene vergadering voor alle leden in ons lokaal Lindenhof.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Dringend binnenbrengen van groene en
rode registerbladen. - Verslag en vereffenen jaarlijkse kaarting. - Bespreken bestuurstaken 2014. - Bespreking i.v.m. het
verspelen van de verschillende kampioenentitels. - Inschrijven
oude en nieuwe leden. - Aanvragen en eventueel reeds uitdelen bondskaarten voor 2014. - Schikkingen Algemene
Vergadering A.Vi.Bo. op zondag 2 maart te Waregem. Allerlei.
Liefhebbers die eventueel problemen hebben met het correct
invullen van de registers, kunnen gerust de nodige documenten meebrengen naar de vergadering waar ze zullen bijgestaan worden door de mensen van het bestuur.
Iedereen wordt dus ten stelligste verwacht op deze toch heel
belangrijke vergadering! Bedankt op voorhand.

GEWEST SINT-ELOOIS-VIJVE

Op zaterdag 1 februari 2014 is er nieuwjaarsvergadering ten
huize Rijksweg 190. De echtgenotes worden mee verwacht
en krijgen een apart programma.
Dagorde:
- Opgeven bijlokalen. - Evolutie van de administratie en de
digitalisering. - Evaluatie nieuw ledenbestand en nieuwe kalender. - Hapjes en drankjes. - Varia.

Op zondag 2 februari 2014 is er van 10 u. tot 11 u. vergadering
in lokaal St.-Elooi, Eeksken 56 te Lovendegem.
Dagorde:
- Inschrijving spelende en steunende leden speelseizoen
2014. - Binnenbrengen van groene en rode registers.
Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 u. algemene vergadering in lokaal ’t Straetje zonder ende, Nieuwstraat 212 te
Desselgem.
Dagorde:
- Binnenbrengen goed ingevulde rode en eventueel nog groene hoklijsten. Liefhebbers, de lijsten moeten zeker binnen zijn
op die zondag; wie zijn hoklijst niet binnenbrengt, kan geen
aanspraak maken op bondskaarten.

BEVEREN-LEIE, KM De Vlaamse Leiezangers

Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 u. bestuursvergadering
en om 10.30 u. algemene vergadering in ons lokaal Den Dries,
Beveren-Dries 28 te Beveren-Leie.
Dagorde:
- Verslag van voorbije bestuursvergadering en verbondsvergadering. - Inbrengen van goed ingevulde inventarislijsten. Aanduiden van zettingen tellende voor het koning- en kampioenschap 2014.
Gezien de belangrijkheid van deze vergadering verwachten
we een voltallige opkomst van bestuur en leden!

KOEKELARE, De Mokkervink

Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 u. een algemene vergadering in het lokaal De Koekelaarse Paardemelkerij, Catstraat
15, Koekelare.
Dagorde:
- Binnenbrengen goed ingevulde rode en groene registers. Afhalen bondskaarten. - Tweede kans tot inschrijving.
Allen op post!

SINT-BAAFS-VIJVE, KM De Kapellezangers

Op zaterdag 1 februari 2014 is er om 14.30 u. onze jaarlijkse
vergadering (koffienamiddag) in ons lokaal. Hierbij worden al
onze leden samen met hun vrouwen uitgenodigd.
Dagorde:
- Koffie en gebak. - Binnenbrengen goed ingevulde rode en
groene registers. - Uitdelen bondskaarten en andere paperassen. - Bespreken kalender. - Elk zijn zeg. - Ontspanning.
Allen op post!

MOEN, De Vlaamse Zangers

Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 u. vergadering in lokaal
Centrum, Kerkstraat 1 te Moen.
Dagorde:
- Binnenbrengen correct ingevulde hoklijsten. Speciale aandacht a.u.b. dat ringen waarmee bondspeelkaarten aangevraagd werden, wel degelijk op de register staan! - Afspraken
maken voor de Algemene Vergadering van zondag 2 maart in
Waregem. - Het nodige uitdelen voor komend seizoen, zoals
inschrijvingsbriefjes, aangevraagde bondspeelkaarten, kalender Vlaamse Zangers en eventueel gewestkalender? - Varia.
Iedereen op post graag!

ZULTE, KM De Verenigde Vrienden

Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 u. algemene ledenvergadering in ons lokaal Calypso, Statiestraat 78, Zulte.
Dagorde:
- Binnenbrengen ingevulde groene en rode registers, die moeten binnen zijn ten laatste op 10 februari. - Nieuwe leden kunnen zich nog laten inschrijven en eveneens nog bondskaarten
bestellen.
Wij rekenen op uw aanwezigheid op zondag 2 februari!

APPELTERRE, De Tabakvink

Op zondag 2 februari is er om 9.45 u. een ledenvergadering
in ons lokaal De Torenspurters, JB Vanlangenhaeckestraat 4
te Appelterre.
Dagorde:
- Groene en rode registers/registerbladen. - Bespreking speelseizoen 2014 + kalender 2014. - Aanvraag speel- en lidkaarten. - Inschrijving leden. - Allerlei.
Belangrijk: - de groene en rode registers meebrengen voor
controle; - gelieve voor aangevraagde speel- en lidkaarten op
de correctheid van de ingevulde ringnummers te letten!
Gezien het belang van deze vergadering, verwachten wij u allen!

GEWEST EEKLO

Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 u. gewestvergadering
te Waarschoot, in hun clublokaal.
Dagorde:
- Verwelkoming. - Binnenbrengen inventarissen 2014. Bespreking speelkalenders 2014. - Wijziging gewestreglement. - Elk zijn zeg.

IZEGEM, KM De Blauwe Koppen

Op zaterdag 1 februari 2014 is er om 18 u. vergadering.
Dagorde:
- Binnenbrengen van blad uit groene en rode boek: goed ingevuld.

WAARDAMME, KM De Rooiveldvink

Op zondag 2 februari 2014 is er vanaf 9 u. tot 11.30 u. vergadering in ons lokaal Wara.
Dagorde:
- Inschrijving oude en nieuwe leden, 10 EUR lidgeld; 0,70 EUR
per bondskaart. Vergeet uw inschrijvingsblad niet.
Het bestuur hoopt dat iedereen zich terug laat inschrijven op
deze dag.

GEWESTEN WAREGEM A, B & C

Op zaterdag 1 februari 2014 is er om 16 u. een voorbereidende
vergadering met de drie gewesten van Groot-Waregem, in het
lokaal van De Forstzangers, De Regenboog, Meersstraat 72
te Waregem.
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Dagorde:
- Organisatie van het Kampioenschap van Groot-Waregem.

DENDERHOUTEM, De Meivink

Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 u. bestuursvergadering
en om 10.30 u. ledenvergadering in ons lokaal Rialto, Terlinden.
Dagorde:
- Binnenbrengen ingevulde hoklijsten (groene/rode), vb. 08
D-AVB 001138-003 (jaar/D/AVB/lidnr./volgnr.); ringen vanaf
2012: 12 2,7 AVB-001138-003 (jaar/2,7/lidnr./volgnummer). Briefing eetfestijn. - Aanvraag lidkaarten. - Briefing gewestvergadering. - Allerlei.

MERENDREE, De Nachtegaals

Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 u. vergadering in ons
lokaal de Voetbalkantine, Hansbekestraat te Merendree.
Dagorde:
1. Nieuwjaarswensen en opening van de vergadering door
onze voorzitter Carlos. - 2. Inschrijven leden, alsook nieuwe
leden zijn welkom. - 3. Inbrengen rode en groene registerbladen. - 4. Uitdelen inwendige orde van onze maatschappij.
- 5. Uitdelen van bondskaarten voor 2014. - 6. Uitdelen van
onze speelkalender voor 2014. - 7. Bespreking kalender. - 8.
Sponsors voor zettingen. - 9. Iedereen zijn mening en zijn zeg.
We rekenen op uw aanwezigheid, beste leden.

HOUTHULST, KM De Terrestzangers

Op zaterdag 1 februari 2014 is er van 9 u. tot 12 u. inschrijving
voor alle oude maar ook voor nieuwe leden, in ons lokaal De
Jachthoorn, Eug. De Grootelaan 60 te Houthulst.

REKKEM, Zonder Vrees

Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 u. ledenvergadering in
lokaal Louis te Rekkem.
Dagorde:
- Ingeven rode en groene registers.
We rekenen op jullie aanwezigheid!

WERVIK, KM De Vlaamse Zangers

Dagorde:
1. Welkomstwoord. - 2. Kastoestand. - 3. De volledige kalender
2014. - 4. Reclames kalender. - 5. Allerlei. - 6. Slot en datum
volgende vergadering.

BISSEGEM, KM De Takkeling

Op zondag 2 februari 2014 is er ledenvergadering in lokaal
Koningshof, Plaats 7 te Bissegem.
Dagorde:
- Binnenbrengen rode en groene registerbladen.

GEWEST BRAKEL

Op zondag 2 februari 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering
in De Kartuizer, het lokaal van De Sint-Martinusvink te SintMartens-Lierde.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Opname aanwezigheden. - Inbrengen
groene en rode registers. - Inbrengen verbeterde computerlijsten + 2 EUR per lid. - Inbrengen privacylijsten. - Inbrengen
bondslidkaartlijsten. - Inbrengen formulieren leden die enkel
over een groene register beschikken. - Bespreking eigenkweek. - Allerlei.
Afgevaardigden, allen op post!

OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden

Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 u. algemene vergadering in ons lokaal Vrij Polen, Hoogstraat 39 te Oostrozebeke.
Dagorde:
- Welkomstwoord door onze voorzitter. - Goedkeuring jaarrekening 2013. - Voorstel en goedkeuring begroting 2014.
- Goedkeuring adreswijziging zetel vzw. - Kwijting bestuursleden. - Voorstelling kalender 2014. - Binnenbrengen lijst aangevraagde bondskaarten. - Tevens mee te brengen: rode of
groene registerbladen. Bij twijfel, gelieve uw boeken mee te
brengen. De bestuursleden zullen u helpen om deze lijsten
correct in te vullen.
Beste leden, gezien het belang van deze vergadering rekenen
we ten stelligste op jullie aanwezigheid.

Op zondag 2 februari 2014 is er om 9 u. onze eerste vergadering van 2014, in lokaal Bristol.
Dagorde:
- Inschrijving. - Ondertekenen vogelbestand. - Verslag vorige vergadering. - Verslag vorige gewestvergadering. Speelkalender 2014. - Allerlei.
Beste leden, gezien de belangrijkheid van deze vergadering
rekenen we op uw talrijke aanwezigheid!

RONSE, De Lustige Vinkeniers

ARDOOIE, KM De Lustige Zangers

HULSTE, KM Vreugde in de Zang

Op zondag 2 februari 2014 is er van 9 u. tot 12 u. een speciale
vergadering in ons lokaal De Mythe, bij Ann De Ceuninck.
Dagorde:
- Binnenbrengen en invullen bladen groene en rode registers.
Bij twijfel, breng gerust uw boeken mee, wij zullen u helpen of
het zelf wel doen.
Vrienden Lustige Zangers, allen op post zodat jullie volledig in
orde zijn voor het nieuwe seizoen.

MERKEM, De Molenzangers

Op zaterdag 1 februari 2014 is er vanaf 19 u. inschrijving
voor het nieuwe speelseizoen in lokaal De Stenen Molen,
Iepersteenweg in Merkem.
Prijs: 15 EUR voor het lidmaatschap en 0,70 EUR per speelkaart. Graag uw rood inventarisboek meebrengen.
Iedereen is van harte welkom.

DADIZELE, De Korte Zangers

Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 u. onze eerste vergadering voor het nieuwe seizoen dat voor de deur staat, in ons
lokaal De Kroon, Ledegemstraat 1.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Vooruitzichten nieuw seizoen. - Indienen groene en rode registerbladen. Voor wie het
niet zeker is: breng uw boeken mee en we kijken ter plaatse om
ze in te vullen (dit om schrappingen te voorkomen). - Kalender
2014. - Onze aanstaande kaarting. - Allerlei.
We hopen dat alle leden aanwezig zullen zijn op deze belangrijke vergadering.

SINT-KATHARINA, De Kon. Lustige Zangers

Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 u. algemene vergadering in ons lokaal Langemunte, Winkelsestraat 104, Lendelede,
bij Lieve en Eric.
Dagorde:
- Laatste inschrijving van oude en nieuwe leden. - Laatste aanvraag bondskaarten nieuw seizoen. - Inbrengen van de registers. - Wie gaat er mee naar het aanstaande gewestfeest dat
doorgaat in de Middenstand te Ingelmunster (prijs 30 EUR/
persoon)? - Opgave deelnemers aan ons gratis breughelmaal
in maart, in ons lokaal.
Aan al onze leden een gelukkig en voorspoedig vinkenseizoen
2014.
We hopen u allen op deze eerste vergadering van 2014 te mogen verwelkomen.

ZONNEBEKE, KM De Staalbekken

Eerst en vooral onze beste wensen voor 2014 aan u en uw
familie.
Op zondag 2 februari 2014 is er van 8 u. tot 10 u. inschrijving
voor het nieuwe vinkenseizoen, waartoe wij graag alle leden
uitnodigen, plus binnenbrengen van groene en/of rode registers, in de grote vergaderzaal van OC ’t Zonnerad.
Tijdens de inschrijving kunnen de leden samen met hun gezin,
van 8 u. tot 9.30 u., genieten van een lekker ontbijt, gratis aangeboden door onze maatschappij.
Om 10 u. worden onder de aanwezige leden drie prijzen uitgeloot. Eveneens is er voor alle leden een naturaprijs voorzien.

WAARMAARDE, KM De Boomgaardvink

Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 u. algemene ledenvergadering in ons lokaal ’t Geheim, Oudenaardsesteenweg 371,
Waarmaarde.
Dagorde:
- Binnenbrengen groene en rode registerbladen. - Aanvraag
bondskaarten. - Allerlei.

HARELBEKE-HULSTE, Het Leieverbond

Op zaterdag 1 februari 2014 is er om 10 u. vergadering voor
de vaste bestuursleden van Het Leieverbond, in het lokaal
Molenhuis te Harelbeke.

Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 u. vergadering in lokaal
Marathon, Savooistraat 103 te Ronse.
Dagorde:
- Binnenbrengen van inventaris groene en rode bladen. Bespreking van koning- en kampioenschappen. - Bespreking
van het speelreglement. - Indien iemand nog bondskaarten
nodig heeft, gelieve de namen mee te brengen. - Elk zijn zeg.
Op zondag 2 februari 2014 is er om 9 u. bestuursvergadering
en om 10 u. voor alle leden, in ons lokaal Oud Gemeentehuis
te Hulste.
Dagorde:
1. Welkomstwoord + nieuwjaarswensen door de voorzitter. - 2. Kastoestand. - 3. Laatste dag ledeninschrijving. - 4.
Binnenbrengen inventarislijsten + aanvraag bondskaarten. 5. Voorstellen volledige kalender en kampioenzettingen. - 6.
Allerlei. - 7. verloten naturaprijzen. - 8. Afspraak volgende vergadering + slot.
Het bestuur hoopt u talrijk te mogen begroeten!

POPERINGE, KM Hoop in de Toekomst

Op zondag 2 februari 2014 is er om 9.30 u. vergadering in ons
lokaal Britannia, Ieperstraat 151, Poperinge.
Dagorde:
- Inschrijving van oude en nieuwe leden. - Binnenbrengen van
groene en rode registers. - Aanvraag bondskaarten.
Gezien het belang van deze vergadering verwachten wij al
onze leden!

ZWEVEGEM-KNOKKE, Hoop op de Toekomst

Op zondag 2 februari 2014 is er om 10 u. een algemene vergadering in ons lokaal Uilenspiegel, Avelgemstraat 171 te
Zwevegem-Knokke.
Dagorde:
1. Opening en welkomstwoord door onze voorzitter Erik
D’Hooghe. - 2. Eventueel nog kans tot inschrijving voor 2014.
- 3. Eventueel aanvragen van bondskaarten voor 2014. - 4.
Mededelingen aangaande het nieuwe speelseizoen 2014. - 5.
Inbrengen en ondertekenen registerblad. - 6. Kans tot inschrijving voor de kaas- en wijnavond in maart 2014.
Gezien de belangrijkheid van deze vergadering hopen wij op
de aanwezigheid van ieder lid!

ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink

Op zaterdag 1 en zondag 2 februari 2014 is er, telkens van
9.30 u. tot 12 u., vergadering in ons lokaal Les Tzars.
Dagorde:
1. Binnenbrengen rode en groene registers. - 2. Betalen lidgeld
2014 + aanvragen bondskaarten. - 3. Binnenbrengen aanwezigheidsstrookje feestje 57-jarig bestaan van onze maatschappij.

OEDELEM, KM De Blauwbek

Op zondag 2 februari 2014 is er van 10 u. tot 11.30 u. vergadering in kantine Akkerbolders.
Dagorde:
- Wie zijn lidgeld nog niet vereffend heeft, heeft hiertoe de
mogelijkheid; nieuwe leden zijn steeds van harte welkom. Inbrengen van volledig en goed ingevulde inventarislijsten voor
2014. - Aanvraag bondskaarten.

Gildeleven
WINGENE, KM De Sint-Elooisvink

Nieuwjaarsreceptie
Beste leden, beste vinkeniers, op zondag 2 februari 2014 gaat
de nieuwjaarsreceptie door, waartoe het bestuur jullie graag
uitnodigt, in ons lokaal Den Ondank.
Breng alvast jullie goed humeur mee en de intentie om er in
2014 het allerbeste van te maken.
We starten om 9.30 u. en keren huiswaarts vóór 12 uur.
Twee bestuursleden zijn ter beschikking als ‘responsable old
drivers’ om jullie zonder kleerscheuren, maar met een bobsleutelhanger, terug naar huis te brengen.

Vergeet jullie registers en aangepaste lijst voor de bondskaarten niet mee te brengen.
Maar... vergeet vooral niet dat op zondag 2 februari ons grandioos eetfestijn plaatsvindt. Kaarten kunnen gekocht worden
bij de leden van het bestuur.
Het bestuur

AALBEKE, KM De Sterrezangers

Op vrijdag 31 januari vanaf 18 u., zaterdag 1 februari vanaf 18
u. en zondagvoormiddag 2 februari 2014 vanaf 9.30 u., gaat
de 6de grote witloofkaarting (1ste keuze, ± 700 gr) door, in
ons lokaal De Melkerij, Lauwsestraat 99 te Aalbeke.
De inleg bedraagt 1 EUR en er is een gratis steunactie.
Men is vrij van drank.

OOSTNIEUWKERKE, De Breydelzonen

Uitslag gratis steunactie bij onze jaarlijkse boterkaarting
Winnende nummers:
0310 0187 0615 0685 0965 1015 0091 0596 0135 0534
0202 0281 0731 0808 0982 0371 0072 0407 0711 0495
Prijzen af te halen in ons lokaal De Reisduif, Collimolenstraat
26, Staden-Oostnieuwkerke.
Prijzen niet afgehaald op 15 maart blijven eigendom van De
Breydelzonen.
Nogmaals bedankt aan iedereen die heeft bijgedragen tot het
succes van onze kaarting!

ANZEGEM, De Dorpszangers

Uitslag steunactie kaarting 2014
1. 254
2. 3621
3. 2207
4. 2571
5. 2111
6. 1728
7. 3591
8. 1669
9. 2386
10. 1383
11. 1036
12. 1438
13. 857
14. 1267
15. 1883
16. 1474
17. 1097
18. 2509
19. 1808
20. 2456
21. 2980
22. 2211
23. 1213
24. 1345
25. 3357
Prijzen af te halen bij Marc Liessens, Stientjesstraat 82, Anzegem, tel. 0474/79 81 70.
Met dank aan Gevaert en Dewaele (Ingooigem).

MARIALOOP, De Roodborsten

Uitslag botvinkententoonstelling van 19 januari 2014
Wildkleur in vinkenkooi (11): 1. Norman Schandevyl, Denderhoutem, 93 - 2. Patrick Devriese, Meulebeke, 92,6 - 3. Francis
Soenen, Gits, 92,4 - 4. Patrick Devriese, Meulebeke, 92,2 - 5.
Martin Van Quaethem, Nevele, 92 - 6. Martin Van Quaethem,
Nevele, 91,5 - 7. Daniël Vanpoucke, Dentergem, 90 - 8. Francis Soenen, Gits, 89,6 - 9. Francis Soenen, Gits, 89,4 - 10.
Marcel Galloo, Ingelmunster, 89,2 - 11. Norman Schandevyl,
Denderhoutem, 89 - 12. Patrick Devriese, Meulebeke, 88,6 13. Marcel Galloo, Ingelmunster, 88,4 - 14. Marc Willemyns,
Tielt, 88,2 - 15. Martin Van Quaethem, Nevele, 88.
Mutatie in vinkenkooi: 1. Martin Van Quaethem, Nevele, 93
- 2. Martin Van Quaethem, Nevele, 92,6 - 3. Herman Vanhauwaert, Meulebeke, 92,4 - 4. Patrick Devriese, Meulebeke,
92,2 - 5. Daniël Vanpoucke, Dentergem, 92 - 6. Herman Vanhauwaert, Meulebeke, 91,5 - 7. Francis Soenen, Gits, 91 - 8.
Francis Soenen, Gits, 90,8 - 9. Martin Van Quaethem, Nevele,
90,6 - 10. Daniël Vanpoucke, Dentergem, 90,4 - 11. Martin
Van Quaethem, Nevele, 90,2 - 12. Herman Vanhauwaert,
Meulebeke, 89,4 - 13. Daniël Vanpoucke, Dentergem, 89,2 14. Patrick Devriese, Meulebeke, 88,6 - 15. Francis Soenen,
Gits, 88,2 - 16. Marc Willemyns, Tielt, 88.
Wildkleur in tentoonstellingskooi: 1. Francis Soenen, Gits, 93
- 2. Francis Soenen, Gits, 92,9 - 3. Francis Soenen, Gits, 92,7
- 4. Patrick Devriese, Meulebeke, 92,6 - 5. Patrick Devriese,
Meulebeke, 92,5 - 6. Martin Van Quaethem, Nevele, 92,4 - 7.
Patrick Devriese, Meulebeke, 92,3 - 8. Martin Van Quaethem,
Nevele, 92 - 9. Marc Willemyns, Tielt, 91,5 - 10. Jhonny Vandaele, Beveren-Leie, 91,2 - 11. Marc Willemyns, Tielt, 91
- 12. Martin Van Quaethem, Nevele, 90,5 - 13. Martin Van
Quaethem, Nevele, 90 - 14. Jhonny Vandaele, Beveren-Leie,
89,8 - 15. Jhonny Vandaele, Beveren-Leie, 89,6 - 16. Jhonny
Vandaele, Beveren-Leie, 89,5 - 17. Martin Van Quaethem, Nevele, 89,3 - 18. Martin Van Quaethem, Nevele, 89 - 19. Martin
Van Quaethem, Nevele, 88,5.
Mutatie in tentoonstellingskooi: 1. Martin Van Quaethem,
Nevele, 93 - 2. Martin Van Quaethem, Nevele, 92,9 - 3. Martin Van Quaethem, Nevele, 92,8 - 4. Francis Soenen, Gits,
92,7 - 5. Martin Van Quaethem, Nevele, 92,6 - 6. Martin Van
Quaethem, Nevele, 92,5 - 7. Patrick Devriese, Meulebeke,
92,4 - 8. Martin Van Quaethem, Nevele, 92,2 - 9. Marc Willemyns, Tielt, 92 - 10. Martin Van Quaethem, Nevele, 91,5 - 11.
Francis Soenen, Gits, 91,3 - 12. Francis Soenen, Gits, 91 - 13.
Marc Willemyns, Tielt, 90,9 - 14. Martin Van Quaethem, Nevele, 90,8 - 15. Jhonny Vandaele, Beveren-Leie, 90,6 - 16. Patrick Devriese, Meulebeke, 90,5 - 17. Jhonny Vandaele, Beveren-Leie, 90 - 18. Jhonny Vandaele, Beveren-Leie, 89,8 - 19.
Jhonny Vandaele, Beveren-Leie, 89,6 - 20. Jhonny Vandaele,
Beveren-Leie, 89,5 - 21. Jhonny Vandaele, Beveren-Leie, 89,3
- 22. Jhonny Vandaele, Beveren-Leie, 89,2 - 23. Jhonny Vandaele, Beveren-Leie, 89 - 24. Jhonny Vandaele, Beveren-Leie,
88,8 - 25. Jhonny Vandaele, Beveren-Leie, 88,5.

GEWEST BRUGGE

Verslag vergadering van zondag 12 januari 2014
Omstreeks 9 uur kwamen de afgevaardigden van de maatschappijen in ons lokaal aan. Zo kon onze gewestleider de
receptie starten en dit met een woordje van dank voor Joost
en Julien die er ieder jaar voor zorgen dat we het nieuwe jaar
kunnen starten met een drankje. Ondertussen had onze gewestsecretaris samen met helpende handen van andere vrouwen het ontbijt klaargezet. Ook de mensen van dienst in de
bar mogen we niet vergeten, want die zorgen steeds voor de
koffie bij het ontbijt.
Wanneer iedereen voldaan was, kon men starten met een
korte vergadering en dit gebeurde door het voorlezen van het
verslag van december. Dit werd zoals gewoonlijk stilzwijgend
goedgekeurd.
Martin deed een oproep opdat er toch minstens twee personen per maatschappij zouden aanwezig zijn op 26 januari
2014 in Oud Stuivenberg te Oostkamp, en dit om 9 uur. Iedereen kreeg dan de kans om zijn vragen voor deze vergadering
te formuleren.
De bijlokalen werden genoteerd, de lijst van overledenen ingevuld, alsook het formulier lokaal en speelterrein.
In het kort werd het werkjaar 2014 voorgesteld. Er werden
vaste data voor de gewestvergaderingen genoteerd en dit zoveel mogelijk op de tweede zondag van iedere maand.
Iedereen werd tenslotte een veilige thuiskomst gewenst. Men
kon na deze vergadering nog een tijd bij elkaar vertoeven.
Gewestschrijver, mevr. L. De Clercq
(zie vervolg blz. 12)

12 «HET A.Vi.Bo.-BLAD» WOENSDAG 29 JANUARI 2014

Gildeleven

(vervolg van blz. 11)

KROMBEKE, KM De Jagersvink

Verslag ledenvergadering van zondag 19 januari 2014
Deze eerste vergadering van het nieuwe jaar werd geopend
door de voorzitter met nieuwjaarswensen.
Eerst en vooral dankte onze voorzitter Jean-Pierre alle leden
voor de goede opkomst. Daarna volgde een gratis steunactie
onder alle aanwezigen.
Het kasverslag 2013, een verslag over het kampioenfeest en
over de bestuursvergadering werden meegedeeld.
De speelkalender voor 2014 werd overlopen.
Dit jaar bestaan we 75 jaar, we zullen dit op gepaste wijze
vieren. Alle inlichtingen hierover werden meegedeeld aan alle
aanwezige leden.
Het volgende punt was het betalen van het lidgeld, de bondslidkaarten en voor sommigen de aangevraagde kweekringen.
De groene en rode inventarissen werden binnengebracht.
Nog enkele aandachtspunten voor het komende speelseizoen
werden door onze voorzitter Jean-Pierre toegelicht.
Secretaresse, C. Carlé

GEWEST WAKKEN

Verslag gewestvergadering van 12 januari 2014
Op het gestelde uur kon de gewestleider de vergadering openen met het welkomstwoord en de beste nieuwjaarswensen
voor iedereen. We hopen zoals altijd op een gezonde samenwerking in het gewest, de vinkensport ten goede.
De paspoorten werden ondertekend. De speelkalender werd
nog eens nauwkeurig nagezien, alles bleek zoals voorzien.
Daarna werden ook de bijlokalen aan de gewestleider doorgegeven; die adressen zal hij zo spoedig mogelijk naar het
secretariaat A.Vi.Bo. sturen.
Dan kwam het punt ‘bespreking binnenbrengen van de registerbladen en de samenvattende lijsten’ aan bod. Alles zal binnen zijn tegen de volgende gewestvergadering.
Het drukken van de speelkalender: daarin zal grote vernieuwing komen. Meer daarover op de volgende samenkomst.
Ook het gewestkampioenschap zal een vernieuwing ondergaan wat betreft de geschenken en allerlei.
Het schrijven van de Raad van Bestuur i.v.m. de vergadering
te Deinze kwam op tafel. Iedereen zal zijn best doen daar aanwezig te zijn.
Het kasverslag was weerom geen probleem.
Zo werd weer een verstandige gewestvergadering afgesloten met een gezellig babbeltje en een drink op een gezond
Nieuwjaar 2014. Nogmaals de allerbeste wensen aan iedereen, bedankt en tot ziens.
D. Schelstraete

GEWEST DEINZE

Verslag gewestvergadering van zondag 19 januari
Deze vergadering ging door in het lokaal van De Klokkezangers.
De voorzitter opende de vergadering om 9.30 u. stipt en wenste iedereen een gelukkig Nieuwjaar.
Bij de gebruikelijke aanwezigheidsopname bleek dat iedere
maatschappij vertegenwoordigd was.
Als eerste punt hadden we het aftekenen van de paspoorten
van afgevaardigden en gewestelijke zangkeurders. Deze werden door de voorzitter ondertekend.
Vervolgens hadden we het aansluiten van de gewesten. Er
werd door iedere maatschappij 5 euro betaald.
Bij het punt ‘zetting stad Deinze’ deelde de voorzitter mee dat
alles in orde is.
Dan werd het kasboek ondertekend door de afgevaardigden
en de voorzitter. Hierna betaalde de voorzitter het A.Vi.Bo.blad aan de gewestschrijver en de hulpgewestschrijver.
Bij het punt opgeven van namen van overleden leden, werden

er drie namen gemeld, namelijk Daniël Buyze, Etienne Regge
en Vera Demeulenaere.
De voorzitter overhandigde de speelkalender 2014 aan de
afgevaardigden van de maatschappijen en deelde mee dat
er op zondag 26 januari een vergadering voor de gewesten
doorgaat in zaal ter Wilgen.
Daarna hadden we het punt allerlei. De afgevaardigde van De
Klokkezangers deelde mee dat er binnenkort een mosselsouper zou doorgaan in zaal De Engel te Deinze (St.-MartensLeerne).
Tenslotte kon de voorzitter de punten en datum voor de volgende vergadering meedelen en deze vergadering sluiten.
Gewestschrijver, F. Van de Putte

!

Rouw
Rouw // Herstel
Herstel // Feest
Feest
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Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- HOUTHULST, De Sint-Omerzangers, Eduard Van Droogenbroeck, stiefvader van Sandra Fleurinck en schoonvader van
gewestleider Eddy Vermoortele.
- BELLEGEM, De Lustige Vinkeniers, Martha Vermeulen,
moeder van ons trouw spelend lid Noël de Groote.
- MOORSLEDE, KM De Vrije Vinkeniers, Georges Algoedt,
schoonbroer van lid Walter Froyman, halfbroer van leden
Patrick Galle en Martine Deleu, nonkel van Catherina Carrein.
- BELLEGEM, De Cristalzangers, Paula Bekaert, zuster van
trouw spelend lid Sylveer Bekaert.
- WAREGEM, De Carmelzangers, dhr. Raymond Adam,
schoonvader en vader van bestuursleden Frank Vroman en
Marijke Adam.
- DEINZE, De Drieszangers, trouw spelend lid Daniël Buyze.
- SINT-ELOOIS-VIJVE, KM De Statiezangers, Godelieve
Claerhout, schoonzus van spelend lid Jozef Desloovere.
- BELLEM, KM De Oost-Vlaamse Zangers, broer van steunend lid Martine Jegers, schoonbroer van Luc Van Huffel.
- ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink, spelend lid Willy
Pottier.

Zoekertjes en Advertenties

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- OEDELEM, KM De Blauwbek, Josée De Kimpe, echtgenote
van trouw spelend lid Patrick Goethals.
- ZARREN, De Herrezen Bosvogel, trouw spelend lid Gilbert
Deseure; Eliza Andries, grootmoeder van trouwe leden Bjorn
Lepoutere en Sophie Van Damme; lid Jolien Lepoutere.
- DEERLIJK, Kon. Recht Voor Allen, echtgenote van trouw lid
Frans Soenens; alle zieke leden en hun familie.
- GEWEST DEERLIJK, Het Drieverbond, alle zieke leden en
hun familie.
- ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink, spelend lid Roger
Maene.
- WERVIK, KM De Vlaamse Zangers, trouw lid Guy Vereecke;
Vera Pinoy, echtgenote van trouw lid Patrick Lamblin.
- MEULEBEKE, KM Recht Voor Allen, spelend lid Willy
Ceenaeme.
- ZINGEM, KM De Scheldevink, schatbewaarder/secretaris
Luc Dhont en spelend lid Carlos Dhont.
- OOSTKAMP, De Stuivenbergzangers, onze secretaris
Etienne Derycker.
- WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst, trouwe leden Leopold
Devos en Kurt Depaepe.
- HARELBEKE, KM Jong Maar Moedig, onze trouwe leden
Katrien Vanluchene en Frans Migneau.
- EDEWALLE-BOSSCHEDEWEGE, KM De Bosvink, trouw
spelend lid Arseen Laleman.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- EMELGEM, De Kon. Sint-Jansvrienden, Aureline, dochtertje
van trouw lid Katrien Verduyn en kleinkind van trouw lid Eric
Verduyn.
ZIJ VIERDEN HUN 50e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- NEDERENAME, KM De Boomgaardvinken, trouw spelend
lid en vroegere gewestleider gewest Oudenaarde Raphaël
De Roose en echtgenote, tevens oud-spelend lid Andrea Van
Lierde.

BEDANKINGEN
- BELLEM, Elk Zijn Recht, voorzitter Albert Claeys en familie
bedanken alle vinkeniers en vrienden voor hun aanwezigheid
op de begrafenis van zijn echtgenote Maria Bouilliaert.
- GEWEST HOUTHULST, wij, Sandra en Eddy, bedanken allen die hun deelneming betuigden bij het overlijden van onze
vader en schoonvader.
NIEUWJAARSWENSEN
- ZARREN, De Herrezen Bosvogel, het bestuur wenst al haar
leden en hun familie een gelukkig Nieuwjaar.

ZONDAG 2 FEBRUARI 2014
VINKEN- EN KOOIENTENTOONSTELLING
- EREMBODEGEM, KM De Hogewegvink. Vinken- en kooiententoonstelling op zondag 2 februari 2014 om 9.30 u., in
lokaal sporthal Denderdal, Kortestraat 14. Vooruit 175 EUR.
10 reeksen. Gratis plant en koffiekoeken per deelnemer bij
inschrijven. 25 EUR voor winnaar klassement per 5 vogels.
Inschrijven kan vooraf en de dag van de tentoonstelling zelf,
van 6.45 u. tot 7.45 u.
ZATERDAG 8 FEBRUARI 2014
RUILBEURS
- RUMBEKE-BEITEM, KM De Goudvink. 2de grote ruilbeurs
op zaterdag 8 februari 2014 van 7 u. tot 12 u., in lokaal De
Ketting, Meensesteenweg 713. De inkom is gratis. Iedereen
is welkom!
ZONDAG 9 FEBRUARI 2014
BOTVINKENTENTOONSTELLING
- DEINZE, KM De Durvers. 22ste botvinkententoonstelling,
kampioenschap van Leie en Schelde, op zondag 9 februari
2014 om 9 u., in lokaal Brielpaviljoen, Lucien Mathyslaan.
Inleg 1,50 EUR. Prijzen per 3/4 tal. Af bloemen 0,75 EUR.
Voor iedere gezette vogel is er een bloem voorzien. Inschrijven van 7 u. tot 9 u.

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Vergadering
Raad van Bestuur A.Vi.Bo.
De maandelijkse vergadering gaat door op zaterdag 8 februari 2014 om 13.30 u. in lokaal ‘Au Damier’, Stationsplein te Roeselare.
Dagorde:
- Verslag vorige vergadering
- Afsluiting boekjaar 2013
- Aansluitingsformulieren gewesten en maatschappijen
- Kweekproject
- Herinneringsbrieven abonnees A.Vi.Bo.-blad
- Binnenbrengen inventarissen
- Bijlokalen 2014
- Voorbereiding vergadering gewesten van 16 februari
- Voorbereiding Algemene Vergadering
- Huldigingen Algemene Vergadering
- H. Mis voor onze overledenen te Dentergem
- Briefwisseling en diversen
- Stuurgroepen
De A.Vi.Bo.-voorzitter,
Gino Welvaert

Kampioenschap van België
2014

Een vinnig vogeltje
De voor ons bekende vogel, ‘de vink’, heeft zijn streeknamen
zoals blauwkop, schildvink vanwege de witte schoudervlek, of
botvink afkomstig van bot, de bladknop van nieuwe uitbottende knoppen van bomen in het voorjaar die deze vogel graag
eet. Ook kreeg hij de naam boekvink = beukenvink, daar zij
van beukennootjes houden.
De wetenschappelijke naam van de vink is Fringilla coelebs.
De genusnaam Fringilla is in het oud-Latijn een niet duidelijke
vogelnaam. Frigere (Latijn) betekent gillen, krijsen of piepen.
Friguttire (Latijn) betekent tjilpen of zingen. De naam coelebs
betekent ongehuwd, zowel voor een weduwnaar als voor een
jonge man.
Linnaeus gaf in 1758 alle toen gekende levende dieren en
planten hun wetenschappelijke naam en noemde de vink coelebs omdat hij van mening was dat de popjes naar het zuiden
trokken en de mannetjes tijdens de winter in het broedgebied
bleven. Het is een zangvogel die bekend staat om zijn strijdlust. Tussen maart en augustus zingen zij om het hardst om
zo hun territorium te verdedigen en wijfjes te lokken. Een vinnig vogeltje waarmee men zangwedstrijden organiseert. Stijn
Streuvels beschreef deze zangwedstrijden als volgt:
“De vinkensport is een liefhebberij, waarin menschen van
geringe stand een aangenaam en eerlijk verzet vinden, dat
onbaatzuchtig is, zonder geldverspilling, waar ieder met eenvoudige middels kan aan meedoen... geen ding dus om er de
wereld mede te veroveren of grootsche plannen uit te voeren,
het is en blijft een liefhebberij tusschen vinken en vinkeniers.”

Editoriaal
Wie heeft het niet over die uitblijvende winter?
Zelfs gerenommeerde weermakers begrijpen maar niet dat ondanks de krachtige anticycloon boven Noordoost-Europa, wij
aan kou en ellende blijven ontsnappen.
En dat de natuur zo stilaan van slag is, daar kijken we nauwelijks nog van op.
Bijzonder zeldzaam dat slechts een paar zonnige dagen zullen volstaan om de hyacint, die in het hartje van de plant
vandaag haar schoonheid verbergt, te doen openbarsten. Dat krokussen op warme plekken uitermate vroeg durven boven
piepen, is niet zo uitzonderlijk. Ook madeliefjes schuwen niet echt de vrieskou. Doch, dat tulpen een flinke vuist hoog
boven de grond staan, de bloembotten van de camelia neigen open te springen en, tot ergernis van hooikoortspatiënten,
de hazelaar en els stuiven, is meer dan ongewoon.
En hoe schitterend pronkt de edele halfbroer van laatstgenoemde, de toverhazelaar. Die heeft immers zijn naam niet
gestolen. De uiterst fragiele bloesems van deze prachtige cultivar die nauwelijks vorst verdragen, kunnen slechts zeldzame
jaren bewonderd worden. Met het uitblijven van zware winterkou lukt het dit jaar echter wonderwel. De gele variëteit
wordt door niet ingewijden wel eens meer verward met forsythia en zelfs ook met gele kornoelje. De rode dan weer, naar
persoonlijke smaak de meest flatterende cultuurvariëteit onder de hazelaars, daar wordt een mens echt stil van.
Een derde winter op rij, blijven opvallend veel reeds kibbelende botvinken bij ons dwalen. Zou hier de wereldwijde
klimaatverandering dan toch een vinger in de pap hebben? Ook foeragerende kepen, vinkachtigen uitermate kleurrijk
doch, omwille van hun asociaal gedrag weinig gekweekt, hebben zich als dwaalgasten op meerdere plaatsen, vooral in
de buurt van inmaakkuilen en verzopen maïsvelden, onder de vele vinken geschaard. Raar maar waar, de barmsijzen
een maand terug plots massaal aanwezig in mijn regio, zijn even heimelijk als ze kwamen, ook weer verdwenen. En
putters, eerder beschreven als de vogels die het landschap veroveren, vliegen in mijn buurt haast zo talrijk als mussen.
Met hun voorliefde voor olierijke zaden zijn deze kleurrijke vogels niet weg te slaan uit elzen en berken. Ook en vooral
de hemelhoge cipressen bekoren hen. Er valt duidelijk wat te snoepen op de overjaarse zaadhulzen van deze wuivende
coniferen. Bijna niet te geloven, maar eksters, duidelijk sinds dagen in koppel en gekend als extra vroege broeders zoeken,
gedreven door natuur, reeds naar een geschikte nestplek in kruintoppen van de hoogste bomen. Ook heggenmussen maken
zonder gêne elkaar het hof.
Nog minder te verklaren is het roffelen van de groene specht laatste week van januari. Ja, de groene!
Een geoefend oor weet duidelijk het getrommel van de groene en grote bonte specht te onderscheiden. Deze laatste staat
immers bekend als de roffelaar bij uitstek en houdt met een veel frequentere snavelslag zijn communicatiespel heel wat
langer aan. En de bosduif, die zit met onmiskenbare treurnis op de dakrand duif te wezen. Anderhalve meter uit een
doorgeschoten taxusboom ligt na de alles vernietigende windstoten van voorbije dagen, haar roemloos en door kauwen
leeg gezopen broedsel in het gazon.
Inmiddels gaat het met onze zangers de goede kant op en wordt naast prevelen heel wat meer en duidelijk overtuigend
gepinkt. Drift ontwaakt! Aanhangers van licht voederen in wintertijd, overigens nieuwste trend door dr. Ghysels gelanceerd
op jongste kweekcongres, blijven nu in zelfde lijn doorgaan. Weliswaar is dergelijk handelen moeilijk verenigbaar met
het menselijke aanvoelen, doch onderzoek en ook wel logica wijzen erop dat in voorbereiding op het aankomende seizoen
kweek- en zangvogels, net als exemplaren in de natuur, beter scherp staan. Het zal duidelijk wezen dat zang- en kweekdrift
kort bij elkaar liggen. Wie zwaar voederen nog altijd niet laten kon, houdt er nu best onmiddellijk mee op. Vogels die te
loom en te rond werden opgekooid achteraf in conditie brengen, is een bijzonder moeilijke opdracht. Dat ondervond, tot
scha en schande, menig speler.
Intussen ligt de nationale vogelteldag achter ons. Voor de doorsnee sterveling een dag als een ander. Zelf bekijk ik dit als
een moment van collectief enthousiasme en delen in het feest dat leven heet. Aan dergelijk gebeuren ken ik echter geen
grote ornithologische waarde toe. Als mijn buurman het heeft over de prachtige goudvinken in zijn tuin, verwart hij deze
met gewone botvinken. Probeer zo iemand maar te overtuigen van zijn ongelijk! En wanneer Leki van ‘de madammen’
op radio2 zich beklaagt dat zo weinig roodborstjes nog te spotten vallen, dan ontbreekt duidelijk enige research. Anders
had ze geweten dat dit ‘pikante vogeltje’ dixit Toon Hermans, een territorium baasje is en dus uitsluitend als enkeling
opereert. Nog een straffe! Zelfs op Kerstmis blijft bij een buitenopname van de populaire soap ‘Thuis’, de boerenzwaluw
maar kwetteren! Gelet op de vaak zwakke ornithologische kennis van de doorsnee spotter, worden telresultaten dan ook
best met meer dan één korreltje zout genomen.
Toch enige hoop!
In het meersengebied kort in mijn buurt, zijn steeds vaker groepjes jeugdigen vergezeld van een gemotiveerde leerkracht,
op stap. Met een warm hart en vol enthousiasme wordt in weer en wind aan natuurstudie gedaan. De ernst waarmee dit
gebeurt, verraadt dat zo’n activiteit bij het overgrote deel van de jongeren aanslaat. Dit biedt ongetwijfeld hoopgevend
perspectief. En die enkele ongeïnteresseerde slenteraars achteraan, die vormen nu eenmaal ook mee, de ‘som’ van onze
samenleving.
Gelukkig zijn we met z’n allen verschillend en is dit aardse bestaan toch niet zo’n tranendal.

Noël Declercq

(zie vervolg blz. 2)

Zangvoordracht
GEWEST OOSTNIEUWKERKE
Op zondag 9 februari 2014 worden alle vinkeniers en vinkeniersters van het bovenvermelde gewest uitgenodigd op de
zangvoordracht die zal plaatsvinden in lokaal De Ketting,
Meensesteenweg 713 te 8800 Beitem. Aanvang om 9 uur.
Aansluitend aan voornoemde voordracht tracht een panel
van deskundigen antwoord te geven op de ingezonden vragen, wat is de beste methode om geldige zang aan te leren
aan onze kwekelingen.
Het spreekt voor zich dat alle geïnteresseerde liefhebbers
en belangstellenden van andere gewesten ook van harte
welkom zijn.

Onze kwekelingen zingen soms niet zoals ze gebekt zijn...
Bijna iedere vinkenkweker heeft het al wel eens meegemaakt
dat sommige kwekelingen iets zingen waarbij je niet meer
weet of er een vink of één of andere insecteneter in de kooi
zit. Naar mijn mening zijn er drie dingen die de oorzaak kunnen zijn voor dat probleem.
Toen ik twintig jaar geleden begon te kweken, was dat in één
grote volière met één koppel vinken dat gans het jaar samen
bleef. De man was geen rasvogel, maar had wel twee mooie
bogaardliedjes. Ieder jaar bezorgde dit koppel mij een tiental
nakomelingen, waarvan dikwijls de helft mannetjes, die nagenoeg bijna altijd de twee liedjes van hun vader zongen. Die
vader zat veelal op de rand van het nest te slepen en liedjes te

zingen, en was ook volop luid aan het zingen nadat de jongen
hun nest hadden verlaten tot op het moment dat zij gespeend
werden. Af en toe hoorde ik in de nazomer van hun geboortejaar al enkele jongen hun eerste voorzichtige liedjes zingen.
Slechts een paar jongen zongen maar één liedje van hun vader en in die vijf jaar dat ik met dat koppel gekweekt heb, heb
ik amper één vogel gehad die zijn liedje niet kon uitzingen.
Ik heb dan die volière afgebroken en daar drie boxen geplaatst
van 2 m x 2 m x 1 m. In het voorjaar kweekte ik met één popje
per box. De man was een rasvogel maar met ongeldige zang.
Wanneer de popjes wepel waren, mocht hij die sporen en onmiddellijk daarna werd hij terug in zijn speelkooi geplaatst en
ver van alle andere vinken gezet.
(zie vervolg blz. 2)
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van imitatiegedrag.
Vanaf de 18de eeuw werden vinken verblind. Men ging er –
onterecht – van uit dat vinken die niets zagen, beter zongen.
In principe waren blinde vinken niet volledig verblind; door het
toegeplakte oogvlies konden ze nog licht waarnemen. Zij werden in de kenmerkende ‘kattebete’ of ‘katteknijzer’ gehouden,
een open kooi met dubbele tralies om katten op afstand te
houden.

8900 Ieper
8900 Ieper

Raad van Bestuur A.Vi.Bo. en Redactieraad:
Erevoorzitter - medewerkend erelid:
Noël Vlaminck, Dentergemsestr. 77
8780 OOSTROZEBEKE
Voorzitter:
Gino Welvaert, Esdoornlaan 41

9860 SCHELDEWINDEKE

Ondervoorzitters:
Luc De Schrijver, Kuwaardestraat 16
Rik Tanghe, Mexicostraat 53a
Bestuurders:
Marc Vantieghem, Sparrenlaan 22
Jan Hollevoet, Elverdingestraat 33
Noël Devolder, Waterlelielaan 6
Marnix Moerman, Steenovenstraat 21

9800 DEINZE
8480 ICHTEGEM
8553 OTEGEM
8900 IEPER
8520 KUURNE
8520 KUURNE

Woordvoerder A.Vi.Bo. - medewerkend erelid:
Filip Santens, Elsdreef 7
8790 WAREGEM
Erevoorzitter Officiële Zangkeurraad:
Frans Declerck, Jasmijnenstraat 16

8710 WIELSBEKE

Voorzitter Bondsraad - medewerkend erelid:
Noël Declercq, Weidestraat 394
8310 ASSEBROEK
De inzenders zijn aansprakelijk voor hun bijdragen - De handschriften worden niet teruggegeven - Naamloze brieven worden geweigerd - de A.Vi.Bo. v.z.w. is niet aansprakelijk voor
reclameteksten - Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing voorbehouden - De
redactie houdt zich het recht voor de ingezonden bijdragen te weigeren, in te korten of te
wijzigen (A.Vi.Bo.-statuten, art. 14,28 en reglement Inw. Orde VIII).

Kampioenschap van België
2014
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De kenmerkende ‘kattebete’.

Maatregelen genomen
In 1909 besloot de Ieperse gemeenteraad ten gevolge van het
toenemende protest om de subsidie voor een vinkenzetting
tijdens de Ieperse Tuyndagviering in te trekken, een voorstel
van gemeenteraadslid Begerman. Ook sommige vinkeniers
keerden omwille van het verblinden van de vinken de vinkensport de rug toe, al vormden zij een uitzondering.
De Eerste Wereldoorlog zorgde voor een onderbreking van
de vinkensport. Het toenmalige epicentrum, de Westhoek en
Noord-Frankrijk, lag immers midden in de frontstreek. Bovendien waren de Duitsers sterk gekant tegen het vangen en
verblinden van vogels. Ze schreven in verscheidene steden
verordeningen uit die dergelijke praktijken verboden.
Dit was de druppel die voor veel vinkeniers de emmer deed
overlopen. Afgeschrikt door die strenge maatregelen, deden
ze hun blinde vinken van de hand en schakelden over naar
het spelen met ziende vinken. Camiel Erffelynck uit Gent experimenteerde in 1916 met een speciaal ontworpen kooi. Het
ging om een gesluierde kooi waarin een ziende vink geplaatst
werd. Een jaar later gaf hij in zijn tuin voor een groep vinkeniers een demonstratie van die nieuwe speelwijze, met goed
resultaat.
Bij wet verboden
Na 1918 bloeide links en rechts de vinkensport weer op. De
maatregelen van de Duitsers werd teniet gedaan en – hoewel
op verscheidene plaatsen met ziende vinken gespeeld werd
– de verblinde vinken deden hier en daar terug hun intrede,
maar niet voor lang. Na de Eerste Wereldoorlog groeide het
protest tegen het blind maken van vinken nog aan, dit mede
door het medeleven dat verblinde soldaten – slachtoffers van
de gasaanval – opwekten.
In 1921 werd het verblinden van vinken definitief bij wet verboden. Diezelfde wet bepaalde ook dat vinken niet meer gevangen mochten worden om op te eten. Ze konden enkel nog als
kooivogels gehouden worden. Zangwedstrijden met vinken die
al blind waren, mochten wel nog steeds gehouden worden. In
1923 demonstreerden oorlogsblinden hiertegen. Hun protest
bereikte zijn doel. In 1924 kwam er een verbod op het vervoer
van verblinde vinken en was het gebruik volledig uitgestorven.

Een vinnig vogeltje.

Strijdlustig
De oorsprong van het houden van vinken voor hun gezang,
ligt in de late middeleeuwen. Toen waren jacht, vis- en vogelvangst voorbehouden aan de adel. Enkel de machtige steden
ontsnapten aan deze adellijke wetgeving: net buiten de stadsmuren mocht men tijdens de toegestane periodes vogels vangen en verhandelen. Zo ontstonden al snel stedelijke vogelmarkten, waar allerlei vogels – waaronder vinken – en klein
wild als lekkernij werden verkocht. Vanaf de zestiende eeuw
verenigden handelaars in klein gevogelte en de vogelvangers
zich in gilden. Ze werden ‘vynckenaers’ genoemd.
De lokvogels die ze gebruikten bij de vangst, werden in gevangenschap gehouden tijdens de periodes dat de vangst niet
toegestaan was. Waarschijnlijk merkte men op dat de mannetjesvink heel strijdlustig is en begon men onderling zangwedstrijden te houden met de lokvogels. In de zeventiende
eeuw ontstonden vinkeniergilden met als voornaamste doel:
het organiseren van vinkenierwedstrijden.
In 1795 annexeerde Frankrijk de Oostenrijkse Nederlanden,
waartoe Vlaanderen toen behoorde. In de geest van de Franse Revolutie werden ook bij ons de adellijke voorrechten afgeschaft. Plots mocht iedereen naar hartenlust vogels vangen,
ook op het platteland. Dit betekende de start van een lange
bloeiperiode voor de vinkensport.
De gevangen vogels waren vooral trekvogels. Het vangen van
inheemse boomgaardvinken gebeurde ook wel, maar dikwijls
buiten de toegestane vangstperiode, dus illegaal. De gevangen vogels moesten achteraf de juiste zang aanleren vooraleer ze konden deelnemen aan wedstrijden. Om dat te bereiken, zette men ze in de buurt van een ervaren vink, ‘leermeester’ genaamd. De zang is immers voor een stuk het resultaat

Naar de kweek
In 1972 werd de vangst onder druk van de natuurliefhebbers
verboden. De vinkeniers waren voortaan aangewezen op de
wettelijke toegestane ‘bevoorrading’. Per jaar schreef de overheid een vangquotum uit. De controle gebeurde met pootringen, die verdeeld werden onder de vinkenverenigingen. Het
protest tegen de vangst bleef duren, met als gevolg dat de
vangst in 2003 volledig werd verboden.
“Dat was heel spannend. We zaten in een kotje gecamoufleerd met takken, te luisteren naar de vinken die afkwamen.
Als vogelliefhebber kende je het geluid dat de vogels maakten,
zonder dat je die zag! Je hoorde hen aankomen, je hoorde zijn
lokroep... Maar dat is voorbij, dat vogelvangen. Het is gedaan,
ik heb het heel graag gedaan... maar het is gedaan!” Zo was
het voor alle vinkeniers.
Veel vinkeniers zagen de afschaffing van de vogelvangst als
de doodsteek van de vinkensport. Maar de vinkeniers zetten
dapper door en bereidden zich voor op de kweek.
De kweek van botvinken is immers niet eenvoudig. Om te
beginnen is het moeilijk succesvolle kweekkoppels samen te
stellen. Daarnaast hebben ze eivoer, buffalo- en pinkywormen,
kalk, mineralen en vitaminen nodig. Zoals geschreven, is de
vink een zeer agressieve vogel en komt partnergeweld veelvuldig voor. Daarom werd geïnvesteerd in kleine of grote, eenvoudige of dure kweekruimten met meerdere compartimenten
waarin de nesten minder worden verstoord. Vinkeniers zijn
realistisch genoeg en beseffen dat ze na de zoveelste uitdaging er opnieuw het beste van moeten maken.
Uit de vele discussies met andere vinkeniers heeft men de nodige conclusies getrokken. Kennis, verzorging en kweekmateriaal worden uitgewisseld om te streven naar sterke, gezonde
en prestatiegerichte kwaliteit waarbij reeds verschillende kleuren aan bod zijn gekomen. Deze kant willen we op!
Om onze vinkensport, een Vlaamse volkssport en een eeuwenoude traditie, verder te zetten, zou het goed zijn om er
tijdens het weekend van 28-29 juni op het Nationaal Kampioenschap van België in het gewest Ieper – de bakermat van
onze vinkengeschiedenis – een verlengstuk aan te breien.
Een goede zaak voor iedereen die van vinken houdt!
Bron: CO7-cultuurdienst

M. Fieuw

Onze kwekelingen zingen
soms niet zoals ze gebekt
zijn...


(vervolg van blz. 1)

Met deze kweekmethode kreeg ik problemen met mijn kwekelingen om hen zang aan te leren. De tijd dat zij in de volière
verbleven, hadden zij nu immers geen zang gehoord, niet in
het nest en evenmin in de periode na het uitvliegen tot zelfstandigheid. Na ongeveer dertig dagen haalde ik de jongen
uit de boxen om ze in een gezamenlijke volière op zolder te
steken. Dan pas hoorden zij hun eerste vinkenliedjes van mijn
leermeester. In de nazomer zaten zij ook wel te slepen, maar
nooit geen liedjes te maken of proberen te zingen. Zij hadden
het tijdens hun opgroeien nooit gehoord en hadden het dus
niet kunnen leren. Het was nooit tot in hun kleine hersenen
doorgedrongen. Bij gelijk welke diersoort worden geluiden
steeds zéér vroeg aangeleerd.
Zo komt het dat ik in het voorjaar dikwijls de helft van mijn
kwekelingen moest weg doen omdat zij geen vinkenzang konden zingen. Sommigen zongen soms rare geluiden die niets
met een vink te maken hebben, terwijl anderen wel vinkenzang zongen, maar dan dikwijls ongeldig. Ze hadden problemen om de ‘wie’ in de slotzang juist te zingen.
Al enkele jaren zet ik tijdens de kweek een leervogel in de
inkom van mijn boxen, en daarmee heb ik al betere resultaten
bekomen. Maar, de oplossing is en blijft volgens mij kweken
met een man met geldige zang die tijdens het kweekseizoen
bij het popje blijft. Voor de kweker is dit ook veel gemakkelijker
want de kweekman iedere keer in de volière laten en hem er
telkens weer uitvangen, is wel tijdrovend.
Een tweede oorzaak is de kwekelingen willen verleren met
veel te korte computerliedjes, het moet nog vinkenzang zijn
die je in de natuur kunt horen. Vorige zomer, vóór aanvang
van een vinkenwedstrijd, zong de vogel die ik moest tekenen
een liedje dat juist open en toe ging. Ik vroeg de eigenaar of
hij daarmee goed kon verleren, zijn antwoord was kordaat:
“Neen”. Waarop ik reageerde: “Moest ik vink zijn, zou ik dat
ook niet willen leren!”
Persoonlijk vind ik het jammer dat je met zulke korte zangen
probeert te verleren. Wij steken zoveel tijd en energie in onze
kwekelingen om ze op stok te krijgen, en doordat zij deze
computerzang niet willen aanleren, zijn zij dan waardeloos
geworden.
Een derde reden is verleren met een cd waarop vier of meer
verschillende liedjes staan. Twee liedjes is meer dan genoeg
en regelmatig een pauze inlassen zodat de kwekelingen dan
zelf de tijd hebben om te proberen de liedjes na te zingen.
Het zal wellicht altijd moeilijk én voor ons een uitdaging blijven
om onze kwekelingen de goede zang aan te leren, maar wij
kunnen wel veel problemen zelf vermijden of voorkomen.
Tot slot wil ik nog twee data vermelden om zeker te onthouden:
- Op zaterdag 8 februari 2014 is er van 7 u. tot 13 u. in zaal
De Ketting in Beitem (Rumbeke) een vogelverkoop, met
als het kan zoveel mogelijk vinken.
- Op zondag 9 februari 2014 is er van 9 u. tot 12 u., eveneens
in zaal De Ketting, een zangvergadering met drie panelleden, en dit in samenwerking met de Raad van Bestuur
A.Vi.Bo.
Beide dagen zijn een organisatie van KM De Goudvink Beitem.
Roger Alliet

MEULEBEKE, KM Niet Rijk Maar Recht

Nieuw parcours

Het speelseizoen 2014 staat voor de deur.
Jaren hadden wij ons vast parcours in de ter Borchtlaan,
zowel de zondagen als de weekdagen. Maar nu, door werkzaamheden en wijzigingen van de ter Borchtlaan, is het niet
meer mogelijk om daar vinkenzettingen te organiseren.
In samenspraak met het gemeentebestuur en ons bestuur
zijn we tot een akkoord gekomen voor een parcourswijziging.
Deze wijziging zal, vanaf volgend speelseizoen 2014, doorgaan in de Ventstraat. Dit is een evenwijdige straat met de
randweg van Meulebeke naar Tielt. Praktisch kunnen wij starten met nr. 1 vanaf het containerpark (IVIO). Deze straat is
700 meter lang en 5,1 meter breed (zonder verkeer, daar er
slechts één huis staat).
We hopen op een gunstig advies van onze liefhebbers voor
de toekomst, zodat wij een evaluatie kunnen maken na enkele
zettingen. Want, beste liefhebbers, zoals u allen weet, is het
tegenwoordig moeilijk om een mooi parcours te vinden. Wij
zullen moeten roeien met de riemen die we hebben.
Wij wensen ook nog aan zowel onze leden alsook niet-leden,
een mooi speelseizoen voor 2014.
Het bestuur
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Hier is ‘t!

GEWEST ZULTE

Onze kampioenenviering

Gewest Gent:
KM De Lindezangers Sleidinge

Gesticht
In 1959 werden de ‘Sint-Jorisvogelvrienden Sleidinge’ door
‘De Lindezangers’ opgevolgd en van 1958 tot 1967 waren
ze te gast in café De Linde. Vervolgens ging de reis naar ‘De
Weststraat’, ‘Gouden Hoofd’ en ‘Spiegelhof’.
Op 24 november ging het gewestfeest door in lokaal Calypso
te Zulte. Om 9 uur werd de zaal klaargezet om iedereen in de
beste omstandigheden te kunnen ontvangen.
Om 11.30 u. begonnen de eerste liefhebbers van de 72 de
zaal binnen te komen. Iedereen werd voorzien van voldoende
aperitief. Daarna staken wij onze voeten onder tafel om te genieten van een heerlijke maaltijd. Er was zeker voldoende voor
iedereen.
Omstreeks 14 u. kwamen de inrichters van het Kampioenschap van België binnen om hun zelfklevers aan de man te
brengen en iedereen uit te nodigen naar het kampioenschap.

Daarna werd het stilaan tijd om de gewestkampioenen Frans
Blondeel (voormiddag) en Luc Veys (namiddag) en de andere
laureaten te huldigen en in de bloemetjes te zetten. Ook kreeg
iedereen die aan de zes gewestzettingen deelnam een mooie
orchidee.
De namiddag werd afgesloten met een gezellig samenzijn
waarna iedereen huiswaarts trok, de ene al wat vroeger dan
de andere.
Nogmaals proficiat aan de kampioenen en de laureaten!
De gewestschrijver, Luc

Huidig lokaal
Noodgedwongen verhuisde men nog eenmaal en kozen ze
voor vzw ’t Klokhuis achter de kerk. Dit is een prachtige locatie met veel ruimte en zalen voor vergaderingen en feesten.
Er is voldoende parking in de onmiddellijke omgeving en het
parcours is op een boogscheut.
De inschrijving en prijsuitreiking gebeuren meestal in het cafégedeelte voor de gewone zettingen, bij grote opkomst kan
gebruik gemaakt worden van de zaal.
De nummers worden geloot na de inschrijving van alle deelnemers, want de reke ligt maar een paar minuutjes verder op
wandelafstand.
KM De Lindezangers gaan ook nog op verplaatsing en hebben een paar bijlokalen waar ze organiseren.

Gewestfeest te Maria-Aalter

Speelterrein
Dit is van heinde en verre gekend als ‘de muur’; door velen
angstvallig gemeden maar nog meer geprezen achteraf, want
menigen hebben daar hun mooiste getal ooit behaald, bewijs
zijn de uitslagen. Nergens zijn zoveel vogels boven 500 en
600 en meer per zetting. Ook de leden/spelers zijn stuk voor
stuk zeer bedreven zetters en vooral trouw aan hun maatschappij. Terug een bevestiging van ‘goede afspraken maken
goede vrienden’.

Op zaterdag 16 november 2013, inderdaad, wij waren terug
een jaar verder, ging ons gewestfeest opnieuw door te MariaAalter. Reeds voor de vierde maal wist Marcel De Jaegher de
titel van algemeen gewestkampioen te verzilveren.
In de vroege voormiddag was er een receptie bij Marcel thuis
in Sint-Joris. We danken Marcel en zijn echtgenote Maria voor
de goede ontvangst. Alles was tot in de puntjes verzorgd. Wie
Marcels volières en vogels bekijkt, ziet dat alles perfect onderhouden is, een echte kampioen waardig!
Tegen de middag was er terug een receptie, nu in de feestzaal, ditmaal vanwege De Sparhoekzangers in samenwerking
met de gemeente Aalter. De 125 deelnemers konden er genieten van een Sterrebiertje of glaasje wijn. De schepen van
sport was ook aanwezig en na zijn toespraak konden we aanschuiven aan de feestdis.
Het was zeer lekker, ieder liet het zich smaken. Een tweede
beurt was geen probleem, er was meer dan genoeg, voorwaar
een dikke pluim voor onze traiteur. Als afsluiter was er dan nog
koffie en taart.
Ondertussen was ook de pers ter plaatse voor het nemen van
de traditionele feestfoto voor bij het verslag van ons feest.
Om 14.45 uur opende gewestleider Walter met een korte toespraak waarin hij iedereen welkom heette, in het bijzonder ondervoorzitter dhr. Luc De Schrijver, alsook dhr. Noël Devolder
van de Raad van Bestuur A.Vi.Bo.
Vervolgens werden Marcel De Jaegher, hoofdwinnaar; Hubert

Bouché, rondewinnaar; Romain Bonne, 75%; Eddy Geirnaert,
50% en Martin Van Quaethem, 25%; bedacht met een hesp,
diploma, bloemstuk en fruitmand voor het behalen van hun titel. Niet minder dan 92 laureaten werden in de bloemen gezet.
Na één minuut stilte voor onze overleden leden was er een
korte pauze om onze steunactie af te handelen.
Bij de herneming had ondervoorzitter dhr. Luc De Schrijver
het over de verdraagzaamheid en tolerantie tegenover elkaar
in het gewest Aalter. Samenwerking alleen kan onze vinkensport sterker maken. Laat onze vogels maar kampen, wij als
vinkenier moeten vrienden blijven, enkel op deze manier kunnen we het vinkenieren in stand houden. Blijf trouw aan uw
A.Vi.Bo.-blad; wie nog niet geabonneerd is, niet twijfelen maar
onmiddellijk doen! Het is één van de bindmiddelen van onze
federatie en voor de prijs moet je het niet laten, het kost nog
geen euro per week.
Omstreeks 17 uur waren we rond met de huldiging. In zijn
slotwoord dankte gewestleider Walter Telier alle aanwezigen
voor de steun en de mooie namiddag, alsook dankte hij De
Sparhoekzangers voor hun puike inrichting en zijn medewerkers ondervoorzitter Roland Cleppe en secretaris Nick Vanderhaeghen voor de goede samenwerking.
Nogmaals hadden de afwezigen ongelijk! Hopelijk zijn ze er
volgend jaar bij!
De gewestleider, Walter Telier

Weetjes
De Lindezangers drijven al zeer lang op krachten van William,
Albert en team. Ze varen een koers die reeds lang bepaald is
en nog steeds gesmaakt wordt: geen groot geldgewin, standaardnaturaprijzen, mooie bloemen en regelmatig een presentje op de feestdagen, meer moet dat niet zijn.
Organisatorisch hebben zij ook al wat referenties voor te leggen: het Kampioenschap van Oost-Vlaanderen in 2004, gewestzettingen, gewestfeesten en grote zettingen zijn hiervan
getuige.
Spraakwaterval Albert Veirman is gekend voor zijn smaakmakende replieken; William voor zijn nuchtere kijk op het vinkenieren vroeger, nu en in de toekomst.
De maatschappij speelt ook iedere rit van ‘de Ronde’ in het
lokaal en tracht in de week zoveel mogelijk andere maatschappijen te bezoeken. Ook op de gewestfeesten drukken ze
steeds hun stempel. Hun leuze: De liedjes tellen, niet de prijs!
De Lindezangers waren ook niet verlegen voor een stunt:
tweemaal varken aan het spit na de zetting in De Molen; met
een volle autobus naar het gewestfeest in De Pinte, en... het
vervolg in ‘De memoires van de keizer’.
Dat dankbaarheid en erkentelijkheid echt bestaan hebben,
bewezen de lokaalhouders Marcel en Celien De Schepper uit
lokaal De Linde. Bij hun sluiting en uitwuiven van De Lindezangers kochten ze voor de maatschappij een prachtige vlag
waarmee ze pronken op speciale gelegenheden, en die vereeuwigd is in ‘Hinke de Vinke’.
Huidig bestuur
Albert Veirman, Berthil Savat, Christiane Geirnaert, William
De Keyser, Rudy Antheunis, Emilienne Van De Couter, Gilbert
De Clercq en Remi Van Hove.
Lucien van Gent
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Kampioenen 2013 bij KM Verheugd in de Zang Aarsele

Op de foto ziet u linksboven: dhr. Marnix Moerman (lid Raad van Bestuur A.Vi.Bo.), Luc Bethuyne (voorzitter), Patrick Haerens (zangkeurder), dhr.
Noël Declercq (medewerkend erelid A.Vi.Bo.), Marie Geurs (kleine koningin), Léon Dierckens (gewestafgevaardigde) en Eric Strobbe (kampioen).
Linksonder: Emilie Strobbe (prinses), David Callens (koning) en Luc Vercouillie (rode lantaarn).

Volgens de traditie gaat het tweede weekend van oktober
steeds de kampioenenviering door bij KM Verheugd in de
Zang Aarsele. Dit jaar was dit niet anders, op zondag 13 oktober was het zover.
2013 was een speciaal jaar voor de maatschappij. We vierden
ons 175-jarig bestaan en zo richtten we op zondag 2 juni het
Kampioenschap van West-Vlaanderen in, waar 449 vogels
in de reke aanwezig waren. Dankzij vele medewerkers (ongeveer 60) en de bestuursploeg hebben we dit tot een goed
einde kunnen brengen, en het mag gezegd worden: het was
een succes.
Het was dan ook een ideaal moment om deze medewerkers
te bedanken op een receptie. Stad Tielt verzorgde de receptie
van 10 u. tot 11 u. en de maatschappij zette deze verder tot
het tijd was om de voetjes onder tafel te steken en te genieten
van een lekkere maaltijd.
Ikzelf, schatbewaarster van de maatschappij, begon als eerste met een speech om iedereen te bedanken voor hun aanwezigheid. Zo stak ik van wal om het 175 jaar bestaan van
onze maatschappij KM Verheugd in de Zang Aarsele van het
prille begin (1838) tot nu (2013) te overlopen.
Daarna gaf ik het woord aan onze burgemeester mevr. Els De
Rammelaere die trots was dat in stad Tielt zo’n organisatie
op poten werd gezet, want het wordt er niet gemakkelijker op
doordat weinig jonge mensen de weg vinden naar het vinken
zetten.
Dhr. Marnix Moerman, lid van de Raad van Bestuur A.Vi.Bo.,
was de volgende die ons een aantal woorden wilde toespreken. Hij blikte in naam van A.Vi.Bo. tevreden terug op het
Kampioenschap van West-Vlaanderen: een goede organisatie, prachtig parcours, grote zaal, parkeermogelijkheden...
Kortom, misschien een hint om het Kampioenschap van België binnen een paar jaar in te richten?
Aangezien onze maatschappij de oudste van België is die
nog actief is, kreeg onze voorzitter Luc Bethuyne uit handen
van Marnix een aandenken voor het 175 jaar bestaan! “Doe
er maar nog vele jaren bij”. Met deze woorden nam ik de micro terug over en er restte mij alleen nog te zeggen: “Laat
ons de glazen nog eens vullen en aan iedereen die meegewerkt heeft aan het Kampioenschap van West-Vlaanderen,
bedankt”. Santé!

Vinkenfeest bij
KM De Verenigde Vrienden
Lichtervelde
Ons jaarlijks vinkenfeest om de kampioenen in de bloemetjes
te zetten, ging door op zondag 13 oktober in Het Bourgondisch Hof te Torhout.
Tijdens de receptie, waar Els Kindt namens het gemeentebestuur van Lichtervelde de kampioenen een trofee overhandigde, werd een film afgespeeld over ons jubileumfeest, gemaakt
door Walter Huys.
Onze koning werd Robin Haek met vogel Ibou. Eerste en
tweede kampioen was Johan Delameillieure met respectievelijk Bosko en Dries. Kleine kampioen was Wim Watteny met
vogel Champix, jeugdkampioen Willem Naert met Wimmetje,
vrouwenkampioen Nadine Vanhoutte met vogel Rakkewie en
tenslotte zaterdagkampioen Francky Hackx met Takis.
Voorzitter Lionel liet niet na Ruben Vermeulen te danken voor
zijn jarenlange inzet.
Uiteraard konden we tussendoor genieten van een heerlijke
maaltijd.
De strijd kan terug losbarsten in het seizoen 2014!
Jenka Watteny

Omstreeks 12.30 u. was het tijd om aan de lekkere maaltijd te
beginnen. We waren met 106 personen aan tafel, wat heel gezellig is voor een jubileumjaar van de maatschappij. Alle leden
konden gratis aan tafel, om de 175 jaar mag dat wel eens...
Dit jaar hadden we gekozen voor kalkoenpavé met bijpassende sauzen, kroketten en een groenteassortiment. We eindigden met een koffie en dessertbord. Elke aanwezige kreeg ook
twee consumpties bij de maaltijd.
Nadat iedereen zijn buikje had vol gegeten, was het de beurt
om onze kampioenen van 2013 te huldigen. Omdat 2013 voor
onze maatschappij een jubileumjaar was, ben ik in de archieven gaan zoeken naar wat de traditie van toen was.
Onze voormalige erevoorzitter Gerard Gelaude maakte voor
elke kampioen een persoonlijk gedicht. En zo heb ik ook mijn
best gedaan om deze traditie te eren. Elke kampioen kreeg
voor dit speciale jaar een medaille met haar/zijn titel erop.
Eerst werd onze koning David Callens met een grote mand
met etenswaren en een boeket bloemen in de bloemetjes gezet. Daarna mocht onze kleine koningin Marie Geurs haar kooi
en boeket bloemen komen halen. De volgende die naar voor
mocht komen, was de kampioen Eric Strobbe. Hij kreeg ook
een kooi en een boeket bloemen. Toen was het de beurt aan
de prinses Emilie Strobbe, die haar mand met etenswaren en
een boeket bloemen in ontvangst mocht nemen. Als laatste
mocht de rode lantaarn, Luc Vercouillie, naar voor treden om
zijn kooi en boeket bloemen af te halen.
De winnaars van het klassement, geschonken door onze lokaalhouder Daniël van ’t Dorpshuis, waren Léon Dierckens,
Omer Van Laken, Diederik De Bel, Matthias Vercouillie en
Francine Biebuyck.
Het bestuur werd ook in de bloemetjes gezet voor hun inzet en
samenwerking tijdens het seizoen.
Zoals elk jaar hadden we voor mooie prijzen gezorgd in onze
steunactie. De lotjes werden dan ook vlot verkocht.
En zo kwam er een einde aan een leuke, gezellige middag samen met onze vinkeniers en vrienden-vinkeniers. Bedankt dat
jullie aanwezig waren en volgend jaar op zondag 12 oktober
2014 zijn we terug van de partij met ons jaarlijks feest.
Emilie Strobbe

Bestuurswissel bij het
gewest Torhout
Op 1 januari ging de bestuurswissel door in het gewest Torhout. Lionel Watteny stond dan reeds 17 jaar aan het roer en
vond dat het welletjes was geweest. We mogen ook niet vergeten dat hij ondertussen steeds voorzitter is gebleven van
de succesvolle maatschappij in Lichtervelde, “De Verenigde
Vrienden”. Zoals iedereen zelf ondervindt, wordt het steeds
maar moeilijker om bestuursleden te vinden, waardoor het
vele werk dan ook op dezelfde schouders terechtkomt. Dit is
dan ook één van de redenen dat hij de fakkel doorgeeft.
Zoals eerder vermeld, begon Lionel 17 jaar geleden aan zijn
legislatuur, hij nam toen de taak van gewestleider over van
Gaston Verleye. Lionel was dan reeds enkele jaren gewestschrijver en stelde zich kandidaat om de vacante taak van
gewestleider over te nemen. Hij behaalde toen met glans het
hoogst aantal stemmen. Met veel moed stortte hij zich op
deze taak en hij stelde zijn gewestbestuur samen als volgt:
gewestleider Lionel Watteny, hulpgewestleider Willy Demoor
en gewestschrijver werd Dominique Baert. Lionel slaagde met
veel glans in zijn opzet, met als hoogtepunt het inrichten van
het Kampioenschap van België, dat met hem aan het hoofd
succesvol werd ingericht.
Helaas heeft iedereen te maken met tegenslagen, en daar
bleef hij dan ook niet van gespaard. Hij verloor zijn echtgenote
na een slepende ziekte. In deze sombere periode heeft hij
echter nooit of te nimmer zijn gewest verwaarloosd. Anderzijds kreeg hij door zijn taak als gewestleider ook veel steun
en toeverlaat. Later leerde hij Lena kennen en vond hij met
haar terug iemand die hem steunde in zijn taak als gewestleider.
Het mag dan ook gezegd worden dat Lionel tijdens deze 17
jaar het gewest Torhout feilloos heeft geleid. In naam van alle
maatschappijen uit het gewest Torhout mag ik hem dan ook
bedanken hiervoor! Ikzelf ben dan ook een bevoorrecht persoon geweest om naast hem in het gewestbestuur te mogen
zetelen. Tijdens deze periode hebben we elkaar dan ook beter
leren kennen en konden we elkaar blindelings vertrouwen.
Toen hij op de gewestvergadering de mededeling deed dat hij
er op het einde van het jaar mee zou ophouden, sloeg dit bij
iedereen in als een bom. Het was ook Lionel die mij over de
streep heeft getrokken om mij kandidaat te stellen om hem op
te volgen. Doordat er zich niemand anders kandidaat had gesteld, kon hij mij dan ook op de laatste vergadering voorstellen
als zijn opvolger.
Langs deze weg wil ik mij dan ook eens voorstellen aan diegenen die mij nog niet kennen. Ik luister naar de naam Dominique Baert, ben 46 jaar, gehuwd met Heidi Brackx (stamt ook
uit een vinkenierfamilie) en we hebben samen een dochter
Thalissa (18 jaar). Samen zijn we woonachtig in de Koekelarestraat 91 te Kortemark (Edewalle). Ik ben zelfstandig plaatser van vloeren en wandtegels. Sedert mijn 14de heb ik de
microbe van het vinkenieren te pakken, die ik kreeg ingegoten met de paplepel doordat mijn vader ook vinkenier was. Ik
ben ook enkele jaren secretaris geweest van de maatschappij
waar ik toen was ingeschreven. Toen Lionel mij vroeg om gewestschrijver te worden, toen hij zelf gewestleider werd, heb
ik geen minuut getwijfeld. Ik ben dan ook 17 jaar gewestschrijver geweest en ik leidde tevens de gewestelijke keuringen in
goede banen.
Nu ben ik dus vanaf 1 januari gewestleider van het gewest Torhout en heb ik de moeilijke taak om Lionel te evenaren. Ik heb
mij ook omringd met een gewestbestuur: gewestleider Dominique Baert, hulpgewestleider Willy Demoor en gewestschrijver is Jenka Watteny (inderdaad, dochter van), Lionel wordt
dan ook eregewestleider. Ik ben al door vele maatschappijbesturen uit ons gewest uitgenodigd geweest om eens een
bestuursvergadering mee te maken, zodat ik het voltallige bestuur beter leerde kennen. Telkens werd ik heel goed ontvangen, waarvoor mijn oprechte dank. Ook mag ik nog op heel
veel steun en raad rekenen van Lionel.
Langs deze weg wens ik iedereen nog een gelukkig Nieuwjaar. Dat het een jaar mag worden zonder veel kommer en
kwel, maar met veel succes, zowel privé als in het vinkenieren.
Dominique Baert

BEITEM, KM De Goudvink

Zettingen

Vogelruil- en verkoopbeurs
& zangvergadering

Beste vrienden, liefhebbers vinkeniers, straks staan wij terug
voor een nieuw kweek- en speelseizoen. Daarom ga ik het
eens hebben over het speelseizoen.
Ikzelf doe mee aan de vele zettingen ingericht door A.Vi.Bo.
Hier en daar waar ik ga, hoor ik regelmatig geklaag van: Er
zijn te veel zettingen.
Het is waar, er zijn veel zettingen, veel meer dan vroeger. Je
kan heel de week spelen en ook een volledig weekend, dit
zowel vroeg in de morgen, in de loop van de voormiddag en
nadien in de namiddag, tot laat in de avond.
De meeste liefhebbers vinkeniers spelen het liefst of meest
in eigen maatschappij, vooral op zondag voor klassement
en Ronde. Omdat er veel zettingen zijn, heeft men wat meer
vogels nodig die als speelvogel dienen. Dat is misschien het
probleem dat ze daarin zien, misschien beginnen ze daardoor
te klagen.
Doch de vele aangekondigde zettingen kan je ook anders
zien. Je hebt een veel grotere keuze of mogelijkheid om deel
te nemen aan de zettingen. Iedere liefhebber vinkenier heeft
zo zijn eigen keuze om deel te nemen.
Daarom moet er ook voor iedereen een aanbod zijn. Daarom:
geen geklaag over de vele zettingen a.u.b.
Marc Willemyns

Op zaterdag 8 februari 2014, tussen 7 u. en 13 u., gaat bij ons
een vogelruil- en verkoopbeurs door. Op deze beurs zijn
alle vogels, uitgezonderd hoenders, toegelaten.
Wij hopen er zoveel mogelijk vinken en tweedehands vinkenmateriaal aan te treffen.
De beurs is gratis, zowel voor deelnemers als voor bezoekers.
Op zondag 9 februari 2014, van 9 u. tot 12 u. gaat de zangvergadering door. De zangvergadering kreeg als titel: Hoe
brengen wij onze kwekelingen de juiste zang bij?
In navolging van de twee vorige jaren, waarbij wij succesvol
een kweekvergadering organiseerden, vinden wij dit een passend vervolg.
We gaan terug op dezelfde manier tewerk. Het eerste deel is
volledig in handen van A.Vi.Bo., na de pauze is er de vraagstelling.
Beide activiteiten gaan door in zaal de Ketting te Beitem,
Meensesteenweg 713 (naast de kerk).
Wij hopen nog een aantal vragen binnen te krijgen die we dan
aan ons deskundig panel kunnen voorleggen.
Voor inlichtingen of vragen:
Marc Defloor, Fabriekslaan 93, Ledegem, 0498/12 13 25,
defloor.marc@telenet.be.
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De Kon. Verenigde Liefhebbers Lendelede
vierden hun koningin en kampioenen

Op zondag 17 november was het feesten geblazen. Omstreeks 10.30 u. werden we verwacht in ons lokaal Steuren
Ambacht. Daar wachtte onze koningin ons op, ze verwelkomde ons met een lekker glas cava plus hapjes, daarvoor onze
welgemeende dank.
Omstreeks 12 u. werden we dan verwacht in Ruytershove
voor een heerlijke maaltijd voor onze aangesloten vinkeniers
van de KVL. We waren hier terug om onze koningin en kampioenen te vieren en dit reeds voor de 82ste keer sinds ons
bestaan. Ik mag zeker niet nalaten om ons bestuur te bedanken voor het vele werk, zowel in de winter als in de zomer!
Ondanks de koude en regen mochten we toch een kleine
1000 vogels ontvangen op onze zettingen. Dit is een gemiddelde van 48 vogels per zetting. Uitschieters waren vogel Laura en vogel Lindsey, dit zijn twee vogels uit de ‘stal’ van Noël

Debusschere.
Volgend jaar gaat het Kampioenschap van België door in Ieper. Daar tal van verenigingen iets inrichten voor het herdenken van de oorlog van 100 jaar geleden, gaan ook de vinkeniers daarin mee. Het Kampioenschap van West-Vlaanderen
gaat door in Houthulst.
Tenslotte gingen we over tot de huldiging van koningin en
kampioenen plus laureaten.
Koningin werd Josiane Balcaen met vogel Romy, 1ste kampioen Carlos De Clercq met Tieste, 2de kampioen Rafaël Vandewaetere met Sumo, 3de kampioen J.-P. Delchambre met
Zico, 4de kampioen Jaak Remaut met Danny en vrouwelijke
kampioen Carine Serleth met Bibi. Verder waren er nog 15
laureaten te huldigen.
De voorzitter

De Vrije Vinkeniers Hansbeke
zetten hun kampioenen in de bloemetjes

V.l.n.r.: Hilda Van Kerrebroeck (bestuurslid), Adiel Boecquaert (zaterdagkampioen), Cyriel Van De Walle (prins), Johan Florijn (koning en kampioen), Chendo De Vriese,
Jacky Hauttekeete (kleine kampioen) en vooraan onze afgevaardigde van de maatschappij Cathy Hauttekeete.

Zaterdag 26 oktober, het was weer zover, het jaarlijkse souper
van onze vinkenmaatschappij was een feit. Alle genodigden
waren terug op post om er een gezellig feest van te maken.
Iedereen werd die zaterdagavond verwacht omstreeks 19 uur.
Ze werden verwelkomd met een lekker aperitief (Gunter). Ook
de lekkere hapjes, klaargemaakt door enkele bestuursvrouwen, ontbraken niet.
Nadien kregen we een lekker soepje aangeboden om daarna
verder te gaan met de hoofdschotel. Dit jaar kreeg men daarbij de keuze: ofwel orloffgebraad of, voor diegenen die liever
bij vis bleven, zalm. Er was meer dan genoeg en iedereen
kon meerdere keren aanschuiven. Als dessert was er nog een
stukje taart met koffie naar believen.
Tussen het hoofdgerecht en het dessert door was het tijd om
alle kampioenen in de bloemetjes te zetten. Onze kampioenen
werden één voor één naar voor geroepen door onze voorzitter Nic. Bij de gevierden dit jaar was Johan Florijn die maar
liefst 2 titels behaalde, namelijk die van koning en kampioen.
Onze Cyriel was er dit jaar ook weer bij, met een titel van
prins. Jacky Hauttekeete was net zoals de vorige jaren kleine
kampioen en als laatste maar zeker niet de minste hadden we
Adiel Boecquaert die net als vorig seizoen zaterdagkampioen

geworden was. Iedereen genoot ervan en was tevreden met
zijn vinkenkooi of cadeaubon die samen met de bloemen en
diploma’s overhandigd werden.
Ook mogen we onze lokaalhoudster Ilse niet vergeten voor de
vlotte samenwerking het voorbije seizoen, ook al houdt zij het
momenteel voor bekeken en zal zij andere oorden opzoeken.
Bij deze kunnen wij nu al melden dat ons nieuwe lokaal voor
het eerst sinds het bestaan niet meer in Hansbeke zal liggen
maar in Merendree, dat wordt “Het Verdronken Eiland”, dat
zich net naast de kerk bevindt.
Na deze huldiging kon iedereen nog iets drinken en bijpraten
over het voorbije seizoen. Na een muzikaal slot, verzorgd door
Nic, kon iedereen voldaan naar huis toe gaan.
Tenslotte wil ik iedereen nog eens bedanken voor het welslagen van dit kampioenenfeest, want zonder de inzet van
velen was dit niet mogelijk geweest. Graag ook nog een bedankje aan iedereen die zich gedurende het hele seizoen ingezet heeft en zeker aan de bestuursleden samen met hun
echtgeno(o)t(e). Moge het komende seizoen minstens even
goed zijn!
Franky Danckaert

Een zomerse
zondagvoormiddag
Goed weer of slecht weer, weekdag of zondag, zomer of winter, met of zonder kater, omstreeks zeven uur ’s morgens staat
het manneke steevast in zijn deurgat.
Op een weekdag heeft hij reeds zijn brievenbus gelicht en inderhaast zijn gazet en andere paperassen bekeken. Op een
zondag hoeft dit niet, het manneke vindt het best zo. Dan
wordt zijn dag tenminste niet bedorven door overlijdensberichten, brieven ‘met vensterkes’ en andere dreigementen. De
ruitjesenveloppen arriveren over het algemeen op een maandagmorgen, wellicht uit chagrijnigheid van die mannen op hun
bureaus, die een op-ter-plaatse-rust-gestelde geen mooie
maandagmorgen gunnen.
Op zondagmorgen is het niet alleen een lege brievenbus die
zijn dag anders maakt, hij mist ook zijn weekdagvolk. Het
manneke kent ze allemaal, hij kent hun goedendag en weet
op de minuut wanneer zij achter de hoek zullen opduiken. Hij
kent de langslapers, ’t zijn al jaren dezelfde, zij komen breed
uit de bocht gezwierd, hun fiets zwaar martelend. Alhoewel
zij nog geen half uur uit hun bed zijn, hangt de tong reeds op
hun ondervest. Het kan ook gebeuren dat zij in uiterste nood
passeren met moeder de vrouw aan het stuur, eveneens met
het haar nog tussen haar tanden. Het wagentje laat een brede
rooksliert achter, het heeft evenmin tijd gekregen om op adem
te komen...
Op de grote baan, een paar honderd meter rechts van hem,
zijn het allemaal opgejaagden: zij fietsen, brommen en racen
als gekken. Het manneke in zijn deurgat begrijpt het niet goed,
zo hebben zijn handen toch nooit gejeukt. Wanneer er toch
iemand tussenzit die normaal doet, lijkt het wel abnormaal en
wordt die bezien als een die niet meer mee kan.
Het manneke geniet veel meer van het passeren van het
meisje dat in haar blauwe pensionaatuniform, en met een
zware boekentas in de hand, uit het Kuiperswegelke komt gestapt en de hoofdstraat dwarst. Op de klok is het dan vijf over
zeven. Zo laat was het gisteren en zo laat zal het morgen zijn.
Het meisje vindt dan nog tijd om een praatje te slaan met de
twee zwarte hondjes achter het tuinhek. De beestjes kennen
de klok eveneens, ook zij mankeren nooit. Het zijn profiteurkes
want zij weten verdomd goed dat er in die zware boekentas
van het meisje iets voor hen geborgen zit.
Het is zeker nog geen kwart over zeven wanneer Liesbeth, op
weg naar de bakker, haar verschijning maakt. Ook zij mankeert geen enkele dag en zij weet ook dat het mannetje een
eind verder in de zijstraat haar staat ‘af te schieten’. Vanuit de
verte zwaait ze een goedendag en roept hem iets toe, te ver
om te verstaan, toch weet het manneke wat zij zeggen wil.
Tien stappen verder slaat Liesbeth een praatje met Nelly. Zoals elke morgen veegt Nelly het stof en het vuilnis uit de greppel, dingen die zij de avond ervoor reeds uitgeveegd heeft.
De passage wordt drukker en het manneke trekt zich terug
om zijn tweede kop koffie te nuttigen. Nu zal het verse zijn, de
eerste kop was het overschot van de avond ervoor.
Vandaag is het zondag, de zon is er, maar voor de rest liggen
de zaken anders. Het verkeer komt nu uit de andere richting
en het zijn dezelfde mensen niet, toch lijken ze even gehaast.
Ze houden niet van het rijtje volgen in de winkel, zij die naar
rechts uitwijken zijn bestemd voor de bakker, de linksen moeten bij de beenhouwer zijn. Op zondag is het meestal het mannenvolk dat de boodschappen doet. Zowel bij de bakker als bij
de beenhouwer gaat het er dan ook stiller aan toe.
Alhoewel het manneke nooit zal vergeten aan iedere passant
een goedendag te wensen, wordt zijn vriendelijk gebaar veel
minder beantwoord dan tijdens de weekdagen. Mogelijks liggen de zondagse gewoontes anders, het manneke is er niet
om ontgoocheld, hij blijft groeten, het kost hem niets. Nog voor
de mensen ter kerke trekken om d’achtermisse bij te wonen,
heeft het manneke zijn deurgat verlaten om te gaan zitten op
de rustbank voor het bibliotheekgebouw. Hij zit er een beetje
weggedoken achter het beeldhouwwerk met zijn bossen, landerijen en beertjes, hij kan er veel zien zonder zelf gezien te
worden.
Van over de grote baan, vanuit de aardeweg, ziet hij Joris met
zijn vrouw Maria afkomen. Joris is een landbouwer met pensioen die zeker nog nooit zijn achtermisse heeft gemist, evenmin als zijn boomkes van de kaarttafel nadien. Joris is bijna
twee koppen groter dan zijn vrouwtje en neemt stappen van
een grote meter. Maria tracht in cadans mee te stappen maar
haar beentjes zijn te kort. Zij hangt aan een van op zijn rug
gevouwen armen, zij wordt als het ware meegetrokken, want
vlak naast haar man stappen lukt haar nooit. Na een goed
uur zal zij terug passeren, alleen en meer op haar gemak.
Rond de noen komt Joris ook terug en ook alleen. Rond het
zwembad is het de gewone zondagvoormiddagse drukte. Op
zijn bank wordt het manneke er geenszins door gestoord. Het
zijn de vaders, zelfs opa’s, die de kleine naar de zwemkom
begeleiden. Binnen enkele jaren zullen die kleine van nu liever
alleen komen of vergezeld worden door iemand anders.
Er is ook mannenvolk dat op zoek is naar het zondagmiddagpintje. Zij die naar rechts trekken, zullen in ‘het nieuw Gemeentehuis’ bij Madeleine belanden, het zijn sportievelingen.
De linksen, al een beetje ouder, gaan het bij Erna in café ‘St.Elooi’ zoeken, daar heeft het duivenpraatje voorrang.
Van waar zij ineens gekomen zijn, weet het manneke niet,
maar zij wandelen er vlak voor zijn neus. Georgske, de Engelse haan en zijn liefje, het fiere Engelse hennetje. Een dikke,
blauwgrijze duiver volgt in hun spoor. De duiver is een drietal
weken terug gearriveerd en werd onmiddellijk aanvaard in het
gezelschap van eenden, ganzen en hennen, zelfs door twee
zwarte hondjes. Jimmy en Nele laten hem met rust. Hij nam
hun levensgewoonten over en pikt wat zij pikken, hij vliegt
zelfs niet over de straat, maar stapt gewoon mee achteraan
de meute, ook zonder haast. Het manneke ziet het drietal pikken en scharrelen in het gras, ze lijken iets te zoeken wat zij al
weken zoeken maar nog niet gevonden hebben.
(zie vervolg blz. 6)
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Een zomerse
zondagvoormiddag



(vervolg van blz. 5)

Het manneke bestudeert het trio en vraagt zich af of het zou
kunnen... een driehoeksverhouding op een hoenderhof. Mogelijks, in ieder geval is er geen sprake van een rassenkwestie.
Het manneke mediteert en denkt terug aan gisteren, toen zat
hij ook op de bank. Het weer was wel niet zo mooi maar toch
doenbaar. Net als nu zat hij in gedachten verzonken toen hij
opgeschrikt werd door luid aanhoudend getoeter en zwaar
motorgeronk. Het lawaai kwam van over de kanaalbrug. Een
paar minuten later passeerden zij voorbij zijn hoekje, honderd
veertig heeft hij er geteld, tractoren en zware vrachtwagens.
De jumbocolonne reed voorbij, traagjes en ordelijk. In ieder
voertuig merkte hij naast de chauffeur het lachende gezichtje
van een jongen of een meisje.
Het manneke was opgestaan, hij wilde het allemaal beter
zien. Hij zag wuivende kinderhandjes en vele namen die op de
ruiten van de voertuigen gekleefd waren. Bart, Leentje, Mieke,
Robbe, Liesje en nog zoveel andere namen van kinderen die
een dag geluk geschonken werden, die een dag hun handicap vergaten. Naast de lachende gezichtjes merkte hij de fiere
gezichten van de chauffeurs, bonkige routiers die soms een
kind op de schoot genomen hadden om het te laten helpen
bij het sturen. Het was zo’n mooie processie, het kropte het
manneke in de keel.
De zondagvoormiddag passeert, het loopt dicht naar de noen
toe. De kerkgangers of andere levensgenieters beginnen af te
zakken. Georgske, zijn liefje en de dikke duiver zijn tussen het
verkeer door terug de straat over gewandeld, hun maïs wacht
aan de overkant.
Het manneke is opgestaan uit zijn hoekje in de schaduw. Hij
voelt de soezende middagwarmte en straks zal hij genieten
van de zaligheid van de siësta. In uren zal er geen mens op
straat te zien zijn. Men kan er gerust in zijn bloten rondlopen,
geen levende ziel zal er op letten, misschien Jimmy en Nele
achter het tuinhek, en dan nog...
Geschreven op de eerste dag van de grote vakantie in het jaar
stillekens.
J.D.G.

MACHELEN, De Dorpszangers

Botvinkententoonstelling
Op zondag 16 februari 2014 is er een botvinkententoonstelling in de Guldenpoort, Dorpstraat 46 te Machelen-Zulte.
De vooruit bedraagt 75 euro. De inleg bedraagt 1,50 euro
en de prijzen worden verdeeld per 3/4 tal. Iedereen ontvangt
bloemen.
Er wordt gespeeld in 2 reeksen (wildkleur en mutaties) in vinkenkooien + 2 reeksen (wildkleur en mutaties) in tentoonstellingskooien.
Inschrijven kan van 7.30 u. tot 8.45 u. De zaal is open voor het
publiek vanaf 10 u. Om 11 uur gaat de prijsdeling door.
Tentoonstellers, allen op post! Tot dan!
Info: 09/380 01 46
De inrichters, De Dorpszangers

Kweekvoordracht

Koning- en kampioenenfeest 2013
bij KM Recht en Eerlijk Eernegem

Eind november was het reeds meer dan 40 jaar op rij dat bij
de vinkenmaatschappij Recht en Eerlijk feest kon worden gevierd. En terecht, immers hebben bestuur en leden zich een
heel seizoen ingezet. Dit begon met het binnenbrengen van
de hoklijsten, het aanvragen van ringen en het opgeven van
de hoeveelheid bondslidkaarten om te spelen. De zettings- en
uitslagformulieren dienden opgestuurd naar Ieper, gewestvergaderingen dienden bijgewoond, enzovoort, en zo verder. Alles moet op tijd en stond bijgehouden worden, anders loopt
het beslist mis en dan komen er klachten. Gelukkig weet het
bestuur dat als de klachten wegblijven, alles in orde is en iedereen tevreden.
Ja, er komt veel bij kijken om een maatschappij draaiende te
houden. Gelukkig hebben wij nu een bestuur dat alles tot in
de puntjes bijhoudt en dat verdiende wel een applausje op
het feest.
24 november 2013 was het weer zover. De voorzitter dankte
zijn bestuur en trouwe leden voor de goede medewerking en
zo kwam er ook een applaus van de 61 aanwezigen die de
kampioenen mee kwamen huldigen. Doe zo verder, jullie zijn
goed bezig!
Jammer dat we enkele trouwe vrienden moesten missen, nl.
onze stichter van de maatschappij Charles Verzyck, die er wegens ziekte niet bij kon zijn, en zijn vrouwtje Edwige. We hebben aan jullie gedacht. Ook wegens ziekte afwezig was goede
vriend gewestkeurder José Vermeersch, ook aan u hebben
we gedacht. We wensen jullie van harte beterschap.

Enkele trouwe leden waren afwezig omdat ze belet waren of
andere verplichtingen hadden.
Het feest ging door in ons lokaal, de voetbalkantine van SK
Eernegem. De mensen die steeds in de kantine klaarstonden,
stonden er ook nu voor in dat alles tot in de puntjes verzorgd
was en men tijdig een glaasje kon drinken. Dank u wel!
Het eten werd verzorgd klaargemaakt door traiteur Alguko. We
kregen een lekkere tomatensoep, een voorgerecht van zalm
en groentjes, en varkensgebraad als hoofdgerecht geserveerd. Het was fijn, zeer fijn, en ieder kreeg genoeg.
Onze gevierden waren: als koning in 3 zettingen vogel Bul van
Geert Lingier, 1e kampioen vogel Swapie van Achiel Vangheluwe (in de 10 beste rituitslagen), 2e kampioen vogel Didi van
Noël Rommelaere (ook in de 10 beste rituitslagen), 3e kampioen (uitgeloot 73%) vogel Witse van Roger Raes (in de beste uitslagen). Dan hadden we nog een vrouwenkampioene,
nl. vogel Yoni van Elsje Dickele, verspeeld over 5 zaterdagen.
Een tuil bloemen werd aan Marleen Vanbossel gegeven uit
dank om op alle zettingen de laatste vogel te tekenen. Aan alle
laureaten van harte gefeliciteerd en houd uw vogel gezond
voor toekomend jaar!
Hierbij ziet u de foto van de gevierden met het bestuur en een
foto van wat er nog allemaal te krijgen en te verdienen was. De
hesp, waarvan het gewicht moest geraden worden, ging naar
Ronny Craeye. Smakelijk aan die meer dan 7 kg!
Roger Raes

Kampioenenviering bij De Klokkezangers Deinze

Wij hebben het genoegen jullie uit te nodigen in de wereld van
de vinkenkweek.
De plaats van het gebeuren is zaal De Klub, Kwaadstraat 9 te
Zingem en dit op vrijdag 7 februari 2014 om 19 uur.
Ervaren kweker Marnix Heyerick is de spreker van dienst.
Iedereen is van harte welkom!
Sportieve groeten van Marie-Thérèse Van Baevegem en Carine Naessens.

Handige tip
om teken te verwijderen!
Een verpleegster ontdekte een veilige, gemakkelijke manier
om teken te verwijderen, waardoor ze zich automatisch terugtrekken wanneer je haar eenvoudige instructies volgt. Lees dit,
het zou je kunnen redden van een groot aantal problemen.
De lente komt er weer aan en de teken zullen binnenkort hun
hoofd laten zien. Hier is een goede manier om ze allemaal van
je af te krijgen, van jezelf, je kinderen of je huisdieren. Probeer
het eens. Gelieve dit ook door te vertellen aan iedereen met
kinderen, jagers of mensen met honden, of iedereen die buiten stapt in de zomer!
Een schoolverpleegster heeft de info hieronder geschreven
en het is goed om te delen, het werkt echt!
“Ik had een kinderarts die mij vertelde wat zij gelooft dat de
beste manier is om een teek te verwijderen. Dit is geweldig
want het werkt op die plaatsen waar het soms moeilijk is om
aan te geraken met een pincet: tussen de tenen, in het midden
van een hoofd vol donker haar, enz.
Breng een klodder vloeibare zeep aan op een prop watten.
Bedek de teek met de zeepdoordrenkte prop watten en dep
het een paar seconden (15 à 20). De teek zal zich spontaan
losmaken en zichzelf vasthouden aan de watten wanneer u de
prop wegneemt. Deze techniek heeft reeds elke keer gewerkt
wanneer ik het gebruikte (en dat was vaak). Het is bovendien
veel minder traumatisch voor de patiënt en makkelijker voor
mezelf...”.
Tenzij iemand allergisch is voor zeep, zie ik niet in dat deze
techniek op enigerlei wijze schadelijk zou kunnen zijn.
Geef dit door aan iedereen die behoefte heeft aan deze handige tip.
ingestuurd door Willy Verthé

Op zondag 6 oktober 2013 ging zoals gewoonlijk in zaal Den
Engel het kampioenenfeest door.
Rond de klok van 11.30 uur kwamen de eerste vinkeniers al
binnen. Om 12 uur zat het zaaltje goed vol. We werden getrakteerd door onze kampioenen op een fris aperitief met heerlijke
hapjes, nogmaals dank daarvoor.
Ondertussen werden we verwelkomd door Daniël, onze voorzitter. De kampioenen kregen allemaal hun lint om.
Omstreeks 13 uur mochten we de voetjes onder tafel steken.
We kregen een heerlijk feestmaal aangeboden. Dirk had dat
weer goed gedaan!
Tussendoor gingen de dames met lotjes rond om de kas een
beetje te spijzen. Er waren talrijke mooie prijzen, waaronder
een stel kookpotten geschonken door Rita en een kwekeling
geschonken door Aimé. Dank voor jullie milde steun!
Daarna werden de kampioenen gehuldigd. Als koningin had-

den we Christiane De Waegenaere met 3056 liedjes, kampioen werd Noël Verzele met 2752 liedjes, 75% Rita Decaluwé met 2188 liedjes, 60% Rita Van Speybroeck met 1779
liedjes, 50% Daniël Meirlaen met 1482 liedjes en 40% Ivan
Christiaens met 1181 liedjes. De rode lantaarn tenslotte was
voor Luc Blancke. Ze kregen een vinkenkooi en een biermand
en de dames een boeket bloemen. De overige vinkeniers die
meegespeeld hadden, kregen eveneens een biermand of
bloemen. Onze lokaalhoudster en de bestuursleden werden
ook allemaal bedankt voor hun inzet het hele jaar door.
De nodige foto’s werden genomen als aandenken. Er werd
nog wat bijgepraat over het vinkenseizoen met een kop koffie
of iets sterker.
Zo liep een gezellige namiddag naar zijn einde en ging iedereen tevreden naar huis. Hopelijk tot volgend jaar!
Daniël Jooris
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Souper bij De Botvink Zulte
Op 27 oktober ging het souper van De Botvink Zulte door. We
werden allemaal uitgenodigd door Marcella in het lokaal Leiezicht. Daar werd ons een aperitief aangeboden door Marcella.
Omstreeks 13 uur werd het stilaan tijd om ons naar het restaurant Kapelhuis te begeven. Wij werden daar goed ontvangen
met nog een aperitief, gevolgd door een heerlijke maaltijd en
afgesloten met een kopje koffie.
Daarna volgde nog een gezellig samenzijn. Iedereen keerde
dan tevreden naar huis.
Nogmaals bedankt Marcella!

Kampioenviering bij De
Straatzangers Evergem
Op zondag 17 november vierden wij onze koning en kampioenen in ons lokaal ’t Kruisken, alwaar wij werden verwelkomd
door Georges en Caroline met een aperitief.
Voor wij aan de maaltijd begonnen, werd Caroline eens goed
in de bloemetjes gezet voor de goede ontvangst van het afgelopen speelseizoen in ons lokaal. Ook enkele delegaties van
andere maatschappijen, waaronder Sint-Denijs, Sleidinge en
De Rabotzangers, werden bedankt.
Na het nuttigen van ons feestmaal werden onze gevierden op
gepaste wijze in de bloemetjes gezet.
Hierna volgde nog een steunactie en werd er verder gezellig
gebabbeld over het afgelopen seizoen, maar ook het toekomstig speelseizoen 2014.
Het bestuur

Feest bij KM De Nieuwe
Zangers Nazareth
Op zondag 3 november 2013 vierden we onze laureaten van
het voorbije speelseizoen 2013.
We kregen een lekker aperitief bij een welkomstwoordje door
de voorzitter Julien De Pessemier. Daarop volgde een uitgebreide maaltijd met alles erop en eraan, samen met een lekker glaasje wijn.
Tussendoor hebben we de kampioenen bekendgemaakt, namelijk: koning Etienne Van De Velde, koningin Evelien Van
Parijs, kampioen Leopold De Wulf, kampioene Natascha Van
Parijs, prins Yvan Van Beversluys, promotiekoningin Nadine
Beirens en promotiekampioen Alfons Bruteyn. Iedereen kreeg
een prachtige vinkenkooi, een orchidee en een medaille.
We sloten de viering af met koffie en gebak. Het was een
gezellig feest, het bestuur dankt iedereen die aanwezig was.
Hopelijk tot volgend jaar op één van onze zettingen of op de
kampioenenviering!

Nieuw samengesteld
bestuur De Straatzangers
Otegem
Op ons jaarlijks souper maakten we van de gelegenheid
gebruik om ons nieuw samengesteld bestuur eens voor te
stellen: voorzitter Pascal Duccateeuw, ondervoorzitter Christ
Vandevelde, afgevaardigde en secretaris Eddy Meerschaert,
zangkeurder Ronny Loquet, schatbewaarder Yves Delbeke,
hulpschrijver Geert Vermeulen, erevoorzitter Denis Waelkens,
bestuursleden Stefaan Meerschaert, Jan Formet en Pheth
Phavonxqay (ontbreken op de foto: Koen Defoirdt en Donald
Vandurme).
Met deze ploeg zullen we ons ten volle inzetten voor onze
maatschappij, gevestigd in lokaal Belvère te Otegem.
We wensen iedereen welgemeend het allerbeste voor 2014,
zowel met de vinkjes als persoonlijk.
We hopen jullie volgend seizoen in goede gezondheid terug
te mogen zien!
De secretaris, Eddy Meerschaert
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Joske: een speciaal geval,
ik was hem bijna kwijt!
Joske werd geboren in 2011 uit een
nest van drie jongen, drie mannetjes.
Als 23ste jong geboren in dat jaar,
kreeg hij logischerwijs ring nummer
23 om de poot.
Zijn vader heette Robbe en was een
vink die regelmatig de 600 slagen
bereikte. Langs moeders kant kreeg
Joske ook het nodige mee in de genen. Zijn grootvader langs die kant
was een karaktervink die altijd meer dan 500 liedjes zong.
Toen ik mijn overzichtje maakte van het kweekjaar 2011,
schreef ik bij ringnummer 23: “Een heel klein, kalm en slim

vinkje”. Toen ik dit vertelde aan mijn dochter Lara (toen 6
jaar), vroeg ik haar: Hoe gaan we dat klein ventje noemen?
Ze antwoordde toen spontaan: “Joske”, en zo kwam hij aan
zijn naam.
In de eerste maanden van 2012 stond Joske, zoals de overige jonge mannetjes bij de voorzanger. Joske moest er echter niets van weten en haalde op een dag in februari ineens
een liedje van zijn vader boven. Om hem zeker niet te kraken,
plaatste ik hem wat verder van de voorzanger af, hij wou toch
niets van hem leren. De eerste keer dat ik hem echt hoorde
doorzingen, ging hij tot 12 per minuut, ja, de liedjes kwamen
er met groot gemak uit. Een maand later leerde Joske nog een
tweede liedje aan, van een vink die eigenlijk geen karakter
had en alleen omwille van zijn mooie zangen mocht blijven.
Tegen de vroege zomer was Joske perfect op zang gekomen,
het viel op dat hij de hele dag stond te zingen aan een snelheid van meer dan 600 slagen per uur. Mijn vader en ik vroegen ons vaak af waar het kleine vinkje de energie haalde om

75 jaar KM Hoop in de Toekomst Poperinge

N.a.v. ons jubileum werden we ontvangen op het stadhuis van Poperinge.

GEWEST WAKKEN

Hulde aan onze gewestkampioenen 2013

Zaterdag 28 september kwamen het gewestbestuur en het bestuur van Eerlijk Duurt Langst Wakken samen ten huize Lux
Berlez en vrouwtje Diana. Ook dochterlief Maika was aanwezig.
Met de glimlach op het gezicht werden wij er goed ontvangen.
Het weer was ons goed gezind en zo konden wij samen buiten
gezellig genieten van al dat lekkers dat de tafel ons aan te
bieden had. Het was best dat de klok niet stil stond, want die
laatste, hé Lux, je weet wel hé! Het was best dat het de laatste
was. Bedankt voor de rondleiding naar uw volières en bedankt
voor de vriendelijke ontvangst!
Dan zijn de twee besturen en vrienden ten huize gegaan bij Ignace Deweer en zijn vriendelijk vrouwtje Julienne Deconinck.
Terug was het een zeer vriendelijk onthaal en we mochten
ook daar gaan aanzitten aan de welgedekte tafel. Die mensen hadden ook ten volle hun best gedaan om het ons zo
aangenaam mogelijk te maken, daarvoor ook onze grootste
waardering en een handdruk als dank.
Om 19.30 u. kwamen we dan samen in de zaal Hondius te
Wakken, het aperitief stond ons al op te wachten.
Nadien konden we samen, als één grote vinkenierfamilie,

onze voeten onder tafel steken. Bruno heette ons allen zeer
welkom op dit vinkenierfeest. Het souper was zeer lekker, beter kon niet, proficiat!
Om 21.30 u. werd door het bestuur van Eerlijk Duurt Langst
hulde gebracht aan hun overwinnaars. Proficiat aan alle laureaten!
Een half uurtje later nam het gewestbestuur de taak over om
de verdiende hulde te brengen aan de gewestkampioenen.
Eerst was er een speciale hulde aan onze Kampioen van België én West-Vlaanderen 2013, Ignace Deweer. Tevens was hij
gewestkampioen in 3 ritten met vogel Jaco.
Tweede gewestkampioen was eveneens Ignace Deweer met
vogel Marnic, derde gewestkampioen was Lux Berlez met vogel Bokito, kampioen 50% van de overwinnaar was Lux Spiessens met vogel Tina en 40% van de overwinnaar werd Frank
Duyck met vogel Tempo. Onze keizer blijft Ignace Deweer met
vogel Ferguson. Met een hartelijke proficiat mochten ze de
geschenken in ontvangst nemen.
Verder werd het nog een zeer gezellige dansavond.
Aan iedereen nogmaals onze oprechte dank!
Daniël Schelstraete

de lange zomerdagen aan die snelheid vol te zingen?
Eind juni: de eerste test thuis, tussen twee oudere vinken met
karakter. De eerste 10 minuten haalde Joske snelheden tot 15
slagen per minuut, om daarna te verslappen. De test duurde
slechts 20 minuten maar was zeer geslaagd. Een paar weken later een tweede test, tussen twee andere vinken. Joske
haalde opnieuw grote snelheid en hield dit nu 45 minuten vol.
In de reke bracht ik hem echter niet het eerste jaar, daarvoor
was hij een te grote belofte.
De maand september brak aan en nog steeds kon Joske niet
zwijgen. Maar de tijd was aangebroken om in zijn ruibak te
gaan. Ik haalde hem uit zijn kooi en liet hem in de ruibak. Bij
het horen van de andere vinken begon mijnheertje spontaan
voor mij te zingen, de afstand tussen hem en mij: een halve
meter, maar daar trok hij zich niets van aan, wat een speciaal
geval toch! En wat een speciaal moment voor mij, nog nooit
had ik een vink van zo kort bij, zo horen en zo zien zingen!
Begin oktober gingen de batterijen dan toch leeg en hoorde
ik hem niet meer.
Dit jaar (2013) ging hij terug in zijn speelkooi begin februari.
Al op 20 februari ging hij door en opnieuw aan een grote snelheid. Half maart zong hij weer de dagen vol zoals het jaar
ervoor.
Op 8 juni bracht ik hem de eerste keer in de reke, hij werd 20
minuten voor tijd op zijn nummer geplaatst. Dertig seconden
later was hij al vertrokken, direct op volle toeren. Tegen het
moment dat de wedstrijd begon, was zijn grootste snelheid al
voorbij, toch haalde hij 616 zangen en direct de eerste prijs.
Op 6 juli, een tweede keer, zelfde scenario, zeer vroeg op
zijn nummer gezet en onmiddellijk zingen aan grote snelheid.
Deze keer 631 liedjes op de lat, met een enorme spurt nog in
het laatste kwartier, zo’n 190 liedjes. En ja, opnieuw de eerste
van alle deelnemers!
U begrijpt het, het kleine ventje had al gauw mijn hart gestolen, en niet alleen dat van mij trouwens, een paar andere
vinkeniers waren er ook meteen wild van.
Daarna zette ik hem nog twee keer: half juli op een avondzetting, daar behaalde hij 500 liedjes (en een minuut of 10 niet
gezongen, pinken), en een laatste keer ’s morgens eind juli,
waar we al na een kwartier moesten vluchten voor een hevig
onweer. Ook die laatste keer was hij weer bij de koplopers.
Zoals het jaar voordien bleef hij ook nu heel lang doorzingen,
ondanks hij al heel wat pennen was verloren (ruien).
Het werd september en ondertussen had ik een andere vink
die plots gestopt was met ruien. Een vriend vinkenier vertelde
mij dat het toedienen van thee een oplossing zou kunnen zijn,
hij had er goede ervaringen mee. Het ging over de alom gekende thee voor de rui, vooral gebruikt door de duivenliefhebbers.
Ik haalde de bewuste thee in de dierenzaak om de hoek,
volgde de gebruiksaanwijzing en gaf het aan de vink in kwestie. En, wonder boven wonder, twee dagen later vlogen de
pluimen in het rond, de bewuste vink zette zijn rui verder. Ik
had echter nogal veel thee gemaakt en aangezien Joske ook
nog erg op dreef was (te erg) voor die periode van het jaar,
dacht ik: Ik zal Joske ook wat van die thee geven, dat kan nooit
kwaad. Verder stond ik er niet echt bij stil.
De dag nadien was er de topper in het voetbal: Club Brugge Anderlecht. Aangezien ik supporter ben van de ene ploeg en
mijn vader van de andere, nodigde ik hem uit om de match bij
mij op tv te komen bekijken. Ook had ik Joske ondertussen in
mijn living geplaatst om mijn vader te imponeren met het feit
dat hij voor die periode van het jaar nog zo goed zong.
De match begon en Joske liet zich niet horen. Ik dacht: Dat is
raar, gisteren nog zo goed gezongen en vandaag niets meer,
ik zal hem vlug eens bekijken. Toen viel ik bijna achterover,
Joske zat helemaal dik in de pluimen, met kleine oogjes, klaar
om te vertrekken naar de eeuwige jachtvelden! Maar wat was
er gebeurd? Plots besefte ik wat er aan de hand was, Joske
vond de thee zo vies dat hij liever wou sterven dan ervan te
drinken! Niet te geloven!
Snel voorzag ik hem van proper water, en slim als hij is, had
hij vlug door dat er nu gewoon water in zijn drinkpotje zat.
Het half uur dat erop volgde, ging hij continu drinken, ik hield
hem iedere minuut angstvallig in de gaten. En gelukkig, een
uur of twee later was hij er helemaal door, oef! Had ik eerst
naar de match gekeken en dan pas naar Joske, dan was hij er
waarschijnlijk niet meer geweest! Ik zag trouwens niets van de
match, ik was te geëmotioneerd door het lot van Joske.
Toen ik dit verhaal vertelde in ons lokaal, kwam een vriend
met een gelijkaardig verhaal, maar daar ging het om een soort
van ruimiddel dat op het eten van de vink werd gedaan. Het
liep spijtig genoeg minder goed af voor de vink in kwestie (een
topper).
Moraal van het verhaal: Let op met wat je in het drinkwater
(of het eten) van de vogels doet, niet alle vinken aanvaarden
zomaar alles wat je hen aanbiedt! Sommigen zijn slim en/of
koppig en verkiezen de dood boven het aangeboden goedje!
En, zeg nu zelf, als je het bovenstaande verhaal leest, zou
het geen zonde zijn geweest om Joske te verliezen aan zoiets
banaals?
Hopelijk heb ik een paar vinken gered door dit verhaal met
jullie te delen. Tot een volgende keer.
Steven Van Schandevyl

Sjoeke
Een vent komt ’s nachts om 3 uur thuis, trekt beneden zijn
schoenen uit en gaat op zijn kousenvoeten naar boven.
Hij probeert de krakende trappen over te slaan en laat zich
heel voorzichtig op het echtelijke bed zakken om zijn kousen
uit te trekken.
Terwijl hij de tweede kous probeert uit te trekken, veert zijn
vrouw recht en zegt in een furie: “Nu zou ik wel eens willen
weten wat er om 3 uur ’s nachts nog open is!”
Waarop de man zijn kousen terug begint aan te trekken en
onderdanig zegt: “Ik zal direct eens gaan zien, sjoeke”!!
ingestuurd door F. Debraeve
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Mijn laatste wapenfeiten
Het begon allemaal op het einde van de jaren 50 met het maken van vinkenkooien. Mijn eerste kooi (een toekooi) werd gemaakt met hout van de sponde van een oud bed.
Wat later maakte ik een kooi van olmenhout, daarna een tvkooi, dat was dan al in de jaren 60. In 1970 begon ik, maar
dan sporadisch, met kooien met zijglazen en deed ik dan mee
aan de kooiententoonstelling in Meulebeke, waar ik kampioen
kooienmakers van beide Vlaanderen werd (zie foto).
Ik maakte daarna nog een paar kooien met grotere zijglazen.
Vervolgens kocht ik mij een ‘combineetje’ en ging ik een kooi
maken met 1 zijglas en schuifjes eraan. Maar bij die werkzaamheden geraakte ik met mijn pink tegen de hoek van het
schaafmes en de kooien werden voor enkele jaren opzij gelegd...
Daar ik nog een grote olmen plank had ben ik dan later toch
weer begonnen, na het afwerken van de kooi met de schuifjes.
Ik heb dan ook meermaals meegedaan aan de kooiententoonstellingen, waar ik regelmatig de eerste prijs behaalde.
Nu is mijn hout allemaal op, staat er bijna een 8 voor en laat
mijn rug het niet meer toe om lang recht te staan, zodoende
leg ik nu de riem af... Aangezien ik niet in serie werkte, zaten
er heel veel werkuren in één kooi.
Alles bij elkaar heb ik in al die jaren misschien zo’n 25 kooien
gemaakt en er heel weinig verkocht. Hierbij is dan mijn loopbaan als vinkenkooienmaker ten einde.
N.B.: Hierbij de foto’s van mijn eerste kampioenenkooi en mijn
laatste drie zelfgemaakte vinkenkooien.
André Demeyere

Huldiging koning en kampioenen
bij KM De Lichtzangers Ruiselede

Op zondag 3 november was er terug feest bij KM De Lichtzangers. Het werd een gezellig samenzijn en genieten van een
heerlijke feestdis, waarbij de koning, prins en diverse kampioenen in de kijker werden gezet en hen een prachtige hulde
werd gebracht.
Vanaf 9 uur waren al enkele bestuursleden in de weer om
alles klaar te zetten voor het feest dat in de namiddag zou
plaatsvinden. Reeds vanaf 12 uur kwamen de eerste feestgangers binnen. Onze burgemeester was verontschuldigd
wegens de doop van haar kleinkind, evenals schepen Marc
Demuynck wegens een familiefeest, maar onze andere schepenen gingen wel in op onze uitnodiging, waarvoor onze dank.
Alle laureaten met het bestuur en de schepenen werden door
de fotograaf naar voor gevraagd om samen even voor de lens
te komen voor een groepsfoto, die dan in een of ander weekblad verschijnt en die dan later ook in de archieven van de
maatschappij zal te vinden zijn. Natuurlijk verschijnt die eveneens bij dit verslag in het A.Vi.Bo.-blad.
Voordat we aan de receptie begonnen, werd nog een minuut
stilte gevraagd voor onze overleden leden en in het bijzonder
voor Bertrand Dejaeger die een paar dagen voordien overleden was. Hij was trouwens dit seizoen nog kleine kampioen
geworden. Bertrand was een stille maar een zeer goede vinkenliefhebber, die tal van goede vinken in zijn bezit heeft gehad. Ik denk maar even aan zijn Dari die tegen de kaap van
1000 liedjes zong. Ook met zijn duiven kon hij zijn mannetje
staan. Tevens was zijn steun voor onze maatschappij niet min.
Toen we hem bezochten in het ziekenhuis enkele dagen voor
zijn overlijden, was hij nog vol moed, maar helaas, het mocht
niet zijn. Bertrand, we zullen je missen in ons midden.
De receptie en de heerlijke hapjes gegeven door onze laureaten, werden ons aangeboden door onze lokaalhoudster
Laurette.

Na de receptie was het stilaan tijd geworden om aan de
feestmaaltijd te beginnen, met als voorgerecht een garnalencocktail. Daarna volgde een uitgebreid hoofdgerecht van
kalkoenpavé met champignonsaus en seizoensgroenten met
kroketjes. Iedereen liet het zich smaken en dat het lekker was,
kon men zo van ieders gezicht aflezen. Ieder was ook zeer
tevreden over de bediening van onze gekende traiteur De
Fijnproever.
Hierna was het moment aangebroken om onze laureaten
van 2013 te huldigen. Koning werd Guido Liebaert, prins was
Freddy Dewispelaere, algemeen kampioen werd Sylvère Hellebuyck, vicekampioen was Rafaël Opsomer, kampioen 75%
Norbert Depredomme, kampioen 50% Bertrand Dejaeger
(zijn schoonbroer Aurel die hem altijd vergezelt naar de zettingen, nam zijn prijs in ontvangst) en tenslotte de titel van
zaterdagkampioen werd gewonnen door André Martens.
Ze werden gehuldigd door ons gemeentebestuur met bloemen, geschonken door onze lokaalhoudster Laurette. Eveneens ontvingen ze een diploma, een vinkenkooi of een mand
gevuld met diverse winkelproducten. Ook van Franc, onze
bijlokaalhouder van De Nieuwe Muide, ontvingen ze een dergelijk exemplaar, waarvoor onze gewaardeerde dank. Het was
werkelijk de moeite waard.
Vóór het dessert werd er nog rondgegaan met enveloppen
voor onze steunactie, die een groot succes was en waarbij
tal van mooie prijzen te winnen waren. Ondertussen werd het
dessert opgediend, namelijk een stuk taart met koffie.
Het was een prachtfeest, en ieder lid kreeg tot slot nog 5 kg
vinkenmengeling cadeau van de maatschappij.
Hopelijk, bij leven en welzijn, tot volgend jaar op ons kampioenenfeest!
Voor De Lichtzangers,
secretaris Joseph Watteny

Jaarlijks souper bij De Straatzangers Otegem

Moeder overste
“Ik wil graag even over uw dochter praten”, zegt de nieuwe
schoonzoon tegen zijn schoonvader. “Ik ben nu al een maand
met haar getrouwd, maar we doen het bijna nooit. Ze lijkt wel
een non!”
“Wacht even...” zegt de schoonvader, “dan roep ik even Moeder overste erbij!”
ingestuurd door F. Debraeve

Op de foto ziet u onze gehuldigden die we in de bloemetjes
mochten zetten op ons jaarlijks souper dat doorging op 11
november 2013 in de parochiezaal te Otegem.
Bij aankomst werd een drankje aangeboden door onze nieuwe
voorzitter. De glazen werden met alle plezier nog eens bijgevuld, want als bestuur waren we trots 54 personen te mogen
verwelkomen.
We kregen een heerlijke soep en een lekkere maaltijd voorgeschoteld, doch het dessert was een uitsteker van formaat.
De schoondochter van onze voorzitter Pascal had 3 grote
marsepeintaarten (zelf gebakken), en deze voorzien van een
zeer mooie, zelfgemaakte decoratie in het teken van de vink,
waarvoor van harte proficiat!

Daarna was het moment aangebroken om onze kampioenen
te huldigen. Dit waren Christelle Beirlaen, Geert Vermeulen,
Pascale Vanderstraeten, Ronny Loquet, Christ Vandevelde
(zie foto) en bestuursleden Denis Waelkens en Eddy Meerschaert. Proficiat aan allen!
Na de huldiging was er nog een snelsteunactie onder de aanwezigen. Dan werd er nog wat doorgepraat bij een consumptie en wat muziek. Bij het afsluiten kon iedereen goed, gezond
en tevreden naar huis gaan...
Het bestuur wil alle medewerkers en aanwezigen danken voor
hun komst. Tot volgend jaar, zelfde datum, zelfde plaats, ge
weet wel! Goede zielen komen altijd terug!
De secretaris, Eddy Meerschaert
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KM De Snelle Schuifelaars Tielt huldigde haar laureaten

Vergaderingen - huldigingen
GEWEST KRUISHOUTEM

Op zondag 9 februari 2014 is er om 10 uur gewestvergadering
in lokaal Handelshuis te Nokere.
Dagorde:
- Binnenbrengen lijsten groene en rode registers. - Lijst van de
groene registers. - Aangepaste ledenlijsten + verschuldigde
bedragen. - Ingevulde bondskaartlijsten. - Meedelen namen
overleden vinkeniers. - Varia.

GEWEST IZEGEM

Op zondag 9 februari 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering voor alle afgevaardigden in het gewestlokaal.
Dagorde:
- Afsluiten kalenderjaar. - Algemene Vergadering in Waregem.
- Binnenbrengen rode en groene inventarissen. - Opgeven bijlokalen. - Bespreking volgend seizoen. - Allerlei.

ANZEGEM, De Dorpszangers

Op zondag 20 oktober hielden 65 leden en sympathisanten
van De Snelle Schuifelaars in de feestzaal van hun lokaal
Batavia hun jaarlijks clubfeest. Traditiegetrouw werden bij
een passende maaltijd de diverse laureaten van het voorbije
speelseizoen gehuldigd.
Om 12 uur was het verzamelen geblazen, waar bij aankomst
aan ieder een aperitief met versnapering werd aangeboden.
Na het welkomstwoord van voorzitter Luc Bouckaert werd iedereen door hem uitgenodigd voor deelname aan het feestmaal. Op het menu: Agnes Sorelsoep; varkensgebraad archiduc met gebakken witloof, worteltjes, boontjes, peren met
veenbessen en kroketten; en als dessert warme appeltaart
met ijs en koffie.
We hoorden niets dan lof in verband met de kwaliteit en
kwantiteit van de maaltijd. De bediening die uitging van de
personeelsleden van traiteur Marc uit Maria-Aalter, samen
met deze van lokaal Batavia, was een subliem staaltje van
vakmanschap.
Tijdens de maaltijd kwamen een tweetal afgevaardigden van
de inrichters van het Nationaal Kampioenschap A.Vi.Bo. 2014
te Ieper, op bezoek met zelfklevers. Na hun rondgang dankten
zij voor de milde steun en meteen deden zij een warme oproep voor een talrijke deelname aan dit Nationaal Kampioenschap.
Na het gebruik van de hoofdschotel werden de diverse laureaten gehuldigd en werd lokaalhoudster Anja, als dank voor de
goede uitbating van het lokaal, bedacht met een fijne attentie.

Volgende personen werden in deze hulde betrokken: koning
Michel De Vooght, koningin Josette L’Hoost, kleine koning Willy Van Maele, kampioen Yvan Tuyttens, kampioene Veronique
Crois, kleine kampioen Jonny Duyck, 2de kampioen Frank
Van De Riviere, 80% Jozef Willemijns, 70% Gerard Bearelle,
60% Johny Van De Capelle en senioren 60+ Arseen Vroman.
Fier als een gieter poseerden alle laureaten en het bestuur
voor de gebruikelijke groepsfoto. Daarna werd aan ieder de
gelegenheid geboden om deel te nemen aan een steunactie
begiftigd met tal van waardevolle prijzen.
Dit clubfeest was zoals steeds één gezellige bedoening waarbij talrijke anekdotes, die in hoofdzaak verband hielden met de
hobby, werden aangehaald. Als kers op de feesttaart volgde
een gratis traktaat geschonken door de koning en koningin.
Met het welslagen van dit feest zagen wij bij de voorzitter en
zijn bestuursleden enkel maar tevreden gezichten. De vele
lofbetuigingen aan hun adres voor deze perfecte organisatie waren voor hen een hart onder de riem, en een stimulans
om toekomstgericht verder te werken voor het welzijn van de
maatschappij en de leden.
Dit clubfeest was een waardige eindbekroning van een succesvol vinkenspeelseizoen 2013. Aan alle bestuursleden
langs deze weg en in naam van alle aanwezigen mijn oprechte dank en waardering voor al het gepresteerde tijdens 2013
ten dienste van onze hobby. Met zijn allen zeggen we in koor:
Het was mooi in 2013, op naar het nieuwe seizoen 2014!!
Walter Vandevoorde

De Nieuwe Boomgaardzangers Aalter
huldigden hun kampioenen 2013

Op zondag 9 februari 2014 is er om 10 u. een vergadering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, in lokaal De
Speldoorn.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Binnenbrengen goed ingevulde rode en
groene registers (mensen die een nieuwe register hebben
aangevraagd, brengen hun gegevens mee en die zullen we
dan overschrijven). - Laatste maal aanvragen bondskaarten. Afwerken kalender daar er een aantal wijzigingen zijn moeten
gebeuren. - Overlopen inwendige orde en kampioenschappen
lokaal.

LIEDEKERKE, KM De Verenigde Vinkeniers

Op zondag 9 februari 2014 is er om 9.30 u. een algemene
vergadering in ons lokaal Terminus, Schelfhoutstraat 251 te
Liedekerke.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Speelkalender 2014. Uitdelen bondskaarten. - Definitieve afrekening kaarten voor
het aanstaande eetfestijn. - Ieder zijn zegje.
Het bestuur rekent ten stelligste op uw aanwezigheid!

ARDOOIE, KM De Lustige Zangers

Op zondag 9 februari 2014 is er om 8.30 u. eerst bestuursvergadering, om 10 u. gevolgd door een algemene vergadering,
in ons lokaal De Mythe, bij Ann De Ceuninck.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter Luc. - 2. Inschrijven oude
en nieuwe leden. - 3. Laatste kans binnenbrengen blad rode
en groene registers. - 4. Overzicht speelkalender 2014. - 5.
Hoe verliep de speciale vergadering voor de registers? - 6.
Allerlei. - 7. Gratis steunactie.
Vrienden Lustige Zangers, allen op post zodat je volledig in
orde bent voor het nieuwe seizoen!

MARKE, KM De Leiezangers

Op zondag 9 februari 2014 is er om 9 u. bestuursvergadering,
gevolgd door een algemene ledenvergadering om 9.30 u., in
het lokaal Het Schuttershof, Markekerkstraat 24, Marke.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Inschrijving oude en nieuwe leden. - Aanvraag bondskaarten 2014. - Binnenbrengen
goed ingevulde groene en rode registers.
We rekenen op jullie massale opkomst, gezien de belangrijkheid van deze vergadering.

ARDOOIE, De Kon. Verenigde Liefhebbers

Op zondag 9 februari 2014 is er om 10 u. algemene vergadering in lokaal Montana.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Inschrijving oude en
nieuwe leden. - Binnenbrengen goed ingevulde groene en
rode registerbladen. - Bondig verslag gewestvergadering. Allerlei met vraag en antwoord.
Beste leden, stel u in orde om met goede hoop aan het komende seizoen te kunnen beginnen.

GEWEST VICHTE

Op zondag 9 februari 2014 is er om 10 u. gewestvergadering
te Nieuwenhove-Waregem, in lokaal Halve Maan.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Binnenbrengen groene en rode registerbladen, samenvattende lijsten, groen en rood apart.
- Privacylijsten. - Lijsten liefhebbers met enkel groene register. - Uitdelen speelkalenders. - Herzien gewestreglementen.
- Schikkingen Algemene Vergadering te Waregem op 2 maart
’14. - Allerlei en datum volgende vergadering.

GEWEST WAKKEN

Naar traditionele gewoonte werd op de laatste zaterdag van
oktober hulde gebracht aan onze laureaten 2013.
Er waren zeven gehuldigden: kampioen Miki Blondia met vogel Fragiel, koning Julien D’Hooge met vogel Niels, koningin
Rose-Marie Vandecasteele met vogel Arwin, prins (80% van
de kampioen) Francine Bollaert met vogel Marie, kleine kampioen (60% van de kampioen) Daniël Dobbelaere met vogel
Bert, kampioen kleine vogels (zaterdagzettingen) Rose-Marie
Vandecasteele met vogel Ricky en verdienstelijke speelster
Hilfrieda Warniers met vogel Ola.
Heel wat vinkenier(ster)s en sympathisanten waren naar de
refter van het Emmaüsinstituut, campus St.-Jozef, afgezakt.
Niet minder dan 125 personen kwamen samen aan de feestdis om onze kampioenen te feliciteren.
Om 19 uur werd het aperitief aangeboden door onze zeven
laureaten, met daarbij de vele hapjes. De daaropvolgende
feestmaaltijd was meer dan lekker. We kregen orloffgebraad
met kroketjes en een warme groentekrans aangeboden, gevolgd door een chocolademousse.
Na de maaltijd vond de huldiging plaats van onze kampioenen. Iedere laureaat ontving een medaille, een diploma, een
trofee en een vinkenkooi.

Zoals we allen weten, kan een vinkenmaatschappij slechts
openbloeien als men kan rekenen op een actief bestuur, behulpzame medewerkers, een goed lokaal, degelijke sponsors
en trouwe leden. Als dank voor hun medewerking werden
onze vrijwilligers en de dames van onze bestuursleden in de
bloemetjes gezet.
Na al dit eerbetoon was het nu de beurt aan onze dj die er op
een kundige manier de sfeer inhield tot in de late uurtjes. Gelukkig konden we die nacht een uurtje langer slapen...
Bij het huiswaarts keren, kreeg iedere aanwezige persoon of
gezin een zak aardappelen aangeboden door het bestuur.
Wij, als bestuursleden van De Nieuwe Boomgaardzangers,
waren gelukkig op deze avond enkel blije gezichten te hebben
mogen aanschouwen.
Langs deze weg wil ik alle vinkenier(ster)s, bestuursleden
en onze lokaalhoudster bedanken voor de aanwezigheid en
vriendschap, de werklust en samenwerking gedurende het
hele seizoen 2013.
Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om u allen een
voorspoedig en gezond 2014 toe te wensen, alsook veel plezier met uw vogels en mooie getallen.
De voorzitter, Johan Verschaeve

Op zondag 9 februari 2014 is er om 9.30 u. stipt gewestvergadering in lokaal Flandria, Markt te Wakken.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Binnenbrengen registerbladen plus samenvattende lijsten. - 3. Op punt stellen
van het gewestkampioenschap. - 4. Laatste werking van het
gewestreglement. - 5. Uitleg geven over de vergadering te
Deinze. - 6. Bespreking Algemene Vergadering van 2 maart te
Waregem. - 7. Kasverslag. - 8. Elk zijn zeg.
Allen op post!

GEWEST DENDERLEEUW

Op zondag 9 februari 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering in lokaal Rialto, Terlinden 4 te Denderhoutem.
Dagorde:
- Inzamelen hoklijsten en verzamelstaten (rode en groene
apart en per provincie). - Inzamelen gewijzigde interne reglementen. - Uitwisseling en bespreking kalenders. - Aanvraag
bijlokalen. - Oproep aan de afgevaardigden tot deelname aan
de Algemene Vergadering. - Allerlei.

GEWEST AALTER

Op zondag 9 februari 2014 is er om 9 u. stipt gewestvergadering bij KM De Lentezangers Lotenhulle, bij Bea.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Aanwezigheidstabel.
- 3. Verslag vorige vergadering. - 4. Binnenbrengen goed ingevulde registers + samenvattende lijsten per provincie. - 5. Lijst
leden met enkel groene registers. - 6. Volledige speelkalender
en reglement inwendige orde in dubbel. - 7. Bijlokalen. - 8.
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Aanwezigheid op de Algemene Vergadering Waregem. - 9.
Nazicht kasboek. - 10. Voor de H. Mis: eventuele overlijdens
melden. - 11. Aanpassen ledenlijsten. - 12. Eventueel bijwerken nieuw gewestreglement, voorstel Oost-Vlaamse Zangers
Bellem. - 13. Eventueel aanpassen inleg op de zettingen, dit
na overleg. - 14. Vraag en antwoord.

GEWEST ROESELARE

Op zondag 9 februari 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering in lokaal De Vink, Groene Herderstraat te Rumbeke.
Dagorde:
1. Binnenbrengen groene en rode registers. - 2. Samenvattende
lijsten van groene en rode registers, afzonderlijke samenvattende lijsten. - 3. Wie gaat er naar Waregem? - 4. Afwerken
voorstel vorige vergadering. - 5. Aftekenen van paspoorten
gewestelijke zangkeurders en gewestafgevaardigde. Bij vervallen of laatste jaar geldigheid paspoorten, gelieve een nieuwe pasfoto mee te brengen. - 6. Diverse voorstellen.
Bij afwezigheid, gelieve de voorzitter te verwittigen.

GEWEST TORHOUT

Op zondag 9 februari 2014 is er om 9.30 u. stipt gewestvergadering in ons lokaal ’t Paviljoentje, Don Bosco te Torhout.
Dagorde:
- Openingswoord door de voorzitter. - Verslag en bespreking
vergadering van 26 januari in Oostkamp. - Verslag vergadering
gewestraad (aangepast gewestreglement). - Binnenbrengen
hoklijsten en registerbladen, lijsten met nummers uitgedeelde register en lidnummers van nieuwe inschrijvingen.
- Binnenbrengen aangepaste ledenlijst A.Vi.Bo. 2014. - Lijst
met handtekening nieuwe leden. - Binnenbrengen bondskaarten toekappers, dubbelzangers,... - Opgave namen overleden
leden. - Ledenlijst 2014 voor het gewest. - Evaluatie bondskaarten. - Uitdelen ondertekende paspoorten afgevaardigden.
- Kasverslag 2013. - Huldiging ontslagnemende gewestleider
(Lionel). - Rondvraag.

GEWEST INGELMUNSTER

Op zondag 9 februari 2014 is er om 9 uur stipt gewestvergadering bij maatschappij Recht en Eerlijk Wielsbeke, in lokaal
Het Park, Rijksweg 336 te Wielsbeke.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de gewestleider. - 2. Opname aanwezigheid. - 3. Aflezen verslag van de vorige vergadering dd. 12
januari 2014. - 4. Kasverslag en ondertekenen van het kasboek. - 5. Bijbestellen bondskaarten of onderling omwisselen.
- 6. Binnenbrengen hoklijsten en samenvattende lijsten. - 7.
Binnenbrengen lijst enkel groene register. - 8. Binnenbrengen
aanvullende lijsten van vogelhouders en registers. - 9.
Opgeven van dubbelzangers, gewestelijk of officieel goedgekeurde vogels. - 10. Afgeven van naamlijsten overleden leden.
- 11. Bespreking van een beurtrol voor trekking van gewestkampioenen. - 12. Afgeven speelkalenders. - 13. Inschrijving
gewestfeest. - 14. Ingeven van kaarten en stembiljetten
Algemene Vergadering, met aantal deelnemende personen. 15. Overlopen verslag Raad van Bestuur van december 2013.
- 16. Allerlei en elk zijn zeg. - 17. Uitdeling dagorde volgende
gewestvergadering van maart 2014. - 18. Slot- en dankwoord
door de gewestleider.

Dagorde:
- Binnenbrengen van rode en groene registers, samenvattende lijsten en aangepaste computerlijsten. - Allerlei. - Ieder
zijn zeg.

Dagorde:
- Laatste maal binnenbrengen rode en groene bladen. Laatste maal inschrijving leden en nieuwe leden.
Wij hopen u te mogen begroeten!

GEWEST HOUTHULST

GEWEST PROVEN-POPERINGE

Op vrijdag 7 februari 2014 is er om 19 u. een gewestvergadering in het lokaal De Boskant, Poelkapellestraat 19c te
Houthulst.
Dagorde:
1. Verslag vergadering januari. - 2. Inbrengen rode en groene
inventarissen en de nodige samenvattende lijsten, af te tekenen bondskaarten en paspoorten. - 3. De nodige bijbestellingen doen van inventarissen en/of bondskaarten. - 4.
Binnenbrengen van de inwendige ordes per maatschappij.
- 5. Nazicht op het handtekenen van het kasboek van nog
ontbrekende maatschappijen. - 6. Regeling uitwerken betreffende het gewestkampioenschap en bijhorende kampioenenviering. - 7. Overlopen van het gewestreglement en eventueel
de nodige aanpassingen maken. - 8. Afspraken maken voor
de komende Algemene Vergadering. - 9. Diverse, eventuele
opmerkingen en/of voorstellen voor de volgende vergadering.

VEURNE, De Paradijsvogels

GEWEST NINOVE

Gildeleven

Op zondag 9 februari 2014 is er om 10 u. vergadering (bestuur
om 9.30 u.).
Dagorde:
- Binnenbrengen juist ingevulde hoklijsten (rode of groene registers). - Vogelnamen + ringnummers voor bondskaarten.
Op zondag 9 februari 2014 is er om 10 u. een gewestvergadering in het lokaal De Kat, bij De Rapide Vink Ophasselt.
Dagorde:
- Groene en rode registers/registerbladen plus verzamellijsten binnenbrengen. - Paspoorten gewestzangcommissaris, afgevaardigde, hulpgewestleider en gewestsecretaris
(nieuwe gewestbestuursleden brengen een recente pasfoto
mee). - Opmaak gewestkalender 2014. - Bespreking speelseizoen 2014. - Bijdrage gewest. - Bespreking vergadering te
Scheldewindeke op 16 februari. - Allerlei.

EERNEGEM, KM Recht en Eerlijk

Op zondag 9 februari 2014 is er om 10.30 u. een algemene
ledenvergadering in het lokaal voetbalkantine SK Eernegem.
Dagorde:
- Laatste kans op inschrijving speeljaar 2014. - Binnenbrengen
van rode en groene registerbladen.
Het bestuur hoopt al haar leden te mogen begroeten!

DOOMKERKE, KM De Blauwbekken

Op zondag 9 februari 2014 is er vanaf 10 u. ledenvergadering
in ons lokaal.
Dagorde:
- Inbrengen rode en groene registers.
Dit wordt gevolgd door een bestuursvergadering voor de samenstelling van een nieuw bestuur.

GEWEST IEPER

Op zondag 9 februari 2014 is er om 10 u. gewestvergadering
in het lokaal van De Mokkervink Koekelare.
Dagorde:
1. Welkomstwoord. - 2. Tegenwoordigheid. - 3. Goedkeuren
vorig verslag. - 4. Samengestelde lijsten. - 5. Afgeven groene en rode registers. - 6. Speelkalender 2014, in dubbel. - 7.
Inwendige orde, in dubbel. - 8. Opgeven bijlokalen 2014. - 9.
Opgeven namen overleden leden van 1 maart 2013. - 10.
Afgeven afgeleverde registers en nieuwe vogelhouders. 11. Privacylijst (nieuwe leden). - 12. Schikking Algemene
Vergadering. - 13. Ondertekenen paspoorten. - 14. Allerlei.
Het gewestbestuur wenst iedereen een goede gezondheid en
een goed speelseizoen 2014 toe.
Graag iedereen op post!

GEWEST BRUGGE

GEWEST GENT

Op zondag 9 februari 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering in ons lokaal Akkerbolders, Sportstraat 1 te Oedelem.
Dagorde:
- Binnenbrengen rode en groene registers. - Binnenbrengen
samenvattende staten. - Binnenbrengen verbeterde ledenlijst. - Binnenbrengen formulieren Algemene Raad. Binnenbrengen lijst van bondskaarten, indien ze klaar zijn, en
andere formulieren voor het secretariaat.

GEWEST DEERLIJK

Op zondag 9 februari 2014 is er om 9.30 u. stipt onze eerste gewestvergadering van het nieuwe jaar, in het lokaal van
KM De Luchtzangers Desselgem, Straetje zonder Einde,
Nieuwstraat 212 te Desselgem.
Dagorde:
1. Opening en welkomstwoord door gewestleider Jozef
Desmet. - 2. Verslag vorige vergadering. - 3. Binnenbrengen
goed ingevulde en alfabetisch gerangschikte inventarisbladen
uit de rode en groene registers met het juiste vogelbestand
op 31 januari 2014, alsook de samenvattende lijsten met het
volledige vogelbestand van de maatschappij, zowel van rode
als groene registers. - 4. Binnenbrengen aangepaste computerlijsten en lijsten privacy. Op computerlijst wijzigingen onderaan de lijst aanbrengen a.u.b., wel deze van originele lijst
2013. - 5. Opgeven namen overleden leden die we herdenken
tijdens de H. Mis van de vinkeniers die dit jaar doorgaat op
zaterdag 22 maart 2014 te Dentergem. - 6. Van totaal nieuwe
leden die nog nooit een lidnummer hebben gekregen, naam,
adres en geboortedatum opgeven aan de gewestleider, die
dan al de namen zal doorgeven aan het secretariaat A.Vi.Bo.,
die dan een lidnummer zal toekennen. - 7. Er moeten geen
lijsten meer ingegeven worden met nummers van afgeleverde
groene en rode inventarissen. - 8. De Algemene Vergadering
van 2 maart 2014 te Waregem: aantal aanwezigen opgeven
en stembriefjes meebrengen a.u.b. - 9. Meebrengen van kasboek voor ondertekening gewestleider.
Gezien het belang van deze vergadering hopen wij zondag
van iedere maatschappij afgevaardigde en voorzitter te mogen begroeten, waarvoor dank. Wees stipt op tijd a.u.b.

GEWEST OOSTNIEUWKERKE

Op zondag 9 februari 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering
bij De Breydelzonen te Oostnieuwkerke, in lokaal De Reisduif,
Collimolenstraat 26.

WAREGEM, KM De Torenzangers

Op zondag 9 februari 2014 is er om 10 u. vergadering in ons
lokaal De Biest te Waregem.
Dagorde:
- Verdelen van de ereprijzen op de zettingen (geen sponsoring
is geen vermelding), voor wie het nog niet deed. - Dringend
binnenbrengen van groene en rode registers (ten laatste op 9
februari). - Afhalen bondskaarten en vereffenen lidgeld.

Op zondag 9 februari 2014 is er de volgende bestuursvergadering te Boezinge.
Dagorde:
- Binnenbrengen hoklijsten 31 januari 2014, per lidnummer
leggen. - Samenvattende lijst, op te maken volgens lidnummer van groene en rode hoklijsten + onderaan de totalen
maken. - Ledenlijst A.Vi.Bo. binnenbrengen. - Nieuwe leden
vermelden op een afzonderlijke lijst van A.Vi.Bo. - Vereffenen
aansluiting gewest: 15 EUR + 2,50 EUR per aangesloten lid.
- Opgave bijlokalen. - Opmaken van een lijst met namen en
lidnummers van de liefhebbers die uitsluitend over een groene
register beschikken. - Maatschappelijk reglement 2014 opmaken. - Meebrengen uitnodiging Algemene Vergadering 2014.
- Ondertekening van de voorzitter van paspoorten gewestafgevaardigde.

GEWEST DIKSMUIDE

Op zaterdag 8 februari 2014 is er om 19 u. gewestvergadering in lokaal ’t Hof van Vlaanderen, Krombekeplein 13 te
Krombeke.
Dagorde:
- Openingswoord door onze gewestleider met nieuwjaarswensen. - Uitdelen speelkalenders 2014. - Indienen groene
en rode inventarissen. - Bevestigen aanwezigheid Algemene
Vergadering.
Alle bestuursleden worden gevraagd aanwezig te zijn!

Op zondag 9 februari 2014 is er om 9 u. de eerstvolgende
gewestvergadering, waartoe wij u allen graag uitnodigen, in
Sint-Denijs-Westrem, in hun lokaal Gemeentehuis (zaaltje),
Gemeenteplein 1, St.-Denijs-Westrem. De papierslag vangt
aan vanaf 8.30 u.
Dagorde:
- Verwelkoming; aanwezigheid; kasverslag. - Verslag vorige vergadering. - Bespreking uitgedeelde documenten. Evaluatie binnengebrachte documenten op de vorige vergadering te Sleidinge. - Binnenbrengen groene en rode hoklijsten. Binnenbrengen samenvattende lijsten (prov.). - Binnenbrengen
lijst ‘alleen groene register’. - Binnenbrengen lijsten nieuwe vogelhouders, privacylijsten, uitgereikte registers. - Verbeterde
ledenlijsten, bijwerkingen inwendige orde (2 exemplaren
a.u.b.), eventueel nakomende documenten. - Bespreking kalender 2014 en kampioenschappen. - Nazicht bijlokalen en
proefdruk kalenderboekjes. - Evaluatie afgelopen gewestfeest. - Komende vergadering op 16 februari met A.Vi.Bo.
- Algemene Vergadering te Waregem. - Gewestreglement (keizerschappen gewest). - Richtlijnen gewest en A.Vi.Bo. - Varia.
- Afspraken komende gewestvergadering van maart 2014.

GEWEST AVELGEM

Op zondag 9 februari 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering
in lokaal De Waterhoek, bij De Moedige Zangers Avelgem.
Dagorde:
- Overlopen verslag vorige vergadering. - Binnenbrengen correct ingevulde hoklijsten en samenvattende opgaven van het
vogelbestand (open ringen groene registers, gesloten ringen
rode registers, en per provincie). Speciale aandacht a.u.b. Aanvullingen vogelhouders, afgeleverde registers en steekkaarten, ook verbeterde computerlijsten binnenbrengen! - Lijst
met leden die alleen groene register hebben. - Opgave namen
overleden leden. - Vereffenen reclames voor speelkalender en
uitdelen speelkalenders. - Paspoorten zangkeurders en afgevaardigden ondertekenen. - Afspraken maken voor de vergadering samen met de Algemene Raad in lokaal Uilenspiegel
te Zwevegem-Knokke op 16 februari, en voor de Algemene
Vergadering in Waregem. - Varia.
Iedereen op post graag!

ICHTEGEM, KM De Reigerzangers

Op zaterdagnamiddag 8 februari 2014 is er van 16 u. tot 17 u.
vergadering in lokaal De Nieuwe Reiger.

HARELBEKE, KM Jong Maar Moedig

Op vrijdag 7 februari vanaf 18 u., zaterdag 8 februari vanaf 18
u. en zondag 9 februari 2014 vanaf 9 u. tot 12 u., gaat onze
jaarlijkse boterkaarting door in ons lokaal Het Molenhuis.
Wij hopen dat we vele vinkeniers van onze buurtmaatschappijen mogen verwelkomen om een kaartje te komen leggen of
om even bij te praten met vrienden vinkeniers. Iedereen is er
van harte welkom.
Tevens is er voor de leden de mogelijkheid om hun groene en
rode registerbladen binnen te brengen. Gelieve deze bladen
juist in te vullen a.u.b.
Het bestuur

DADIZELE, De Korte Zangers

Bij deze wensen we iedereen een gezond en vreugdevol 2014!
Het tweede weekend van februari is altijd het kaartweekend
voor onze vinkenmaatschappij.
Op vrijdag 7 februari en op zaterdag 8 februari 2014 is er dus,
telkens vanaf 18 u., kaarting voor koeken, in ons lokaal De
Kroon, Ledegemstraat 1.
Men kan kiezen tussen Beauvoordse pannenkoeken of een
doos koeken naar keuze (drie soorten). De inleg bedraagt
1,25 euro en er is geen verplichting tot drank.
We danken nu reeds iedereen die ons op de ene of andere
manier steunde.

DENDERHOUTEM, De Meivink

Hierbij bedanken we iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen tot het welslagen van ons eetfestijn.
Juiste gewicht korven: 12,458 kg.
Winnaars: Geert Biebaut uit Haaltert en Hans Coignau uit
Denderhoutem.

LOVENDEGEM, KM De Bosvink

Uitslag steunkaarten, trekking van vrijdag 24 januari ’14
Prijzen af te halen tot 1 maart 2014 in lokaal St.-Elooi, Eeksken 63, Lovendegem (alle dagen open vanaf 11 u., behalve op
donderdag vanaf 16 u., op woensdag gesloten).
1. 1176
2. 2690
3. 2978
4. 3100
5. 1945
6. 2404
7. 2800
8. 1648
9. 0037
10. 2300
11. 2506
12. 2885
13. 1116
14. 1160
15. 1960
16. 0999
17. 2368
18. 0736
19. 1801
20. 1985
21. 0714
22. 2111
23. 1998
24. 0652
25. 1218
26. 2372
27. 1189
28. 0914
29. 0014
30. 0406
31. 1302
Reservenummer: 1397
Het bestuur dankt u voor uw steun!

KNESSELARE, De Dappere Zangers

Uitslag steunactie De Distelvink Knesselare 2013
1. 2839
2. 0564
3. 3281
4. 1883
5. 0337
6. 0586
7. 1269
8. 1193
9. 1781
10. 2057
11. 0355
12. 1467
13. 1362
14. 2363
15. 0438
16. 1939
17. 0812
18. 0730
19. 0988
20. 2426
21. 2384
22. 0472
23. 2507
24. 1405
25. 0496
26. 1130
27. 2530
28. 1026
29. 1124
30. 3295
31. 2769
32. 0263
Reservenummer: 3120
Prijzen af te halen in lokaal De Litanie, De Plaats te Knesselare, en dit tot en met 31 maart 2014.
Indien u de eerste, tweede of derde prijs behaald heeft, gelieve eerst te bellen naar Oreil Focquaert, 09/374 52 72.

WONTERGEM, KM Immer Geduld

Uitslag vinkententoonstelling dd. 26/01/2014
Er werden 84 vinken tentoongesteld in zaal ter Donck.
Mutatie: 1. Daniël Van Poucke, Dentergem, 94 - 2. Daniël Van
Poucke, Dentergem, 93 - 3. Martin Van Quaethem, Vosselare,
92,75 - 4. Martin Van Quaethem, Vosselare, 92,70 - 5. Martin
Van Quaethem, Vosselare, 92,50 - 6. Kristof Meere, Machelen, 92 - 7. Martin Van Quaethem, Vosselare, 91,80 - 8. Francis Soenen, Gits, 91,75 - 9. Martin Van Quaethem, Vosselare,
91,60 - 10. Freddy Van de Putte, Deinze, 91,50 - 11. Francis
Soenen, Gits, 91,25 - 12. Martin Van Quaethem, Vosselare, 91
- 13. Francis Soenen, Gits, 90,50 - 14. Martin Van Quaethem,
Vosselare, 90,15 - 15. Daniël Van Poucke, Dentergem, 90,10
- 16. Martin Van Quaethem, Vosselare, 90 - 17. Johnny Van
Daele, Beveren-Leie, 90 - 18. Francis Soenen, Gits, 89,95
- 19. Martin Van Quaethem, Vosselare, 89,75 - 20. Francis
Soenen, Gits, 89,30 - 21. Marc Willemyns, Tielt, 89,30 - 22.
Johnny Van Daele, Beveren-Leie, 89,20 - 23. Freddy Van de
Putte, Deinze, 89,15 - 24. Martin Van Quaethem, Vosselare,
89,15 - 25. Marc Willemyns, Tielt, 89,05 - 26. Kristof Meere,
Machelen, 89,05 - 27. Freddy Van de Putte, Deinze, 89 - 28.
Kristof Meere, Machelen, 88,95 - 29. Freddy Van de Putte,
Deinze, 88,95 - 30. Martin Van Quaethem, Vosselare, 88,90
- 31. Martin Van Quaethem, Vosselare, 88,75 - 32. Kristof
Meere, Machelen, 88,75 - 33. Marc Willemyns, Tielt, 88,50 (zie vervolg blz. 12)
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Gildeleven

(vervolg van blz. 11)

34. Martin Van Quaethem, Vosselare, 88,20 - 35. Patrick De
Vriese, Meulebeke, 88,20 - 36. Freddy Van de Putte, Deinze,
88,15 - 37. Patrick De Vriese, Meulebeke, 88,10 - 38. Freddy
Van de Putte, Deinze, 88 - 39. Martin Van Quaethem, Vosselare, 87,70 - 40. Johnny Van Daele, Beveren-Leie, 87,65 - 41.
Patrick De Vriese, Meulebeke, 87,50 - 42. Johnny Van Daele,
Beveren-Leie, 87,20 - 43. Johnny Van Daele, Beveren-Leie,
87 - 44. Freddy Van de Putte, Deinze, 87 - 45. Kristof Meere,
Machelen, 87.
Wildkleur: 1. Martin Van Quaethem, Vosselare, 93 - 2. Francis
Soenen, Gits, 92 - 3. Francis Soenen, Gits, 91,90 - 4. Martin
Van Quaethem, Vosselare, 91,80 - 5. Francis Soenen, Gits,
91,60 - 6. Normand Van Schandevyl, Denderhoutem, 91,48 7. Normand Van Schandevyl, Denderhoutem, 91,40 - 8. Francis Soenen, Gits, 91,30 - 9. Marc Willemyns, Tielt, 91,20 - 10.
Martin Van Quaethem, Vosselare, 91,10 - 11. Francis Soenen,
Gits, 91 - 12. Patrick De Vriese, Meulebeke, 90,98 - 13. Martin Van Quaethem, Vosselare, 90,83 - 14. Johnny Van Daele,
Beveren-Leie, 90,20 - 15. Martin Van Quaethem, Vosselare,
90,18 - 16. Johnny Van Daele, Beveren-Leie, 90,15 - 17. Martin Van Quaethem, Vosselare, 90,10 - 18. Patrick De Vriese,
Meulebeke, 90,07 - 19. Marc Willemyns, Tielt, 90 - 20. Patrick
De Vriese, Meulebeke, 90 - 21. Johnny Van Daele, BeverenLeie, 89,85 - 22. Kristof Meere, Machelen, 89,83 - 23. Patrick
De Vriese, Meulebeke, 89,75 - 24. Kristof Meere, Machelen,
89,73 - 25. Martin Van Quaethem, Vosselare, 89,70 - 26. Johnny Van Daele, Beveren-Leie, 89,58 - 27. Johnny Van Daele,
Beveren-Leie, 89,55 - 28. Kristof Meere, Machelen, 89,50 - 29.
Freddy Van de Putte, Deinze, 89,50 - 30. Johnny Van Daele,
Beveren-Leie, 89,45 - 31. Martin Van Quaethem, Vosselare,
89,30 - 32. Marc Willemyns, Tielt, 88,65 - 33. Freddy Van de
Putte, Deinze, 88,35 - 34. Kristof Meere, Machelen, 88,30 - 35.
Willy Van De Sompel, Gottem, 88,10 - 36. Kristof Meere, Machelen, 88,10 - 37. Martin Van Quaethem, Vosselare, 88 - 38.
Daniël Van Poucke, Dentergem, 87 - 39. Frank Schelstraete,
Wontergem, 86.

GEWEST VICHTE

Verslag gewestvergadering van 12 januari 2014
De gewestleider Stefaan wenste ieder een gelukkig Nieuwjaar, een goede vriendschap en veel plezier met het vinkenieren.
Daarna werd de speelkalender opgesteld, wat, dankzij het
voorbereidende werk van de besturen, goed en vlot verliep.
Er werd gevraagd er rekening mee te houden dat de eerste
zetting in het Lindenhof op 06/04/2014 om 9.30 u. begint.
De zettingen voor de gewestkampioenen werden ook uitgestippeld, zie kalender in februari.
Vervolgens werden de namen van onze overleden vrienden
en leden opgegeven.
Bij allerlei werd er even van gedachten gewisseld om de inleg
te verhogen en zo eventueel 1 euro aftrek te hebben voor de
bloemen. Dit punt wordt tijdens de volgende vergadering uitgeklaard.
De datum voor die vergadering werd meteen vastgelegd.
D. Bijttebier

was aan de orde. Ook de nieuwe speelkalender van 2014
werd voorgesteld, plus nog veel andere zaken die erbij kwamen.
Deze vergadering ging door met een nieuwjaarsreceptie, met
een hapje en een drankje, aangeboden door het bestuur. Een
pluim komt toe aan het bestuur en de bijhorende mensen die
dit voor mekaar brachten!
Zo was deze avond terug goed verlopen en keerde iedereen
tevreden naar huis terug.
M. Willemyns

GEWEST RONSE

Verslag gewestvergadering van zondag 12 januari
Deze vergadering ging door bij De Blauwbekken.
De gewestleider verwelkomde iedereen op deze eerste vergadering van 2014 met de beste wensen voor een goede
gezondheid, veel geluk in de reke en geen moeilijkheden op
welk gebied dan ook.
Onmiddellijk hierna werd overgegaan tot het belangrijkste
onderdeel van deze vergadering: het samenstellen van de
speelkalender 2014. Dit verliep zonder moeilijkheden en Nadine zou voor de druk zorgen de komende week.
Wat betreft het gewestkampioenschap verandert er niets in
vergelijking met vorig jaar.
Er werd afgesproken dat elke maatschappij ten laatste op 8 februari de registerbladen zou afgeven bij Ivan. Eveneens werd
afgesproken voor de vergadering in Deinze op 26 januari.
Meteen werd ook afspraak gemaakt voor de Algemene Vergadering op 2 maart: verzameling op de Klijpe om 8 uur.
Hierbij was alles wat moest behandeld worden op deze vergadering afgewerkt, en werd deze dan ook gesloten.
Gewestschrijfster, N. Dekens

!

Rouw
Rouw // Herstel
Herstel // Feest
Feest
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Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

- ASSEBROEK, KM De Oeverzangers, Livinus De Coussemaeker, vader van bestuurslid Johan De Coussemaeker en
schoonvader van bestuurslid Carine Leers.
- IZEGEM, De Blauwe Koppen, dhr. René Demeyere, broer
van bestuurslid Hendrik Demeyere en schoonbroer van trouw
spelend lid Irène Pattyn.
- LENDELEDE, De Kon. Verenigde Liefhebbers, mevr. Erna
Windels, echtgenote van ons lid Marcel Roelens.
- WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst, dhr. Roger Walraevens,
vader van Helena Walraevens en schoonvader van trouw spelend lid Johnny Devolder.
- WINGENE, KM De Sint-Jansvink, mevr. Odette Maes, zus
van voorzitter Sylvère Maes, schoonzus van trouw lid Lena
Moeykens, nicht van ondervoorzitter Brigitte Hellebuyck.
- ASPER, KM De Moedige Zangers, Rachel Van De Weghe,
moeder van trouw lid Freddy De Vos.
- MEULEBEKE, KM Niet Rijk Maar Recht, Lucienne Brulez,
zuster van spelend lid Willy Brulez.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- BRAKEL, De Zwalmzangers, trouw spelende leden Leon
Faingnaert en Pascal Billeau.
- ICHTEGEM, KM De Boomgaardvink, André Lidou, vader
van trouw spelend lid Kristof Lidou en schoonvader van trouw
spelend lid Lindsey Casteleyn.
- MERENDREE, De Nachtegaals, trouw spelende leden Lieve
Willems, Etienne De Vreese en Maurice Mortier.
- KUURNE, De Molenzangers, trouw spelend lid Maria
Couvreur; ondervoorzitster Chantal Herpoel.
- TORHOUT, De Veldvink, sponsor André Lidou; alle zieke leden en familie.
- EMELGEM, De Kon. Sint-Jansvrienden, trouw lid Giovanni
Vanneste.
- MARIALOOP, De Roodborsten, Walter Vaneeckhoute.
- EDEWALLE-BOSSCHEDEWEGE, KM De Bosvink, trouw
spelend lid Dirk Deschuyter.
- OUWEGEM, KM De Vrije Bosvink, bestuurslid Laurent
Verhauwaert.
- TIELT, KM De Roodborsten, ons lid Azer Van Keirsbulck.
- VOSSELAAR, De Heidezangers, Jef Brosius.
- LOTENHULLE, KM De Lentezanger, spelend lid Omer
Vermeulen.
- HOUTHULST, De Vrijbosvink, Gracienne Lauwers, schoonmoeder van lid Andy D’Haene; Marie-Louise Soetens en
Vinciane Puype, moeder en vrouw van bestuurslid Geert De
Wulf, grootmoeder en tante van lid Cindy De Wulf.
- SINT-BAAFS-VIJVE, KM De Kapellezangers, trouw bestuurslid Marc Devolder.

MARIALOOP, De Roodborsten

Verslag vergadering van januari
Naar jaarlijkse gewoonte ging op het einde van de maand januari een algemene vergadering door in de school van Marialoop.
Het was een interessante vergadering, vooreerst gebeurde
het binnenbrengen van ingevulde, afgetekende registers. Dan
kon men oude en nieuwe leden inschrijven voor het jaar 2014.
Na deze hele stapel formulieren volgde een openingswoord
door de voorzitter.
Een lokaalverandering en een nieuwe locatie van speelplein

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- BRAKEL, De Zwalmzangers, mevr. Anneke De Temmerman,
zus van ons trouw bestuurslid Jozef De Temmerman.

Zoekertjes en Advertenties

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- VOSSELARE, KM De Eikzangers, Jasper, kleinzoon van ons
trouw lid Remi Lauwers en echtgenote.
- TIELT, KM De Roodborsten, Emily, kleinkind van ons trouw
spelend lid Francky Vermeire.
ZIJ VIERDEN HUN 50e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- SINT-BAAFS-VIJVE, KM De Kapellezangers, trouwe leden
Nicole Lippens en Hector Tack.

ZATERDAG 8 FEBRUARI 2014
RUILBEURS
- RUMBEKE-BEITEM, KM De Goudvink. 2de grote ruilbeurs
op zaterdag 8 februari 2014 van 7 u. tot 12 u., in lokaal De
Ketting, Meensesteenweg 713. De inkom is gratis. Iedereen
is welkom!
ZONDAG 9 FEBRUARI 2014
BOTVINKENTENTOONSTELLING
- DEINZE, KM De Durvers. 22ste botvinkententoonstelling,
kampioenschap van Leie en Schelde, op zondag 9 februari
2014 om 9 u., in lokaal Brielpaviljoen, Lucien Mathyslaan.
Inleg 1,50 EUR. Prijzen per 3/4 tal. Af bloemen 0,75 EUR.
Voor iedere gezette vogel is er een bloem voorzien. Inschrijven van 7 u. tot 9 u.
ZONDAG 16 FEBRUARI 2014
BOTVINKENTENTOONSTELLING
- MACHELEN, De Dorpszangers Machelen-Zulte. Botvinkententoonstelling op zondag 16 februari 2014, in lokaal
Guldenpoort, Dorpstraat. Inleg 1,50 EUR. Vooruit 75 EUR.
Prijzen per 3/4 tal. Af bloemen 0,75 EUR. 4 bloemstukken.
Iedereen ontvangt bloemen. Er zijn 2 reeksen in vinkenkooi
(wildkleur + mutaties) en 2 reeksen in tentoonstellingskooi
(wildkleur + mutaties). Inschrijven van 7.30 u. tot 8.45 u.

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Vinkenzetten: immaterieel
cultureel erfgoed!!
Zoals de meeste vinkeniers wellicht reeds weten, is onze geliefde hobby sinds juli 2013 toegevoegd aan de ‘Inventaris
Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed’. Visueel betekent dit dat we vanaf nu in alle gedrukte en digitale communicatie aangaande het vinkenieren het logo van de Vlaamse
gemeenschap met de bijhorende tekst ‘Inventaris Vlaanderen
voor Immaterieel Cultureel Erfgoed’ mogen gebruiken. Aandachtige vinkeniers zullen allicht al gemerkt hebben dat sinds
kort ook de hoofding van ons A.Vi.Bo-blad als dusdanig werd
aangevuld.
Een belangrijke vraag die we ons hierbij stellen is: wat betekent dit nu? Wat is dat, Immaterieel Cultureel Erfgoed?
De Vlaamse Gemeenschap definieert ICE (Immaterieel Cultureel Erfgoed) als volgt:
“Immaterieel cultureel erfgoed is niet-tastbaar. Het zijn de
gewoontes, gebruiken, kennis en praktijken, die een gemeenschap of groep overgeërfd heeft gekregen of die in een historisch continuüm kunnen gevat worden en die de gemeenschap of groep in consensus voldoende belangrijk acht
om door te geven aan toekomstige generaties. Het gaat
steeds om immateriële en dus niet-tastbare uitingen van de
interactie tussen de mens en zijn omgeving. Immaterieel cultureel erfgoed is dynamisch; door evolutie in de tijd en door
interactie met de omgeving krijgt het nieuwe betekenissen en
verandert het gebruik of de functie.
Het benoemen als immaterieel cultureel erfgoed is tijds- en
plaatsgebonden. Het is een culturele actie die ingrijpt op de
gewoonte, het gebruik, de kennis of de praktijk. Het benoemen geeft de mogelijkheid om proactief te handelen en
zorgt ervoor dat het doorgegeven wordt of dat actief kan
ingezet worden op processen van doorgeven.”
Om erkend te worden als ICE worden volgende criteria gehanteerd door de expertencommissie ICE:
1. Het element beantwoordt aan de hierboven vermelde definitie.
2. Er is consensus binnen de cultureel erfgoedgemeenschap
om het element op de Inventaris te plaatsen. Deze consensus blijkt uit de betrokkenheid en medewerking van groepen
en gemeenschappen die deel uitmaken van de cultureel
erfgoedgemeenschap bij het opstellen van de aanvraag.
3. De cultureel erfgoedgemeenschap zet actief in op het doorgeven van het ICE. Dit dient aangetoond te worden door het
opzetten van acties dienaangaande.
4. Een binnen het cultureel-erfgoedbeleid gesubsidieerde
cultureel erfgoedorganisatie dient betrokken te zijn bij de
erfgoedgemeenschap en dient de gemeenschap te ondersteunen bij het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed.
5. De aanvraag dient inhoudelijk gedocumenteerd te worden.
Het is dus geen sinecure om erkend te worden als immaterieel cultureel erfgoed.
Vinkenieren moet dus eerst en vooral beantwoorden aan de
hierboven vermelde definitie van ICE.
Sinds eeuwen worden de gewoontes, gebruiken, kennis en
praktijken van generatie op generatie overgeleverd. Ook ons
weekblad, uitgegeven sinds 1936, evenals de publicatie van
de vinkeniersbijbel ‘Hinke de Vinke’, spelen hierin een belangrijke rol.
Verder wil iédere vinkenier dat zijn geliefde hobby mag blijven
voortbestaan. Getuige daarvan de massale aanwezigheid op
manifestaties zoals de Nationale en Provinciale Kampioenschappen, Algemene Vergadering A.Vi.Bo., enz. Hoewel critici
hier al dan niet terecht zullen opmerken dat de aanwezigheid
nog veel beter moet kunnen.
Vinkenieren is zeker ook een interactie tussen mens en zijn
omgeving. Vinkenieren is géén individueel gebeuren. Het is
een groepsactiviteit. Na het uurtje op de zetting, waar het natuurlijk alleen maar gaat over de prestatie van de vogel, is het
sociaal contact nadien minstens even belangrijk bij het beleven van onze hobby. Ook samenkomsten buiten het speelseizoen (vergaderingen, kooi- en vogeltentoonstellingen, zangvoordrachten, kweekvoordrachten, kweekcongressen) zijn
een belangrijk element bij het beleven van onze hobby.
Om erkend te worden als ICE moet het vinkenieren ook dynamisch zijn. Dit betekent dat het mee moet evolueren in de tijd.
Zonder overdrijven kunnen we hier stellen dat het vinkenieren
reeds een hele evolutie heeft doorgemaakt. We zijn geëvolueerd van vogelvangers over bevoorraders naar de huidige
vinkenkwekers. Ook onze kooien hebben een grote evolutie
doorgemaakt: van de bekende ‘kattebete’ over de kooi zonder
zijglazen naar de huidige ruime en goed van melkglas voorziene kooien. En zoals overal heeft ook de informatisering zijn
intrede gedaan bij de vinkeniers. En óf het vinkenieren dynamisch en van deze tijd is!!
(zie vervolg blz. 2)

Editoriaal
Nog tijdens zijn voorzitterschap was het voor onze erevoorzitter Noël Vlaminck één van gestelde prioriteiten om met de
Raad van Bestuur gewesten en maatschappijen plaatselijk te verzamelen met als doel in serene bijeenkomst standpunten
uit de doeken te doen. A.Vi.Bo. lééft immers – als sociale vrijetijdsbesteding – van ontmoeting en samenkomst met
gelijken. A.Vi.Bo. is niet de Raad van Bestuur, of gewestleiders en maatschappijbesturen, maar wel het totale gild van
álle vinkeniers. Vandaar dat geopteerd werd regionaal te gaan en gekozen werd om op geografische basis een gewest- en
maatschappijselectie op te stellen en op die wijze vanuit een zo centraal mogelijk punt zoveel mogelijk vinkeniers te
bereiken. Alle betrokken gewestleiders en maatschappijafgevaardigden werden gecontacteerd en gesommeerd vragen en
opmerkingen die leven in gewest of maatschappij door te spelen aan ons secretariaat. Binnengekomen verzuchtingen
werden op kundige wijze door onze voorzitter Gino gekanaliseerd en in overzichtelijk geheel gegoten om de bijeenkomst
van antwoord te dienen.
Op zondag 26 januari zwermde de Raad van Bestuur uit om ter plaatse verslag uit te brengen van ontvangen vragen en in
een gemoedelijke tête-à-tête contact te leggen en te onderhouden. Persoonlijk was ik, samen met onze voorzitter, verwacht
centrale plek Oostkamp te bezoeken. Zo stormachtig als de avond voordien zich meldde (met heel wat schade in Vlaamse
regio’s), zo gemoedelijk en vriendschappelijk was de ontmoeting met vinkeniers in ‘Oud Stuivenberg’. Met een contingent
van vijfenzestig aanwezigen, vertegenwoordigers van dertig maatschappijen, was de zaal flink gevuld. Toch waren acht
maatschappijen niet op de afspraak. Begrip voor maatschappijen die een ledenvergadering gepland hadden, toch kon
wellicht een vertegenwoordiger gestuurd worden. Jammer!
Met bijzonder veel aandacht – en als het ware in heilige stilte, zoals in de reke – werd met gehele concentratie geluisterd
naar wat wij als vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur in rustige vertelmodus te zeggen hadden. De ons door
gewesten en maatschappijen aangebrachte en verzamelde items lieten ons toe, afwisselend, ruim twee uur de vergadering te
onderhouden. Met naderhand nog enkele concrete vragen uit de zaal zelf kon er tegen de middag nog net een ontspannend
natje van af. Commentaren achteraf waren bijzonder lovend: men vond het verrijkend, heropfrissend en zondermeer ook
wel nodig nog eens op heel wat niet zo evidente en minder gekende zaken gewezen te worden. Het was ons zondermeer een
hart onder de riem! Onze hoop dat alles wat daar naar de groep werd overgebracht ook onversneden en correct naar elke
maatschappij en gewest toe zal gaan, is groot. Straks, 16 februari, komen andere groepen aan bod. We kijken ernaar uit…
Zaterdag 2 februari kwam de Officiële Zangkeurraad als voorbereiding op het nieuwe speelseizoen samen in Roeselare. Wat
een plichtsbewuste en geëngageerde groep! Het zo goed als voltallige korps was aanwezig. De weinige enkelingen die er niet
bij konden zijn, hadden zich – zoals het hoort – tijdig verontschuldigd. Van verantwoordelijkheid gesproken… Voorzitter
Officiële Zangkeurraad Marc mag terecht fier zijn met zo’n groep. Temeer daar enerzijds twee zangkeurders bereid
waren het ondervoorzitterschap te aanvaarden en bijgevolg het administratieve werk voor Marc wat helpen verlichten, en
anderzijds een zevental anderen zich engageerden om keuringen te begeleiden. Dergelijk engagement kan alleen maar de
werking van de Officiële Zangkeurraad optimaliseren. Chapeau, kameraden! Jullie zijn ongetwijfeld met zijn allen klaar
voor een nieuw speelseizoen. Ik hoop samen met jullie dat elke vinkenier ook zijn of haar verantwoordelijkheid neemt
en niét naar de reke trekt met vogels waarvan men weet dat ongeldig gezongen wordt. Ook dat is engagement voor onze
mooie hobby!
Ondertussen zijn we al stevig in aanloop naar de Algemene Vergadering van 2 maart te Waregem, start van een nieuw
werkjaar voor onze federatie! Het financieel verslag van 2013 en de begroting voor 2014 konden nagekeken worden in ons
blad van 22 januari. We verwachten dan ook voor die belangrijke bijeenkomst niets minder dan volledig engagement en
verantwoordelijkheidszin van elk effectief lid. Elke gewestleider en maatschappijafgevaardigde wordt elk jaar persoonlijk
uitgenodigd om samen met ons de toekomst van onze federatie richting te geven. Ik herinner me nog één van vroegere
bijeenkomsten, in de tachtigerjaren, toen ikzelf als jonge vriendenkringer het passend vond dergelijke bijeenkomst – toen
in zaal Iso te Izegem – mee te maken. Imposant vond ik die bijeenkomst toen ook al. Ondertussen zijn we ruim drie
decennia verder en kan ik me niet voorstellen dat uitgenodigden alsnog, wetend dat de toekomst van A.Vi.Bo. daar
bepaald wordt, zonder degelijke verontschuldiging hun kat sturen. Die vergadering krijgt dit jaar extra belang door de
stembusgang die op drie echelons plaatsvindt: Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei zullen op 2 maart
op onze Algemene Vergadering ongetwijfeld voor extra koorts en engagement zorgen bij onze genodigden. Voor onze leden
kans om opnieuw vast te stellen op wie we steevast kunnen rekenen in onze verzuchtingen om de toekomst van A.Vi.Bo.,
binnen huidige wetgeving, voor lange tijd te kunnen vrijwaren.
Ik zie jullie graag daar!

Rik Tanghe

Kampioenschap van België 2014 op 29 juni!
Ieper historisch

Zoals vroeger reeds geschreven, is Ieper niet alleen de kattenstad maar ook de stad waar de vinkensport door de eeuwen heen diep geworteld is. Het gewest Ieper heeft vijf maatschappijen – de inrichters van het Belgisch Kampioenschap
2014 – waaronder één maatschappij, KM De Kaaivink, die in
deze stad gevestigd is.

Niemand weet precies hoe de stad Ieper ontstaan is, daar alle
schriftelijke bewijzen van de stichting verloren gegaan zijn tijdens de grote wereldbrand van 1914. In de buurt van het huidige Ieper werden echter sporen van bewoning gevonden die
uit het begin van onze tijdrekening dateren. Zo werd ondermeer ontdekt dat de streek zeer dicht bebost was en dat een
Romeinse heirweg was aangelegd tussen Kassel en Brugge,
die tevens in de buurt van het latere Ieper voorbijkwam. Van
Romeinse beweging werd geen spoor teruggevonden.
Tijdens de tiende eeuw begon de ontwikkeling van de stad
rond twee kernen: een bestuurlijk centrum in het noorden en
een handelsnederzetting in het zuiden. Vlug groeiden de twee
stadsdelen naar elkaar toe door een uitbreidende handel en
lakennijverheid die een belangrijke bevolkingstoename met
zich meebracht. Ieper was een belangrijke stad door de lakennijverheid. Het Ieperse laken beheerste de wereldmarkt,
het werd tot in Rusland toe verhandeld. In die periode werd
gestart met de bouw van het Belfort, de kathedraal en de Lakenhallen.
(zie vervolg blz. 2)
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Kampioenschap van België
2014 op 29 juni!


(vervolg van blz. 1)

Het originele gebouw van de Lakenhallen, voor zijn tijd een
verbazingwekkende constructie, werd opgetrokken tussen
1260 en 1304 en diende tegelijk als markt- en opslagplaats
voor wol en laken.

Ieper er één was. Het bisdom Ieper werd pas afgeschaft op
15 juli 1801 door het concordaat tussen de paus Pius VII en
Napoleon. Ieper behoort sindsdien tot het bisdom Brugge.
Nieuwe vesting
In 1687 werd Ieper belegerd door de Franse troepen. Meteen
werd de Frans hoofdingenieur, Sébastien Le Preste de Vauban, aan het werk gezet om een nieuwe vesting voor Ieper te
ontwerpen. Aan de Franse bezetting werd een einde gemaakt
in 1715 toen er vrede werd gesloten tussen Frankrijk en de
Nederlanden. In 1794 vielen de Franse troepen Ieper opnieuw
aan. Na de inname werd een Fransgezind bestuur geïnstalleerd en begon het leegroven van de stad en de streek. Enkele maanden later werd het hele grondgebied bij Frankrijk
ingelijfd.
Na de Nederlaag van Napoleon vormden de streken van het
huidige België samen met Nederland het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden. Onder Nederlands bewind werden de bestaande vestingen hersteld en kwamen er een aantal aanvullende gebouwen, waaronder een grote infanteriekazerne.
In 1830 werden de Hollanders verjaagd en werd Ieper eindelijk een Belgische stad.
De Eerste Wereldoorlog
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de oude muren van
Vauban als beschutting gebruikt. Ieper was één van de grote
martelaarssteden. Enkele maanden na de Duitse inval, op 4
augustus 1914, liep het front vast bij de middeleeuwse stad.
Van oktober 1914 tot oktober 1918 bevond het slagveld zich
op enkele kilometer van het centrum. De loopgraven lagen
van noord naar zuid in een boog rond Ieper. In de ‘Ieperboog’
of ‘Ypres Salient’ werden vijf bloedige veldslagen uitgevochten. Eind 1918 stonden slechts hier en daar nog enkele gevels
overeind. Alleen militaire bouwwerken hadden in meer of mindere mate vier jaar kanonnengeweld overleefd. Het spreekt
voor zich dat het herstellen van de vestingen pas op het laatste plan kwam. Alle aandacht ging uit naar het heropbouwen
van de infrastructuur en de woonhuizen.
Vanaf 1919 kwamen schuchtere pogingen op gang om de
stad her op te bouwen. De Engelsen wilden de ruïnes als
oorlogsmonument bewaren en de stad Ieper op een andere
plaats heropbouwen.
Bron: Geschiedenis van Vlamertinge-Ieper, historisch

(vervolg van blz. 1)

Er dient ook consensus te zijn rond de aanvraag voor de
erkenning als ICE. Deze consensus moet blijken uit de medewerking en betrokkenheid van verschillende groepen aan
deze erkenning. Bij de vele initiatieven die opgezet werden
door CO7 en de stad Harelbeke, m.a.w. het project ‘Suskewiet’, was er steeds belangstelling voor het gebeuren en tevens een grote bereidwilligheid om mee te werken aan de
diverse initiatieven zoals de kortfilm over het vinkenzetten, de
tentoonstelling ‘expo suskewiet’, de diverse interviews,…
Zoals wij allen weten is eendracht en samenhorigheid géén
loos begrip bij onze vinkeniers.

Lakenhallen, Belforttoren aan de Grote Markt.

De stad had toen een drukke haven en het grootste deel van
de wol werd per boot aangevoerd. Boten kwamen de stad binnen via de Ieperlee en meerden aan de Lakenhallen aan.
In de twaalfde en dertiende eeuw bleef de bevolking van de
stad steeds uitbreiden zodat rond de stad ‘voorgeborghten’
(buitenparochies) werden gebouwd. In deze niet beschermde
wijken kwamen vooral de vervuilende ambachten terecht, zoals het leerlooien en het verven van stoffen. In die tijd telde
Ieper 40.000 inwoners en was het de derde grootste stad van
Noord-Europa. Om de mensenmassa te beschermen, besloot
men een omwalling op te werpen die de voorsteden zou beschermen. Het werd een tracé van 7,6 km; sommige resten
ervan zijn nog in het landschap terug te vinden.
In 1383 werd Ieper belegerd door een gecombineerde strijdmacht van Gentenaars en Engelsen. Om de vijand een comfortabele legerplaats te ontnemen, werden de voorgeborghten
in brand gestoken en werd alles wat bruikbaar was verwijderd.
Na een lange, onsuccesvolle belegering dropen de Engelsen
en Gentenaars af toen ze hoorden dat er een Frans ontzettingsleger op komst was. De Ieperlingen hielden vol dat OnzeLieve-Vrouw van Thuyne hun stad beschermd had. Nu nog
vieren de Ieperlingen elke eerste zondag van augustus hun
‘Tuindag’.
Vanaf 1513 begon de lakennijverheid in het Ieperse te verdwijnen. In 1515 regende het tien maanden lang zodat graanvruchten niet konden rijpen. Alles verging en rotte op het veld.
Alle eetwaren waren uitzonderlijk duur en tarwe werd haast
niet te kopen. Uit oorzaak van hongersnood dwaalden veel Ieperlingen in de velden op zoek naar levensmiddelen! Zij doolden langs velden en bossen en aten alle soorten van kruiden
en vuiligheid, hetgeen ziekten meebracht. Het werd zelfs zo
erg dat ongeveer drieduizend mensen omkwamen van honger
en epidemische ziekten, ook de pest had de inwoners geteisterd.
Godsdienstoorlogen
Tijdens de godsdienstoorlogen wisselde Ieper zelfs meerdere
keren van bezetter, waarna de stad terug in Spaanse handen
kwam.
Bij de reorganisatie van de bisdommen in de Lage Landen in
1559, splitste Filip II de bestaande vier bisdommen, waarvan

Tot slot wil ik graag een oproep doen om alle initiatieven die
door plaatselijke verenigingen of gewesten opgezet worden
met als doel onze hobby meer bekendheid te geven, steeds
te melden aan ons secretariaat. Dit is namelijk van het allergrootste belang voor het voortbestaan van onze hobby!!
Bron: www.immaterieelerfgoed.be

Namens de Raad van Bestuur,
Jan Hollevoet,
Bestuurder A.Vi.Bo.

Hier is ‘t!
Gewest Gent: De Straatzangers Evergem

M. Fieuw

Vinkenzetten: immaterieel
cultureel erfgoed!!


Een eerste initiatief in die richting is het digitaliseren van de
oplagen van ons weekblad sinds het prille begin tot heden. Dit
is echter veel sneller gezegd dan effectief uitgevoerd.
Immers, uit bovenstaande toelichting zal inmiddels duidelijk
gebleken zijn dat erkend worden als ICE niet betekent dat er
financiële steun ter beschikking wordt gesteld. Toch hebben
we de vaste wil om dit project tot een goed einde te brengen
en dit zonder de financiële middelen van onze federatie al te
zwaar aan te spreken.

De Vlaamse Gemeenschap wil dat de kennis over tradities,
gewoontes, bepaalde fenomenen of gebruiken niet verloren
gaat én wil eveneens actief meewerken aan het doorgeven
van ICE (Immaterieel Cultureel Erfgoed) aan toekomstige
generaties. Wij moeten dus inzetten op het behoud en verder ontwikkelen van het vinkenieren. Uw Raad van Bestuur is
sinds jaar en dag bezig met het verwerven en ter beschikking
stellen van kennis aangaande het kweken en houden van vinken en dit d.m.v. uitgaven zoals het kweekvademecum, dvd’s
rond het vinkenieren en kweken,…
Ook het verder in stand houden van onze vele verenigingen
verspreid over het Vlaamse gewest, is een belangrijke uitdaging. De Raad van Bestuur steunt dan ook alle initiatieven van
plaatselijke verenigingen die erop gericht zijn het vinkenieren
meer bekendheid te geven evenals initiatieven die tot doel
hebben hun ledenaantal te behouden en/of het werven van
nieuwe leden.
Wij kunnen voor het borgen van ons ICE rekenen op de steun
van Sportimonium. Met borgen wordt bedoeld het inventariseren en waar nodig het ontwikkelen van initiatieven met tot doel
‘het verzekeren van de leefbaarheid van het ICE’. We zullen er
met zijn allen dus moeten voor zorgen dat ons ICE, m.a.w. het
vinkenieren een actief onderdeel van het leven van vandaag
blijft, dat het evolueert en doorgegeven wordt aan de volgende
generaties.
Alle acties die hiervoor ondernomen worden, worden borgingsmaatregelen genoemd.
Hierbij alvast een oproep om alle initiatieven, hoe klein of onbeduidend ook, die tot doel hebben om onze hobby te vrijwaren voor de toekomst, kenbaar te maken aan ons A.Vi.Bo.secretariaat.
Uit al het voorgaande kunnen we rustig besluiten dat ‘vinkenzetten’ immaterieel cultureel erfgoed is.
Voor de laatste voorwaarde om erkend te worden als ICE, namelijk een inhoudelijk gedocumenteerde aanvraag indienen,
konden we rekenen op de kennis en kunde van de mensen
van CO7 en de stad Harelbeke, m.a.w. het project ‘Suskewiet’.
Nogmaals onze dank voor het vele werk dat deze mensen
voor onze hobby uitgevoerd hebben.
En wat nu verder?
Zoals uit bovenstaande reeds blijkt, betekent onze erkenning
als ICE dus ook dat we met z’n allen het engagement aangaan om onze hobby te ‘borgen’, d.w.z. te vrijwaren voor de
toekomst.

Gesticht
De maatschappij is gesticht in 1941 en kreeg onderdak bij M.
Hebbrecht, één van de eerste bestuursleden samen met M.
De Muynck, O. De Craene, P. De Pauw en Gust Speeckaert.
In 1966 verhuisden ze naar café De Zonnebloem, om vanaf
1973 nogmaals te versassen naar café ’t Kruisken, tot op heden nog steeds hun lokaal. “En ze zijn er geiren”, zeggen ze
zelf.
De maatschappij werd vele jaren in goede banen geleid door
bestuursleden zoals de vader van onze huidige voorzitter Gino
Welvaert, Oscar, samen met vrienden Lucien Landuyt en Valère Van De Cotte, mannen die gans het gewest rondtrokken
van zetting naar zetting. Komen is gaan, was hun leuze.
Huidig lokaal
’t Kruisken is al 30 jaar ‘bezet gebied’ door De Straatzangers
en ze genieten alle steun van de lokaalhouders Georges en
Carolien. Dit lokaal is zeer goed bereikbaar en er is voldoende
parkeergelegenheid in de Schoonstraat en aangrenzende
straten.

Speelterrein
Op zondagvoormiddag speelt men in de nevenliggende
straat, alle andere zettingen worden 300 m verder betwist in
de wijde natuur, aan de visvijver op een autovrije betonbaan.
Rust verzekerd!
Weetjes
De Straatzangers hebben ook al een waslijst van inrichtingen,
maar gaan er nog het Kampioenschap van Oost-Vlaanderen
aan toevoegen in 2014, samen met Klein Maar Moedig Melle.
De verhuis van het stichtingslokaal naar De Zonnebloem in
1966 was een initiatief van Julien Landuyt, want zijn ouders
waren de toenmalige uitbaters, bloed trekt, zeggen ze. Later
werd De Zonnebloem omgedoopt tot De Mayfair, nu het lokaal
van De Rabotzangers. De ene zijn verhuis is de andere zijn
thuis...
Huidig bestuur
Rudi Vossaert, Valère V.D. Cotte, Steven Vossaert, Julien Landuyt, Betty De Bruyne, Roger Landuyt, Robert V.D. Berghe,
Martina Moens en Marcel De Kesel.
Lucien van Gent

WOENSDAG 12 FEBRUARI 2014 «HET A.Vi.Bo.-BLAD» 3

Verslag gewestviering van het gewest Gistel

Op zondagmiddag 13 oktober was er de viering van de laureaten van de gewestkampioenen 2013. De inrichtende maatschappij dit jaar was KM De Jonge Vinkeniers Jabbeke. Voor
het feest waren er 53 volwassenen en 2 kinderen die aanschoven aan de feestelijk gedekte tafels. Het gebeuren vond
plaats in de zaal van hun lokaal Beukenhof te Jabbeke.
Bij het aankomen in de zaal werd er een aperitief of fruitsap
aangeboden. Wanneer iedereen gearriveerd was, was er een
toespraak door de gewestleider, die de aanwezigen welkom
heette op deze viering. Ook ging er een woord van dank uit
naar De Jonge Vinkeniers voor het inrichten van deze gewestviering.
Tijdens het aperitiefgebeuren waren de mensen toegekomen
van de organisatie van het 54ste Kampioenschap van België.
Daardoor lieten we die mensen eerst hun ronde doen voor de
verkoop van de stickers. ‘k Zou zeggen: allen naar Boezinge
op 29 juni 2014!
Intussen was de bediening al begonnen met het serveren van
het gegarneerd zalmlapje met groentjes en cocktailsaus. Het
was een lekker stukje zalm met bijpassend sausje dat iedereen smaakte.
Vervolgens kwam men een lekker kippenroomsoepje opscheppen, waarna ze een tweede keer rondkwamen voor bediening, voor wie dit wenste.
Na dit soepje was het tijd voor de hoofdschotel, dit was kalkoenwit met cognacroomsaus met seizoensgroentjes en kroketjes. Nadat de bediening een tweede keer was rondgeko-

men, bleek iedereen voldaan.
Daarna riep de gewestsecretaris de gewestleider en het gewestbestuur bijeen om onze kampioenen te huldigen. De titels
werden terug in één rit gespeeld, de gewestzetting zelf (en
niet meer over 3 ritten zoals voorheen). Hierbij nog eens onze
kampioenen van ons gewest: koning vogel Bull van Geert Lingier, koningin vogel Louis van Christina Deroose (Christina
was verontschuldigd waardoor Fernand Devolder de prijs in
ontvangst nam), kampioen vogel Swapie van Achiel Vangheluwe, kampioene vogel Yano van Elsje Dickele, jeugdkampioene vogel Bobo van Kyara Deschuytter, kampioen 80% vogel Thys van Marcel Vanbossel, kampioen 60% vogel Jaimy
van Marie-Jeanne Andries en kampioen 40% vogel Jhon van
Julien Dumarey. Nogmaals een grote proficiat aan al onze
kampioenen!
Na iedereen gehuldigd te hebben, was er de trekking van
onze steunactie, dit om onze kas wat te spijzen. De prijzen
werden geschonken door Koen Vandevyver, Marc Maene, Michel Desender en Nico Eeckeloo, waarvoor onze dank.
Intussen werd er een lekkere koffie uitgeschonken met een
heerlijk groot stuk biscuittaart met frambozen.
Hierna was de tijd al goed voorbij gevlogen en keerden de
eerste mensen terug huiswaarts.
Zo kan het hoofdstuk van de gewesttitels van seizoen 2013
afgesloten worden met een geslaagd gebeuren en kunnen we
vooruitblikken naar volgend jaar!
Gewestschrijver, Nico Eeckeloo

Kampioenenviering 2013 bij
De Koninklijke Lindezangers Dentergem

Dit jaar kon onze kampioenenviering terug doorgaan in ons lokaal Bizare. Om 10.30 u. was het verzamelen geblazen, waarna we eerst een bezoek brachten aan het monument voor de
overleden vinkeniers. Dit seizoen werden De Lindezangers
niet gespaard van rouw, er werd afscheid genomen van Julien
Rickaert, Jozef Dewaegenaere en Roland Decock.
Om 11 uur werd ons een mooie receptie aangeboden door de
kampioenen. Na enkele aperitiefjes kwamen de tongen al redelijk los. Zo was het vlug 12.15 u. en gingen de deuren open
voor de andere leden, waarbij Christine en Solange iedereen
van een aperitiefje voorzagen.
Maar liefst 90 leden en sympathisanten schoven aan de feestdis aan. Het bestuur had zijn best gedaan om een lekker driegangenmenu samen te stellen. Wijn of andere drankjes ontbraken ook niet aan tafel.
Daarna werd overgegaan tot de huldiging van de koning en

kampioenen. Het koningschap werd gespeeld over drie ritten
en werd net als vorig jaar overheerst door vogel Tom van Daniël Devos. Ook het kampioenschap over 8 ritten werd gewonnen door dezelfde vogel als vorig jaar, namelijk vogel Bob van
Christine Windels. Tweede werd Nicole Verleyen, de derde
plaats was weggelegd voor Renzo Moeykens. Kampioen 70%
werd onverwachts Marc Poelvoorde met Woody. Kampioen
60% was weggelegd voor Adrien Rickaert met Flurk.
Ook de regelleggers Urbain, Jerome en Daniël werden in de
bloemen gezet, net als erevoorzitter Jules Goormachtig.
Daarna nam gewestleider Daniël Schelstraete het woord.
Na de steunactie werd nog lang nagepraat over het huidige
seizoen en het komende, want degenen die dit jaar iets tekort
kwamen, kunnen volgend seizoen de winnaars zijn.
Iedereen keerde dan ook tevreden naar huis.
Namens het bestuur, Marc Poelvoorde

1993 voor dummy’s (deel 6)
A.Vi.Bo.-blad nr. 22 dd. 2 juni
’93: Op het eerste blad staan
de aankondigingen voor de respectievelijke Provinciale Kampioenschappen, dit op 6 juni
’93 om 9 uur. In Liedekerke zou
het doorgaan voor Brabant, in
Romershoven-Alken voor Limburg, in Ranst voor Antwerpen,
in Izegem voor West-Vlaanderen en in Vosselare voor OostVlaanderen.
Op de tweede bladzijde staan
weer acht in beroep gekeurde vogels en twee ervan werden
goedgekeurd. Verder staan er nog 36 gekeurde vogels in speciale opdracht en daarvan werd één goedgekeurd.
In Izegem waren er 307 deelnemers aan het Provinciaal Kampioenschap van West-Vlaanderen. De winnaar werd Erna Van
den Bulcke uit Sint-Eloois-Winkel (Kapelle, zoals ze zeggen
in Le(d)egem) met vogel Rambo. Hij zong 1100 liedjes. De
tweede had 869 liedjes op de lat. In Vosselare werd vogel
Nico van Roger Pitteman laureaat van Oost-Vlaanderen met
911 liedjes. Er waren 366 vogels ingeschreven. Ik was daar
ook, maar sta niet in de lijst boven de 300 liedjes. In Liedekerke waren er 128 vogels ingeschreven. De eerste prijs ging
naar vogel Jumbo met 782 liedjes van A. Van Craenenburg uit
Roosdaal. In Romershoven-Alken waren er 46 vogels. De winnaar werd vogel Peppino van L. Van Gilluwe met 633 liedjes
(de uitslagen van deze Provinciale Kampioenschappen werden gezocht in de latere A.Vi.Bo.-bladen).
A.Vi.Bo.-blad nr. 23 dd. 9 juni ’93: Op het eerste blad, uiterst
links de aankondiging van het 25ste (lees, voor waarheid: het
23ste) Kampioenschap van de Vriendenkring dat zou doorgaan op zaterdag 12 juni ’93 in Lichtervelde, bij de maatschappij KM De Verenigde Vrienden. De aankondiging werd
ondertekend door Lionel Watteny (dan vermoedelijk ook gewestleider en volgens ik nu gelezen heb in het eerste blad
van 2014, ontslagnemend gewestleider in Torhout). Wat was
er allemaal te verdienen? 3000 frank voor de grote reeks + de
inleg en 2000 frank voor de kleine reeks. Daarbij waren er ook
nog 20 trofeeën te verspelen en 2000 frank gratis te verdelen
onder de aanwezige vriendenkringers.
In dit blad staan er weer 65 officiële keuringen. Daarvan werden er slechts vijf vogels goedgekeurd.
Het blad is verder gevuld met vele aankondigingen en uitslagen. Eén uitslag valt mij in het oog. Het gaat over een zetting
in Ledegem, bij de maatschappij van mijn († 1986) vader, De
Kluchtige Zangers (reeds enkele jaren opgedoekt). De zetting
was op zondag 23 mei ’93 om 9 u. Er waren 77 vogels. Ik
noem de liefhebbers die ik zeer goed heb gekend en waarvan
sommigen heel goede vrienden waren van mijn vader: Maria Santy, 719; Jerome Dedeurwaerder, 582; André Denorme,
526; Romain Goemaere (de zoon van Diane en Marcel), 515;
Willy Tyberghien, 505; mijn oude goede vriend, inmiddels ook
al enkele jaren overleden, (de Muitemaker) Robert Defauw,
431; P. Herremanneke, 426; Palmer Lagrou, 375; Lydie Ledou, 318. Waar is de tijd naartoe gevlogen? Wie er ook nog
op staat, is Etienne Van Neste. Die kende ik al toen ik nog te
vrijen ging in Rumbeke. Hij woonde naast mijn toenmalig lief.
Hij was toen nog een kleine schooljongen, met korte broek.
A.Vi.Bo.-blad nr. 24 van 16 juni ’93: De volledige eerste bladzijde is gewijd aan het 33ste officieel Kampioenschap van
België A.Vi.Bo. voor Vlaamse vinkenzang, bij de maatschappij
De Roodborsten Marialoop, gewest Tielt, dat zou doorgaan op
zondag 27 juni 1993 om 9 uur.
De drie laatste bladzijden behandelen opnieuw de laatst gekeurde vogels door de Officiële Zangkeurraad in speciale
opdracht. Ditmaal waren er 13 vermeld waarvan 12 werden
afgekeurd en één goedgekeurd. Verder staat het verslag van
de gewestelijke keuringen. Hier werden er 67 gekeurd in verschillende gewesten en weinig ervan werden volledig goedgekeurd.
Op blz. 14 staat het palmares van de voorbij kampioenschappen van België voor vinkenzang, dit tot 1992. Het hoogste
aantal gezette vogels was in 1987 te Izegem met 1980 deelnemers. In Pittem in 1982 waren er 1780. Dat was bij Meyerke.
Het laagste aantal inschrijvingen was in Wakken in 1963 met
321 deelnemers. De eerste maal boven de 1000 deelnemers
was in Izegem (in 1971) en daar was ik ook aanwezig (in die
tijd moest ik om de paar weken zondagdienst presteren). Dan
waren er 1021. Het hoogste aantal slagen van deze kampioenschappen werd gepresteerd door de vogel van Edgard
Van Damme in 1969 in Waregem. De vogel zong 1160 liedjes.
Dat was dus allemaal vóór 1993.
We zijn vandaag 12 januari 2014. Het is zeer mooi weer, het
heeft licht gevroren na een periode met enorm veel wind en
regen. Het is veertien dagen geleden dat ik nog één letter op
papier zette. Triestig weer was het, nat, kil en vochtig. Ik had
geen goesting om een paar uur lang per dag aan de computer
te zitten en oude A.Vi.Bo.-bladen te lezen en te ontleden. Ik
was meer geïnteresseerd in een lekker glas wijn, veel thee
met honing en kaneel, en gaan eten. Ook om kinderen te
ontvangen, heel veel kinderen en kleinkinderen (veel meisjes
met hun lief). Wanneer je al overgrootvader bent, dan wordt
dat heel duur met al die verjaardagen, Klaas, kerstdag en het
duurste van al Nieuwjaar. Had ik vroeger wel wat meer mijn
verstand gebruikt? Ik ben toch blij dat ze allen gelukkig en
gezond zijn. Dat even terzijde.
Het A.Vi.Bo.-blad nr. 25 van 23 juni ’93 verscheen vier dagen
vóór het Kampioenschap van België van 27 juni in Marialoop.
Er werden 1583 vogels ingeschreven om mee te doen voor
de hoogste eer. Mijn twee vogels brachten er niet veel van
terecht. Ze behaalden de kaap van de 300 liedjes niet. Voor
zover ik me herinner, was het weer niet zo best. Ik kan mis
zijn, want mijn geheugen vertoont gaten, deels door het vroegere werk en te moeten horen bij huisbezoeken en uitvoeren
(zie vervolg blz. 4)
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1993 voor dummy’s (deel 4)

Feest bij KM De Rooiveldvink Waardamme

(vervolg van blz. 3)

van opdrachten, ofwel door de politierechtbank of door een
in opdracht van een procureur des Konings: “Champetter, wa
ga je drinken?”. Hondentelling en fietsplaten waren eveneens
zware opdrachten.
Ik heb de laatste paar jaren al veel artikels opgezocht en gelezen, vele A.Vi.Bo.-bladen uitgeplozen, maar nog geen enkel
jaar stonden er zoveel uitslagen van keuringen in, zowel door
de Officiële Zangkeurraad als keuringen van de gewesten. Ik
lees er nu 16 officieel gekeurde en drie ervan waren goedgekeurd. De slotzang van één van deze gekeurde vogels wil ik
hier eens vermelden, omdat ik deze zomer (2013) een klacht
kreeg tegen een vogel waarvan de zang eindigde op ‘de wie’.
Ik hoop dat de klager dit artikel ook leest en begrijpt dat ook
‘de wie’ geldig is. Deze vogel, Cupido, had drie zangen die
eindigden op: ie ke wie, deeuw se wie en turrrr de wie.
Bij verscheidene gewesten werden er 45 gekeurd.
A.Vi.Bo.-blad nr. 26 van 30 juni ’93: Op het eerste blad, uitvergroot: Erna Van Den Bulcke uit Sint-Eloois-Winkel (1030 liedjes) nationale Kampioene 1993. Zoals ik al eerder vermeldde,
waren er 1583 vogels ingeschreven.
Het eerste artikel op het eerste blad in de linkerbovenhoek
gaat over mensen uit Oudenaarde die naar Lichtervelde getrokken waren, naar het Kampioenschap van de Vriendenkring op zaterdag 12 juni ’93. Samen met de verslaggever
vertrok ook mijn vriend Adelin De Koker naar Lichtervelde.
Het weer was niet bijzonder goed, want de lucht was grijs en
grauw en regenachtig. Er waren 177 vogels ingeschreven en
daarvan 45 vogels van vriendenkringers. De overwinnaar van
de wedstrijd en de kampioen van de Vriendenkring werden
niet vermeld.
Op de tweede bladzijde een resem officieel gekeurde vogels.
Ik tel er 24 waarvan er slechts twee waren goedgekeurd. Ook
de gewesten deden hun best bij hun keuringen. Er werden 23
vogels gekeurd, de meeste in het gewest Menen en aldaar
werden er drie vogels volledig goedgekeurd. Eén ervan was
van Romain Goemaere, toenmalig lid bij De Kluchtige Zangers
Ledegem. Romain is de zoon van een nicht van mijn vader.
Vanaf blz. 6 staat de uitslag van het Kampioenschap van België, gespeeld in Marialoop. Ik lees dat Roger Pitteman tweede
en tiende werd. De uitslag is weergegeven tot 300 liedjes. Een
heel goede vriendin van mij, Marie-Thereesken uit Evergem,
werd 1159ste met vogel Eddy met 350 liedjes.
Even apart. Vandaag zijn we dinsdag 14 januari 2014. Het regent alweer. Dus ben ik niet bij de vogels, maar aan het snuisteren in onze oude vakbladen. Mijn eerste werk ’s morgens
bij het ontbijt, is het lezen van mijn dagblad. Ik zou gewoon
mijn gazet niet kunnen missen. Via mijn krant vernam ik het
overlijden van een Belgische zanger, Johnny White, ik geloof
dat hij 67 jaar werd. Eind jaren zestig was ik van dienst aan
het Gentse Kuipken. Er zou een zangavond plaatsvinden. Er
zouden verscheidene zanggroepen optreden en ook zanggroepen uit Engeland. Er was een bommelding binnengekomen van de Ierse verzetgroep IRA. Gans het Kuipke werd
grondig doorzocht, er werd echter niets gevonden. Maar vóór
de voorstelling werden er strenge maatregelen getroffen en
de meeste toegangen tot het Kuipke werden afgesloten. In
de vooravond kwamen er bepaalde personaliteiten toe. Via de
ingang alwaar ik stond, mocht er niemand binnen, tenzij met
uitzonderlijke toelating. Maar zij moesten dan ook parkeren in
een aparte hal, met strenge controle aan de ingang van het
gebouw. Eén van die mensen die per se wilde passeren, was
Nand Baert, toen presentator bij de nationale televisie. Ook
hij moest rechtsomkeer maken, na veel poeha. Zelfs de auto
van de toenmalige burgemeester, met hemzelf, zijn echtgenote en nog een paar personen erin, werd aan een grondige
controle onderworpen. Na een uurtje of zo moest ik een collega vervangen aan de ingang van de artiesten. Geen enkele
auto mocht in het park, noch langs de muren van het Kuipke
parkeren. Plots kwam een slee (dure auto) toch aangereden
langs de muur van het Kuipke. Hij kwam uit de hal gereden,
alwaar de wagens van de B.V.’s moesten staan. Hij sprong uit
de auto, klapte zijn deur toe en wilde zonder pardon door de
deur van de artiesten binnenwippen. Hij had zonder Verkrusse
gerekend. Ik ben 1,86 meter groot, woog dan 120 kg en deed
wekelijks aan judo. Hij stelde zich voor en zei: “Ik ben Johnny
White en ik moet hier optreden”. Ik antwoordde: “Ik ben Verkrusse, als je de wagen niet onmiddellijk verplaatst naar de
toegewezen plaatsen, ga ik optreden”. Hij pruttelde nog wat
tegen, maar verzette zijn auto tenslotte naar de aangewezen
plaats.
Wat gebeurde er nog allemaal in juni ’93?
Op 3 juni ’93 stond een schip in brand aan de Oostendse kust.
Het schip, de ‘British Trent’, brandde als een grote kaars. De
bemanning van de tanker sprong overboord. De tanker voer
van Antwerpen naar Italië met 25.000 ton brandstof aan boord.
Jean-Pierre Van Rossem hoorde in juni dat zijn partij geen
frank belastinggeld meer kreeg, als straf voor onduidelijke
partijrekeningen.
Bij een van hun kwalificatiewedstrijden scoorden de Rode
Duivels negen maal, dat tegen de Faeröer Eilanden.
De oorlog in Bosnië was volop aan de gang. Bosnische Serviërs bestookten de hoofdstad Sarajevo.
(wordt vervolgd)

Verkrusse, Zevergem

Ruilingen of mutaties van vogels
die meer dan 700 liedjes zongen,
dienen eerst aangegeven te worden
op het A.Vi.Bo.-secretariaat.

Zittend: schepen mevr. Katrien Talloen, Henri De Keyzer, Magda Schotte en Robert Debaene. Achteraan: bestuursleden Eric David, Niek D’Hoop
en Guido Vandaele met echtgenotes.
[foto Rita Deceuninck]

Wanneer de vinkjes uitrusten na het zangseizoen en ze hun
verenkleed hernieuwen, vieren de baasjes feest. Zo was het
ook bij KM De Rooiveldvink op zaterdag 19 oktober. Zowel een
liefhebber die een titel behaald heeft, als iemand die een minder geslaagd seizoen achter de rug heeft, is er graag bij om te
feesten.
De zettingen vóór de maand juli verliepen meestal in nat en
koud weer. Vogels die buiten stonden, hebben daar zeker onder
geleden, maar de besten floten er op los, niets kon hen deren.
Vogel Kevin van Magda Schotte, was het nu slecht of minder
goed weer, zong grote getallen. Zo behaalde zij de titel van
koning. Op die manier kan Magda misschien zichzelf opvolgen
als keizerin. Dino, haar vorige vink, heeft haar reeds de titel van
keizerin bezorgd.
Omer van Henri De Keyzer was zelfs niet elke zetting aanwezig, toch wist hij de titel van eerste kampioen te behalen.
Dankzij het standvastig presteren van Orka werd Robert Debaene tweede kampioen.
Deze kampioenen werden in de bloemetjes gezet, ze kregen
een medaille, een erediploma en een waardebon.
De receptie werd aangeboden door onze voorzitter Roland
Verfaillie, waarvoor onze dank. Schepen mevr. Katrien Talloen

vertegenwoordigde het gemeentebestuur en had de eer om de
trofeeën te overhandigen aan onze kampioenen.
Om 19.30 u. schoof iedereen aan tafel om van een heerlijke
maaltijd te genieten. Tussendoor werden de lotjes voor onze
steunactie aan de man/vrouw gebracht.
Om 2 uur trokken de laatsten voldaan en tevreden terug huiswaarts. De afwezigen hadden alweer eens ongelijk. Het bestuur
kon met de opkuis beginnen. Hopelijk kan het met deze ploeg
nog een aantal jaren duren.
Het bestuur van het gewest Ieper, dat het 54ste Kampioenschap van België organiseert, is niet langs geweest om stickers
te verkopen. Toch deed onze secretaris Eric David een warme
oproep om aanwezig te zijn op deze toch wel bijzondere zetting. Deze gaat door op 29 juni te Boezinge; het is van 26 juni
1988 geleden dat het Belgisch Kampioenschap er werd georganiseerd.
Het is nu 11 november wanneer ik dit schrijf, bij de buren zit er
een bosduif te broeden in een boom met nog veel bladeren. Zijn
de seizoenen dan toch aan het verschuiven?
Dank aan alle liefhebbers die kwamen zetten bij De Rooiveldvink!
i.o. het bestuur, R.D.

Kampioenenviering 2013 bij KM De Vrije Vinkeniers Torhout

Op zondag 3 november werden onze kampioenen van het
voorbije seizoen in de bloemetjes gezet. De zaterdag werden
de tafels klaargezet en de zaal van de nodige licht- en klankinstallatie voorzien door Geert, Marc en Henk, zodat op zondag
alles goed zou verlopen.
Op zondag vanaf 12 uur werd iedereen verwacht om bij een
hapje en een drankje wat bij te praten over onze gevleugelde
vrienden. Al vlug liep het zaaltje vol en werden de glazen bijgevuld. Ook mochten we terug onze burgemeester en enkele
schepenen verwelkomen.
Wanneer iedereen aanwezig was, verwelkomde secretaris
Marc de gasten en daarop aansluitend werd de burgemeester
aan het woord gelaten. Hij wenste de kampioenen proficiat en
stelde vast dat De Vrije Vinkeniers een warme vriendenbende
is, waar hij en de schepenen steeds welkom zijn. “Dierenvrienden zijn mensenvrienden”, sprak hij, en als afsluiter zijn gekende citaat: “Leve De Vrije Vinkeniers, leve Torhout”.
Na de foto voor de plaatselijke krant werd iedereen aan tafel
gevraagd, waar we eerst een moment van bezinning hielden
om onze overledenen te herdenken.

Na het feestmaal – dat trouwens door iedereen superlekker
werd bevonden – was het tijd om de kampioenen te huldigen
en een aandenken te bezorgen aan iedereen die al de ritten
had gespeeld.
Een overzicht van onze kampioenen: keizer Marcel Delrue,
1ste kampioen Jasper Decaestecker, 2de kampioen Mario
Casier, 3de kampioen Freddy Vandaele, kleine kampioen
Francine Minne, jeugdkampioen Corneel Decaestecker, vrouwenkampioene Jenny Fiems, zaterdagkampioen Marcel Delrue en kleine zaterdagkampioen Guido Fiems.
De leden die alle ritten meespeelden (niet verplicht met dezelfde vogel): Eric Baert, Mario Casier, Jasper Decaestecker,
Roger Degrande, Jenny Fiems, Marc Kimpe, Francine Minne,
Frans Mortier en Emiel Vanthorre.
Nadien kon iedereen nog genieten van een drankje en werd
het tijd om afscheid te nemen en terug uit te kijken naar de
strijd in 2014.
Aan iedereen bedankt voor jullie aanwezigheid en tot volgend
jaar!
Bestuurslid Henk
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Kampioenenviering bij KM
De Frontvink Staden
Het feest ging door op 20 oktober in ons lokaal De Sportvriend
te Staden.
Werden er gehuldigd: koning André Decaestecker met Deco,
koningin Carine Vanhooren met Vargas, kampioen Ronald
Verhaeghe met Pitou, 2e plaats kampioen Francky Mattens
met Kouemaha, 3e plaats kampioen Jonny Prinzie met Henri, kleine kampioen Bertrand Verhaeghe met Loix, 2e plaats
kleine kampioen Freddy Desimpel met Rico, 3e plaats kleine
kampioen Christiaan Verlaenen met Iben, zaterdagkampioen
Ronald Verhaeghe met Filou, zaterdagkampioene Conny Dewulf met Tony, rode lantaarn Conny Dewulf met Wim, juniorkampioen Toschidden Geldof met Messi en jeugdkampioen
Liesel Corneille.
Ook verdienstelijk lid 2013 Paul Sansens en trouwe helpers
Stijn Snaet en Gerdy Vanhove werden in de bloemetjes gezet.
Het bestuur dankt allen die aanwezig waren op deze mooie
viering van al onze kampioenen. Het was een geslaagde namiddag en het heeft ons allen gesmaakt.

Kampioenenviering 2013 bij
De Kuifleeuwerik Haacht
Eerst mochten we aanschuiven voor een lekker etentje. Hiervoor dank aan lokaalhoudster Gwenny, die altijd voor ons in
de weer is en rijkelijk zorgde voor spijs en drank.
Daarna werden de kampioenen in de bloemetjes gezet en vereeuwigd op de foto.
Kampioenen assen waren: 1. Jerom van Willy Verschoren, 2.
Luitenant van Joris D’Hoogh en 3. Pol van Roland Decock.
Zaterdagkampioen was Capi van Pierre Vanhoegaerden en
1ste vrouw was Flup van Maria Van de Velde. Nogmaals van
harte proficiat!
De rest van de avond was een gezellig samenzijn...
Dank ook aan Johan voor het opmaken van de uitslag en aan
Joris voor de prachtige, originele diploma’s!

Kampioenenfeest 2013 bij
Jong Maar Moedig Harelbeke
Op ons kampioenenfeest werden volgende personen in de
hulde betrokken: algemeen kampioen Jenny Vandekerkhove
met vogel Kim, koningin Jenny Vandekerkhove met vogel
Tornado, koning Glenn Migneau met vogel André, kampioen
Albert Cnockaert met vogel André, kampioene Margareta Devolder met vogel Molli, kleine kampioen op 50% André Soetaert met vogel Rita, jeugdkampioen Arne Dhondt met vogel
Franske, rode lantaarn Denise Hostijn met vogel Dirk en keizer Ronny Bovijn.
Wij vermelden nogmaals de rangschikking van de top-10:
Pol Vandenbroecke met vogel Cesar, Evarist Devos met vogel Marc, Michel Goudeseune met vogel Molly, Ronny Bovijn
met vogel Sapho, Cristof Vanhecke met vogel Jim, Georges
Christiaens met vogel Lobke, Martien Desander met vogel
Wim, Marcel Vandenbroucke met vogel Margot, Astrid Delombaerde met vogel Kevin en Freddy Vandenabeele met vogel
Tornado.

Viering kampioenen bij
De Mokkervink Koekelare
Op zaterdag 2 november 2013 huldigde De Mokkervink Koekelare haar koning, koningin en kampioenen.
Volgende vinkeniers behaalden een titel en mochten aanschuiven voor een uitgebreide receptie: Ghislain Vanhevel
(koning) met vogel Kruisbek, Christien Sinnaeve (koningin)
met vogel Wizzy, Freddy Vanhevel (1e kampioen zondag)
met Juul, Benoni Doom (2e kampioen zondag) met Glenn,
Ria Hansebout (3e kampioen) met Torka, Roger Dewilde (1e
kampioen zaterdag) met vogel Max, Dirk Kimpe (2e kampioen
zaterdag) met vogel Potas en Johan Calus (3e kampioen zaterdag) met Tristan.
Het bestuur wenst via deze weg nogmaals de koning, koningin en kampioenen te feliciteren en kijkt alvast uit naar volgend speelseizoen!
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KM De Staalbekken Zonnebeke vierde haar kampioenen

Onze kampioenen 2013.

In OC ’t Zonnerad was het feest geblazen, onze jaarlijkse
kampioenenhulde en onze vinkententoonstelling gingen voor
de tweede maal samen door.
Na de keuring van de vinken op zaterdagvoormiddag hadden
we om 15 uur de opening van de tentoonstelling. We mochten
de burgemeester en de schepenen verwelkomen, samen met
dhr. Jan Hollevoet en vele andere vinkeniers.
Om 18 uur gingen we van start met het aperitief. Onze feestvierders konden vooraf de vinkententoonstelling gaan bezichtigen en dat viel uiteraard in de smaak.
Na het aperitief ging het bestuur over tot de huldiging van haar
kampioenen. Eerst verwelkomde onze gewestafgevaardigde
alle aanwezigen, samen met de OCMW- en gemeenteraadsleden Hannelore Blondeel, Hedwige Verschaeve, Evelien
D’Hellem en Wendy Pattyn. Deze charmante dames mochten
de kampioenen hun aandenken en geschenk overhandigen.
Hannelore nam de micro over van haar vader en deed de afroeping van de kampioenen. Vogel Zorba van Luc Blondeel
volgde zichzelf op en werd terug koning. Dit jaar was het spannend, slechts 14 liedjes verschil met de tweede plaats, namelijk vogel Tornado van Johnny Denys. De derde plaats ging
ook naar Johnny met vogel Jef. De vierde plaats was voor vogel Rambo van Eric Cnockaert, plaats vijf was voor vogel Emile van Willy Hoornaert en de zesde plaats voor vogel Timon
van Jeanine Waerniers. Dan kwam voorzitter Henri Cnockaert
aan de beurt met vogel Bart op de zevende plaats. De achtste
plaats ging naar vogel Joran van Jeanine Waerniers, op plaats
negen stond vogel Piet van Juliaan Vermeulen en de tiende
plaats was voor vogel Jules van Patrick Rosseel. Het criterium
werd bij de heren gewonnen door Johnny Denys, bij de dames

Kampioenschap van de Frontstreek 2013.

won Jeanine Waerniers en bij de jeugd won Gwendoline Bol.
Zij werden gehuldigd door Jerome Legrand.
Nadat alle kampioenen in de bloemetjes werden gezet en de
groepsfoto werd genomen, was het tijd om een andere groep
kampioenen te huldigen, namelijk de ‘kampioenen van de
Frontstreek’ op onze vinkententoonstelling. Onze gewestafgevaardigde en voortrekker van de vinkententoonstelling, Luc
Blondeel, nam terug de micro over om de kampioenen van de
Frontstreek vinkententoonstelling te huldigen. Eerst en vooral
dankte hij alle deelnemers, die kwamen niet allemaal uit de
frontstreek. Dertien kwekers van vinken namen deel aan het
kampioenschap van de Frontstreek, samen goed voor 184
vinken, gespeeld over 14 verschillende reeksen.
De uitslag van de klassieker onder de vinkententoonstellingen:
Kampioen van de Frontstreek werd Francis Soenen uit Gits
met 464 punten, tweede plaats Marc De Wilde uit Aalst met
462 punten, derde plaats Martin Van Quaethem uit Nevele
met 461 punten, dan Luc Blondeel uit Zonnebeke met 495
punten, Marc Willemyns uit Tielt met 455 punten, Tony Verkamer uit Menen met 452 punten, Patrick Devriese uit Meulebeke met 451 punten, Wilfried Cosman uit Veurne met 448
punten, Gerard Notebaert uit Boezinge met 448 punten, JeanPierre Dewaele uit Wervik met 448 punten, Hubert Commeine
uit Poelkapelle met 446 punten, Janick Pinseel uit Diksmuide
met 446 punten en Gino Buyse uit Dikkebus met 351 punten.
Proficiat aan de kampioenen en alle deelnemers!
Dan was de tijd gekomen om te starten aan onze feestmaal-

Kampioenenviering 2013 bij KM Immer Geduld Wontergem

tijd, het buffet stond mooi opgesteld en iedereen kon naar
hartenlust zijn buikje rond eten. Met de nodige vinkenpraat en
gerstenat werd de avond afgesloten.
We mochten tijdens dat weekend terug vele vinkeniers en andere bezoekers verwelkomen op onze vinkententoonstelling.
Voor de bestuursleden en medewerkers is het dan ook een
hart onder de riem dat het vele werk zeer gesmaakt wordt. Het
is dan ook de moeite waard om samen tussen zoveel bezoekers te mogen vertoeven, een weekend lang.
De roofvogels die in de kleine zaal werden tentoongesteld,
kregen dan ook heel wat belangstelling van de bezoekers. De
prachtige volière waar verscheidene Europese vogels in te
zien waren, was samen met de stand van de nestkastenwerking een mooi extraatje aan onze tentoonstelling.
We willen ook dhr. Jan Hollevoet danken om in naam van de
Raad van Bestuur van A.Vi.Bo. aanwezig te zijn.
Zo passeerde er terug een weekend in de winterperiode en
vonden de vinkeniers elkaar op een tentoonstelling waar ze
konden genieten van de prachtige vogels. En wie een vogel
zocht, kon hem met enig geluk vinden op onze vogelverkoop.
Misschien vond u er ook één?
Dit was dan ook voor KM De Staalbekken een geslaagde tentoonstelling en hulde.
Enkele data om te onthouden: - 8 juni 2014 om 16 u.: Grote
Prijs Luc Blondeel met ’s avonds om 20 u. Vlaamse schlagers
met Kurt Crabbé, Nicky, Danny Fabry en Swoop. - Op 25 en
26 oktober: kampioenschap van de Frontstreek vinkententoonstelling en hulde van onze kampioenen (25/10).
Onze vinkenmaatschappij bestaat 80 jaar en daarom willen
we er samen met u allen een feest van maken!

EMELGEM, De Kon. Lustige Zangers

2de Grote Prijs van de
Izegemse Sportvrienden
Op zaterdag 10 mei 2014 gaat om 9 uur de Grote Prijs van de
Izegemse Sportvrienden door, in lokaal ‘Oud Gemeentehuis’,
Emelgemseplein 1 te Emelgem (Izegem).
Deze vinkenzetting is voor kleine vogels van 390 tot 410 liedjes.
De vooruit bedraagt 75 EUR in 1 reeks en er zijn tal van trofeeën voorzien. Er zijn bovendien tal van naturaprijzen voorzien
en ook bloemen.
De inschrijving vindt plaats in ons bijlokaal Oud Gemeentehuis,
Emelgemseplein 1, Emelgem (Izegem), vanaf 7.30 u. tot 8.30 u.
Het parcours is in de Reperstraat, over het kerkhof van Emelgem (over de bocht van de Reperstraat). Aan het huis nr. 145
begint nummer 1!!
Beste vinkenliefhebbers, we verwachten jullie talrijk te mogen
verwelkomen op 10 mei 2014 in ons bijlokaal Oud Gemeentehuis, Emelgemseplein 1 te Emelgem (Izegem)!
Deze zetting is t.v.v. de Izegemse Sportvrienden, met medewerking van De Kon. Lustige Zangers Emelgem.

Op zondag 17 november ging ons jaarlijks vinkenierfeest door
in zaal ter Donck te Wontergem.
Vroeger ging dit feest door op zaterdagavond, maar we hebben dit moeten veranderen naar de zondagmiddag om 12.30
u. Het zijn ook al veel oudere mensen die de late uurtjes niet
meer aankunnen.
Voor de 63ste keer bracht het bestuur hulde aan hun overwinnaars. Om 11 uur kwamen bestuur en kampioenen samen
in het lokaal de Vlasbloem. Gezamenlijk werd daar de eerste
stap gezet om er een mooi feest van te maken. Vroeger gingen wij de drie eerste kampioenen ten huize afhalen, doch dat
liep dikwijls uit de hand...
Om 12 uur werden alle genodigden verwacht in de zaal. Daar
stonden de glazen reeds klaar voor iedereen, goed gevuld en
’t was ‘straffe kadee’!
Een 70-tal feestvierenden konden hun benen onder de tafel
steken. Het bestuur verwelkomde iedereen, er waren ook
nieuwe gezichten bij en deze mensen konden zich daar eveneens thuis voelen. Kort daarop kon iedereen smakelijk zijn
buikje vullen, dat was zeker geen probleem, er was van alles

meer dan genoeg.
Tussenin werd er hulde gebracht aan onze koningin en keizerin Isabel Daneels met vogel Bosko en aan eerste kampioen
Lux Spiessens met vogel Tina (Lux mocht ook vooraan komen om in de bloemetjes gezet te worden). Tweede kampioen
met vogel Kira, Jozef Heyde, deelde ook mee in de verdiende
hulde. Evenzo onze kleine kampioen vogel Gino van Martin
Van Heuverswijn (± 400 liedjes).
Iedereen was tevreden. Samen gingen onze overwinnaars
met de bloemen op de groepsfoto.
Daarna kon ons jaarlijks vinkenierfeest beginnen! ’t Was terug een feest van uit de oude tijd: samen dansen, genieten
van een drankje en samen zingen, zoals een vinkenman! De
namiddag ging te rap voorbij, maar iedereen was tevreden
eens vroeg thuis te kunnen zijn. Allee, vroeg, toch niet voor
iedereen!
Nogmaals proficiat aan onze overwinnaars en wij hopen iedereen volgend jaar in de beste gezondheid terug te mogen
verwelkomen.
Daniël Schelstraete

Wie schenkt er trofeeën op onze zetting van 10 mei ’14?
Er is een trofee voorzien van: stad Izegem, Vlaams Volksvertegenwoordiger mevr. Griet Coppé, Vlaams Volksvertegenwoordiger mevr. Els Kindt, Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur
en Cultuur mevr. Joke Schauvliege, Vlaams Volksvertegenwoordiger dhr. Stefaan Sintobin, Gedeputeerde mevr. Myriam
Vanlerberghe, de Izegemse Sportvrienden, Vlaams Volksvertegenwoordiger mevr. Michèle Hostekint, Vlaams Volksvertegenwoordiger mevr. Sabine Poleyn en Volksvertegenwoordiger
dhr. Peter Logghe.
Verdeling trofeeën op 10 mei 2014
- 1 trofee en boek aan de winnaar; - 1 trofee aan de eerste
vrouw; - 1 trofee aan de eerste jeugd; - 1 trofee aan de eerste
Izegemnaar; - 1 trofee aan de eerste van het gewest Ardooie; 1 trofee aan de eerste van het verbond Emelgem-Kachtem; - 1
trofee aan de eerste van het gewest Ingelmunster; - 1 trofee
aan de eerste van L.Z.E.; - 1 trofee aan de eerste Emelgemnaar; - 1 trofee aan de eerste Kachtemnaar; - 1 trofee aan de
eerste van J.V.E.; - 1 trofee aan de eerste van A.M.E.; - 1 trofee
aan de eerste van St.-Jan; - 1 trofee aan de eerste boven het
getal; - 1 trofee met 350 liedjes; - 1 trofee met 300 liedjes; - 1
trofee met 250 liedjes; - 1 trofee met 200 liedjes.
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Mooie tijden...
Woensdag 15 januari, 11 uur: ik heb zojuist mijn A.Vi.Bo.-blad
volledig gelezen. Het regent al de hele dag en nu zit ik hier in
mijn zetel zowat te dromen over vroeger... veel vroeger, namelijk de jaren rond 1960.
Ik ben geboren juist na de tweede wereldoorlog en dus gaat
het hier over mijn jeugd. Ik wil u enkele leuke voorvallen niet
onthouden.
Veel mogelijkheden waren er niet voor de jeugd: geen zwembad of andere sporten, geen cinema, kortom, meestal waren
we thuis. Maar ik wist wel waar naartoe! Niet ver van mijn ouderlijke woning woonden drie broers samen. Alle drie waren
ze ongehuwd. Het waren de broers van mijn moeder en dus
mijn ooms. Eén ging werken naar ‘Brussel’ op den ‘traveau’,
één werkte bij de ‘gemeente’ en de derde was thuis want hij
was gehandicapt (verloor een been toen hij onder een boom
terechtkwam). Maar alle drie waren het fervente vogelliefhebbers en de grootste was nonkel André, de gehandicapte. Op
hun grote hof kweekte en hield hij allerlei vogels en dieren. En
hij deed ook een beetje ‘commerce’ in de vogels. Veel liefhebbers brachten hun gekweekte of gevangen vogels (toen was de
vogelvangst nog toegelaten) naar hem.
Zo kwam het dat daar op zaterdag en zondag steeds wel volk te
vinden was. Sommigen kwamen dan ook wel vogels kopen. Dan
zat nonkel in de keuken, in zijn zetel naast de Leuvense stoof.
Door zijn handicap ging hij niet steeds mee met de liefhebbers
naar de volières. De mensen wisten dat en bedienden zichzelf,
ze kwamen met de vogels in de keuken en betaalden. Maar zo
was er toch eens eentje die ook naar de volière geweest was,
weer binnenkwam en zei dat hij zijn goesting niet gevonden
had. Tot er plots een vink uit zijn vestzak vloog... Plots was het
heel stil, de dief verdween en kwam nooit meer terug! Dit is
echt gebeurd. Maar meestal zaten er toch een paar liefhebbers
in de keuken met hun voeten op de stoof te babbelen.
Eén zaak is me steeds bijgebleven: op de buzestoof stond een
grote braadpan. Nonkel brak een 15-tal eieren in de pan en
voegde daar fijne schelletjes appel aan toe. Iedereen kende dat
en iedereen at ervan. Een vork in de pan en elkeen bediende
zich. En was de pan leeg, geen nood, hij maakte verse! Nonkel
kon zo’n beetje van alles, hij kweekte ook konijnen, fazanten,
duiven, parelhoenders, ganzen en eenden. Ook die werden op
aanvraag geslacht en verkocht. En op aanvraag zat er ook wel
eens een haas in de diepvries...
Naast dit alles hield hij ook nog bijen. Ik was daar geen grote
‘fan’ van want ik moest altijd helpen bij het verzorgen of roven
van die diertjes. Een bijensteek zei hem niks, hij verwijderde de
angel en deed voort... Ik daarentegen! En hij hield dan ook nog
bijen op twee andere plaatsen, zodat we met de fiets ernaartoe
moesten en bijvoorbeeld de volle honingraten eerst naar huis
brengen, de honing verwijderen en de lege raten terugbrengen.
Maar ik ben nog niet aan het einde van mijn verhaal. Tijdens
de weekdagen was hij ook nog mandenvlechter, vooral voor
de boeren werden grote en kleine manden gevlochten die ze
gebruikten op het land of om hun dieren te voederen in de stallen. Ook witte wasmanden werden gemaakt voor de vrouwen,
om hun was in te doen.
Ik weet ook nog dat hij meewerkte om de eerste reus van de
gemeente Aalter te maken. Met een wagen van de brandweer
werd om speciale bamboe gereden naar Brugge. Ik mocht mee
in de auto, een hele belevenis. En ook in de plaats waar hij
werkte, was er altijd wel iemand die een praatje kwam slaan
of enkele manden kwam kopen. Er brandde een houtvuur, het
was er steeds gezellig warm en in de winter was ik er dan ook
niet weg te slaan.
En zo was ik op de vrije dagen niet veel thuis want ik was meer
bij de nonkels dan bij mijn ouders. Alles wel beschouwd heb ik
toch een fijne jeugd gehad. Het was daar dat ik ook vogelliefhebber en vinkenier in hart en nieren werd!
Josef Vermeersch

Hollanders,
straffer dan Belgen?
Een Belg zegt tegen zijn Hollandse vriend: “Ik ken een trucje
om gratis te gaan eten”.
“Fantastisch zeg”, zegt de Hollander, “hoe doe je dat?”
“Ik ga naar een restaurant, zet mij neer en ik bestel een voorgerecht, een hoofdschotel en een dessertje. Dan neem ik mijn
tijd met een koffie en een cognac. Vervolgens wacht ik tot sluitingstijd. Wanneer bijna alle stoelen op de tafels staan, komt
natuurlijk de ober vragen of ik wil afrekenen. Dan zeg ik hem:
‘Maar ik heb al afgerekend met uw collega die reeds vertrokken is’. En klaar is Kees.”
“Geweldig, gaan we dat dan morgen eens uitproberen?”,
vraagt de Hollandse vriend.
Zoals afgesproken gaan ze de volgende dag naar het restaurant en alles verloopt zoals verwacht.
Tegen het sluitingsuur komt de ober en vraagt of ze willen
afrekenen.
De Belg antwoordt: “Excuseer, maar wij hebben al betaald
aan uw collega die reeds vertrokken is.”
Waar de Hollander aan toevoegt: “En we wachten nog altijd
op ons wisselgeld!”
ingestuurd door F. Debraeve

Vergaderingen - huldigingen
HARELBEKE, De Moedige Zangers

Op zondag 16 februari 2014 is er, voor het bestuur om 9 u.
stipt en voor de leden om 9.30 u., een algemene vergadering
in ons lokaal De Arend.
Dagorde:
1. Betalen kaarten kaarting. - 2. Uitdelen bondskaarten. - 3.
Inschrijven koffietafel. - 4. Gewestnieuws. - 5. Slotwoord door
de voorzitter.

GEWEST KNOKKE

Op zaterdag 15 februari 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering te Adegem, in het lokaal.
Dagorde:
- Inventarissen rode en groene boeken. - Samengestelde lijsten per provincie. - De verbeterde en eventueel aangevulde
ledenlijsten. - Reglement inwendige orde. - De overledenen
van het voorbije jaar: naam, geboortedatum en datum van
overlijden. - Ondertekenen van de kaarten van gekeurde vinken. - De Algemene Vergadering. - Varia en eigen inbreng.

GEWEST GISTEL

Op vrijdagavond 14 februari 2014 is er om 20 u. een gewestvergadering bij KM De Jonge Vinkeniers Jabbeke, in hun lokaal Beukenhof, Gistelsesteenweg 342 te Jabbeke.
Dagorde:
1. Goedkeuring vorig verslag. - 2. Ondertekening kasboeken
iedere maatschappij en gewest. - 3. Binnenbrengen groene
en rode registers, alfabetisch en per provincie gerangschikt. 4. Binnenbrengen samenvattende lijsten. - 5. Binnenbrengen
aangepaste ledenlijsten. - 6. Binnenbrengen 2 EUR per lid
volgens ledenlijst. - 7. Binnenbrengen lijst nieuwe leden (wit
formulier). - 8. Binnenbrengen lijst enkel groene registers. - 9.
Ondertekenen bondskaarten van dubbelzangers, officieel en
gewestelijk gekeurde vogels. - 10. Binnenbrengen groene of
roze kaarten voor de Algemene Vergadering te Waregem op 2
maart, en wie gaat mee? - 11. Varia.
Hopelijk kunnen we jullie allemaal verwelkomen, zodat alles
vlot kan verlopen.

GEWEST DEERLIJK, Het Zwevegems Verbond

Op dinsdag 18 februari 2014 is er om 19 u. vergadering voor
het bestuur van Het Zwevegems Verbond, in het lokaal van
KM Hoop op de Toekomst, Uilenspiegel, Avelgemstraat 171 te
Zwevegem-Knokke.
Dagorde:
1. Opening en welkomstwoord door voorzitter Paul Dhoop. - 2.
Verslag vorige vergadering. - 3. Volledige regeling speelseizoen 2014. - 4. Uitdelen van kalenders, indien klaar. - 5. Vrije
besprekingen.
Gezien de belangrijkheid van deze vergadering hopen wij op
de tegenwoordigheid van iedere afgevaardigde en voorzitter
van de aangesloten maatschappijen in ons verbond.

GEWEST VEURNE

Op zondag 16 februari 2014 is er om 10 u. gewestvergadering
in het lokaal te Veurne.
Dagorde:
- Aanwezigheidsstaat. - Nazicht gewestkas. - Inbrengen inventarislijsten. - Inbrengen verbeterde ledenlijsten A.Vi.Bo.
- Inbrengen lijsten afgeleverde registers en lijsten nieuwe leden + lidnummer. - Inbrengen lijsten samenvattende opgave
der vogels van de leden. - Inbrengen lijsten leden alleen in
het bezit van groene register. - Inbrengen inwendige orde van
de maatschappij (in dubbel). - Uitdelen speelkalenders 2014.
- Regelen speelseizoen 2014. - Eventuele punten aangevraagd. - Vragen en antwoorden.

GEWEST DEINZE

Op zondag 16 februari 2014 is er om 9.30 u. stipt een gewestvergadering in het lokaal van De Drieszangers,
Gaversesteenweg 128, Deinze.
Dagorde:
- Opening door de voorzitter. - Binnenbrengen bladen groene
en rode register. - Alle lijsten + computerlijst. - Binnenbrengen
lijst groene register alleen. - Binnenbrengen inwendige orde
+ koning- en kampioenschap. - Algemene Vergadering te
Waregem. - Allerlei.

KORTRIJK, KM Hoop in de Toekomst

Op zondag 16 februari 2014 is er om 10 u. algemene vergadering in ons lokaal De Vlaskapel, Moorseelsestraat 34 te
Kortrijk.
Dagorde:
- Uitdelen bondskaarten. - Uitdelen kalenders. - Uitdelen inschrijvingsbriefjes. - Aanvraag factuur voor de sponsors. Varia.
Met dank voor jullie aanwezigheid en ongelooflijke inzet!

GEWEST KORTRIJK

Op zaterdag 15 februari 2014 is er om 9 u. algemene vergadering voor het bestuur en om 9.30 u. voor de afgevaardigden, in
ons gewestlokaal De Vier Linden.
Dagorde:
- Opening door de voorzitter. - Appel + kasverslag. - Verslag
vorige vergadering. - Binnenbrengen groene + rode registerbladen (goed ingevuld a.u.b.). - Binnenbrengen samenvattende lijsten opgave vogels. - Inbrengen verbeterde computerlijsten. - Privacylijsten. - Lijst enkel groene register.
- Opgave adressen bijlokalen. - Laatste paspoorten ingeven.
- Binnenbrengen groene + rode kaarten + stembriefjes voor
Algemene Vergadering te Waregem. - Voor wie nog bondskaarten?

ASSEBROEK, KM De Oeverzangers

Op zondag 16 februari 2014 is er om 10.30 u. ledenvergadering in ons lokaal Wegwijzer, Astridlaan 277 te Assebroek.
Dagorde:
- Inschrijven oude en nieuwe leden. - Binnenbrengen registers.

GEWEST WAREGEM A

Op zaterdag 15 februari 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering in het lokaal van KM De Torenzangers, De Biest.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de gewestleider. - 2. Binnenbrengen
groene en rode registers. - 3. Samenvattingen vogelhouder. 4. Betalen bijdrage aan gewest. - 5. Ondertekenen paspoorten
van gewestafgevaardigde en zangkeurders. - 6. Opgeven namen personeel Algemene Vergadering (Red Path), twee per
maatschappij (verzekering), op 2 maart 2014. - 7. Inwendige
orde maatschappijen + samenvattingen, graag per alfabet. 8. Nabeschouwing vergadering kampioenschap van GrootWaregem. - 9. Allerlei en elk zijn zeg, en de leute maken we
erbij.

GEWEST OUDENAARDE

Op vrijdag 14 februari 2014 is er om 19.30 u. vergadering in
lokaal de Voetbalkantine, bij De Vriendschapsvink Bevere.
Dagorde:

- Welkomstwoord. - Opname aanwezigheid. - Binnenbrengen
groene en rode inventaris van het vogelbestand op 31 januari
2014. - Afgeven samenvattende lijsten van vogels in het bezit van de leden, groene lijsten bevoorrading en rode lijsten
kweek, apart en per provincie; alsook lijsten nieuwe vogelhouders en registers. - Ledenlijst A.Vi.Bo. 2014, verbeterd en
aangevuld. - Lijst nog in leven zijnde vogels gekeurd in opdracht, officieel, gewestelijk, of dubbelzangers. - Aanvraag bijkomende bondskaarten. - Namen overleden leden met functie
en datum overlijden. - Bijlokalen: naam. - Voor de Algemene
Vergadering in Waregem: stembiljetten meebrengen en wie
zal aanwezig zijn op de vergadering? - Ondertekenen aangepast gewestreglement. - Datum volgende vergadering. Allerlei. - Slot en dankwoord.

Gildeleven
LIEDEKERKE, KM De Verenigde Vinkeniers

Op zaterdag 15 februari van 18 u. tot 22 u. en op zondag 16
februari 2014 van 11 u. tot 15 u., gaat zoals ieder jaar terug
ons groot eetfestijn door, in de parochiezaal Liedekerke, Opperstraat 40 te Liedekerke.
Op het menu: keuze uit zalm of varkensgebraad.
Mogen we vragen aan al onze leden, vinkeniers en sympathisanten om aanwezig te zijn op ons eetfestijn en zodoende
onze club een financiële steun te bezorgen voor het welslagen
van ons nieuw vinkenseizoen?
Schatbewaarder, S. Thomas

GELUVELD, KM De Blauwbekken

Op vrijdag 14 februari vanaf 15 u. en zondag 16 februari 2014
van 9 u. tot 12 u., gaat onze jaarlijkse boterkaarting door in
het ontmoetingscentrum ’t Gelevelt, Marktplaats te Geluveld.
De inleg bedraagt 1 EUR en de winnaar krijgt 1/4 kg boter.
Men kaart met een maat naar keuze en er is geen drankverplichting. Er is een steunactie op de inschrijvingskaarten.
Iedereen is van harte welkom (ook niet-kaarters) voor een
leuke babbel, een frisse pint of een lekkere kop koffie.
Het bestuur

DESSELGEM, KM De Luchtzangers

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 februari 2014, telkens vanaf
17.30 u., gaat onze eerste conservenkaarting door in ons lokaal ’t Straetje zonder ende, Nieuwstraat 212 te Desselgem.
Er is geen drankverplichting. De inleg bedraagt 1,25 EUR. Er
is ook een steunactie verbonden aan de kaarten.
Langs deze weg nodigen wij onze leden, onze vrienden van
de buurtmaatschappijen en sympathisanten uit om een kaartje te komen leggen bij ons.
Het bestuur

SINT-ELOOIS-WINKEL, KM De Trage Zangers

Op vrijdag 14 februari vanaf 15 u., zaterdag 15 februari vanaf
17 u. en zondag 16 februari 2014 vanaf 9 u., gaat onze jaarlijkse pannenkoekenkaarting door in het lokaal Oud Arsenaal,
Rollegemkapelsestraat.
We verwachten dan ook alle vrienden vinkeniers en sympathisanten. Iedereen is hartelijk welkom!

MERE, De Meerse Vinkeniers

Op zondag 16 februari 2014 van 11.30 u. tot 14.30 u., gaat
ons 24ste eetfestijn door in zaal Patronaat.
Iedereen is welkom!
Het bestuur

DEERLIJK, De Kon. Bosvink

Uitslag steunactie kaarting van 25 en 26 januari 2014
De trekking ging door op zondag 26 januari in ’t Kelderke
Gods-Sparta Belgiek.
1e prijs: 2471 - reservenummer: 1354
2e prijs: 1190 - reservenummer: 2158
Verdere winnende nummers:
1212 1270 1792 1645 2410 1489 1891 1386 2297 1575
2024 1012 1345 1907 1518 2169 2522 2080 1715 2210
2113 2589 1829 1086 1144 2362 1973 1447 1688 2318
De prijzen kunnen afgehaald worden bij Adolf Segaert, Kleine
Klijtstraat 26, Deerlijk (tel. 056/77 95 96) en dit tot 14 dagen na
het verschijnen in het A.Vi.Bo.-blad.
De maatschappij dankt iedereen voor zijn steun.

AALBEKE, KM De Sterrezangers

Uitslag steunactie witloofkaarting van 31 januari,
1 en 2 februari 2014 t.v.v. onze maatschappij
Winnende nummers:
173 595 1372 605 045 220 293 762 1269 1174
384 1413 824 933 488 071 1546 671 452 1600
Prijzen af te halen tot en met 29 maart 2014 in lokaal De Melkerij, Lauwsestraat 99 te Aalbeke (opgepast: het lokaal is gesloten op woensdag en van 17/02 t.e.m. 22/02/2014).
Het bestuur dankt alle sympathisanten voor de steun!

EREMBODEGEM, KM De Hogewegvink

Uitslag tentoonstelling dd. 2 februari
Reeks wildkleurige mannen in vinkenkooi (27 vogels): 1. Francis Soenen, 94 - 2. Norman Van Schandevijl, 93 - 3. Norman
Van Schandevijl, 92 - 4. Martin Van Quaethem, 91 - 4. Martin
Van Quathem, 91 - 4. Louis Pauwels, 91 - 4. Louis Pauwels,
91 - 4. Patrick Devriese, 91 - 4. Patrick Devriese, 91 - 10. Marc
De Wilde, 90 - 10. Marc De Wilde, 90 - 10 Louis Pauwels,
90 - 10. Gunther Hobbels, 90 - 10. Gunther Hobbels, 90 - 10.
Rudi Roeland, 90 - 16. Louis Pauwels, 89 - 16. Eddy De Smet,
89 - 18. Louis Pauwels, 88 - 18. Louis Pauwels, 88 - 18. Louis
Pauwels, 88 - 18. Rudi Roeland, 88 - 18. Rudi Roeland, 88 18. Eddy De Smet, 88 - 18. Adolf Van Den Brande, 88 - 25.
Louis Pauwels, 87 - 25. Louis Pauwels, 87.
Reeks wildkleurige poppen in vinkenkooi (11 vogels): 1. Francis Soenen, 91 - 2. Eddy De Smet, 89 - 3. Louis Pauwels, 88
- 3. Rudi Roeland, 88 - 5. Martin Van Quathem, 87 - 5. Louis
Pauwels, 87 - 5. Gunther Hobbels, 87 - 5. Benoni Meersman,
87 - 5. Rudi Roeland, 87 - 5. Rudi Roeland, 87.
Reeks mutaties mannen in vinkenkooien (11 vogels): 1. Martin
Van Quathem, 93 - 2. Jurgen Van Vreckem, 92 - 3. Marc De
Wilde, 91 - 4. Marc Van Berlamont, 90 - 4. Gunther Hobbels,
90 - 6. Francis Soenen, 89 - 6. Martin Van Quathem, 89 - 8.
Gunther Hobbels, 88 - 8. Hans De Wilde, 88 - 10. Marc Van
Berlamont, 87 - 10. Hans De Wilde, 87.
(zie vervolg blz. 8)
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(vervolg van blz. 7)

Reeks mutaties poppen in vinkenkooien (6 vogels): 1. Martin
Van Quathem, 92 - 2. Martin Van Quathem, 90 - 3. Gunther
Hobbels, 89 - 3. Jurgen Van Vreckem, 89 - 5. Francis Soenen,
88 - 5. Francis Soenen, 88.
Reeks wildkleurige mannen in tentoonstellingskooien (10 vogels): 1. Francis Soenen, 94 - 2. Martin Van Quathem, 93 - 3.
Martin Van Quathem, 92 - 4. Martin Van Quathem, 90 - 5. Marc
De Wilde, 89 - 5. Martin Van Quathem, 89 - 5. Patrick Devriese, 89 - 5. Patrick Devriese, 89 - 9. Martin Van Quathem,
88 - 9. Eddy De Smet, 88.
Reeks wildkleurige poppen in tentoonstellingskooien (7 vogels): 1. Francis Soenen, 93 - 2. Martin Van Quathem, 92 - 3.
Marc De Wilde, 91 - 4. Patrick Devriese, 90 - 4. Patrick Devriese, 90 - 6. Gunther Hobbels, 88 - 6. Francis Soenen, 88.
Reeks mutaties mannen in tentoonstellingskooien (11 vogels):
1. Marc De Wilde, 94 - 2. Francis Soenen, 92 - 3. Gunther Hobbels, 90 - 3. Marc Raes, 90 - 5. Martin Van Quathem, 89 - 5.
Martin Van Quathem, 89 - 7. Francis Soenen, 88 - 7. Martin
Van Quathem, 88 - 7. Gunther Hobbels, 88 - 7. Marc Raes,
88 - 11. Eddy De Smet, 87.
Reeks mutaties poppen in tentoonstellingskooien (22 vogels):
1. Francis Soenen, 94 - 2. Martin Van Quathem, 93 - 3. Marc
De Wilde, 92 - 4. Francis Soenen, 91 - 5. Marc De Wilde, 90 5. Marc De Wilde, 90 - 5. Francis Soenen, 90 - 5. Martin Van
Quathem, 90 - 5. Martin Van Quathem, 90 - 5. Marc Van Berlamont, 90 - 11. Marc De Wilde, 89 - 11. Gunther Hobbels, 89
- 11. Marc Van Berlamont, 89 - 11. Marc Raes, 89 - 15. Martin
Van Quathem, 88 - 15. Gunther Hobbels, 88 - 15. Marc Raes,
88 - 18. Marc De Wilde, 87 - 18. Marc Van Berlamont, 87.
Reeks stammen (12 vogels): 1. Francis Soenen, 373 - 2. Marc
De Wilde, 361 - 3. Patrick Devriese, 360.
Reeks stellen (18 vogels): 1. Francis Soenen, 189 - 2. Martin
Van Quathem, 180 - 2. Marc Raes, 180 - 4. Patrick Devriese,
179 - 4. Marc Van Berlamont, 179 - 6. Gunther Hobbels, 177 6. Marc De Wilde, 177 - 6. Francis Soenen, 177.
Algemeen klassement (5 vogels): 1. Francis Soenen, 469 - 2.
Martin Van Quathem, 462 - 3. Marc De Wilde, 459.

GEWEST ARDOOIE

Verslag gewestvergadering van 19 januari 2014
De nieuwjaarsvergadering 2014 kende haar beloop in het lokaal De Mythe van KM De Lustige Zangers te Ardooie.
De gewestleider opende deze vergadering door iedereen een
gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Alle maatschappijen waren
vertegenwoordigd en ook verscheidene gewestelijke zangkeurders waren op het appel.
Na het voorlezen en het goedkeuren van het verslag van de
vorige vergadering werd overgegaan tot de orde van de dag.
Er werd gevraagd aan de maatschappijen om op de volgende
vergadering de samenvattende opgave van de vogels en de
lijsten van liefhebbers met alleen een groene inventaris voor
te leggen.
Aan iedere afgevaardigde werd een lijst bezorgd van de bestuursleden van iedere vereniging uit het gewest, zodat iedereen de collega-bestuurders, indien gewenst, weet te bereiken.
Daarna gaven alle maatschappijen de bijlokalen op voor volgend speelseizoen. Verder werden klevers voor toekappers en
dubbelzangers bezorgd en de nog te bestellen hoeveelheden
opgenomen. Op de volgende vergadering zullen deze dan ter
beschikking gesteld worden.
Ook de lijst met de namen van de overleden vinkeniers werd
opgemaakt. De resterende kasboekgoedkeuringen werden
afgegeven, samen met de gewijzigde reglementen inwendige
orde. Ook werd het definitieve kasboekverslag van het gewest
voorgelegd.
Wat de gewestzetting 2014 betreft, zal aan iedere fietser gevraagd worden om het fietspad niet te gebruiken en eventueel
de aangeduide omleiding te volgen. Met dank aan het bestuur

van De Lustige Zangers Emelgem (behorende tot het gewest
Ingelmunster) voor deze organisatie.
Nogmaals werd gevraagd om bij de opmaak van de individuele kalenders de data tellende voor het gewestkoningschap
extra te vermelden en dit tevens bij de aankondiging in het
A.Vi.Bo.-blad te noteren.
Verscheidene personen speelden de gewestleider enkele opmerkingen en vragen toe, die hij mogelijks kon stellen op de
infovergadering van 16 februari. Bespreking van en reacties
op deze vergadering zullen op de agenda van februari gezet
worden.
Daarna werd overgegaan tot de bespreking van het afgelopen seizoen met de gewestelijke zangkeurders. Het gewestbestuur bedankte de keurders voor hun inzet. Het persoonlijk
aanspreken van liefhebbers die een vogel zetten met twijfelachtige zang werd positief geëvalueerd. Verscheidene liefhebbers besloten uit eigen wil om deze vogels niet meer in de
reke te brengen.
Na het overhandigen van de agenda van de volgende vergadering, die uitzonderlijk doorgaat op de vierde zondag van de
maand, werd aan alle aanwezigen een verzorgde nieuwjaarsreceptie aangeboden met aperitief en lekkere hapjes. Hiervoor dank aan De Lustige Zangers Ardooie die verantwoordelijk waren voor dit aangename festijn.
Uw gewestsecretaris, B. Honore

!!
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De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- EVERGEM, De Rabotzangers Evergem-Rabot, mevr. Erna
Mortier, zuster van bestuurslid Marnix Mortier, schoonzuster
van Marleen Surmont.
- BEERNEM, De Snauwhoekzangers, mevr. Paula Vincke,
moeder van spelende leden Jacques Taghon en Arnold
Taghon.
- ZWEVEZELE, KM De Dappere Zangers, Eddy Van de
Weghe, schoonzoon van ons bestuurslid en gewestkeurder
Sylvère Belaen.
- MAARKE-KERKEM, KM De Boomgaardvink, Melissa De
Vos, dochter van trouw medewerkend lid Rita Raes.

- ARDOOIE, KM De Lustige Zangers, dhr. Victor Verhelle,
broer en nonkel van trouwe leden Roger Verhelle, Siegfried
Feys en Jan Haerens.
- EERNEGEM, KM Recht en Eerlijk, trouw lid Rachel Bousard,
echtgenote van trouw spelend lid Odiel Desmedt.
- GEWEST DENDERLEEUW, mevr. Rachel Lammens, moeder van Willy De Meyer, voorzitter en gewestafgevaardigde
van De Meerse Vinkeniers.
- HEESTERT, De Kon. Morgenzang, Norbert Rommens,
schoonvader en grootvader van Ivan Beunens en Jurgen
Beunens; Jacqueline Vandeputte, schoonmoeder van lid
Patrick Cottenie.
- MOORSLEDE, De Sint-Godelievevink, mevr. Marcella Dorme,
schoonmoeder van trouw spelend lid Dany Vanwildemeersch.
- EERNEGEM, KM Recht en Eerlijk, oud-bestuurslid Laura
Proot, echtgenote van wijlen spelend lid Medard Desmedt.
- WERVIK, KM De Vlaamse Zangers, mevr. Fatima Hasnaoui,
moeder en schoonmoeder van leden Wahida Zoghlami en
Chris Ghesquière.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- MAARKE-KERKEM, KM De Boomgaardvink, trouw spelend
lid Roger Bauwens.
- KLEIT, De Bezemzangers, trouw lid Lux Praet.
- HOUTHULST, KM De Sint-Omerzangers, trouw spelend lid
Randy Leplae; trouw spelend lid Mia Vandaele.
- SIJSELE, De Sijseelse Botvink, spelend lid Marcel Neyt.
- BELLEM, KM De Oost-Vlaamse Zangers, steunend lid
Carine Campens, echtgenote van Danny De Ram.
- EMELGEM, De Kon. Lustige Zangers, trouw spelend lid
Kristof Vansteenkiste.
- LIEDEKERKE, KM De Verenigde Vinkeniers, trouw spelend
lid Gilberte Eylenbosch; trouw spelend lid Roger Plattiau;
trouw spelend lid Norman Maes.
- WOUMEN, KM De Blanckaertvink, nieuw en trouw spelend
lid Frans Vergote.
- MOORSLEDE, De Sint-Godelievevink, ons trouw lid en fervente vinkenier Jozef Vergote.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ZIJ STAPTEN IN HET HUWELIJKSBOOTJE...
- HARELBEKE, KM De Gavervink, trouw lid Kevin Verscheure
met Kimberley Huyse.
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden, Jasmijn,
dochter van Evelyn Bogaert, kleinkind van trouw spelend
lid Hubert Bogaert, nichtje van trouw spelend lid Mathis (en
Thomas) Bogaert, en van nonkel David Bogaert.
- OPHASSELT, De Rapide Vink, Vince Haegeman, zoon van
spelend lid Andy Haegeman en Vanessa Cieters, kleinzoon
van secretaris Katty Van Bavegem en van schatbewaarder
André Haegeman.
ZIJ VIERDEN HUN 50e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden, trouwe leden Raphaël Dhondt en Bea Ruttijn.

Zoekertjes en Advertenties

BEDANKING
- WINGENE, KM De Sint-Elooisvink, Ria, Rita, Patriek en
Sylvie Denijs-Vandendriessche danken allen die hun medeleven betuigden bij het overlijden van mama/oma Lucienne
Piceu.

ZONDAG 16 FEBRUARI 2014
BOTVINKENTENTOONSTELLING
- MACHELEN, De Dorpszangers Machelen-Zulte. Botvinkententoonstelling op zondag 16 februari 2014, in lokaal
Guldenpoort, Dorpstraat. Inleg 1,50 EUR. Vooruit 75 EUR.
Prijzen per 3/4 tal. Af bloemen 0,75 EUR. 4 bloemstukken.
Iedereen ontvangt bloemen. Er zijn 2 reeksen in vinkenkooi
(wildkleur + mutaties) en 2 reeksen in tentoonstellingskooi
(wildkleur + mutaties). Inschrijven van 7.30 u. tot 8.45 u.
ZONDAG 23 FEBRUARI 2014
VINKENTENTOONSTELLING
- GITS, KM De Kasteelvink. Vinkententoonstelling op zondag 23 februari 2014 om 9 u., in lokaal Unie-k De Waaiberg,
Koolskampstraat 22D. Inleg 1,50 EUR. Vooruit 25 EUR +
25 EUR + 25 EUR + 1/2 inleg. Prijzen per 3/4 tal. Af bloemen 0,75 EUR. Er wordt gespeeld in 4 reeksen: wildkleur en
mutaties in speelkooien en in tentoonstellingskooien. Iedere
deelnemer ontvangt een bloem bij de winnaars in de uitslag.
Inschrijven de dag zelf vanaf 7.30 u.

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Dagorde Algemene
Vergadering 2 maart 2014
Vanaf 8.30 uur:
Binnenbrengen documenten, inzamelen stembiljetten financieel beheer 2013 en begroting 2014, opname
aanwezigen
Vanaf 9 uur: administratief gedeelte
- Verwelkoming
- Werking secretariaat
- Overzicht administratieve beslissingen en mededelingen 2013
- Richtlijnen vinkenzang
- Het A.Vi.Bo.-blad
- Mededeling stemming financieel beheer 2013 en begroting 2014
- Ontlasting Raad van Bestuur
Vanaf 9.45 u.: feestzitting
- Welkomstwoord door stadsbestuur Waregem
- Verwelkoming ereleden en genodigden
- Inleiding feestzitting + Kweekproject
- Herdenking overledenen
- Vinkensport opgenomen op lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed
- Eregenodigden aan het woord
- Voorstelling Kampioenschap van België en overhandiging trofee
- Afleveren medailles verdienstelijke bestuursleden
- Huldiging innovatieve maatschappijen
- Huldiging laureaten Ronde van Vlaanderen
- Huldiging kampioen Vriendenkring, kampioen kooienmakers
- Vaderlands lied en lied Vlaamse Gemeenschap
- Overhandiging bloemen eregenodigden
11.30 uur: slot- en dankwoord
De voorzitter A.Vi.Bo., Gino Welvaert

Infosessies A.Vi.Bo.-admin
en zettingsoft
Alle A.Vi.Bo.-admin medewerkers en gebruikers van zettingsoft worden vriendelijk uitgenodigd naar één van de
twee infosessies.
De eerste infosessie zal plaatsvinden in “Au Damier”, Stationsplein 13 te Roeselare op vrijdag 28 februari om 18.30
uur.
De tweede sessie zal plaatsvinden op zaterdagvoormiddag 1 maart in “Feestzaal Uilenspiegel”, Avelgemstraat
171 Zwevegem-Knokke om 9 uur.
Het is de bedoeling alle mogelijkheden van het programma
samen met jullie te overlopen en waar nodig te verduidelijken. Vragen, opmerkingen en suggesties vooraf kenbaar
maken helpt ons beter op uw verwachtingen in te gaan.
Graag hadden wij deze ontvangen tegen 25 februari. Je
kan ze doormailen of via feedback van het programma kenbaar maken.
Zoals meegedeeld op de Algemene Vergadering kan iedere maatschappij en/of gewest toetreden. Het programma
is enkel toegankelijk via een login en een paswoord voor
elke gebruiker.
Een login kan schriftelijk of via email aangevraagd worden
op het secretariaat A.Vi.Bo. Enkel de afgevaardigde of de
voorzitter zijn gemachtigd een login aan te vragen, dit kan
in eigen naam, of voor iemand die de administratie van de
maatschappij of het gewest op zich wil nemen. Om een
login te bekomen moet men beschikken over een email
adres en een internetaansluiting.

VERSLAG VERGADERING
RAAD VAN BESTUUR
dd. 08.02.2014
Aanwezig:
- Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
- Dhr. Luc De Schrijver, ondervoorzitter
- Dhr. Rik Tanghe, ondervoorzitter
- Dhr. Marc Vantieghem, bestuurder
- Dhr. Jan Hollevoet, bestuurder
- Dhr. Noël Devolder, bestuurder
- Dhr. Marnix Moerman, bestuurder

(zie vervolg blz. 2)

Editoriaal
De zachte temperaturen blijven aanhouden. Dit terwijl het water inmiddels op de velden blijft staan en de
voorjaarsstormen in sneltreinvaart elkaar opvolgen. Dat het uitblijven van de echte winter ongetwijfeld sporen
zal nalaten, staat buiten kijf.
De verslaggeving van de overstromingen in Engeland met de aanhoudende stortregens, die gepaard gaan met
krachtige stormwinden, doet eenieder ongetwijfeld verstommen.
Nog even en de lente begint! Er is hoop!
Onze vinken voelen de lente nu reeds kriebelen en een aantal onverlatenen prevelen hun eerste gezangen. Ook in
de kweekvolières laat het zich voelen: “Daar komt de lente...”.
De roep van de poppen krijgt zowaar een andere betekenis. Ook de vinkenier volgt met meer dan gewone interesse
de wijzigingen in gedrag bij man en pop. Het kweek- en speelseizoen zijn duidelijk in aantocht. Er is hoop!!
Na het bezoek van uw Raad van Bestuur aan gewesten en maatschappijen staat de federatie A.Vi.Bo. klaar om
met onversaagde moed de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. De opmerkingen en aanvullingen uit uw
gewest en maatschappij worden verwerkt en bepalen mee de richting die we zullen uitgaan.
De voorbije winter was eens te meer ongemeen druk voor maatschappij- en gewestbesturen. Ook uw Raad
van Bestuur werd duchtig belaagd doch zoals ook op de voorbije bezoeken verkondigd kunnen en durven wij
voortdurend kracht putten uit de samenhorigheid en de vastberadenheid tussen alle vinkeniers. Dit gevoel schept
hoop!!
Onze vrienden van K.M. “De Goudvink” uit Beitem toverden eens te meer een gewaagd kunstje uit hun hoed.
Zij zetten voor het eerst, bij mijn weten, een vergadering op poten waar de discussie over het aanleren van zang
bij onze kwekelingen kon worden gevoerd. Jammer genoeg kon ik zelf, wegens andere A.Vi.Bo.-verplichtingen,
niet aanwezig zijn.
De aandachtige lezer weet immers, uit mijn vroegere bijdrages, dat ik bijzonder veel problemen heb gehad met
het aanleren van geldige zang aan mijn kweekvogels. U herinnert zich ongetwijfeld mijn getuigenis over het plots
uitheems zingen of het voortbrengen van andere ongeldige varianten door mijn jonge vogels.
Dergelijke zaken zijn enorme tegenslagen voor een modale kweker. Het is en blijft immers betrachting om met
inmiddels meer dan deugdelijke en karaktervolle vogels aan zangwedstrijden deel te nemen.
In de kweek en de ontwikkeling tot potige vogel heb ik ondertussen gelukkig al heel wat ervaring opgedaan. Laat
het nu echter steevast fout gaan in die laatste doch cruciale fase van het aanleren van zang.
Niettegenstaande ik telkens, dankzij de hulp van onder meer bereidwillige liefhebbers (niet waar Aimé), reeds
vroeg een leermeester op zang breng en bovendien cd-zang aanbiedt, slagen mijn jongelingen er blijkbaar niet
in het aanbod over te nemen. Ze slagen er bijgevolg zo goed als telkens in de mooie zang de nek om te wringen
door het slotakkoord of af te breken of tot een ongeldig stuk om te vormen. Gelukkig heb ik niet veel haar of het
zou begot grijs worden!!
Doch als vinkenier blijf ik hopen op beterschap!!
Aan de vooravond van onze Algemene Vergadering die, naar jaarlijkse gewoonte, de rechtstreekse aanzet vormt
tot het naderende seizoen kijk ik er nu al naar uit om de vele vrienden gelijkgezinden te ontmoeten.
In een sfeer van kameraadschap kunnen we dan de laatste afspraken maken om tot een vlekkeloos vinkenseizoen
2014 te komen en aldus elke liefhebber ten volle te laten genieten van onze wonderbaarlijk mooie hobby.
Hoop doet immers leven!!

Gino Welvaert

54ste Kampioenschap van België
de. Aan ieder deurtje stond een kraam waar men het laken
verkocht. In de benedenverdieping van de hallen vond iedere
week een groentemarkt plaats. Al de deuren die men nu kan
zien, stonden in die tijd open zodat de kopers vlot in en uit
konden lopen. Aan de pilaren waren banken bevestigd, waar
groenten of andere goederen lagen die traditioneel door vrouwen verkocht werden. De eerste verdieping werd gebruikt als
opslagplaats tijdens de drukke jaarmarkten en tijdens de winter.
(zie vervolg blz. 2)

De Lakenhallen van Ieper
De Lakenhallen van Ieper is een van de grootste commerciële
gebouwen van de middeleeuwen, één van Europa’s grootste
gebouwen in gotische stijl. De voorgevel is 125 m lang en
de bouw duurde een halve eeuw. In 1260 metselde men de
grondvesten, in 1304 kon Ieper trots opkijken naar zijn voltooide Lakenhallen en Belfort. Het diende voornamelijk als markt
en magazijn voor de Vlaamse, bloeiene stoffenindustrie.
De Lakenhallen werden gebouwd aan de Ieperlee, toen bevaarbaar, nu overwelfd. Door een poort in de zijvleugel konden schepen binnen varen en zo hun vracht laden en lossen.
De benedenverdieping was de verkoopplaats. Tweeënveertig
deuren verleenden rechtstreeks toegang vanaf de marktzij-

Lakenhallen en Belforttoren aan de Grote Markt.
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VERSLAG VERGADERING
RAAD VAN BESTUUR
dd. 08.02.2014


dienen geabonneerd te zijn op ons blad. We hopen dat
velen alsnog hun abonnement zullen vernieuwen. Dank
daarvoor.

(vervolg van blz. 1)

A. WOORD VAN DE VOORZITTER
Aan de vooravond van de Algemene Vergadering, de
proloog voor het naderend speelseizoen, vergaderen we
eens te meer om op eendrachtige wijze de uitdagingen
aan te gaan.
De voorbije maand was hectisch. Een controle van de
directe belastingen, de bezoeken aan de gewesten, de
jaarvergadering van de Officiële Zangkeurraad - dit alles
bovendien gekruid met vaak vermijdbare wrevel in maatschappijen en gewesten - zorgen ervoor dat de leden van
de Raad van Bestuur zo goed als fulltime paraat dienen
te zijn. Begrip en het relativeren van kleine probleempjes
in de schoot van maatschappij of gewest, kan veel onheil
voorkomen. Mensen spreken immers mensen!!
Bemiddelingsopdrachten brengen al te vaak aan het licht
dat dit noodzakelijk bestanddeel van vrede jammergenoeg ontbreekt. Wij hopen op beterschap en willen dit
graag met alle afgevaardigden, gewestleiders en sympathisanten bezegelen op de komende Algemene Vergadering. Een grote opkomst zal ons en onze eregenodigden
absoluut tevreden stellen. Weet dat uw aanwezigheid een
blijk van erkenning is voor het vele en onophoudelijke
werk in dienst van onze federatie en het beoefenen en
bestendigen van onze hobby.

B. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen
en goedgekeurd.
In het boekhoudkundig verslag werden enkele zetfouten
vastgesteld. We overleggen met de drukkerij hoe deze
kunnen vermeden worden.

C. AFSLUITING BOEKJAAR 2013
In het blad van 22.01.2014 verschenen volgende gedetailleerde opgaven:
1) Resultaat boekhouding 2013;
2) Samenvatting bondsbezit 31.12.2013;
3) Voorstel tot begroting voor het boekjaar 2014.
Dit planmatig opgesteld verslag zal ter goedkeuring voorgelegd worden op de Algemene Vergadering van 2 maart
in zaal “The Point” te Waregem, samen met het voorstel
van begroting voor het boekjaar 2014.

D. AANSLUITINGSFORMULIEREN
GEWESTEN EN MAATSCHAPPIJEN

Alle aansluitingsformulieren, op uitzondering van het
gewest Antwerpen, zijn binnen. De gewestleiders zullen
ingelicht worden over tekortkomingen zoals:
- slechts 6 bestuursleden;
- samenstelling ereraad niet in orde.

E. HERINNERINGSBRIEVEN ABONNEES
A.V.I.BO.-BLAD

Op vandaag betaalden goed 4500 sympathisanten hun
abonnement voor ons blad. Dit cijfer betekent zoals u
zich wellicht herinnert geen goed resultaat in het kader
van de financiële draagkracht. De herinneringsbrieven
worden, van zodra de ledenlijsten volledig zijn bijgewerkt, verstuurd.
We herhalen dat alle lokaalhouders en bestuursleden

Wij herhalen kort de richtlijnen bij het binnenbrengen
van de inventarissen door de gewestleiders.
INDIEN GEEN INVENTARIS AFGELEVERD WERD, MOGEN OOK GEEN BONDSLIDKAARTEN UITGEREIKT
WORDEN.
Bijkomende vraag aan de maatschappijbesturen:
Mogen wij u vragen om per maatschappij de namen
+ lidnummers van liefhebbers, die uitsluitend vogels
met open voetringen op hun inventarisblad vermelden, in te vullen op het daartoe voorbestemde formulier.
MERK OP: DIT IS ANDERSOM DAN VROEGERE JAREN,
DIT OMDAT VOGELHOUDERS MET ENKEL VOGELS MET
OPEN POOTRINGEN IN DE MINDERHEID GEKOMEN
ZIJN.
De ringnummers van gesloten voetringen schrijven
we als volgt op de inventaris:
1) jaartal
2) herkenningsletter (= D) of ringmaat 2,7 vanaf 2012
3) AVB of BOF of VMB of AOB of KEV…
4) persoonlijk lidnummer (voluit = 6 cijfers)
5) ringvolgnummer (voluit = 3 cijfers)
voorbeelden: 05 D-AVB 001138-003
04 D-AVB 000803-007
12 2,7 AVB 006434-005
12 2,7 BOF AA000 001
Respecteer bovendien de afgesproken momenten. Linda is bijwijlen druk doende met andere opdrachten. Op
woensdagnamiddag van 14.00 tot 18.00 u. en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 u. is het secretariaat open voor
bezoek.
Het is bovendien aangenaam en raadzaam eventuele
bijbestellingen vooraf te melden, zodat Linda alles kan
voorbereiden.

G. BIJLOKALEN 2014
De gewestleiders worden dringend verzocht de lijst met
de bijlokalen aan te passen en terug te bezorgen aan het
A.Vi.Bo.-secretariaat. Net zoals vorig seizoen zal controle
gebeuren op de aangevraagde bijlokalen. Wie nalatig bevonden wordt, zal het bedrag vermeerderd met administratiekosten dienen te betalen.

H. VOORBEREIDING VERGADERING
GEWESTEN VAN 16 FEBRUARI
De commentaren over de eerste vergaderingen waren
globaal beschouwd positief. Op 16 februari werken we
de laatste vergaderingen af. We zijn te gast in ZwevegemKnokke, Izegem en Scheldewindeke.
Wij hopen alvast een afvaardiging van de uitgenodigde
maatschappijen en gewesten te mogen verwelkomen.
Na de vergaderingen zal in ons blad een globaal verslag
verschijnen dat door onze plaatselijke bestuursleden kan
worden gebruikt in hun vaak moeilijke opdracht.

I. VOORBEREIDING ALGEMENE VERGADERING VAN 2 MAART 2014
De laatste voorbereidingen werden getroffen. We hopen
op een ruime belangstelling op de belangrijkste vergadering van het jaar.

J. HULDIGINGEN ALGEMENE VERGADERING
Na ernstig denkwerk werd KM “De Goudvink” uit Rumbeke-Beitem, gewest Oostnieuwkerke door de voltallige
Raad van Bestuur weerhouden als meest innoverende
maatschappij. Hun initiatiefname in het anders en vernieuwend omgaan met onze hobby zorgt zonder twijfel
voor een ernstige aanzet tot positieve beeldvorming. De
Raad van Bestuur zal namens de federatie hulde brengen
aan het maatschappijbestuur van deze vereniging.
De Raad van Bestuur is het er bovendien over eens om
deze hulde ook in de toekomst uit te reiken aan personen, maatschappijen, organisaties, verbonden of gewesten die in het voorbije werkjaar vernieuwend uit de hoek
zijn gekomen, of de vinkensport op een positieve wijze in
het daglicht hebben gebracht.

K. HEILIGE MIS VOOR ONZE OVERLEDEN
VINKENIERS TE DENTERGEM
De jaarlijkse herdenkingsmis voor de overleden vinkeniers gaat dit jaar door op zaterdag 22 maart om 15 uur in
de Sint-Stefanuskerk te Dentergem. We vragen dat zoveel
mogelijk maatschappijen zouden vertegenwoordigd zijn
met hun vlag. Dank daarvoor.
Dames en heren gewestleiders, gelieve de nog te melden
overledenen binnen uw gewest kenbaar te maken tegen
uiterlijk 25 februari, zodat de gedachtenissen tijdig kunnen gedrukt worden.
Vermeld naam, maatschappij, datum van overlijden, leeftijd en functie.

L. STUURGROEPEN
1. Algemeen Beleid
- Een aangetekend schrijven aan de controle directe belastingen werd uitgebreid toegelicht.

- Wijziging van 30 januari 2014 van het zogenaamd MB inzake pootringen. De minister heeft het uitvoeringsbesluit
op het Soortenbesluit aangepast.
In de toekomst wordt het zo mogelijk om ook kunststofringen te gebruiken bij onze botvinken. Echter, zoals
eerder gemeld, wacht de Raad van Bestuur de resultaten
van proefprojecten af. Immers, wij moeten onze kwekers
kunnen garanderen dat vermelde ringen zonder problemen de levensduur van onze kwekelingen kunnen doorstaan zonder onleesbaar of vervormd te raken.
- Gewest Ingelmunster: ontslag gewestleidster. Op de gewestvergadering van 9 februari zal een delegatie van de
Raad van Bestuur aanwezig zijn.
- Kampioenschap van België 2014 in Ieper: de proefdruk
van de affiche is in orde.
- Na de verkiezingen van 25 mei zal de Raad van Bestuur
initiatief nemen om met de verkozen parlementsleden
van verschillende fracties rond de tafel te zitten om aandacht en blijvende steun te verwerven.
2. Administratie
- De evolutie van Admin en zettingsoft: een infovergadering wordt met de programmeur afgesproken.
- Nog één gewest heeft schuld aan de federatie. Bij verdere problemen zal onze raadsman ingeschakeld worden.
3. Ordehandhaving
ICE: het artikel inzake Immaterieel Cultureel Erfgoed is
afgewerkt en opgestuurd naar de drukkerij voor publicatie.
4. Kweekproject
- We kregen een beperkte kweeksubsidie uitbetaald. Er
werd overleg gepleegd wat we met deze beperkte middelen zullen aanvangen. Het lijkt alvast logischer om de
middelen integraal aan te wenden in grotere doelen dan
elke kweker een lage uitkering te geven.
- Gino is volop bezig aan het eindrapport .
- De voorbereiding congres is aan de gang.
- De aanvraag voor de subsidie beleidsondersteunende
vereniging wordt voorbreid.
5. Zang
- Het verslag van de vergadering van de zangkeurraad
werd voorgelezen en goedgekeurd. Dank aan dhr. Kristof
Vuylsteke voor het opmaken van het verslag.
- De voorgedragen kandidaturen voor de functie van
ondervoorzitter van de Officiële Zangkeurraad, nl. dhr.
Danny Gyselinck en dhr. Kristof Vuylsteke worden bekrachtigd.
We wensen u alle succes toe in uw nieuwe functie.
- Dhr. Marc Vantieghem en dhr. Rik Tanghe zullen aanwezig zijn op de zangvergadering te Beitem.
6. Coördinatie feestelijkheden en beheer
De Algemene Vergadering van 2 maart en Heilige Mis
overleden vinkeniers van 22 maart zijn in voorbereiding.

M. BRIEFWISSELING EN DIVERSEN
1. BEDANKING
We ontvingen een aandenken aan wijlen eregouverneur
van Oost-Vlaanderen, dhr. André Denys, waarvoor dank.
2. ROUWBEKLAG
We vernamen het overlijden van:
- dhr. Edward Van Droogenbroeck, stiefvader van mevr.
Sandra Fleurinck, echtgenote van gewestleider Eddy Vermoortele.
- mevr. Frieda De Clercq, echtgenote van dhr. Norbert
Lambert, Deinze.
Aan de beproefde families bieden we onze herhaalde blijken van medeleven aan.
3. DE VELDVINK, TORHOUT, UW BRIEF VAN 1.01.2014
Nota genomen van uw mededeling.
4. DHR. MARC WILLEMYNS, TIELT, UW BRIEF VAN
10.01.2014
We gaan in eerste instantie proberen om het lettertype
iets groter te maken.
5. DHR. THIERRY VANDEPUTTE, ONDERVOORZITTER
ZANGKEURRAAD, UW MAIL VAN 12/01/2014
Dank voor uw voorstel. We houden hier in de toekomst
rekening mee.
6. DHR. BRUNO VERMEULEN, WAKKEN, UW BRIEF VAN
12.01.2014
Nota genomen van uw reglement van inwendige orde.
7. KM DE BLAUWBEKKEN, DOOMKERKE, UW MAIL VAN
13.01.2014
Nota genomen van het ontslag van dhr. Paul Delaere.
Dank voor uw inzet.
8. DHR. DANIEL SCHELSTRAETE, GEWESTLEIDER VAN
WAKKEN, UW BRIEF VAN 14.01.2014
Nota genomen van de heraanstelling van dhr. Frank Vroman als afgevaardigde van Eerlijk Duurt Langst, Wakken.
Tevens nota genomen van de nieuwe afgevaardigde, dhr.
Daniël Devos voor KM De Lindezangers, Dentergem.
9. DHR. GERT VAN HOYDONCK, CELVERANTWOORDELIJKE NATUUR EN BOS, UW MAIL VAN 15/01/2014
Hartelijk dank voor uw mededeling.
10. DHR. ERIC VERMEULEN, WAREGEM A, UW MAIL VAN
20.01.2014
Ieder lid (steunend of spelend) dat voorkomt op de computerledenlijst dient de lidbijdrage van 2 euro te betalen.
Eén en dezelfde vogel kan maar één officiële titel spelen binnen één seizoen. De officiële titels zijn Koning en
Kampioen.
Alle andere titels worden bepaald door de inwendige
orde van de maatschappij.
11. DHR. WILLIAM DE VOS, UW MAIL VAN 23.01.2014
Op dergelijke vragen kunnen we niet ingaan. In ons
A.Vi.Bo.-blad verschijnen alle uitslagen.
12. DHR. FRANCIS SOENEN, UW MAIL VAN 23.01.2014
Hartelijk gefeliciteerd met de resultaten behaald op het
wereldkampioenschap in Italië.
(zie vervolg blz. 4)
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54ste Kampioenschap
van België


Kampioenenhulde bij De Morgenzang Heestert

(vervolg van blz. 1)

Omstreeks de jaren 1910 waren voor de zuidelijke gevelrij van
de Grote Markt kramen opgesteld. Voor boeren en boerinnen
van heel de streek, en voor de Ieperlingen zelf, was de markt
als een uitvlucht om op zijn zondags gekleed nieuwtjes uit te
wisselen, koffie en potten bier te drinken, snuisterijen, kleren,
huisgerief en sieraden te kopen.
’s Namiddags schoot van het rumoer niets meer over, tenzij de
straatveger van de stad die geduldig het afval ruimde.
Het Belfort
Het Belfort, dat met zijn 70 m hoogte boven de hallen uitsteekt,
heeft zijn vierkante toren, geflankeerd door vier achthoekige
torentjes. In het “klokkenluidershuisje” staat een beiaard van
negenenveertig klokken. De basisklok weegt ongeveer 2500
kg. Het totale gewicht van de beiaardklokken bedraagt twaalf
ton. Om het kwartier speelt een automatisch spel: “Het Iepers
Tuindaglied”. Kwart voor en kwart na het uur speelt een korte
versie, om het halfuur een langere, en op het uur zelf speelt
het volledige lied.
De onderste afdeling van de Belforttoren diende als schatkamer waarin de stadsjuwelen lagen. De middenverdieping
fungeerde als wapenkamer en helemaal boven, op de buitengaanderij van de toren, keek de torenwachter uit op het
omliggende land. Hij sloeg alarm bij brand of wanneer een of
andere vijand Ieper bedreigde.
Op de Grote Markt bevindt zich een bronzen schaalmodel van
de Lakenhallen en de toren voor blinden.
Op zondag 20 oktober, het was een mooie herfstdag, vond
onze jaarlijkse huldiging plaats in ons lokaal De Waterhoek
te Heestert.
Bij aankomst werden we verwelkomd door ons bestuurslid
Ivo en kregen we de nodige attributen om ons een heerlijk
aperitiefje te bestellen, ieder naar eigen keuze. Na het gebruiken van een paar glaasjes kwamen de tongen los en werd er
natuurlijk over het voorbije seizoen gepraat. Ook werden er
stoute voorspellingen gedaan voor het volgende seizoen.
Omstreeks 13.15 u. werden we aangesproken door onze
lokaalhouder om onze plaats in te nemen voor een heerlijk
feestmaal. Ik zal er maar geen details over geven, want anders komt het water u in de mond. Ik kan het jullie verzekeren:
het was heel lekker, waarvoor onze beste dank aan traiteurdienst ’t Fonduetje.
Na het eten kregen we een kop koffie met een fijn gebakje
erbij. Voor degenen die dat wensten, was er een borrel naar
keuze, dit laatste geschonken door onze lokaalhouders. Een
dikke merci daarvoor aan Sofie en Jonas!
Hierna vond de huldiging plaats. Iedere gelauwerde kreeg een
mooie bloem, een waardebon of trofee en een omslag met wat
prijzengeld. Hierbij wil ik nog eens de gevierden noemen met
hun titel: kampioen 10 ritten en tevens keizer Marc Maes met

vogel Tornado, 2de Roger Maertens met Gianni, 3de Etienne
Vanwettere met Ceulemans, 4de Patric Geiregat met Oscar
en 5de Tom Maertens met Emma. Vrouwelijke Kampioen was
Katrien Defoirdt met Boroquito, kleine kampioen Ivo Beunens
met Tim. Koning voormiddag werd Georgia Vanweechage met
Tom en kleine koning voormiddag Christine Christiaens met
Wout. Koning namiddag was Viviane Verdonck met Mauro en
kleine koning namiddag Patric Geiregat met Free Willy.
In de loop van de namiddag, bij het gezellig samenzijn, werden zoals elk jaar vijf vinkenkooien verloot onder de aanwezige liefhebbers. Een extra kooi werd verloot onder de deelnemers aan het Kampioenschap van België, dit om deelname
aan dit evenement te stimuleren.
Er werd ook nog een kooi geschonken aan bestuurslid Ivo
Beunens, dit voor de hele grote inzet die hij jaar na jaar doet
om onze steunactie te doen slagen. Ivo, nogmaals bedankt
voor uw heel grote inzet, en dit niet alleen voor de steunactie,
maar ook voor nog zoveel andere werkjes en paperassen die
moeten bijgehouden worden.
Ook wil ik alle liefhebbers danken voor hun bijdrage om het
hele seizoen te doen slagen. Ik wens jullie allen een prachtig
volgend speelseizoen!
Voor De Morgenzang, Marc Beunens

KM De Lentezanger Lotenhulle viert
haar koningin en kampioenen

Bronzen schaalmodel voor blinden.

Ruïnes
De originele structuur, grotendeels gebouwd in de 13de eeuw,
was een ruïne na de Duitse aanval tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een conflict op wereldschaal die zich vooral in Europa
afspeelde. De schaal en de intensiteit van het conflict was
nooit eerder gezien. Ongeveer 70 miljoen soldaten vochten
voor hun vaderland en meer dan 9 miljoen militairen en burgers kwamen om het leven tijdens deze gruwelijke oorlog. De
Westhoek, het westelijk deel van de provincie West-Vlaanderen, was het strijdtoneel.
De heropbouw
Na de vele zinloze veldslagen en de talloze verwoestingen
herrees de Westhoek uit zijn as. Een groot gedeelte van de
hallenruïnes moesten worden afgebroken. De resten van het
gebouw vertoonde diepe scheuren.
In 1928 was men het er over eens het complex weer op te
bouwen. De hal werd opnieuw nagebouwd zoals die eruit zag.
Onderaan de hallen zijn de originele stenen nog zichtbaar.
Hoe meer men naar boven gaat, hoe kleiner de stenen worden.
De uiteindelijke voltooiing - een vertraging werd door de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt - zou tot in de jaren zestig aanslepen.
Vandaag wil de Westhoek met het “In Flanders Fields Museum”, gevestigd in de Lakenhallen te Ieper, de IJzertoren in
Diksmuide, de vele oorlogsmonumenten en militaire begraafplaatsen en sites een vredesboodschap uitzenden over de
hele wereld.
De impact van de Eerste Wereldoorlog is en blijft zichtbaar in
onze Westhoek.
Bron: Ieper historisch - Ieper graag gezien.

M. Fieuw

Op 12 oktober 2013 was het weer zover. Naar jaarlijkse gewoonte werden de kampioenen en laureaten in de bloemetjes
gezet.
Het feest begon al omstreeks 19 uur. Een lekker aperitief met
hapjes werd aangeboden door de gehuldigden. Daarna konden we met een honderdtal personen aanschuiven voor de
feestmaaltijd.
Ondertussen werden onze koningin Godelieve Muys, evenals
onze kampioen, namiddagkampioen en laureaten waaronder
Herman De Meyer, Freddy Beert, Tom Coussens, Franklin
Cocquyt, Georges Mattheeuws, Gerarda Martens, Eric Strobbe en onze jonge eerste vrouw Julie De Meyer, gehuldigd.
Ieder van hen kreeg een medaille bij het begin van de avond,
zodat we de gehuldigden van het seizoen 2013 goed zouden

herkennen.
Na onze feestmaaltijd hebben we ons goed kunnen uitleven
op de dansvloer. Jong en oud, allen waren goed vertegenwoordigd. Zeker na enkele glaasjes bleek dat de benen wat
slapper waren dan anders; de dag nadien waren ze des te
strammer...
Ook al was het nog vroeg, er werd alvast veel gepraat over het
komende seizoen, de nieuwe aankomende kwekelingen van
dit en vorig jaar en de komende kweek voor 2014.
Maar eerst zullen we nog proberen te genieten van de welverdiende winterstop, want voor je het weet, zal het nieuwe
seizoen algauw komen piepen...
Frank De Meyer
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(vervolg van blz. 2)

13. DHR. JOHAN REMMERIE, KM DE MOEDIGE DURVERS INGELMUNSTER, UW MAIL VAN 27.01.2014.
Als federatie zijn wij gebonden aan het Soortenbesluit en
zijn verplicht om dit strikt op te volgen.
14. DHR. EDDY VERMOORTELE, GEWESTLEIDER VAN
HOUTHULST, UW MAIL VAN 28.01.2014.
Een ringbestelling bevat een verklaring op eer die dient
gehandtekend door de wettelijke vertegenwoordiger van
de minderjarige.
15. MEVR. BELINDA VANGREVELING, MEULEBEKE, UW
BRIEF VAN 30.01.2014.
Nota genomen van uw ontslag. Dank voor uw inzet.
16. DHR. MICHEL DECEUNINCK, VOORZITTER KM
DE MOLENZANGERS, ROESELARE, UW BRIEF VAN
28.01.2014.
We namen nota van uw schrijven en we betreuren de interpretatie die u aan de mededeling van ons geacht bestuurslid geeft.
17. DHR. GERT VAN HOYDONCK, CELVERANTWOORDELIJKE NATUUR EN BOS, UW MAIL VAN 31.01.2014
Hartelijk dank voor uw mededeling.

18. DHR. KURT DEPRAUW, IZEGEM, UW BRIEF VAN
31.01.2014
Nota genomen van uw schrijven.
19. DHR. DOMINIQUE BAERT, GEWESTLEIDER VAN TORHOUT, UW BRIEF VAN 2.02.2014
Nota genomen van de bestuurswissel bij De Reigerzangers in Ichtegem.
20. DHR. HENK DECAESTECKER, UW BRIEF VAN
5.02.2014.
We namen nota van uw schrijven. We danken u voor uw
positieve inbreng en nemen uw reactie mee voor de komende jaren.
21. DE LUISTERVINKEN , ENAME
Nota genomen van de storting van het batig saldo van
700 euro ten gunste van vzw Kinderkankerfonds.
22. DE VRIJE LATTEZANGERS, TIELT
Nota genomen van de storting van het batig saldo van
240,90 euro ten gunste van VZW Mivalti.
23. DE BLANCKAERTVINK, WOUMEN
Nota genomen van de nieuwe bestuursleden dhr. Wilfried
Vermeersch en dhr. Marc Eduare.
24. DE POELVINK, POELKAPELLE
Nota genomen van de nieuwe lokaalhouder.
Ns het dagelijks Bestuur A.Vi.Bo.
de voorzitter, Gino Welvaert
de ondervoorzitters,
Luc de Schrijver
Rik Tanghe

Maatschappij Liefde Voor Wederliefde
vierde haar keizer en kampioen!

GITS, KM De Kasteelvink

Vinkententoonstelling
Met het nieuwe speelseizoen voor de deur willen we ook nu
weer de jaarlijkse traditie in ere houden om op de laatste zondag van februari een vinkententoonstelling te organiseren.
Ondertussen zijn we reeds aan onze negende editie.
Het is enerzijds ieder jaar een aangename bijeenkomst van
vinkeniers die opnieuw hoopvol het nieuwe speelseizoen tegemoet zien. Anderzijds is het een laatste kans voor de vinkeniers-tentoonstellers om met hun mooie vinken te pronken.
Deze vinkententoonstelling gebeurt ieder jaar onder impuls
van en in samenwerking met de groep van “De Pekkers”.
Voornamelijk Francis Soenen (één van de Pekkers), vorig jaar
winnaar van 2 gouden medailles op de C.O.M.-Mondial voor
Zang- en Siervogels te Hasselt, is de grote voortrekker.
Daarom willen wij op 23 februari nog eens van de gelegenheid
gebruik maken om, samen met Francis en de overige Pekkers, onze mooiste vinken te tonen aan alle vinkeniers.
Iedereen is welkom op onze vinkententoonstelling. We hopen
zowel eigen leden als vinkeniers van overal in het Vlaamse
land te mogen verwelkomen.
Alles gaat door in ons eigen lokaal vzw Unie-K, “De Waaiberg”, Koolskampstraat 22D te Gits. In deze prachtige vernieuwde zaal hebben we plaats en ruimte genoeg om vele
vogels tentoon te stellen.
De inschrijving gaat door op zondagmorgen 23 februari vanaf
7.30 tot 8.30 uur. De vinken worden tentoongesteld in speelkooien en tentoonstellingskooien! De keuring gebeurt door
2 ervaren keurmeesters vanaf 9 uur. Er wordt gespeeld in 4
reeksen, wildkleur en mutaties. Er werd ook dit jaar gezorgd
voor 100 euro vooruit (4 x 25 euro) en er is 3/4 prijs. Iedere
deelnemer die in de prijzen valt, krijgt één bloem!
Na de keuring kan iedereen eens rustig al de prachtige vinken
bewonderen die worden tentoongesteld. Ook mensen die niet
deelnemen aan de tentoonstelling kunnen gerust eens komen
zien welke mooie vinken er deelnemen.
We hopen op een talrijke opkomst en moge dit een mooie
start zijn van het nieuwe seizoen!
Het bestuur

Raphaël Declerc werd 90 jaar

Raphaël met zijn buurvrouw.

Op zaterdag 7 december 2013 werden keizer en kampioen
gehuldigd bij de maatschappij Liefde Voor Wederliefde uit Waregem.
Tradities zijn er om in ere te houden... of om te verbreken. Zo
werd er voor het eerst niet langer ten huize hulde gebracht.
Keizer Martin Dhaenens en kampioen Filip Vervaeke werden
op passende wijze in het lokaal De Toekomst ontvangen en
gehuldigd, dit uiteraard in het bijzijn van alle aanwezige leden.
De medaille, trofee en de nodige bloemenpracht waren dan
ook stille getuigen van de geleverde puike prestaties tijdens
het voorbije seizoen. Na twee jaar immers de koninklijke titel
waardig te hebben gedragen, mocht Martin dit jaar de plechtige keizerstitel in ontvangst nemen, waarvoor van harte gefeliciteerd! Even werd er gevreesd voor een minder goede afloop,
gezien Martin omwille van een dreigende knieblessure minder
of niet meer gespot werd op de joggingpiste en het vermoedelijk wat rustiger aan moest doen. Toch leed vogel Hoomer hier
duidelijk niet onder en hij behield zijn sportief topniveau tot
aan de streep. Dat Martin zijn vogels karakter weet bij te brengen, daar twijfelt geen mens meer aan. Vrouw Martine blijft bij
de keizerlijke titel haar eigen bescheiden minzame zelf, wat
haar siert aan de zijde van manlief die voorlopig onklopbaar
blijft. We wensen hen verder nog veel succes in de toekomst.
De verzorgde menukaart beloofde meteen veel goeds. De tot
in de puntjes verzorgde feesttafel was opnieuw een gedroomde uitnodiging tot een feestelijke avond. Nog maar eens een
pluim op de hoed van Jacqueline, die als jaarlijkse ‘ceremoniemeester’ ontegensprekelijk haar kunde al bewezen heeft.
Aan Jacqueline en Geert onze dank en waardering! Terecht
werden ze beiden, samen met Martin en Martine, als ‘ronkende motors’ van de maatschappij met een extraatje beloond, dit
vanwege de overige bestuursleden en spelende leden.
De feestdis zag er terug veelbelovend uit. Allen dan maar
aan de lange tafel, de ‘familiekring’ werd ook dit jaar in ere
gehouden. De aanwezigheid van onze bevallige dames werd
meteen met een kleine attentie beloond. Dit niet enkel omwille van hun aanwezigheid op deze avond, maar vooral ook
uit waardering om manlief-vinkenier een gans seizoen bij te
staan in... goede en kwade dagen. Geert staat bij de dames
ondertussen terecht als ware ‘gentleman’ aangeschreven.
Zo werden de dames dit jaar getrakteerd op een stel hand-

doeken. Daarmee zal bij elke afwasbeurt, bij het drogen van
de handen of misschien zelfs bij het afvegen van het zweet
tijdens het komende speelseizoen, de waardering van onze
maatschappij echt wel ‘voelbaar’ zijn. Symboliek en praktisch
nut samen verpakt in eenzelfde geschenk!
Na het aperitief met de nodige hapjes werd ons een feestelijke
maaltijd voorgeschoteld. De traiteur vergastte ons achtereenvolgens op Agnes Sorelsoep, parelhoen suprême in champignonsaus met gevulde appel, groentekrans en kroketten. Alsof
dit nog niet volstond, volgde er nog een dessertbord met koffie. Een ‘diner’ om de vingers en het bord bij af te likken! Geert
wist daarbij te duiden dat het dit jaar “ietsje meer mocht zijn”,
dit naar aanleiding van het bijzonder geslaagde Kampioenschap van België waar Liefde Voor Wederliefde uiteraard zijn
steentje toe bijdroeg.
De gespeelde titels werden voor het nageslacht vastgelegd
op foto en zodoende werd meteen het officiële gedeelte afgewerkt. Ook dit jaar mocht niemand met lege handen huiswaarts keren. Traditioneel zou de steunactie de lege handen
nog weten te vullen. Nog ‘enkele prijzen buiten de prijzen’, oftewel de hulde aan hen de geen titel speelden, maar door hun
trouwe aanwezigheid telkens weer de reke wisten te vullen!
Vinkensport is er niet enkel voor de winnaars, maar evenzeer
voor de deelnemers. Zonder hen geen vinkensport!
De glazen werden nog eens gevuld en er werd geklonken op
onze keizer en kampioen! Gezien we dit jaar wat vroeger van
start gingen, kon ieder die dat wenste op een respectabel uur
huiswaarts keren. Voor wie dat geen probleem vormde, of wie
toestemming kreeg van moeder de vrouw, kon nog rustig blijven napraten bij een glaasje en de geslaagde avond zodoende in alle gezelligheid laten uitdeinen.
Volgend jaar zullen we naar alle waarschijnlijkheid ’s middags
tafelen. We zijn er echter nu al van overtuigd dat met het verbreken van deze traditie onze hulde niet zal moeten inboeten
aan gezelligheid. We zien er naar uit. Dank aan het bestuur en
hopelijk zetten zij hun gedreven schouders verder onder het
bestaan van onze maatschappij.
De spelende leden zorgen voor de rest en zo mag de leuze
op ons vaandel met fierheid verder prijken: ‘Liefde voor Wederliefde’!
Paul Deveugele

Raphaël met de oude lokaalhouders van het, met de grond gelijkgemaakt, Wit Peerd.

Zaterdag 28 december, een dag voor zijn verjaardag, had zijn
dochter enkele vrienden uitgenodigd tegen 11 uur om, wanneer hij met de stadsbus thuiskwam van de Izegemse markt,
hem eens te verrassen. Hapjes en drank waren ruim voorzien.
Toen hij thuiskwam, was zijn woning volgelopen met vrienden.
Ik werd gevraagd de deur van de ingang van het appartement
te openen toen hij aankwam.
Sedert 1963 zijn we goede vrienden geworden, hij werd dan
voorzitter van Arm Maar Eerlijk en ikzelf secretaris. Jammergenoeg nam hij in 1988 ontslag, zijn gehoor was sterk achteruit gegaan. Hij werd benoemd tot erevoorzitter voor het leven.
Hoewel hij geen lid meer is, wordt hij nog steeds uitgenodigd
en is hij nog zeer begaan met het reilen en zeilen van de vinkensport.
Bij het binnenkomen was hij sterk ontroerd zo velen te ontmoeten. In de stadsbus had men hem al gelukgewenst, in café
Mozart op de Izegemse markt werd hij getrakteerd en vele
malen werd hij gekust door de vrouwtjes waar hij dikwijls bij
zit, de oude snoeper! Ik heb mij dikwijls afgevraagd: gaat hij
naar de markt voor het vlees voor de zaterdag en zondag?
Het zal waarschijnlijk wel voor het gezelschap van de mensen
zijn. Op 4 januari 2008 is zijn Julia overleden en de eenzaamheid valt hem zwaar.
Het werd een toffe dag, vele kussen mocht hij in ontvangst
nemen. Het was zeker een dag om niet rap te vergeten.
We wensen Raphaël nog veel mooie dagen toe en... drink nog
maar regelmatig uw portootje!
Lucien Houthoofd
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Het gemeentebestuur
Wingene huldigde de keizerin
van België met Dida!
Op zondag 28 juli 2013, ondertussen alweer een hele tijd
geleden, werd Rina Den Baes voor het derde jaar op rij gehuldigd door het gemeentebestuur van Wingene. Drie jaar
naeen werd zij vrouwelijke Kampioene van België met haar
vink Dida. Driemaal is scheepsrecht, vandaar dat Rina nu de
titel draagt van ‘regerende Keizerin van België’. Haar vijfjarige
Dida floot in het Belgisch Kampioenschap in Waregem maar
liefst 876 liedjes, eveneens goed voor een derde plaats in de
algemene uitslag.
Wie Rina kent, zal zeker beamen dat zij deze titel meer dan
verdient. Niettegenstaande haar fysieke beperking is zij, als
het weer het enigszins toelaat, steeds als tekenaar op de zettingen aanwezig. En als wij haar mogen geloven, dan is Dida
er nu reeds klaar voor om komend seizoen de strijd met de
concurrentie aan te gaan!
Op de foto herkennen wij Rina, geflankeerd door haar echtgenoot Patrick Huvaere, een afvaardiging van het gemeentebestuur en enkele vrienden collega-vinkeniers.
Met dank aan Kim Vandenbroucke, freelancer bij Het
Nieuwsblad, voor het mogen publiceren van deze foto in ons
A.Vi.Bo.-blad.
Willy Deman

Kampioenhulde bij De Lustige Zangers Ardooie

Hier is ‘t!
Gewest Gent: De Rabotzangers Evergem

Ontstaan
De maatschappij ging van start in het laatste oorlogsjaar 1944
en schreef onmiddellijk 36 leden in. Het lokaal was, van horen
zeggen, De Vinkenier. Tussen 1944 en 1994 veranderde men
een paar keer van lokaal en zo kreeg Nieuw Rabot, bij Irené,
bij Brigitte,..., het waren vrouwenkenners op het eerste gezicht, de vinkenpieten over de vloer.
Op zondag 17 november 2013 werden de volgende personen in de bloemetjes gezet: keizerin Julie Honoré, 2) Freddy
Prinzie; 1ste kampioen Frans Dufour, 2) Jules Callens; 2de
kampioen Ramses Vandenberghe, 2) Monique Boudrez; 3de
kampioen Gerard Vanderbeke; 4de kampioen Lionel Delarue,
2) Luc Van Bruaene; vrouwenkampioene Yvonne Dumolin, 2)

Rosita Vroman; rode lantaarn Omer Delva.
Ook de ledenkampioenen kwamen aan de beurt: 1ste kampioen Koen Claus, 2de kampioen Jules Callens en 3de kampioen Daniël Boldens.
André Demeyere

Kampioenenviering 2013 bij KM De Veldvink Veldegem

Huidig lokaal
Sinds 1994 zijn ze gelukkig in De Mayfair, een mooi en gezellig café/taverne/restaurant, met naastliggende parking. Een
paar maal vreesden De Rabotzangers voor het voortbestaan
van hun lokaal door de verhuis naar Spanje en het vroegtijdig overlijden van de vorige eigenaar. Maar steeds opnieuw
opende deze goeddraaiende zaak de deuren en gaven ze de
vinkeniers een thuishaven, waarvoor dank.
Hier ook worden de gangbare normen in het gewest Gent
gehanteerd: vlotte inschrijving en vlugge afhandeling na de
zetting, want om 12 uur “est t’eten geried”. Wie goede punten
wil halen, kan zijn eega na de zetting trakteren op een lekker
etentje.

Speelterrein
De reke is gelegen naast het lokaal en de goede afspraken
met bewoners garanderen rust en stilte op de zettingen.
Op zondag 10 november 2013 om 12 uur ’s middags ging
onze jaarlijkse kampioenenviering door in ons lokaal ‘t Boldershof te Veldegem.
Zodra iedereen aanwezig was, mochten we aanschuiven voor
een welgesmaakte maaltijd in drie gangen.
Na het hoofdgerecht werden onze kampioenen gehuldigd.
Glenn Vandamme werd koning in de eerste reeks met vogel
Glenn. Zijn opa, Joël Vandamme, was eerste kampioen met
vogel Billy en tenslotte werd Jack Calus tweede kampioen met
vogel Theo.
Bij de dames was Kathleen Vlaminck onze koningin met vogel
Wardje; Carine Deroo was eerste kampioene met vogel Tiebe.
In de tweede reeks hadden we Charles Vandewiele als koning

met vogel Dinga en eerste kampioen werd Eric Deroo met
vogel Yente. Alle gevierden ziet u samen met het bestuur op
de bijhorende foto.
Ook de mensen van het Kampioenschap van België brachten
ons zoals gewoonlijk een bezoekje om hun stickers aan de
man te brengen.
Na het dessert was er dan ook nog onze jaarlijkse steunactie
met talrijke waardevolle prijzen en met als kers op de taart het
bierbonnetjesfestival van Dirk (waarvoor dank)!
Het bestuur wenst iedereen die op de viering was te bedanken
voor hun aanwezigheid. Na een geslaagd feest kijken we nu
al uit naar een voor iedereen hoopvol nieuw vinkenseizoen
2014.

Weetjes
De familie Van Leeuwen heeft een groot aandeel in het voortbestaan van de maatschappij. Samen met trouwe zangkeurder Michel en vrienden weten ze ieder jaar opnieuw een bestuur op poten te zetten. Een echt voorbeeld dat moeilijk ook
gaat! Hun leuze: klein maar fijn, maar ge moet er zijn!
Huidig bestuur
Alex Van Leeuwen, Roland Van Leeuwen, M. Tessenaere, Luc
De Groote, Marnix Mortier, Martin Wieme en Marleentje Surmont.
Lucien van Gent

6 «HET A.Vi.Bo.-BLAD» WOENSDAG 19 FEBRUARI 2014

De Dorpszangers Machelen huldigde haar kampioenen!

Op zaterdag 23 november 2013 kwamen de trouwe vinkeniers van ons dorpje Machelen weer eens samen om hun fiere
kampioenen te vieren. Omstreeks 19 u. werd iedereen verwacht voor dit grootse feest en we werden hartelijk ontvangen
door ons trouw bestuur.
Het begon zoals gewoonlijk met een lekker aperitief geschonken door onze lokaalhouder. Naarmate de ambiance erin
kwam, werden onze kampioenen al beloond met een prachtige medaille en bijhorende ‘piepers’. Een foto mocht zeker
niet ontbreken!
Na de bekendmaking van de winnaars, konden we onze maaltijd verorberen. Wanneer iedereen de bordjes had leeg gesmuld, was het tijd voor een babbel. Dit ging over onze trouwe
diertjes: onze vinkjes. De ene had het over zijn beste vink van
voor een paar jaar, de andere over wat hij ze te eten geeft,...
Terwijl iedereen goed aan de praat was, samen met een kopje
koffie, vond Luc de gelegenheid voor het hoogtepunt van de

dag, het vieren van de kampioenen. Ze hadden eerder al een
medaille gekregen en werden nu helemaal in de bloemetjes
gezet met een prachtige vinkenkooi en een groots bloemstuk,
die hen overhandigd werden door onze schepen Michaël Vandemeulebroecke. De liefhebbers die drie ritten uitgespeeld
hadden, kregen nog een mooie ruiker bloemen.
En dan was er nog tijd voor een foto met daarop de kampioenen en het bestuur met de schepen. Dit jaar hadden we
als koning Jean-Pierre Tack. Kampioen was Frank Van Nieuwenhuyze en kampioen 80% Martin De Sloover. Vrouwelijke
kampioene was Christine Weytens en als laatste, maar zeker
niet te vergeten, hadden we nog de titel kampioen 60% die gewonnen werd door Peter Taghon. En content waren ze zeker!
Na dit gebeuren was er nog tijd voor een praatje, een lachje
en een dansje.
Dit was het verslag van een geslaagde viering!
Het bestuur

Kampioenenviering bij KM De Hogewegvink Erembodegem

Zondagochtend 17 november was al een tijd op de kalender
ingekleurd. Deze dag zouden we voor een eerste keer een
nieuwe formule uittesten voor onze kampioenenviering. In het
verleden organiseerden we reeds meermaals een barbecue,
vergastten we onze leden op een koud buffet of bereidden
enkele lieftallige dames van ons bestuur een lekker hoofdgerecht. Dit jaar gingen we voor een ietsje meer.
Rond de klok van 12 kwamen onze eerste gasten toe. Nog
voor ze goed en wel binnen waren, werd hen een lekker aperitiefje met de nodige aperitiefhapjes aangeboden. Driekwartier later stonden de voorgerechten op tafel. Er was keuze
tussen drie soorten wildpaté, met uienconfituur en garnituur
of een schoteltje met gerookte vis en garnaaltjes. Op de borden waren bij het afruimen nauwelijks restjes te vinden. Het
hoofdgerecht bestond uit ragout van hinde met veenbessensaus, een peertje en kroketjes. Onze kokkin had ruim gerekend en niemand kwam dan ook iets tekort.
Dan werden de kampioenen en laureaten gevierd. Sommigen
werden in de bloemetjes gezet, anderen kregen een trofee en
nog anderen een geschenkbon. In onze club laten we onze
leden de keuze. Willy De Wilde werd gehuldigd als kampioen

van onze vereniging. Koning werd Ryan Gelens met vogel
Senna. Deze werd ook mooi tweede in het algemeen kampioenschap met maar liefst 6084 zangen. Dameskampioen
werd Linda Booghmans, koningin Joyce Eeman, promotiekampioen Willy De Block en promotiekampioene Francine
Reygaerts.
Nadien bepaalde lottrekking welke naturaprijs je als liefhebber kreeg voor deelname aan de zettingen van onze club of
voor de helpende hand op ons eetfestijn. Afgesloten werd er
met een lekkere kop koffie met een stukje gebak.
Een gewone kampioenenviering, zullen sommigen nu denken, en ergens klopt dit wel. Toch niet, zou ik zeggen, zeker
niet als je weet dat we in ons clublokaal wel de bereidwillige
medewerking van de lokaalhouders Rudi en Linda hebben,
maar helaas helemaal geen keuken. Alles moet dus worden
aangevoerd. Een klein huzarenstukje op zich.
De reacties van onze leden waren unaniem positief. De boodschap voor onze kokkin was dan ook duidelijk: de kampioenenviering duiden we al met stip aan in onze agenda van
2014!
Voor het bestuur, Danny De Wilde

Waar is dat feestje?
Als je hier 62 jaar rondloopt en eens nagaat op hoeveel feestjes je al was en hoeveel daarvan voor jou werden georganiseerd, wel, dan zul je verstomd staan van de hoeveelheid. En
’t is nog niet gedaan.
Het begint bij sommigen al met de trouw van hun ma en pa,
soms zijn ze er al bij, al dan niet zichtbaar, maar “to be or not
to be...”. Dan volgt het doopfeest, of liever de eerste martelgang. Je werd, ik zeg wel: werd in een doopkleed gewurmd
dat soms een familiestuk was en dat naar de mottenbollen
rook. Je mocht maar 10 meter de kerk binnen. Het water was
koud, net als het donkerste hoekje van de kerk met de doopvont. Eén geluk: de alcoholadem van de pépés en de p... zorgden voor wat warmtegevoel. Daarna had je ook nog de kans
om lijdend voorwerp te worden van een kroegentocht in de gemeente, en als je wat geluk had, dan vergaten ze je ’s nachts
niet mee te nemen naar huis. Straffe verhalen doen de ronde!
Nu noemen ze dat de ‘babyborrel’, er is geen doopkleed meer
(of soms), alles gebeurt vooraan in de kerk, met veel licht,
warmte en lauw water, hoop ik. Je eerste echt feest, half wakker, half slapend, veel bloemen, cadeaus en euro’s, taart, wijn
en champagne voor de feestvierders, en voor jou: de borst!
En dan komen ze snel: de eerste communie, plechtige, 16
jaar, 18 jaar, eerste auto en verkeersboete, eerste verloving,
de tweede, de derde, enz., afgestudeerd, eerste werk, trouw,
huis, geboorten, kampioenschappen, 10 jaar getrouwd, 20
jaar, eerste maal pépé, eerste maal opa, 30 jaar getrouwd,
pensioen... En t is nog niet gedaan!
Maar dat pépé worden en zijn, is ook wel één van de topfeesten. De tweede jeugd zegt men wel eens, het houdt je jong, je
kunt weer voetballen en nu tegen iemand waarvan je kan winnen (soms). Ze leren je op de iPad werken en kosten je stukken van mensen, maar al bij al zijn het schatjes van patatjes.
Zo was het in november terug ‘grootouderfeest’ op de school
van kleinzoon Yari, alias ‘Spiderman’ in Zingem, gekend voor
de goeddraaiende vinkenmaatschappij en ook woonplaats
van freelance A.Vi.Bo.-bladschrijver Lucien Vandekerckhove,
eveneens genodigde op het feest. Wie is er altijd op de feestjes...?
Het was weer plezant, ontroerend, spannend, juffrouwen kijken, zwaaien, duimen,..., allez, ik kijk al uit naar zijn derde
kleuterklas.
Maar wat mij zeker heeft getroffen, en ik zal niet alleen zijn,
dat was de toespraak van de directeur bij aanvang. Hij is ook
al een 50-plusser, denk ik, anders: sorry. Hij had het over de
nieuwe onderwijsvormen voor de toekomst. Ik zag bij aanvang
al een paar collega-opa’s wegzakken op hun stoel met de gedachte: “’t Is nie waar hé!” Maar even snel zaten ze terug recht
en gekluisterd aan de lippen van den baas, nee, niet van hun
madam naast hen maar van de directeur.
In de kortste keren werden alle oma’s en opa’s gebombardeerd tot privéleerkrachten. Om dit te verduidelijken en kracht
bij te zetten, ging hij terug tot zijn jeugd, onze jeugd en daarvoor. De tijd dat een kind nog kind kon en mocht zijn, de tijd
van vrijheid, regels en respect. De tijd dat de dag begon met
een boterham met smout, zelfgemaakte confituur en melk,
echte melk met zo’n vel op... De deur stond open, je kon binnen en buiten als je dat wou, vragen werden niet gesteld,
spelen kon overal en met iedereen. Er waren afspraken: 12
uur eten, 14 uur boterhammeke... Er was respect voor ouders,
hun inspanningen en opofferingen. De pastoor, champetter,
nonnekes... en onderwijzenden waren mensen waar men
naar opkeek, willen of niet, men deed het! Nu, in deze tijd van
eigenbelang, stress en materialisme, zijn veel van deze zaken
weg. Kinderen moeten op hun 14 volwassen zijn, spelen kan
alleen nog binnen afsluitingen of vanuit de zetel, de boterhammekes en melk zijn vervangen door junkfood en sappen van
allerlei aard. Het is nu zo, is veelal de uitleg, maar kan het nog
anders?
Op de school waar iedereen het grootste deel van zijn jeugd
doormaakt, is het ook niet meer wat het was, zo gaf hij toe,
en hij kan het weten. Veel kinderen komen ’s morgens naar
school met een lege maag en een houten kop. Ze worden
onderwezen door... leerkrachten die, tegen hun zin, moeten
functioneren als robotten, geprogrammeerd door mensen uit
Brussel die denken alles te weten over kinderen, opvoeding
en onderwijs, zonder van achter hun pc te komen. Ik zag en
hoorde dat de spreker het meende en er duidelijk genoeg van
had, allang, en niet alleen hij!
Hij straalde dan ook wanneer hij kon aankondigen dat er een
andere wind waaide uit de hoofdstad. “De goede oude tijd”
moet in ere hersteld worden en daar kunnen wij, de Okravrouwen en -mannen een zeer grote rol in spelen! De jonge
leerkrachten hebben geen benul van hoe het in die tijd werkte,
niet hun fout, maar wij, de 50-, 60- en 70-plussers weten het
als geen ander. Nogmaals een bewijs dat het zijn vruchten
heeft afgeworpen. De directeur ging vervolgens met zijn rug
tegen het spreekgestoelte staan, één voet op de grond, de andere tegen het object, de armen gekruist, starend in de zaal.
De voorste rij schoof al wat naar achter en dacht: “Hij gaat
toch niet springen zeker?”. Maar toen hij als een onderwijzer
anno 1960 riep “De Vos, tafel van 4”; “Schepens, tafel van 8”,
werd alles voor iedereen duidelijk. De tijd van toen, onze tijd,
die goede tijd, allez, als je je tafels kende. Het niet kennen of
niet kunnen antwoorden, was een affront, een tekortkoming
en men aanvaardde de gevolgen. Nu vindt men dit ‘cool’,
‘stoer’, maar het besef komt veelal te laat, veel te laat!
Wat is nu de vraag naar ons toe?, was de algemene gedachtegang. Onze opdracht bestaat erin onze kleuters vooreerst
te vertellen hoe het er in onze tijd aan toe ging: de goede en
de minder goede dingen. Om onze spruiten te betrekken in alles en nog wat: timmeren, koken, tuinieren, winkelen, naaien.
Om tijd te maken voor huiswerk maar ook voor ontspanning,
samen eten, hun beste vriend zijn en blijven, en het respect
komt vanzelf. En waarom men dit aan ons vraagt, is duidelijk
want heel veel kinderen zijn heel veel bij oma en opa, noodgedwongen. De school gaat eveneens zijn steentje bijdragen,
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ze krijgen terug meer vrijheid in de manier van aanpak en
opteren om naast de moderne technieken ook tijd te maken
voor de nostalgische aanpak die zijn deugdelijkheid reeds
heeft bewezen. Ja, men gaat terug de tafels aanleren en ‘De
Vos’ en ‘Schepens’ kunnen maar best uitkijken. Deftig leren
schrijven, hoofdrekenen, cultuur, levenswijsheid,... alles gaat
aan bod komen, en hopelijk komt ook het respect en besef in
de toekomst terug.
Het was stil in de zaal met bijna 500 nieuwe onderwijskrachten. Lucien Vandekerckhove fluisterde mij toe dat hij nog een
oud schriftje liggen had met op de achterzijde de tafels. We
kwamen tot de afspraak om dit te verwisselen met een pennenbak die ik nog bewaard heb. Achter mij hoorde ik mensen
vezelen over bolleketten, bikkels en skoebidoes... Iedereen
was mee en zou zijn taak ter harte nemen.
Onze directeur zag er plots beter en beter uit, hij was zijn ei
kwijt en iedereen was het eens met zijn project. Hij kon met
de glimlach de eerste act aankondigen van de instapklassen,
de 3-jarigen, met als titel “Jantje zag eens vinken vliegen”...
Nee nee, ’t was iets anders, maar ik was juist mijn tafel van 6
aan het oefenen en heb niet goed geluisterd. Hopelijk moet ik
geen straf schrijven of nablijven bij de juffrouw, joepie.
Wat hebben we geleerd vandaag? 1) Dat we oud en wijs zijn
dankzij de gezonde opvoeding door onze ouders en grootouders, en door het goede onderwijs dat we genoten hebben! 2)
Dat we ons steentje kunnen bijdragen om van onze kleinkinderen gezonde, wijze en goede mensen te maken. 3) Dat er
meer grootouders met de vinken moeten spelen samen met
hun kleinkinderen. Lucien zal u wel tonen hoe het moet, niet
moet, wel moet... allez, ’t komt wel goed.
‘k Ben weg, ‘k moet mijn griffel en lei nog zoeken.
Tip: de tafel van 1 is de gemakkelijkste!
Lucien van Gent

Gildeleven
Op zaterdag 22 februari vanaf 17 u. en zondag 23 februari
2014 vanaf 9 u. tot 14 u., gaat onze jaarlijkse reuze keuzekaarting in het manillen door, in zaal De Regenboog, St.Elooiswinkelsestraat 65 te Oekene. Men kaart voor conserven
in glas.
De inleg bedraagt 1,25 euro of 4 kaarten voor 5 euro; men is
vrij van drank.
Iedereen is welkom op onze jaarlijkse kaarting, die, zoals u
ziet, iets gewijzigd is, daar wij op zondag afsluiten om 14 uur.
Niet-kaarters zijn tevens welkom! Door uw bezoek steunt u
onze maatschappij.
Hulpschrijver, R. Staelens

De zakkalenders werden verdeeld aan de verantwoordelijken
van de verschillende maatschappijen. Groene en rode inventarissen, de samenvattende opgave, de verbeterde ledenlijsten en formulier enkel groene inventaris werden ingediend
aan onze gewestleider. Ook werd de gevraagde ledenbijdrage
voor onze federatie afgegeven. De aangepaste reglementen
voor ons gewest werden unaniem goedgekeurd door de aanwezige bestuursleden.
Afspraak werd gemaakt voor het bijwonen van de Algemene
Vergadering op zondag 2 maart 2014 te Waregem.
Er werd een vergadering geregeld om met het gewest Veurne
samen te zitten in verband met het keuren van vinken bij hun
gewest.
Tenslotte wenste de ganse bestuursploeg alle vinkeniers uit
ons gewest en vrienden-vinkeniers, die bij ons vaak de vinkenzettingen bijwonen, een aangenaam speelseizoen toe!
Gewestsecretaresse, C. Carlé

REKKEM, Zonder Vrees

GEWEST AALTER

OEKENE, KM Vlug en Vrij

Op vrijdag 21 februari vanaf 18 u., zaterdag 22 februari vanaf
18 u. en zondag 23 februari 2014 vanaf 9.30 u. tot 12 u., gaat
een conservenkaarting door in lokaal Louis, Schelpenstraat
108, Rekkem.
De inleg bedraagt 1 euro. Voor de niet-kaarters is er een
steunactie.
Het bestuur

HARELBEKE, De Moedige Zangers

Op vrijdag 21 februari en zaterdag 22 februari vanaf 17 u., en
zondag 23 februari 2014 van 9.30 u. tot 13 u. en van 16 u. tot
21 u. gaat onze jaarlijkse kaarting voor conserven en boter
door. Deze kaarting gaat door in lokaal De Arend, bij Lieven
en Tina, Deerlijksesteenweg 32 (recht tegenover het Engels
kerkhof) te Harelbeke. Er wordt tevens een teerlingbak voorzien voor vis en vlees!
Het bestuur

ZEDELGEM, De Moubeke Vink

Zo ontstaan burenruzies...
Jantje zeurt al maanden zijn ouders de oren van hun kop dat
hij een broertje wil.
Op een dag is vader dat gezaag spuugzat. Hij roept Jantje en
zegt: “Kijk, hier heb je wat graszaad. Strooi dit maar goed rond
in de tuin en dan komt de ooievaar wel vanzelf”.
Jantje strooit het graszaad overal rond.
Twee maanden later krijgen de buren een baby.
Tijdens het kraambezoek zegt Jantje tegen de buurman: “Als
je maar weet dat het niet jouw zaad was, maar dat van mijn
vader!”
ingestuurd door F. Debraeve

Op vrijdag 21 februari vanaf 19 u. gaat onze pannenkoekenkaarting, t.v.v. onze maatschappij, door in ons lokaal La Brasserie, Torhoutsesteenweg 124 te Zedelgem.
De inleg bedraagt 2 euro en men is vrij van drank.
Wij hopen op de aanwezigheid van onze leden, sympathisanten en liefhebbers. Iedereen is van harte welgekomen!
Het bestuur

HARELBEKE, Jong Maar Moedig

Uitslag steunactie kaarting van 7, 8 en 9 februari
61
84 113 201 246 301 304 387 406 420
471 508 531 658 721
Prijzen af te halen in ons lokaal Molenhuis, tot 14 dagen na
het verschijnen in het A.Vi.Bo.-blad.
Dank aan allen voor de steun aan onze vinkenmaatschappij.
Het bestuur

GEWEST TORHOUT

Vergaderingen - huldigingen
GEWEST ARDOOIE

Op zondag 23 februari 2014 is er om 9.30 uur gewestvergadering, in lokaal ’t Bourgondisch Kruis, Beversesteenweg 470
te Beveren-Roeselare.
Dagorde:
- Opname aanwezigheden. - Verslag vorige gewestvergadering. - Binnenbrengen van groene en rode inventarisbladen
en samenvattende lijsten. - Binnenbrengen lijsten van leden
met enkel een groene inventaris. - Binnenbrengen lijsten officieel en gewestelijk gekeurde vogels en dubbelzangers.
- Binnenbrengen af te tekenen bondskaarten (officieel en
gewestelijk goedgekeurde en dubbelzangers). - Prognose
aanvraag bondskaarten voor volgend jaar. - Binnenbrengen
verbeterde/aangevulde ledenlijsten. - Bezorgen in te vullen
lijsten der afgeleverde bondskaarten. - Bespreking van en reacties op de info-vergadering van 16 februari ll. - Algemene
Vergadering in Waregem. - Varia: nieuwe leden per maatschappij en nieuwe leden met nieuw lidnummer.
Alle afgevaardigden worden vriendelijk uitgenodigd op deze
vergadering.

GEWEST TIELT

Op zondag 23 februari 2014 gaat een gewestvergadering
door in lokaal De Radio te Doomkerke. Alle afgevaardigden
worden stipt om 9.30 uur verwacht, gezien het belang van
deze vergadering.
Dagorde:
- Opening door de voorzitter. - Indienen lijsten registerbladen + samenvattende lijsten. - Indienen lijsten nieuwe vogelhouders. - Indienen verbeterde ledenlijsten + 2 euro per lid.
- Indienen lijst enkel houders van groene registers. - Indienen
namen en adressen bijlokalen. - Indienen speelkalenders, gewestelijke zangkeurderskaarten voor vernieuwing en aftekenen bondskaarten van dubbelzangers. - Allerlei. - Kasverslag.
- Slotwoord door de voorzitter.

GEWEST ZULTE

Op zondag 23 februari 2014 is er om 10 uur gewestvergadering in lokaal De Vierschaar te Oeselgem.
Dagorde:
- Kasverslag. - Uitdelen kalender en loten. - Varia.

GEWEST INGELMUNSTER

Op zondag 23 februari 2014 gaat onze gewestkampioenenviering door bij KM De Nieuwe Vinkeniers, in lokaal Middenstand,
Bruggestraat 306A te Ingelmunster.
Programma: receptie om 11.30 uur; aan tafel omstreeks 12.30
uur en om 14 uur komt de fotograaf.
Het menu ziet er als volgt uit: - 2x aperitief of fruitsap - tomatensoep - ardeens gebraad met bijhorende groentjes en
kroketten + wijn aan tafel - koffie met een gebak erbij. Dit alles
kan voor de prijs van 30 euro per persoon.
Indien u wenst deel te nemen, gelieve te verwittigen aan
Guido Bouckuyt, gsm 0478/27 77 36.

ERPE, KM De Dorpzanger

Op zondag 23 februari 2014 is er om 10 uur algemene vergadering.
Dagorde:
- Afrekenen kaarten eetfestijn. - Verslag bijeenkomst gewesten met de Raad van Bestuur. - Allerlei.

Verslag gewestvergadering van zondag 9 februari
Dominique opende deze vergadering met iedereen welkom te
heten. Er werd één minuut stilte gehouden voor de overleden
vinkeniers en familieleden, met nadien een woordje van dank
voor de mensen die instaan voor de drankbedeling, alsook
voor Lena Wydooghe, die vele jaren geholpen heeft.
Het nieuwe gewestbestuur werd voorgesteld met Dominique
Baert als gewestleider en Jenka Watteny als gewestschrijver.
Willy Demoor blijft hulpgewestleider. Het verslag wordt via
computer onmiddellijk opgemaakt en doorgestuurd. Gino Gardin en Ronny Condé zijn twee nieuwe mensen in het bestuur
van de gewestraad.
In januari was er een vergadering met de gewestraad, waarop
het gewestreglement iets werd aangepast. Deze aanpassingen werden toegelicht, o.a. een vinkenzetting met prijsuitreiking van het gewest Torhout, alsook het rekeningnummer van
het gewest is veranderd; nieuwe stortingsformulieren werden
meegegeven.
Op de vergadering van het gewest Torhout met de 14 maatschappijen in Oostkamp op 26 januari ll. waren er slechts 8
maatschappijen aanwezig. Gelieve Dominique te verwittigen
indien je als maatschappij niet aanwezig kunt zijn op de bijeenkomsten. Dominique legde kort uit wat er gezegd werd op
deze vergadering. Op 15 november is er opnieuw een kweekcongres, meer info volgt. Vanuit A.Vi.Bo. werd gevraagd om
intussen zelf een kweekvergadering te houden binnen de gewesten, keuringen liefst te laten doorgaan tussen 1 mei en
30 juni en alle betalingen zo snel mogelijk in orde te brengen.
De Raad van Bestuur A.Vi.Bo. vraagt, zo mogelijk, te zoeken
naar verjonging binnen de maatschappijbesturen. Een nieuwe
info namiddag zal georganiseerd worden voor het gebruik van
Admin. AVIBO. Gelieve zoveel mogelijk zettingsoft te gebruiken om de zettingen door te geven.
Het tarief voor het inschrijvingsgeld binnen het gewest Torhout
wordt niet aangepast. De bondskaart dient tevens als verzekeringsbewijs. Een uitgebreid verslag over de vergadering in
Oostkamp verschijnt in het A.Vi.Bo.-blad.
Vervolgens werden de formaliteiten afgewerkt: overlopen
kasverslag, kopie gewestreglement meegeven aan de maatschappijen, formulier met de gegevens van de maatschappijen, formulier kasverslag maatschappijen, uitdelen van de
formulieren en paspoorten, alsook een uitnodiging in maart
voor een zangvoordracht.
De vorige gewestleider Lionel Watteny werd gehuldigd. Er
werd een omhaling gedaan bij de maatschappijen van het
gewest Torhout. Ook vanuit het gewest werd er gezorgd voor
een geschenk. Lionel was 17 jaar gewestleider! Lena werd tevens in de bloemetjes gezet voor alle hulp en Norbert Claeys
maakte een mooie bedankingsspeech.
Er werden nog enkele variapuntjes overlopen, waarna de afgevaardigden de kans kregen nog vragen te stellen.
Tenslotte werd de datum van de volgende vergadering meegedeeld.
Jenka Watteny

GEWEST PROVEN-POPERINGE

Verslag gewestvergadering van zaterdag 8 februari 2014
Aanwezig: Marnix Ostyn, Jean-Pierre Durant, Alex Neut,
Jean-Pierre Dewulf, Jean-Marie Dewulf, Eddy Catel en Caroline Carlé.
Verontschuldigd: Roland Ostyn, Bart Ostyn, Raphaël Leeuwerck en Marc Mylle.
Deze vergadering ging door in het lokaal ’t Hof van Vlaanderen te Krombeke om 19 uur. De gewestleider opende de
vergadering met nieuwjaarswensen.

Verslag gewestvergadering van zondag 9 februari 2014
Deze bijeenkomst vond plaats in het lokaal van De Lentezangers, Transport, bij Bea te Lotenhulle. De gewestleider Walter
Telier opende de vergadering door alle aanwezige bestuursleden van de twaalf maatschappijen van harte welkom te heten.
De ondervoorzitter, Roland Cleppe, nam de aanwezigheden
op; iedereen was trouw op post. Plaats en datum voor de volgende vergadering werden alvast meegedeeld.
Het verslag van de gewestvergadering van vorig jaar in december werd door onze gewestsecretaris Nic Vanderhaeghen
voorgelezen als geheugensteuntje.
Eerste punt van deze vergadering was het binnenbrengen van
de goed ingevulde registers, samenvattende lijsten per provincie en de lijsten van de leden met enkel een groene register.
Vervolgens werden de definitieve speelkalender, inwendige
orde, de verbeterde ledenlijsten en lijst met nieuwe leden per
maatschappij afgegeven.
Het volgend puntje was het binnenbrengen van de papieren
met de aanwezigheden voor de Algemene Vergadering te Waregem. Ondertussen werd het kasboek van het gewest doorgegeven om na te kijken en af te tekenen door alle 12 maatschappijen. Nadien werd door onze gewestleider de vraag gesteld of er nog overleden leden moesten doorgegeven worden
voor de H. Mis in maart.
Het nieuwe voorstel voor het gewestreglement van de OostVlaamse Zangers Bellem werd voorgesteld. Het voorstel is
dat wie de gewestzetting inricht als maatschappij, ook het gewestfeest van dat jaar mag inrichten. Zo kan men al een jaar
op voorhand de zaal reserveren. Na een stemming werd dit
voorstel goedgekeurd en gaat dit voorstel in vanaf dit jaar. Dit
zal tevens worden aangepast in de inwendige orde van het
gewest Aalter.
Als laatste punt werd het aanpassen van de inleg besproken.
Na enige discussie en overleg kon men niet tot een akkoord
komen. De volgende vergadering komt dit punt opnieuw aan
bod.
Als afsluiter kon iedereen nog vragen stellen om deze bijeenkomst tot een goed einde te brengen.
Gewestsecretaris, N. Vanderhaeghen

GEWEST DENDERLEEUW

Verslag gewestvergadering van 8 februari te Denderhoutem
Willy De Meyer van De Meerse Vinkeniers was verontschuldigd. Van De Kuifleeuwerik kregen we geen nieuws. Voor De
Bareelvink waren, naast afgevaardigde Johnny Brack, ook
Domien De Roock, zijn dochter Josiane en kleindochter Glennie aanwezig. Zij organiseren dit jaar de gewestzetting en
deze vinkeniers waren duidelijk zeer gemotiveerd, dat belooft!
Er werd door gewestleider Danny een korte, maar duidelijke
uiteenzetting gegeven over de komende infovergadering te
Scheldewindeke.
Hierna volgde een bespreking van de nieuwe formulieren voor
een keuring. De groene en rode hoklijsten werden ingezameld
en nagezien, evenals de verzamelstaten en aangepaste ledenlijsten.
Hierna werd de gewestzetting besproken met de vrienden en
vriendinnen van De Bareelvink, evenals het speelterrein en de
verdeling van de geld- en naturaprijzen.
Datum en plaats voor de volgende gewestvergadering werden vastgelegd. Danny besloot hiermee deze vergadering en
wenste iedereen een behouden thuiskomst toe.
Gewestschrijver, F. Vanbrabant

GEWEST GENT

Verslag gewestvergadering van februari 2014
Of het nu aan de komende verkiezingen lag, of omdat ze teveel kijken naar Villa Politica, weten we niet, maar één ding
was zeker: ze zaten allemaal op scherp.
Na de verwelkoming, de gewettigde afwezigheidsmelding
van gewestsecretaris Lionel, de bekendmaking van de kastoestand en de voorlezing van het verslag van de vorige vergadering door belleman van dienst Mario, werd de voorzitter
eraan herinnerd dat de aanwezigheidsopname nog niet gebeurd was. Foei, maar dat gebeurt als de zaal vol zit, vol is vol.
Na de naamafroeping, met bijgaande uitdeling van de gratis
lotjes, kwam de rust terug in het lokaal van De Lindezangers
Sint-Denijs-Westrem. Er werd wat uitleg gegeven bij de uitreiking van de paspoorten voor afgevaardigden en keurders,
vooral niet vergeten te handtekenen op de nieuwe paspoorten
was de boodschap.
De lijst van de bijlokalen werd nog eens voorgelezen en maar
goed ook, want er waren nog een paar wijzigingen.
Uit zekerheid werden de afgegeven documenten, zoals hoklijsten, samenvattingen, enz. nog eens overlopen. Deze waren, zoals ieder jaar, compleet binnen waarvoor dank. Door de
afwezigheid van de kalenderman Lionel moesten we de hulp
inroepen van de bezielster van het blauwe kalenderboekje
Christel. Zij kon melden dat ook bij haar alles binnen was en
kon beginnen met de samenstelling, uitdeling in maart.
De voorzitter deed een oproep om de gewestzetting zeker te
boeken in de agenda, want de mede-inrichters “De Krügerzangers Lovendegem” zijn reeds klaar om er een mooie jubileumzetting van te maken... 75 jaar is niet niks!
Gewestbestuurslid Rudi Vossaert gaf nog wat uitleg over het
komende Kampioenschap van Oost-Vlaanderen en meldde
dat alles klaar is om de vinkeniers te ontvangen en te verwennen in Evergem. Ook het Kampioenschap van België passeerde de revue, met de wens dat het gewest Gent zijn best
zal doen om met velen aanwezig te zijn.
(zie vervolg blz. 8)
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Gildeleven

(vervolg van blz. 7)

Om nogmaals over euro’s te praten, las de voorzitter de bedragen voor van de waarborgen en onkosten A.Vi.Bo., verschenen in het blad.
Het afgelopen gewestfeest te Scheldewindeke kreeg vervolgens een mooie score over de ganse lijn (8-8-9) en een proficiat voor Melle, tot volgend jaar. Het prijskaartje voor de gewestkas werd gemeld en uitgelegd, met de goedkeuring van
de zaal.
Als sluitstuk van de eerste helft werden de deelnemers opgenomen voor de vergadering met A.Vi.Bo. in februari en de
wens uitgesproken dat er daar antwoord zal gegeven worden
op de vragen en geruchten bewaarheid of de kop ingedrukt.
De tweede helft, na de plaspauze en steunactie, werd in gang
gefloten met de Algemene Vergadering A.Vi.Bo. te Waregem
op 2 maart. Een 25-tal liefhebbers lieten een plaatsje reserveren op deze belangrijke vergadering.
Toen de voorzitter het woord “gewestreglement” uitsprak, was
het hek van de dam want het hoogtepunt van de vorige vergadering stak de kop op: 3 maal gewestkoning na elkaar met
dezelfde vogel is gewestkeizer, 3 maal gewestkoningin na elkaar met dezelfde vogel is gewestkeizerin, ongeacht de plaats
in het enige gewestkoningschapsklassement dat we kennen.
Drie maatschappijen bleken akkoord en ondertekenden dit
ook zoals geëist door het gewestreglement, drie bleven neutraal, twee stelden hun veto en gingen alleen akkoord als er
twee klassementen opgemaakt werden. Oppositieleider William, bezieler van het voorstel in het voordeel van de dames,
bepleitte nogmaals het argument “maak zoveel mogelijk vinkeniers gelukkig” en kreeg geen antwoord op zijn vraag “waarom niet?” Na de nodige ambiance kwam het verdict: voorstel
keizer en keizerin aangenomen, voorstel twee klassementen
aangenomen.
Het stopzetten van de jarenlange samenwerking tussen De
Botvink en De Krügerzangers werd nog even naar voor gebracht en de twee partijen kregen nog kort maar krachtig de
kans om hun zaak te verdedigen, maar alle inspanningen ten
spijt zijn het vijgen na Pasen. Hopelijk zal er na het seizoen
meer duidelijkheid zijn...
Daar de rubriek “Varia” vanzelf gestart was, kon deze afgesloten worden met de bekendmaking van de volgende datum in
maart bij De Hofzangers Zevergem.
Na een bedanking van de voorzitter, tussen de nog gevoerde
after-discussies door, kon iedereen naar huis met “kippenbillen à la Daniël” en nieuws voor tussen de soep en de patatten. Dat was nog eens een goede, ouderwetse, deugddoende
gewestvergadering!
De dienstdoende gewestschrijver

gende, vervolgens 50% en 40% van de overwinnaar, wel te
verstaan in 3 ritten met dezelfde vogel. Maar men kan ook met
verschillende vogels meespelen in 3 ritten en zo recht hebben
om een geschenk in ontvangst te nemen (wellicht een zak
vinkenmengeling van 5 kg).
U ziet, de gewestraad zit niet stil en heeft het beste voor met
de vinkeniers. En ook wij zijn heel tevreden en hen heel dankbaar, dat mag ook eens onderlijnd worden. De gewestraad
heeft samen besloten om de 5 kampioenen bij de hulde een
mooie vinkenkooi te schenken en daar bovenop een gratis
souper aan te bieden. Uw gewestbestuur blijft niet bij de pakken zitten!
Wij hopen allen samen nog vele jaren op ons stoeltje voor de
vinkenkooi te mogen zitten en luisteren naar het schone liedje
van de vink! Het seizoen komt er weer aan en het begint al te
kriebelen.
De vergadering te Deinze werd tevens besproken en op de Algemene Vergadering te Waregem zullen wij ruimschoots aanwezig zijn. De gewestleider heeft al 15 stoelen aangevraagd.
Wat nieuw is, en ook handiger dan vroeger, is onze gewestkalender. Nu past hij perfect in de binnenzak.
Tenslotte werd het kasverslag nog besproken. Nadien kon de
gewestleider deze nuttige gewestvergadering afsluiten.
D. Schelstraete

!

Rouw / Herstel / Feest

De
De in
in deze
deze rubriek
rubriek opgenomen
opgenomen gegevens
gegevens worden
worden gepubligepubliceerd,
ceerd, zoals
zoals ze
ze meegedeeld
meegedeeld worden
worden door
door de
de inzender,
inzender, hetzij
hetzij door
door
de betrokkene,
betrokkene, hetzij
hetzij in
in geval
geval van
van overlijden
overlijden door
door de
de nabestaannabestaande
den, die
die door
door de
de mededeling
mededeling zelf
zelf aan
aan A.Vi.Bo.
A.Vi.Bo. v.z.w.
v.z.w. of
of aan
aan een
een
den,
aangesloten
aangesloten maatschappij
maatschappij hun
hun akkoord
akkoord verlenen
verlenen tot
tot het
het kenbaar
kenbaar
maken
maken van
van de
de gegevens
gegevens in
in het
het ledenblad.
ledenblad. Voor
Voor de
de juistheid
juistheid en
en
mededeelbaarheid van
van de
de gegevens
gegevens die
die meegedeeld
meegedeeld worden
worden door
door
mededeelbaarheid
derden of
of lokale
lokale maatschappijen
maatschappijen is
is de
de natuurlijke
natuurlijke persoon
persoon verantverantderden
woordelijk
woordelijk die
die de
de gegevens
gegevens aan
aan het
het A.Vi.Bo.-secretariaat
A.Vi.Bo.-secretariaat of
of rechtrechtstreeks
streeks aan
aan de
de drukkerij
drukkerij van
van het
het A.Vi.Bo.-blad
A.Vi.Bo.-blad bezorgd
bezorgd heeft.
heeft.

†

Als je
je van
van iemand
iemand houdt
houdt en
en je
je bent
bent van
van hem
hem gescheiden,
gescheiden, kan
kan niets
niets de
de
Als
leegte
leegte van
van zijn
zijn afwezigheid
afwezigheid vullen;
vullen; je
je moet
moet dat
dat niet
niet proberen,
proberen, je
je moet
moet
eenvoudig
eenvoudig aanvaarden
aanvaarden en
en volharden.
volharden.
Dat klinkt
klinkt erg
erg hard,
hard, maar
maar het
het is
is ook
ook een
een grote
grote troost;
troost; want
want zolang
zolang de
de
Dat
leegte
leegte werkelijk
werkelijk leeg
leeg blijft,
blijft, blijf
blijf je
je daardoor
daardoor met
met elkaar
elkaar verbonden.
verbonden.

GEWEST WAKKEN

Verslag gewestvergadering van 9 februari 2014
Deze vergadering ging door om 9.30 uur in lokaal Flandria
te Wakken. Het was voor de gewestleider een genoegen om
deze gewestvergadering stipt op tijd te kunnen openen met
een gemeend welkomstwoord. Het was dan ook bijzonder dat
erevoorzitter A.Vi.Bo. Noël Vlaminck sportief bij de gewestraad kwam zitten.
Het binnenbrengen van de goed ingevulde registerbladen,
met de samenvattende lijsten (waar iedereen zijn werk van
gemaakt had) ging vlot van de hand. Ook allerlei drukwerken waren prima afgewerkt. Na het nodige bijkomende werk
van onze gewestleider zal alles zo spoedig mogelijk op het
A.Vi.Bo.-secretariaat worden afgegeven.
Vervolgens hadden we het punt “verspelen van het gewestkampioenschap 2014”. De gewestleider had enkele vragen,
die dan ook samen overwogen werden, om dit kampioenschap zo mogelijk nog te verbeteren waar het kan. De voltallige gewestraad heeft een overeenkomst voor het speelseizoen
2014. Er blijven 5 gewestkampioenen: de eerste 3 hoogstzin-

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- BEERNEM, De Snauwhoekzangers, dhr. André Duyvejonck,
broer van spelend lid Raphaël Duyvejonck.
- DOOMKERKE, KM De Blauwbekken, dhr. André Duyvejonck,
broer van trouw spelend lid Noël Duyvejonck.
- EMELGEM, De Kon. Lustige Zangers, Danny Sabbe,
schoonbroer van voorzitter Carlos Deprouw, broer van spelend lid Sonia Sabbe, nonkel van gewestafgevaardigde Kurt
Deprouw en nonkel van spelend lid Heidi Deprouw.

- HOUTHULST, De Vrijbosvink, schoonzus van bestuurslid
Erik Vansteenkiste.
- KORTEMARK, De Bogaardvink, Eddy Dieryckx, broer en
schoonbroer van bestuurslid en spelend lid Noël Teetaert en
Marleen Dieryckx.
- MERE, De Meerse Vinkeniers, moeder van bestuurslid Willy
De Meyer, schoonmoeder van spelend lid Magda Van Impe.
- OPHASSELT, De Rapide Vink, mevr. Germana Gabriël,
moeder van voorzitter Jean-Pierre Maudens.
- TORHOUT, De Veldvink, Noëlla Cool, echtgenote van trouw
spelend lid Walter Lagrou.
- WAARMAARDE, KM De Boomgaardvink, Mariette De
Donder, moeder van onze voorzitter Rudy Platteau.
- WESTROZEBEKE, De Kon. Vijverbosvink, Roger
Vanderjeugd, vader van trouw lid Gilbert Vanderjeugd.
- WINGENE, KM De Sint-Jansvink, trouw lid Etienne De Buy.
- STEENKERKE, De Lustige Zangers, dhr. Urbain Barrezeele,
vader van lid Francine Barrezeele en schoonvader van lid
Werner Straetburgh.
- AARTRIJKE, Recht Voor Allen, oud-spelend lid Cyriel
Crevits, echtgenoot van Irene Denolf.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- BELLEGEM, De Lustige Vinkeniers, Pieter Soens, vader van
trouw spelend bestuurslid Ronny Soens.
- BELLEM, KM De Oost-Vlaamse Zangers, Marina Carette,
echtgenote van bestuurslid Franky Van De Genachte.
- EDEWALLE-BOSSCHEDEWEGE, KM De Bosvink, Marijke
Cuylle, echtgenote van spelend lid Etienne Lagrou.
- EERNEGEM, KM De Vrijgezellen, trouw lid Georgette
Dujardin; echtgenote van Danny Vermote.
- HOUTHULST, De Vrijbosvink, lid Marijke Despechel.
- KLEIT, De Bezemzangers, Roger Van Kerschaever.
- STEENKERKE, De Lustige Zangers, dhr. Geert Booghs.
- SINT-DENIJS-WESTREM, De Lindezanger, trouw lid
Willy Van Damme, echtgenoot van trouw lid Rosette De
Schaepmeester.
- WINGENE, KM De Sint-Jansvink, alle zieke leden en sponsors.
- ZARREN, De Herrezen Bosvogel, Claudine Decaestecker,
echtgenote van bestuurslid Johan Devolder.
- ZWEVEZELE, KM De Dappere Zangers, Yvan Verduyn, vader en schoonbroer van spelende leden Ronny Verduyn en
Marcel Pozzolo.
- TIELT, KM De Snelle Schuifelaars, ondervoorzitter Jhonny
Duyck; trouwe leden Arseen Vroman, Daniël Wambeke en
Roger Huvaere.
- GELUVELD, KM De Blauwbekken, trouw spelend lid Guido
Vanacker; Gaston Comyn, vader van trouw spelende leden
Gino en Erna Mestdagh.
- HOUTHULST, KM De Terrestzangers, Mia Vandaele, levensgezellin van voorzitter en trouw spelend lid Gerry Casteleyn;
Denise Damme, echtgenote van trouw spelend lid Roger
Derdaele; trouw spelend lid Marie-Louise Soetens.
- AARTRIJKE, Recht Voor Allen, Jeannine Declerq, moeder
van lokaalhouder Brain Vanheecke, echtgenote van bestuurslid Roger Vanheecke.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- EVERGEM, De Rabotzangers, Zoë, kleindochter van onze
voorzitter en afgevaardigde Alex Van Leeuwen en echtgenote.
- WINGENE, KM De Sint-Jansvink, Nand Schotte, kleinzoon
van trouw lid Johan Blyaert.
- HERDERSEM, KM Het Lustig Vinkje, Nell, kleindochter van
ons trouw spelend lid Freddy Melkebeeck en echtgenote.
- AARTRIJKE, Recht Voor Allen, kleinkindje van bestuurslid
Marc Taelman.
ZIJ VIERDEN HUN 50e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- WESTROZEBEKE, De Kon. Vijverbosvink, trouw lid Gilbert
Deruytter en echtgenote Lena Desmet.
ZIJ VIERDEN HUN 60e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- JONKERSHOVE, De Sparrevink, Noël Dewitte en Jacqueline
Ghesquière.
HIJ GING MET PENSIOEN...
- OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden, trouw spelend lid Hubert Bogaert.

Zoekertjes en Advertenties

ZONDAG 23 FEBRUARI 2014
VINKENTENTOONSTELLING
- GITS, KM De Kasteelvink. Vinkententoonstelling op zondag 23 februari 2014 om 9 u., in lokaal Unie-k De Waaiberg,
Koolskampstraat 22D. Inleg 1,50 EUR. Vooruit 25 EUR +
25 EUR + 25 EUR + 1/2 inleg. Prijzen per 3/4 tal. Af bloemen 0,75 EUR. Er wordt gespeeld in 4 reeksen: wildkleur en
mutaties in speelkooien en in tentoonstellingskooien. Iedere
deelnemer ontvangt een bloem bij de winnaars in de uitslag.
Inschrijven de dag zelf vanaf 7.30 u.

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Dagorde Algemene
Vergadering 2 maart 2014
Vanaf 8.30 uur:
Binnenbrengen documenten, inzamelen stembiljetten financieel beheer 2013 en begroting 2014, opname
aanwezigen
Vanaf 9 uur: administratief gedeelte
- Verwelkoming
- Werking secretariaat
- Overzicht administratieve beslissingen en mededelingen 2013
- Richtlijnen vinkenzang
- Het A.Vi.Bo.-blad
- Mededeling stemming financieel beheer 2013 en begroting 2014
- Ontlasting Raad van Bestuur
Vanaf 9.45 u.: feestzitting
- Welkomstwoord door stadsbestuur Waregem
- Verwelkoming ereleden en genodigden
- Inleiding feestzitting + Kweekproject
- Herdenking overledenen
- Vinkensport opgenomen op lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed
- Eregenodigden aan het woord
- Voorstelling Kampioenschap van België en overhandiging trofee
- Afleveren medailles verdienstelijke bestuursleden
- Huldiging innovatieve maatschappijen
- Huldiging laureaten Ronde van Vlaanderen
- Huldiging kampioen Vriendenkring, kampioen kooienmakers
- Vaderlands lied en lied Vlaamse Gemeenschap
- Overhandiging bloemen eregenodigden
11.30 uur: slot- en dankwoord
De voorzitter A.Vi.Bo., Gino Welvaert

Infosessies A.Vi.Bo.-admin
en zettingsoft
Alle A.Vi.Bo.-admin medewerkers en gebruikers van zettingsoft worden vriendelijk uitgenodigd naar één van de
twee infosessies.
De eerste infosessie zal plaatsvinden in “Au Damier”, Stationsplein 13 te Roeselare op vrijdag 28 februari om 18.30
uur.
De tweede sessie zal plaatsvinden op zaterdagvoormiddag 1 maart in “Feestzaal Uilenspiegel”, Avelgemstraat
171 Zwevegem-Knokke om 9 uur.
Het is de bedoeling alle mogelijkheden van het programma
samen met jullie te overlopen en waar nodig te verduidelijken. Vragen, opmerkingen en suggesties vooraf kenbaar
maken helpt ons beter op uw verwachtingen in te gaan.
Graag hadden wij deze ontvangen tegen 25 februari. Je
kan ze doormailen of via feedback van het programma kenbaar maken.
Zoals meegedeeld op de Algemene Vergadering kan iedere maatschappij en/of gewest toetreden. Het programma
is enkel toegankelijk via een login en een paswoord voor
elke gebruiker.
Een login kan schriftelijk of via email aangevraagd worden
op het secretariaat A.Vi.Bo. Enkel de afgevaardigde of de
voorzitter zijn gemachtigd een login aan te vragen, dit kan
in eigen naam, of voor iemand die de administratie van de
maatschappij of het gewest op zich wil nemen. Om een
login te bekomen moet men beschikken over een email
adres en een internetaansluiting.

Eigen kweek!!
Ook dit jaar mag ik tevreden zijn over mijn vinkenkweek. Ja,
het gaat hier wel degelijk over vinkenkweek hoor, om jullie
niet aan andere dingen te doen denken. Vorig jaar had ik 20
jongen en dit jaar 26, waaronder 14 mannetjes.
Mijn start was zeker niet slecht daar ik hoorde van andere
kwekers dat het daar minder goed was. Mijn eerste ronde was
goed verlopen, maar de start van ronde 2 verliep in vele gevallen iets later dan voorzien. De laatste nesten waren ook niet
slecht.
In totaal beschik ik over 6 binnenvolières en daar ik popjes in
reserve had, probeerde ik het ook eens in een grote ruibak
met een lengte van 1,20 m die mogelijk te gebruiken was in 3
verschillende compartimenten.
(zie vervolg blz. 2)

Editoriaal
Net niet ten einde, de februarimaand! Even evalueren! Was het een zachte maand, dan staat ons nog wat te wachten
verhaalt de volkskalender. ‘Brengt februari ons geen winterweer dan geeft april dat keer op keer’.
Zo stappen we straks maart binnen; ons de derde maand van het jaar! Ooit was het anders. De Romeinse overheerser
gebood de veroverde gebieden zijn kalender te gebruiken. Zo was maart toentertijd de eerste maand.
Maart wordt in vele volkskalenders beschuldigd van onberekenbaarheid en kwade streken. Dit wordt verwoord
in ondermeer volgende spreuken. “Maarte, maarte, speelt altijd in d’n duvel z’n kaarte”. Of nog: “Sneeuw en
hagel, regen en wind, daarvan is maart een vriend”. Onze voorouders drukten het zelfs vrij kernachtig en plastisch
uit. “Maarte, maarte, vuile taarte”. De weertraditie wil overigens dat vooral het einde van de maand het venijn
presenteert. “Maarte speelt altijd met zijn staarte”.
Hoewel zoveel gezegden grimmig en down klinken, toch vinden we voor het begin van die gevreesde maand een wat
meer lieflijke spreuk met hoopgevend uitzicht op de lente: “‘s Morgens op de eerste maart zegt men welkom aan den
kwikstaart”.
Inmiddels stuwen voorbije lentezachte dagen de natuur in hoogste versnelling voorwaarts. Het eksterkoppel komt
halfweg te staan met de bouw van zijn al dan niet schijnnest en kauwen, koppel voor het leven, leggen tot ergernis
van zovelen, beslag op elke in te nemen schoorsteen. De troosteloze bosduiven vergaten intussen de stormellende van
een paar weken terug en raapten alle moed bijeen om nestmateriaal aan te sleuren voor een nieuw bouwsel. Een
overmoedig koppel kraakte een overjaars merelnest in een rijzige hulstboom terwijl een tweede tien stappen verder in
de hedera ofte klimop vervaarlijk woekerend op de topgevel van mijn woning een veilige plek vond. Wat een troep
die kwijtgespeelde takjes op het terras!
Het winterkoninkje dan weer, zingend alsof het nooit nog dag worden zal, of wil dat petieterig dingetje enkel zijn
naam eer aan doen, zoekt op vandaag al overgebleven nesten op en aarzelt niet langer, zingend deze op te kalfateren.
Het moet immers met een der knusse optrekjes een koninginnetje weten te behagen.
Terwijl sijzen voorbije maanden er nooit waren, zingen terugtrekkende groenlingen in elke uithoek. Ook de ransuil in
mijn buurt frequent te spotten, durft zich extra vroeg met zijn akelig geroep laten horen. Het zal puur toeval geweest
zijn, maar enkele passen van de aanzienlijke troep brandganzen, foerageerden in de naburige sompige meersen een
stel wilde zwanen. Zeldzaam! Wat lengen van dagen en milde temperaturen aan curiosa brengen kunnen!
Merels eens zo vredig bijeen, gunnen elkaar niet langer het licht in de ogen en vliegen keer op keer bekvechtend
tegen elkaar op. Wat een meevaller voor dat gevogelte dat zich maar kan blijven rond eten aan de verschrompelde,
doch niet kapot gevroren, gevallen mispels. Een mispelaar in het open landschap kan beslist een curiosum genoemd
worden. En omdat ik wel eens weinig voorbeeldig, slenterend stuur en eindeloos rondgaap, ontdekte ik meer dan een
halve eeuw na een eerste vondst een ongecultiveerde mispelstruik. Met de weet dat een zaailing een langzame groeier
is, moet gespotte struik met zijn omvangrijke opslagtakken en massa’s kleine vruchten, nauwelijks een flinke knikker
groot, zich om en bij een eeuw al op de plek bevinden. Voor de hobbyist of gedreven zoeker die elke zeldzaamheid op
beeld wil vastleggen, Butswervestraat Maldegem, bezijden huisnummer 15.
Ook bermen en tuinen worden opnieuw kleurrijk. Aan de zonnige bosrand verschijnt een tapijt aan vroegste fel
gele bloempjes van het speenkruid, terwijl de slingerende kamperfoelie, gekend om zijn uiterst vroege bladzetting,
net als woudkers trouwens, beslist een maand voorop is. In de border staat helleborus een tijdlang in hoogbloei. Wat
verderop pronken bengelende sneeuwklokjes naast stoere krokussen. Een handjevol honingbijen speuren naar vroegste
stuifmeel en vliegen, in strijd met de natuur, af en aan. Ook hedera die in het najaar merkwaardig genoeg niet tot
hoogbloei kwam en dus ook op vandaag geen bessen draagt, weet hen te bekoren. Wat een intense kleur, die enorme
bloemen neigend naar de roos van de camelia, winterhard en best gedijend in volle grond! In de juiste pot enig als
orangerieplant. En die massa Maria blauwe bloempjes op de inmiddels herwaardeerde maagdenpalm ofte vinca
minor. Net als genoemde kleine broer wordt vinca major steeds vaker als vrij resistente en onderhoudsvriendelijke
bodembedekker aangeplant. Een prima bijenplant! Meegenomen!
Zelfs in de moestuin kunnen we met hark en spade aan de slag. Voor de super gedreven tuinder wordt het eventjes
moeilijk om straks te veredelen; enten worden immers onmiddellijk na een stevige winterprik gesneden. En die is er
niet gekomen! Thans is de sapstroom te ver gevorderd en is het voor dat soort werkzaamheden te laat. Beroepslui laten
zich echter nooit vangen en simuleren een winterprik met een ingestelde diepvrieskast.
En of onze zangers het naar hun zin hebben!? Valentijnsdag is me niet alleen de dag... je weet wel, maar ook en
vooral het voorjaarsmoment waarop vroegste botvink in vrije natuur zich laat horen. Omdat ik in een vorig leven
om beroepsverplichtingen elke morgen kort langs de vestingen van het feeërieke Brugge stapte, ging nooit een 14
februari voorbij of daar zong de vink. Met voorbije lentezachte dagen is dit anno 2014 geenszins anders. Of toch!
Om en bij mijn tuin blijven horden trekkers dwalen die, voor niets of niemand zich schamend, op elk moment in
hun eigenste taal zingen. Zoiets kan elke vinkenier best missen. Overigens is niet iedere speler in de mogelijkheid zijn
jonge snaken binnenshuis te houden. Het hoeft niet gezegd hoe weinig gezang uit de natuur kwekelingen moeten
horen om wat met zoveel zorg en moeite werd aangeleerd, om zeep te helpen. Jonge vogels die nog in buitenvolière
vliegen, worden dan ook best met enige hoogdringendheid opgekooid. Hoeft het ook nog gezegd dat we die in geen
geval op een verwarmde plaats onderbrengen? Drama’s zijn ons genoegzaam bekend. Een kleine maand na het buiten
brengen is niet zelden een plotse rui met geen middel nog te stuiten. Dat het zangseizoen dan ook onherroepelijk
verloren is, hoeft geen betoog.
Het is andermaal zover! We staan aan de vooravond van een grootse happening; komende zondag beleven we
A.Vi.Bo.’s mooiste moment. Als naar jaarlijkse traditie gaat onze Algemene Vergadering door in Zaal The Point
te Waregem. Op dit feestelijke event kan geen maatschappij afwezig blijven. Met trots, fierheid en zelfrespect
demonstreren we eens te meer onze rechtschapenheid en vastberaden kijk op de toekomst.
Daar zien we elkaar?

Noël Declercq
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Even aan u voorstellen...

Roger Truyaert
en Caroline Dinneweth

als hoogste getal 825), evenals aan zijn andere kampioenen
zoals Turbo, Falco, enz.
Het voorbije seizoen ging het hen minder voor de wind, een
deel van zijn speelvogels behaalde in functie van hun kwaliteiten ondermaatse resultaten. De juiste oorzaak van dit falen
is voor hem eerder een raadsel. Wijzigingen in de hem omringende biotoop en de toename van hard zingende wilde vinken
in de onmiddellijke omgeving van zijn woonst, hebben volgens
hem zijn speelvogels geen deugd gedaan.
Na het aanhoren en noteren van zijn levensverhaal als vogelliefhebber/vinkenier, werd het tijd om zijn uitgebreide vinkenaccommodatie te bezoeken. In alle hoeken van zijn erf zag ik
een collectie aan schuilhokken voor speelkooien en diverse
winter- en kweekverblijven, de een al wat ruimer dan de andere. Alles en nog wat staat er in het teken van de vinkensport. Een gedeelte van zijn speelvogels bevond zich bij mijn
bezoek reeds in hun winterverblijf, de rest zou eerstdaags volgen. Reeds meer dan tien jaar houdt Roger zich bezig met de
vinkenkweek. De behaalde resultaten zijn door de jaren heen
eerder wisselvallig. Het ene jaar vlot het als vanzelf, om het
jaar daarop te verzeilen in kommer en kwel. Maar Roger is een
doorbijter en is vastbesloten om via de kweek het vinkenieren
voor de toekomst veilig te stellen. Dit jaar is het met zes jongen
geen topkweekjaar geworden, maar met vier mannen en twee
poppen is Roger best tevreden en hoopvol voor de toekomst.
Zogezegde geheimen en wondermiddelen in het vinkenieren,
zijn voor Roger larie en apekool. Speciale aandacht wordt door
hem besteed aan een goede verzorging en huisvesting. Tijdens
het speelseizoen krijgen zijn vinken de gewone speelmengeling van Versele-Laga, aangevuld met een beperkte dosis vitamines en/of vinkenpaté. Vanaf de rui wordt wintermengeling
gegeven, aangevuld met onkruidzaad, en tijdens de kweek
de klassieke vinkenmengeling, eivoer en buffalowormen. De
kweek gebeurt in een deelbare volière (door middel van een
schuif) met één man en twee poppen.
Roger en zijn echtgenote zijn rustige en eenvoudige mensen,
als geen ander huldigen zij de spreuk ‘Eenvoud siert de mens’.
Ondanks het hen door bovenvermelde familiale omstandigheden niet altijd voor de wind gaat, zijn beiden levenslustige
mensen die leven voor hun gezin en voor hun hobby. Het samenzijn met de collega’s op de zettingen, vergaderingen of
andere activiteiten met betrekking tot de vinkensport is hun
lang leven.
Roger en Caroline, bedankt voor de goede ontvangst en de
aangename babbel, het was voor mij een eer en een genoegen om uw gast te mogen zijn.
Walter Vandevoorde

Eigen kweek!!



Onlangs liep ik oude bekende Roger Truyaert en echtgenote
Caroline Dinneweth tegen het lijf, waarvan ik wist dat beiden
als vogelliefhebber/vinkenier aardig hun strepen verdiend hadden. Meteen het signaal om na hun goedkeuring een artikel te
schrijven in verband met hun rijke ervaring als vogelliefhebber/
vinkenier.
Roger werd geboren te Ruiselede op 23/08/1945 in een gezin
van eenvoudige, maar hard werkende mensen. Hij is gehuwd
met Caroline Dinneweth, geboren te Tielt op 22/05/1960. Hun
huwelijk werd gezegend met hun enige zoon Mario die helaas
van bij de geboorte hulpbehoevend is, maar die door zijn ouders met de beste zorgen wordt omringd. Reeds vele jaren zijn
zij woonachtig in een rustige, groene omgeving aan de rand
van Doomkerke-Ruiselede.
Roger is samen met zijn echtgenote als vinkenier zowel dichtbij als veraf bekend. Geen wonder, want jaarlijks neemt hij,
en zijn echtgenote wanneer het huishouden het haar toelaat,
gemiddeld aan 125 zettingen deel.
Van huize uit heeft Roger deze microbe niet geërfd want zijn
vader had interesse noch tijd voor de vinkensport, maar op
zeer jeugdige leeftijd werd hij in de vogelliefhebberij betrokken onder het impuls van zijn buren, de familie Vandermeulen.
Zijn jeugdpassie voor de vogelliefhebberij kende een terugval
met het volwassen worden en heeft enkele jaren gedeeltelijk
de plaats moeten ruimen voor zijn interesse voor muziek. Verscheidene jaren heeft Roger deel uitgemaakt van een muziekband die talrijke optredens verzorgde. Na enkele jaren intensief met muziek bezig te zijn, besloot Roger om het in deze
branche wat kalmer aan te doen en om na stopzetting van de
muziekband definitief terug te keren naar zijn jeugdliefde, de
vogelliefhebberij, met in het bijzonder de vinkensport.
In 1980, en dit tot op heden, liet hij zich aansluiten bij de vinkenmaatschappij De Jonge Zangers Kanegem. Na bepaalde
tijd had zijn echtgenote Caroline eveneens de microbe te pakken en liet ook zij zich aansluiten bij bovenvermelde maatschappij. Roger is een ervaren vinkenier met een fijne neus
voor het beoefenen van de vinkensport. Zijn behaalde resultaten liegen er niet om, want zijn woning hangt en staat letterlijk
vol met behaalde trofeeën, diploma’s en oorkondes.
Met fierheid, maar tevens met een tikkeltje weemoed, denkt hij
terug aan vogel Pipo (die ooit zijn beste speelvogel was, met

(vervolg van blz. 1)

In die ruibak probeerde ik het met een zeer tamme pop van
2010 die de vorige jaren al had gekweekt in een volièrebox.
Ze begon redelijk vroeg aan haar eerste ronde met een totaal
van 3 nesten, 14 eitjes en 5 volwassen jongen. Gedurende
die kweekperiode kwam ik tot enkele punten die zouden moeten veranderen, waaronder de plaatsing van de stokken die te
hoog was (de man vloog bij het paren bijna door het dak) en
de bodembedekking die gemakkelijker moet kunnen verwijderd worden om een betere reiniging toe te laten. Maar dat
zijn zaken die makkelijk zijn aan te passen.
Conclusie: voor diegene die niet de ruimte heeft om een volière te bouwen, is kweken in een ruime ruibak zeker het proberen waard.
Komen we toe aan de volièreboxen. In box 1, die iets minder
licht krijgt dan de andere, had ik 3 nesten met een totaal van
15 eitjes, waarvan 2 nestjes met 4 en het laatste nest met
maar liefst 7 eitjes! In totaal leverde dit 5 volwassen jongen op.
6 jongen gingen vroegtijdig dood. Is hier de mindere lichtinval
de oorzaak? Om daar meer zekerheid over te hebben, zal ik
deze pop eens wisselen van box.
In box 2 zat mijn oudste pop van 2006 die me reeds jaren vele
jongen had bezorgd. Meerdere dochters hiervan zijn nog altijd
in mijn bezit om verder mee te kweken, doch dit jaar wilde het
niet meer lukken. Ze kwam laat op gang en het enige nest met
4 eitjes bracht geen jongen op. Zou het kunnen dat de leeftijd
hier begint te spelen? We zullen zien en nog eens proberen
dit jaar.
Box 3 was voorzien van een pop ’12 die nest maakte, eitjes
legde, maar niet wilde paren. Zelfs niet met een andere man.
Toch wordt ze behouden voor dit jaar.
Box 4 is voorzien van mijn beste pop: 3 nesten, totaal 17 eitjes, 2 x 5 en, ja hoor, laatste nest 7 eitjes. De pop in box 1 is
een dochter van deze. In totaal waren er 12 volwassen jongen,
als dat niet fantastisch is!
Vervolgens komen we toe aan nummer 5. Hier bevindt zich
een pop van ’11, gekregen van G.V. uit Sint-Eloois-Vijve. Met
grote zekerheid dat de vader een zeer goede en vaste speelvogel was, heb ik hier meer dan geduld mee gehad. Het eerste nest bevatte 3 eitjes, maar paren, nee hoor! In het tweede
nest lagen 5 eitjes, met als resultaat 1 volwassen jong, in het
derde nest 4 eitjes waarvan terug 1 volwassen jong, en ja,
een mannetje. Normaal gezien neem ik van dergelijke poppen
nogal rap afstand. Waarom niet van deze? Ze komt, zoals al
gezegd, uit een goed ras, ze is mooi van kleur en ze wil de
baas zijn in haar box. Nu zit ze alleen in de box maar wanneer
je een andere pop of man erbij plaatst, komt ze zeer dominant
over en zit ze ongeveer 30 minuten te tieren. Zoiets heb ik nog
nooit meegemaakt.
En tot slot had ik in box 6 een pop van ’12 die heel laat begon
met een nest van 4 eitjes, waaruit 2 jongen voortsproten.
Dit waren dan mijn kweekresultaten van 2013. Voor dit jaar
werden nog 5 extra kweekboxen voorzien.
Zeer uitzonderlijk waren hier de 2 nesten met 7 eitjes. Misschien ligt dit aan de voorbereiding, een item waarop ik terugkom in een volgend artikel.
En om af te sluiten wens ik alle kwekers veel succes het komende kweekseizoen!
Eddy Dejonghe

Met de trein naar Namen!

Dat de Molenstappers graag op reis gaan, is door velen geweten. De busuitstappen met bijhorende wandelingen in binnen- en buitenland zijn gegeerde organisaties die steeds op
een ruime belangstelling kunnen rekenen.
In 2012 werd bij wijze van proef en voor de verandering, afgeweken van het normale busprocedé, en werd er een treinreis
georganiseerd naar Waremme. Dit initiatief was meteen een
schot in de roos.
Hierdoor aangemoedigd werd op zondag 12 januari ll. een
treinreis met bijhorende wandeling georganiseerd naar Namen. Niet minder dan 49 enthousiaste Molenstappers hebben
eraan deelgenomen. Daar deze uitstap plaatsvond in het putje
van de winter, was het voor het bestuur en de deelnemers
bang afwachten naar de weersomstandigheden. Gelukkig gaven alle weersvoorspellingen van de voorgaande dagen gunstige vooruitzichten op goed wandelweer, voorspellingen die
op bewuste dag volledig tot hun recht kwamen.
Afspraak voor deze treinreis was het station van Aalter, waar
wij om 6.50 u. de trein namen voor de heenreis. In de trein was
er reservatie voorzien, zodat wij met zijn allen gezellig samen
konden plaatsnemen. De sfeer onder de deelnemers was opperbest, er werd gepraat, gelold en gelachen. Voor we het zelf
beseften, kwamen wij reeds in het station van Brussel-Noord
aan, waar wij moesten overstappen op een andere trein, met
bestemming Namen. Na een korte wachttijd in dit station werd
de reis verder gezet om na een goed driekwartier sporen onze
eindbestemming te bereiken.
Het had tijdens de voorbije nacht lichtjes gevroren, desondanks viel het weer best mee. Het was fris maar de dageraad
kondigde zich aan onder een wolkenloze hemel. Met dit vroeg
zondagmorgenuur was het rustig in deze anders bruisende
stad. Namen telt 110.000 inwoners en is de hoofdstad van
de gelijknamige provincie, en van Wallonië. De zetels van het
Waals parlement en van de Waalse regering zijn er gevestigd.
De eerste sporen van de stad, vroeger een nederzetting, dateren uit de steentijd. Cultuurhistorisch heeft Namen een rijke
geschiedenis achter de rug, de stad bezit op heden talrijke
waardevolle en voor de bezoeker interessante bezienswaardigheden.

Na het verlaten van het station wandelden wij in groep en onder de leiding van voorzitter Frans naar het Arsenal waar de
inschrijving van deze 36ste ‘Wandeltocht van de Citadel van
Namen’ plaatsvond. Deze wandeltocht was een organisatie
van de wandelvereniging ‘Les Spitants de Namur’.
Het Arsenal werd gebouwd in 1692 door de Franse maarschalk de Vauban. Ooit was het een belangrijk wapenentrepot
en kazerne van de rijkswacht, met bijhorende paardenstallen.
Wanneer wij de plaats van inschrijving betraden, stonden wij
vol bewondering voor de infrastructuur van dit gebouw. Vooral
de houden constructie van de zoldering met zijn mastodonten
van balken en steunders sprak tot ieders verbeelding. Na het
uitdelen van de inschrijvingskaarten begaven wij ons op wandelpad voor de 20 km afstand. Om deze afstand af te leggen,
hadden wij tijd zat, want de terugreis was gepland om 16.50 u.
Na het verlaten van de zaal bereikten wij al vlug de oevers
en de samenvloeiing van Samber en Maas, om na 3,5 km
stappen, in een van de buitenwijken van de stad, de eerste
rustpost te bereiken. Na het verlaten van deze rustpost werd
de tocht verder gezet via enkele rustige straten, om daarna
via een steil en glibberig pad de top van een beboste heuvel
te bereiken. Als fervente wandelaars zijn wij al heel wat gewoon, maar dit was een klauterpartij van de bovenste plank.
Op een deel van dit parcours wordt jaarlijks een belangrijke
cyclocrosswedstrijd gehouden. De regen van de laatste dagen
en de vele ons voorgaande wandelaars, hadden dit pad in
een modderige bedoening herschapen, waar de ‘klauwen’ van
onze wandelschoenen maar weinig vat (grip) op hadden. ‘Alle
hens aan dek’ was nodig om niet uit te glijden, iets wat enkele wandelaars, zij het gelukkig zonder kleerscheuren, toch
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is overkomen. Eenmaal de top van de heuvel bereikt, werden
al onze inspanningen ruimschoots vergoed door prachtige,
panoramische vergezichten.
Vervolgens zetten wij onze tocht verder langs rustige, verharde en licht golvende wegen, richting het dorp Malonne. Dit
dorp heeft wereldbekendheid verworven door de aanwezigheid van Michelle Martin (ex-vrouw van Marc Dutroux) in het
plaatselijke nonnenklooster. Na het verlaten van de dorpskern
bereikten wij onze tweede rustpost, die gevestigd was in de
gebouwen van het ‘domein de Remonjou’. Deze rustpost was
veel te klein om de talrijke wandelaars die daar aankwamen
een behoorlijke rustpauze te bezorgen. De medewerkers daar
aanwezig, deden hun best, maar waren door de grote toevloed aan wandelaars bij momenten totaal overrompeld. Gelukkig kon mijn echtgenote een paar stoelen op de kop tikken
zodat wij op een normale manier onze innerlijke mens konden
versterken. De toegangswegen van en naar dit domein lagen
er op bepaalde plaatsen door ijs en rijmplekken spiegelglad
bij. Voorzichtigheid was dan ook geboden want een valpartij
is vlug gebeurd en met onze steeds ouder wordende knoken
kunnen wij dit missen als kiespijn.
Na het verlaten van deze rustpost ging de tocht verder langs
de westkant van Malonne, waar wij na een drietal kilometer
stappen, dwars door een groot bosmassief, het ‘Chateau de
Namur’ bereikten. Vlak naast dit kasteel bevond zich de derde
en laatste rustpost. Tijd om de dorstigen te laven, want van
wandelen kan men dorst krijgen. Dit was bij mij beslist het
geval. Een schuimend Leffebiertje was dan ook meer dan welkom. Wij hadden tijd op overschot, want de rest van de tocht
bedroeg amper nog 2,5 km.
Na deze aangename verpozing werd de tocht verder gezet
met een passage langs het imposante Chateau de Namur,
om kort daarna de ‘Citadel de Namur’ te bereiken. Deze historische citadel is het toeristisch paradepaardje van Namen en
is gelegen op een 100 meter hoge heuvel aan de samenvloeiing van Samber en Maas. Boven op de citadel heeft men een
prachtig panoramisch zicht op de stad en beide rivieren. Alle
gebouwen met bijhorende infrastructuur zijn beschermd werelderfgoed. Tekst en uitleg op tal van infopanelen geven een
overzicht van de rijke historische geschiedenis van de citadel.
Beslist een aanrader voor iedere bezoeker.
Vanaf dan ging de tocht in dalende lijn om kort daarna de
voorstraten van de stad en het Arsenal te bereiken. In de zaal
was het een drukte van jewelste en een in ellenlange rijen
aanschuiven om de gewenste consumpties te bekomen. Om
16.15 u. zijn wij naar het station gestapt om ons bij de rest van
de Molenstappers te voegen. Om 16.50 u. werd de terugreis
aangevat en na een overstap in Brussel-Zuid bereikten wij om
19.10 u. zonder problemen ons eindstation in Aalter.
Ieder was vol lof over deze uitstap en bijhorende wandeling.
Geoefende en minder geoefende stappers, ieder kwam er die
dag aan zijn trekken. Als fervent vogel- en natuurliefhebber
heb ik opnieuw van deze wandeling genoten, ondanks er op
deze tijd van het jaar in fauna en flora maar weinig te beleven
valt, want alles bevindt zich in winterslaap. De meeste vogels
zijn vertrokken naar meer zuidelijke oorden, en de standvogels die in ons land overwinteren, verblijven aan beschikbare
voederplaatsen. Dit was dan ook het geval voor enkele botvinken die hun kostje aan het zoeken waren op de resten van een
maïsveld. Het lenteaanvoelend weer liet zich her en der reeds
bemerken want een ijverige houtspecht was al druk bezig met,
door het hameren van zijn snavel op een boomstam, zijn territorium af te bakenen. Een winterkoninkje hoorde ik zingen in
de struiken van een boskant. Geen nood om deze natuurlijke
rust en stilte, want iedere streek en ieder jaargetijde heeft zijn
charme. Nog even geduld want de dagen zijn aan het lengen
en binnen enkele weken zal de lente zich aanmelden.
Bedankt, bestuursleden van de Molenstappers, om ons deze
reis aan te bieden, en bedankt, collega-medereizigers, voor
uw aangename gezelschap.
Toi, toi, tot de volgende maal!
Walter Vandevoorde

Hier is ‘t!
Gewest Gent: De Kuiëlzangers Merelbeke

Eerste levenslicht
De Kuiëlzangers Merelbeke waren in 1954 de eerste van een
drieluik, samen met De Vrije Vinkeniers in 1957 en De Zaterdagzangers in 1959. Enkel De Kuiëlzangers overleefden, de
andere twee maatschappijen sloten in 1973 de deuren.
Na lokaal ‘Astrid’ en vervolgens ‘De Rode Haan’ verblijven ze
sinds 1994 in huidig lokaal ‘De Vriendenkring’.
Huidig lokaal
De Vriendenkring is gelegen langs één van de langste steenwegen van Oost-Vlaanderen, nl. de Hundelgemsesteenweg
764. Dit grote café heeft ook een ingericht zaaltje, dat steeds
ter beschikking staat van de vinkeniers. Daar worden alle handelingen gesteld van inschrijving, prijsuitreiking... tot blijven
hangen.
Bij inschrijving wordt onmiddellijk een nummer uitgetrokken.
De bekendmaking van de uitslag en prijsuitdeling volgen
eveneens het gekende verloop van het gewest Gent, nl. “zo
snel mogelijk”.
Rudy Van Den Bulcke, een begrip in de vogelwereld, heeft
zich goed laten omringen door meerdere bestuursvrouwen
en vrijwilligsters. “Daardoor zijn de mannelijke deelnemers zo
braaf op de zettingen”, beweert hij.

liefhebbers met mobiliteitsproblemen is dit een aan te raden
reke. Hier worden alleen zondagzettingen betwist (alle ritten
van de Ronde); op andere tijdstippen gaan de zettingen door
in bijlokalen en een afgesloten parcours.
Weetjes
De Kuiëlzangers is momenteel één van de grootste maatschappijen van ons gewest en heeft zeer goede liefhebbers
en vogels in de rangen. Jaren geleden hadden ze, net als De
Pinte, het voorrecht om Roger en Christianne Pitteman-Hoste
in hun midden te hebben. Zij brachten meerdere nationale,
provinciale en gewestelijke titels naar de maatschappij. Het
vroegtijdige overlijden van beiden zette een domper op het
welvaren, maar liefhebbers zoals Joran Van Den Bulcke,
Roland Dhondt, Henry Mertens en anderen namen het roer
over, en met succes!
Heinde en ver waren ook Polke Segers en Jozef Van Durme
bekend als ambassadeurs voor de vinkensport.
De maatschappij is beroemd en berucht voor de soep na de
zetting en de sluitingsverrassing van de lokaalhouder. Merelbeke heeft een mooi palmares inzake het inrichten van gewestfeesten en -zettingen. Een goede raad: wie bij De Kuiëlzangers komt spelen, zegt best niet vooraf wanneer hij zal
thuis zijn!
Huidig bestuur
Marnix Reunes, Marcel Van Der Stichel, Dionysia Van Waerbeke, Rudy Van Den Bulcke, Arlette Verbeke, Linda Van Den
Bulcke, Sandra Van Der Stichel.
Lucien van Gent

Speelterrein
Het speelterrein is gelegen op 1 km van het lokaal, in de industriezone. Het is er zeer rustig op de zettingen, met een brede
betonbaan en parking in overvloed. U kunt er, bij wijze van
spreken, tekenen vanuit uw auto! Ook voor andersvaliden en

Personen die gehuldigd worden op de Algemene
Vergadering van 02.03.2014
Verdienstelijke bestuursleden 2014
Naam + voornaam

Geboortedatum

Lidnummer

V.D. Cruyssen Peter
28.10.1961
001809
				
V.D. Cruyssen Patrick
15.01.1955
001808
				
Adams Jacques
16.07.1944
000624
Cras Stefaan
25.03.1957
000627
Vercammer Rita
10.02.1939
000163
Verzelen Michel
22.10.1937
000635
Debusschere Georges
13.01.1935
005315
Verschoore Monique
04.12.1938
005458
De Boever Jonny
31.03.1944
000478
De Hullu Marc
11.08.1951
012414
Vandommele Norbert
04.05.1938
002745
Pruvoost Henri
03.04.1930
002747
Houthoofd Marcel
12.05.1938
002746
Kesteloot Luc
12.11.1945
002748
Deconinck Jean
15.10.1958
001087
				
Taghon Maurice
12.06.1938
004637
Claeys Norbert
13.02.1937
002271
Debruyne Jean-Pierre
11.04.1948
002262
Bruynooghe Daniël
12.11.1944
002277

Functie
25 jaar bestuurslid KM ’t Gezang van de Bottenhoek
Sint-Lodewijk-Deerlijk
25 jaar bestuurslid KM ’t Gezang van de Bottenhoek
Sint-Lodewijk-Deerlijk
30 jaar schatbewaarder De Dorpszangers Machelen
30 jaar bestuurslid De Dorpszangers Machelen
25 jaar schatbewaarder De Dorpszangers Machelen
30 jaar bestuurslid De Dorpszangers Machelen
25 jaar bestuurslid KM De Verenigde Liefhebbers Ardooie
25 jaar bestuurslid KM De Jonge Vinkeniers Emelgem
40 jaar bestuurslid KM De Roodborsten Tielt
25 jaar bestuurslid KM De Roodborsten Tielt
50 jaar voorzitter KM De Gildevrienden Izegem
25 jaar ondervoorzitter KM De Gildevrienden Izegem
25 jaar schatbewaarder KM De Gildevrienden Izegem
25 jaar bestuurslid KM De Gildevrienden Izegem
25 jaar bestuurslid KM De Vlaamse Leiezangers
Beveren-Leie
25 jaar bestuurslid KM De Paradijsvogels Poeke
50 jaar secretaris KM De Vlaamse Zangers Hooglede
40 jaar bestuurslid KM De Vlaamse Zangers Hooglede
30 jaar bestuurslid KM De Vlaamse Zangers Hooglede

Laureaten Ronde van Vlaanderen en Bondsprijs 2013

Grote Prijs Les Amis du
Pinson Spiere-Helkijn
Op woensdagen 7-14-21 mei en 4 juni gaat de Grote Prijs
Les Amis du Pinson door in lokaal Les Bourleurs, bij Nadine
en Marnick.
Er is 50 euro vooruit; het eindklassement op 4 speeldagen
bedraagt 200 euro in naturaprijzen.
Er is 1 bloem voor de eerste drie van het klassement, 1 bloem
aan de eerste wonende in Spiere-Helkijn en 1 bloem aan de
eerste van de maatschappij Les Amis du Pinson.
Op de zetting van 4 juni hebben we als eerste steunactieprijs
een vinkenkooi en voor iedereen een bloem. Ook dan gaat de
uitreiking van de prijzen van het klassement door.
Dit alles is in samenwerking met het gemeentebestuur van
Spiere-Helkijn. Iedereen is van harte welkom!

ASSEN: Vogel Jaco – Ignace Deweer – KM Eerlijk Duurt Langst Wakken – gewest Wakken – 10224 liedjes
PROMOTIE: Vogel Carlo – Rita Van Hoe – KM De Eikzangers Vosselare – gewest Aalter – 5807 liedjes
JUNIORS: Vogel Joepy – Guy De Spiegeleer – De Tabakvink Appelterre – gewest Ninove – 5006 liedjes
BONDSPRIJS: Vogel Tonny – Jurgen Vandekerckhove – KM De Vrijgezellen Eernegem – gewest Gistel – 4089 liedjes
Laureaat Vriendenkring: Vogel Witse – Roger Raes – KM Recht en Eerlijk Eernegem – gewest Gistel – 556 liedjes
Laureaat Kooienmakers: Wilfried Desmet – KM De IJzervink Boezinge – gewest Ieper

Huldiging ontslagnemende gewestleiders
Romain Van Eesbeke – eregewestleider van het gewest Ninove
Erik Deschuymere – eregewestleider van het gewest Kortrijk
Cyriel Seys – ontslagnemend gewestleider van het gewest Ingelmunster
Lionel Watteny – ontslagnemend gewestleider van het gewest Torhout

Huldiging innovatieve maatschappij
KM De Goudvink Beitem
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Olifanten spotten in
Luxemburg
We waren het tweede weekend van oktober in Luxemburg
voor een weekendtrip. Wanneer ik een stadsbezoek doe, plan
ik niet alleen de toeristische routes maar plan ik ook zelf natuurroutes dwars door de stad, waarvoor ik vooraf het internet
afschuim. Een goede planning is cruciaal als het om een kort
verblijf van enkele dagen gaat, want wat heb je eraan om rond
te dolen in een grote stad, zonder dat je weet wat je tegenkomt? Maar olifanten spotten in Luxemburg? Daar had ik niet
op gerekend!
Kamperen
Toen we aankwamen op zaterdag, net na de middag, op
een camping in Mamer, acht kilometer van Luxemburg-stad,
vroeg ik aan de receptie in mijn beste Frans of we daar konden kamperen voor twee dagen met mijn klein, oud, gepensioneerd caravannetje. De dame probeerde me dan maar in
het Duits te beantwoorden, maar ik hoorde al direct aan haar
tongval dat ze een Nederlandse was. Daarop antwoordde ik
haar dat ze het gerust in het “Vlaams” mocht zeggen... Waar
je ook komt, in Frankrijk, Duitsland of Luxemburg, bijna overal
lijken de campingeigenaars Nederlanders te zijn. Eens mijn
‘vanneke’ van elektriciteit voorzien was, vertrokken we gezamenlijk al meteen voor een historische stadswandeling naar
Luxemburg-stad.
Bezoek aan de bovenstad
Er zijn op die 2586 km2 dat Groothertogdom Luxemburg groot
is, evenveel verkeerslichten als in gans België, denk ik! Na talloze verkeerslichten, die zoals altijd meestal op rood springen
als je nadert, had ik eindelijk parking gevonden. Meteen word
je er ondergedompeld in de pracht en praal van de geschiedkundige monumenten en gebouwen.

Plotseling dook er hier en daar een olifant op in de binnenstad! Ja, inderdaad, het klinkt raar maar in Luxemburg waren
er een zestigtal olifanten te zien in de binnenstad. Natuurlijk
waren het geen echte olifanten maar prachtig beschilderde
olifantenbeelden, echte kunstwerken van de Elephant Parade!
Het was een openluchttentoonstelling voor het behoud van de
Aziatische olifant. Deze beelden waren versierd door lokale
beroemdheden. Deze kunstwerkjes zullen eind dit jaar geveild
worden voor dit goede doel.
We hadden eerst gekozen voor een wandeling in de bovenstad. Toen we in de vallei naar beneden keken, zagen we de
abdij van Neumünster, een abdij die na vernieling herbouwd
is in 1606. Momenteel wordt ze gebruikt als cultureel centrum
maar omstreeks 1980 werd ze nog gebruikt als mannengevangenis. We wandelden langs vele mooie tuintjes met bloemenperkjes, tot we aan de casemates kwamen.

Luxemburg is een oude vestingstad, gebouwd op een steile
rots. Wanneer je op het plein ‘Place de la Constitution’ staat,
zie je een prachtig monument ter ere van de gesneuvelde soldaten van W.O. I. Aan dat plein heb je een prachtig uitzicht
over een diepe ravijn en de Pont Adolphe. Die brug is gebouwd begin 1900 en was destijds de grootste spanbrug van
Europa met een spanwijdte van 85 meter en een hoogte van
42 meter. En als je dan naar beneden kijkt, zie je de prachtige
groene vallei van de Pétrusse, een klein riviertje.
De Kazematten zijn eigenlijk een wirwar van ondergrondse
gangen, in de rotsen, met talrijke kijk- en schietgaten. Wanneer je van de bovenstad naar de vallei kijkt, zie je eigenlijk
een rotswand vol met gaten, precies gruyèrekaas. De oudste
dateren van de 17de eeuw. Er blijft nu nog 17 km van de 23
km lange ondergrondse gangen over. Deze werden vroeger
gebruikt als schuilplaats en ook als verdedigingsgordel voor
de stad. Nu is er nog een deel opengesteld voor het publiek.
Via de prachtig gerestaureerde vestigingspoorten kwamen we
weer in de binnenstad terecht. Een deel van de stad is verkeersvrij gemaakt, zodat je ongestoord door de winkelstraten
kunt slenteren en ondertussen genieten van de prachtige gebouwen zoals het paleis van de Groothertog. Het is de enige
taak van het 400 manschappen tellende leger om de wacht
te houden aan de poorten van dit gebouw. Nu stonden er
verderop nog twee beschilderde olifantjes, waarschijnlijk om
hen te helpen. Toen de avond begon te vallen, zijn we na ons
stadsbezoek weer richting Mamer getrokken om er de nacht
door te brengen.

hele trip voor de boeg hadden, hebben we dit kasteel niet bezocht.
Langs de prachtige rotsformaties, die elk een naam kregen
zoals de preekstoel, de vogelbek, de perekop, enz., reden
we door het Müllerthal. Natuurlijk, zoals overal, kwamen we
in wegwerkzaamheden terecht, moesten we dus een omweg
maken en de geplande route een beetje aanpassen. Zo kwamen we in Beaufort terecht. In Beaufort zag ik een wegwijzer
staan naar een “château”. Als liefhebber van oude kastelen en
gebouwen kon ik het natuurlijk niet laten om deze wegwijzers
te volgen. Net buiten het dorp ging de weg steeds meer bergaf, tot we plots aan een hele grote burcht kwamen. Normaliter
staat een burcht op het hoogste punt van de streek maar dat
was hier dus niet het geval. Deze burcht was deels gerestaureerd en te bezichtigen. Er was aan deze burcht ook een heel
groot gebouw aangebouwd, die beide gebouwen verbindt met
een ophaalbrug. Het later gebouwde deel was opgetrokken
in renaissancestijl, volledig bemeubeld en nog te bezichtigen
met rondleiding, mits betaling, op bepaalde tijdstippen. Wij
hebben de burcht zelf bezocht. Deze burcht is prachtig gerestaureerd en als je wil kan je je reisgezellen daar nog eens
goed op de folterbank plaatsen of hun armen een beetje uitrekken, want al die toestellen zijn daar nog aanwezig. Indien
je wenst kan je ze ook nog eens in de kerker stoppen en aan
de ketting leggen.
Na ons bezoek werd ons nog een likeurtje aangeboden, waar
we, ondanks het vroege uur, toch lekker konden van genieten.
Deze kon je dan natuurlijk kopen, evenals talrijke flessen eau
de vie. Dan hebben we onze reis verder gezet naar de stad
van de abdij van Willibrordus, Echternach, net op de grens
met Duitsland. Daarna hebben we onze trip verder gezet richting Luxemburg-stad om aan een groene wandeltocht te beginnen midden in de stad.
Vallei van de Pétrusse
Je gelooft je ogen niet! Midden in de stad ligt die prachtige,
groene vallei. Een oase van rust en groen. Geen enkele Japanner liep hier beneden! Wat er natuurlijk wel bij kwam, door
het hoogteverschil, waren de honderden trappen, maar die
lastige karwei moesten we erbij nemen. In de zomer kan je
hier genieten van prachtige bloementaferelen en nu, in oktober, heerst er een waar kleurenpalet van herfstkleuren. Vanuit
de bovenstad heb je een trap die je meteen aan het startpunt
van een wandelroute brengt. We stapten beneden langs de
hoge verdedigingsmuur, die dateert van 1644, in de mooi aangelegde tuinen die we van bovenaf konden aanschouwen. Er
was een houten pad aangelegd met hier en daar een bank
om te genieten van de rust. Ondertussen was de zon door
de grijze wolken komen piepen en de lucht klaarde mooi op.
We wandelden langs de steile rotswand van de kazematten,
waar menige toeristen hun ogen de kost gaven, net zoals wij
de dag voordien. Het pad leidde ons langs de versterkingen
van de stad. Het is een wandelpad bovenop de stadsmuren,
zodanig dat we stilletjes aan weer naar een hoger niveau gingen. Langs het traject zelf staan er infoborden over wat er te
zien is en er was er zelfs eentje met een visuele uitleg over de
opwarming van de steden in gewone mensentaal, zodat het
toch nog leerrijk blijft voor de wandelaars. Nu konden we de
stad zien langs de andere kant, bovenop zijn rots, want er lag
alweer een diep dal tussen ons en de stadskern. Ondertussen
kwamen we langs een mooi pad, dat naast de oude spoorwegbrug lag, een eeuwenoude brug met grote bogen. Na een
kleine klimpartij kwamen we aan een oude stadspoort die
prachtig gerenoveerd was, evenals een vijftal hoge torens die
netjes in formatie staan. Hier waren ze nog een oude stadsmuur aan het herstellen.
Even later kwamen we weer volledig in de natuur terecht. We
kwamen aan de Kosakestee. Dit is een mooi pad met een
groot niveauverschil, die je door de bomen heen terug naar
de benedenstad leidt, alhoewel ik hier beter het woord “lijdt”
zou gebruiken... want langs dit pad lagen honderden trappen
en na al dat niveauverschil van voordien, was dit wel echte
corvee. Eindelijk beneden aangekomen, liepen we langs een
prachtig riviertje de oude benedenstad in. Schilderachtige taferelen van de oude stadsmuren en rotswanden konden we
nog even aanschouwen. Het ergste leek ons nog dat we weer
naar de bovenstad moesten gaan om aan onze wagen te geraken... Gelukkig was er daar een lift aan een ondergrondse
parking voorzien, die ons vijf verdiepingen hoger bracht naar
de bovenstad. Daar kwamen we aan het prachtige complex
van het ministerie van justitie terecht en ja hoor, alweer zagen
we onze prachtig beschilderde vriendjes staan met hun grote
oren, die gans de stad opfleurden.

Rondrit
De volgende ochtend was het nog frisjes. Daardoor hebben
we de wandeling van de vallei van de Pétrusse nog eventjes
uitgesteld en hebben we een rondrit gedaan.

Langs het kronkelende brede landschap reden we naar Larochette. Daar zijn er twee grote burchtruïnes uit de 12de eeuw.
Het kasteel dat na een brand in de 16de eeuw werd verwoest,
is gerestaureerd en kan bezocht worden. Daar we nog een

Moe maar tevreden na onze natuurwandeling van een vijftal
kilometer zijn we allen teruggekeerd naar de camping. Daar
hebben we ons nog een stevig avondmaal bereid om weer op
krachten te komen. Maar eens de avond viel, vielen onze blaffeturen vlugger dicht dan verwacht...
Na onze welverdiende nachtrust zijn we dan weer richting
België gereden, waar het vaste regenweer ons aan het opwachten was!
Frank De Meyer
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Mijn kweekervaring met
de goudvink
Enkele jaren geleden ging ik voor het eerst naar de tentoonstelling van De Paradijsvogels in Zulte.
Het was voor mij een ware openbaring om al die pracht en
praal aan siervogels te kunnen ontdekken. Ik was toen nogal
beperkt in mijn kennis van ornithologie omdat ik mij vooral
concentreerde op de kweek van mijn botvinken. Die dag echter veranderde er iets in mijn vogelwereldje. Ik zag daar een
vogel die mijn hart stal en brak. Dit was de vogel die ik wou
kweken en het was een waar prachtexemplaar. Het ging hem
over de bruinpastel goudvink. Niet enkel de pop, met haar
zachte, bleke bruine kleur, maar ook de man met de roze
borst, witte vleugelpennen en zijn zeer schattig bruin kopje,
trok mijn aandacht. Ik was verkocht...
Eerst was dit maar figuurlijk... Ik hoor mensen denken: waarom?? Het is toch makkelijk, je koopt jezelf zo’n koppel goudvinken, stopt deze in een volière en voilà... Neen, zo gaat het
niet in deze hobby. De eerste kink in de kabel, de kostprijs van
deze vogel. Nu, anno 2014, kunnen we zeggen dat de prijs
toch al iets gedaald is, maar in die tijd (een vijftal jaar geleden), waren de prijzen veel te hoog. 250 EUR voor een man,
200 EUR voor een pop. Aangezien mijn jonge leeftijd, waar ik
de prioriteit leg bij vrouw, kinderen, huisje, tuintje en hondje,
kon ik het mij niet permitteren om zomaar eens een 450 euro
uit te leggen voor wat goudvinken...
Ik wil hier het klagen niet inzetten, maar ik zie de tendens ook
bij de vele mutaties die we tegenwoordig kennen bij de botvinken. De prijzen swingen de pan uit en de jonge liefhebber
heeft het dikwijls heel moeilijk om toch iets te kunnen forceren
in onze hobby. Dit fenomeen zien we ook heel goed terug bij
onze vinken voor zangwedstrijden. Als we soms het internet
gaan afschuimen om eens wat ander bloed te vinden bij onze
vogels, dan gaat mijn goesting rap over. Botvinken met ‘mooie’
zang (althans dit wordt toch door iedere verkoper gezegd),
hebben toch een gemiddelde prijs van 300 en/of meer euro...
Om het eens met de reactie te zeggen van heel wat oudere
vinkeniers in de reke: 12.000 fr., ze zijn zeker zot... Dat is nogal duur eten de kilo! En dan, beste liefhebbers, wil ik het nog
niet hebben over de ‘topvogels’, vogels die tegen grote prijzen
verhandeld worden op het internet... Het gaat mijn petje te
boven. Onze prachtige hobby gaat ermee verloren. Dat is toch
mijn aanvoelen... Ik heb er geen enkel probleem mee om een
zuivere eigenkweekvogel aan te bieden of te vragen en daar
een schappelijke prijs voor te betalen. De verzorging die nodig
is om botvinken tot kweek te laten overgaan en de kweek op
zich (met aankoop van buffalo’s, pinkies, eivoer, e.d.) zijn geen
goedkope aangelegenheden. De prijs mag navenant zijn om
de kweker toch een vergoeding te geven voor zijn inspanningen (hoewel de meeste liefhebbers het toch nog doen voor de
liefhebberij en niet voor het geldgewin). Maar goed, het ging
hem niet over het financiële aspect van onze hobby, maar wel
over mijn kweek met de goudvinken.
Het eerste euvel van mijn kweek werd dan maar overwonnen
en ik startte met een gewoon koppel goudvinken. Wildkleurige
vogels, waarvan het mijn bedoeling was om toch een paar
jongen te kweken, hopend om die dan te kunnen ruilen voor
bruinpastel jongen en zo toch tot aan mijn droom te geraken...
Maar, dan kwam de aap uit de mouw, de kat op de koord of
had ik gewoon een kat in een zak gekocht?? Ik weet het niet,
maar tegen dat het effectieve kweekseizoen moest beginnen,
was ik al toe aan mijn tweede goudvinkenpop. De eerste pop
zat de eerste maand na aankoop vrolijk op de bovenste stokken in mijn volière. Ze was een echt fotomodel en poseerde
heel gewillig iedere keer ik in de volière kwam. Tot een maand
na aankoop... Zoals gewoonlijk ging ik ’s morgens vroeg mijn
dagelijkse portie nicotine door mijn longen jagen en daar
hoort natuurlijk een bezoekje aan de volière bij. De anders zo
trotse dame zat niet te poseren op haar stok, maar zat heel dik
in de eetbak, naarstig op zoek naar iets wat haar duidelijk kon
helpen. Ik ving de vogel uit en plaatste haar in een tentoonstellingskooi, maar alle hulp kwam te laat. Een keer blazen
tussen de pluimen en het verdict was al gevallen. Een rode
buik, met duidelijk zwarte strepen was te zien.
Naïef als ik was, ging ik op zoek naar een andere pop. Daar
leerde ik heel wat meer uit. Blijkbaar is de goudvink een vogel
die niet zo makkelijk in leven te houden is en daarom wordt
voor, tijdens en na de kweek nogal lustig rondgelopen met de
‘vogelapotheek’. Wanneer je iets verder gaat in het kweken
van vogels i.p.v. goudvinken, dan komen de woorden ‘ESB3’
en ‘Baycox’ heel vaak voor. Deze producten zijn antibiotica die
kunnen gebruikt worden om de darmflora en leverfuncties van
de vogel te ondersteunen (en ook langzaam kapot te maken).
Wanneer je de vogels gewoon maakt om deze medicatie op
te nemen, dan worden ze daar op den duur ook afhankelijk
van. Na een maandje in een volière zonder medicatie komt
het echter uit... Dan zit de pop dik op de eetbak en is ze na
een tijdje helemaal dood. Er is niets aan te veranderen, wat
ooit medicatie was, blijkt eigenlijk een langzaam vergif te zijn,
die de vogels nodig hebben om te kunnen overleven. Na een
tijdje is het ‘afkickverschijnsel’ zodanig groot dat de vogel gewoonweg sterft.
Dus, met andere woorden, een tweede pop werd aangeschaft
en zo kon ik toch het kweekseizoen aanvangen. Wat er bij
de goudvinken wel nog een groot nadeel is, is het koppelen.
De kweekman was eigenlijk al voor een stuk gekoppeld met
de ‘dode’ pop en aanvaardde de nieuwe pop niet!! Het was
dus eigenlijk een maat voor niets. De vogels leefden in vrede
samen in de volière, maar tot enige vorm van romantiek, laat
staan voorspel of effectieve daad, kwamen de vogels niet.
De vriendschap ging dus niet verder dan het delen van de
maaltijd (de vogels zaten redelijk veel broederlijk samen op
de eetbak) en het delen van een bad (eigenlijk gaat dit al ver
voor vriendschap, realiseer ik mij plots...). Met als resultaat dat
ik dat kweekseizoen gestart ben met twee goudvinken en het
geëindigd is met twee goudvinken...
Het tweede jaar dat ik goudvinken wou kweken, verliep ei-

genlijk een beetje op hetzelfde systeem als het eerste... De
pop stierf terug tijdens de winter, er werd een nieuwe pop gekocht, maar i.p.v. geen amoureuze verhouding, liet deze haar
jongen liggen toen ze pas geringd waren! Ik zag een lichte
vooruitgang in mijn kweeksysteem, want ik had toch al jongen
gezien, maar het resultaat was toch nog niet ideaal.
Zo sukkelde ik vier jaar lang met de kweek van goudvinken
en na vier kweekseizoenen had ik nog geen enkele goudvink
op stok gekregen... Ik ging de moed bijna opgeven, tot ik vorig
jaar naar de tentoonstelling voor Europese Cultuurvogels ging
te Gottem. De marktprijzen van de bruinpastel goudvinken
waren doorheen de jaren al flink wat gedaald en een vogel
trok mijn aandacht tijdens de verkoopshow op zondag. Het
was een bruinpastel man, gekweekt in Limburg door een toch
gerenommeerde kweker. Ik besloot om mijn kans te wagen
en eens de prijs te vragen. 125 EUR was het verdict... Ik twijfelde een hele tijd, belde mijn vrouw en sprak mijn verborgen
gedeelte in mijn portefeuille aan, de aankoop was een feit.
Fier als een gieter trok ik naar huis, met toch een beetje een
dubbel gevoel. Aan de ene kant was ik dolgelukkig met een
eerste bruinpastel goudvink op het erf, aan de andere kant
kwamen er vier jaar van ‘miserie’ terug naar boven... Ik zou het
erg vinden moest ik binnen een maand 125 euro oprapen uit
de volière. Het zou veel verdriet doen, niet emotioneel, maar
wel financieel...
Van mijn buurman mocht ik nog een pop halen bij hem om bij
de man te plaatsen. Ik ging een nieuw kweekseizoen tegemoet met twee koppels goudvinken. De man en de pop kwamen heel goed overeen en begonnen elkaar met veel liefde
te voederen. Het andere koppel verdween naar mijn vaders
volière en daar was het doodbijten van de jongen niet aan de
orde. Ik kweekte dit seizoen dan ook zes goudvinkenmannen
en twee goudvinkenpoppen. De poppen zijn beiden bruinpastel en vier van de zes mannen zijn split op bruinpastel. De
mannen en poppen mochten best gezien worden en speelden
toch al bij sommige tentoonstellingen een 90-tal punten.
Ik ben tevreden en ben nu toch al een stukje dichter bij het uitkomen van een droom van vijf jaar terug. Een eerste deel van
de droom is gerealiseerd. Ik heb al bruinpastelpoppen kunnen
kweken en volgend jaar probeer ik om ook mannen te kweken.
Ik schafte mij een splitman aan en deze zal gepaard worden
aan een bruinpastelpop. Met enig geluk zal het mij hopelijk dit
jaar lukken om bruinpastelmannen te kweken.
Ik vind het zeker de moeite waard om deze vogels te proberen
te kweken. Ik heb nog niets gezegd over het opkleuren van
deze vogels (want ze verliezen hun rood tijdens de rui) of het
tentoonstellen van deze vogels (want er zijn er eigenlijk wel
veel die deze vogels kweken en tentoonstellen), maar toch
vind ik het prachtige vogels blijven die niet alleen mijn, maar
vele volières voorzien van een fantastische kleurenpracht.
Kristof Meere

Nederlands, moeilijk te leren
Probeer het maar eens!!
Nederlands is (ook voor buitenlanders) moeilijk te leren, maar
weten we ook waarom? Na het lezen van onderstaand gedicht
is het jullie vast duidelijk.
Men spreekt van één lot en verschillende loten,
maar ’t meervoud van pot is natuurlijk geen poten.
Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten,
maar zult u ook zeggen: één kat en twee katen?
Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik: ik vloog.
Maar zeg nou bij wiegen beslist niet: ik woog,
want woog is nog altijd afkomstig van wegen,
maar is dan ‘ik voog’ een vervoeging van vegen?
Wat hoort er bij ‘zoeken’? Jazeker, ik zocht,
en zegt u bij vloeken dus logisch: ik vlocht?
Welnee, beste mensen, want vlocht komt van vlechten.
En toch is ik ‘hocht’ niet afkomstig van hechten.
En bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep,
evenmin zegt men bij slopen ‘ik sliep’.
Want sliep moet u weten, dat komt weer van slapen,
maar fout is natuurlijk ‘ik riep’ bij het rapen.
Want riep komt van roepen. Ik hoop dat u ’t weet
en dat u die kronkels beslist niet vergeet.
Dus: kwam ik u roepen, dan zeg ik ‘ik riep’.
Nu denkt u: van snoepen, dat wordt dan ‘ik sniep’?
Alweer mis, m’n beste. Maar u weet beslist
dat ried komt van raden, ik denk dat u ’t wist.
Komt bied dan van baden? Welnee, dat wordt bood,
en toch volgt na wieden beslist niet ‘ik wood’.
‘Ik gaf’ hoort bij geven, maar ‘ik laf’ niet bij leven,
dat is bijna zo dom als ‘ik waf’ hoort bij weven.
Zo zegt men: wij drinken en hebben gedronken,
maar echt niet: wij hinken en hebben gehonken.
’t Is moeilijk, maar weet u: van weten komt wist,
maar hoort bij vergeten nou logisch vergist?
Juist niet, zult u zeggen, dat komt van vergissen.
En wat is nu goed? U moet zelf maar beslissen:
hoort bij slaan nu: ik sloeg, ik slig of ik slond?
Want bij gaan hoort: ik ging, niet ik goeg of ik gond.
En noemt u een mannetjesrat nu een rater?
Dat geldt toch alleen bij een kat en een kater.
Je ziet, onze taal, beste dames en heren,
is, net zoals ik al zei, best moeilijk te leren!
ingestuurd door Willy Verthé

A.Vi.Bo.-vinkeniers beschikken over
één bondslidkaart per spelende vink.

Een uitstapje naar
dierenpark ‘De Zonnegloed’
in Oostvleteren
Op de vorige vergadering van de Vriendenkring werd er door
verscheidene liefhebbers geopperd dat ze met een ‘vinkenwritersblock’ te maken hebben. Ze zijn bijna volledig uitgeput in
het arsenaal dat onze vinkensport groot is. De meesten voelen het aan alsof alles over onze gevleugelde vrienden al gezegd is. Ze kunnen blijven artikeltjes schrijven over de kweek
van onze botvink in beschermd milieu, maar op de lange duur
is alles al gezegd geweest door de mensen van de Vriendenkring en ze zeggen bijna volmondig dat ze toch niet nog eens
moeten schrijven over hun volières en vinken. Natuurlijk is dit
niet zo, maar ik voel het ook aan alsof ik al heel wat van mijn
‘geheimen’ heb prijsgegeven.
We blijven er altijd van uitgaan dat onze vinken het hoofdaandeel van onze schrijfsels moeten zijn. Maar na het horen
van de spreker die namiddag (een journalist van de Krant van
West-Vlaanderen die heel begeesterd is door zijn job en er
dan ook prachtige anekdotes over kon vertellen) en het pleidooi van Walter Vandevoorde (die zegt bijna meer reacties te
krijgen op zijn ‘wandelartikels’), ging ik ook eens verder kijken
dan mijn neus lang is. Ik kwam dan eigenlijk terecht bij een
uitstapje dat we deze zomer hebben gedaan. Ik vertel eens
het relaas van een dagje uit met vrouw en kinderen.
Het begin van mijn verhaal moet je ergens situeren begin van
de ‘grote vakantie’. Ik hoor al veel mensen denken, jah, het
is weer die leraar... Grote vakantie alhier en aldaar... Ze hebben het toch allemaal goed, die leerkrachten!! Twee maanden
thuis in de zomer, wat een luxe... Ze moeten al maar 22 uren
presteren (en dan nog van 50 minuten...), ze zijn alle dagen
thuis om 16 u., blablabla... Oké, We hebben het goed als leerkracht, maar als je met twee in juli en augustus thuis bent,
dan duren die twee maanden toch ook heel lang (en ze zijn
ook duur). Vandaar dat we ergens half juli aan het nadenken
waren om eens een uitstapje te doen met onze kindjes. Liefst
niet te ver, want lange autoritten zijn nog niet zo ideaal voor
een kindje van 15 maand en natuurlijk liefst iets waar onze
kinderen van genieten EN waarbij mama en papa toch ook
kunnen genieten.
Vrouwlief is een grote liefhebber van het internet en kwam
plots op de proppen met een dagje ‘De Zonnegloed’ in Oostvleteren. Een zoo in de Westhoek, West-Vlaanderen... Natuurlijk hebben wij allemaal gehoord van de Zoo van Antwerpen,
Pairi Daiza (alwaar de panda’s van China volgend jaar zullen
toekomen – benieuwd of ze een strikje zullen aanhebben...)
en natuurlijk de Olmense Zoo (dankzij het televisieprogramma
Vinger aan de Poot op VTM), maar ik had nog nooit gehoord
van een West-Vlaams dierenpark, laat staan dat als ik aan
Oostvleteren denk er plots een leeuw of kameel in mijn gedachten zou schieten.
Maar goed, op een zeer zonnige vakantiedag ergens in augustus vertrokken we richting de Westhoek. De afrit Ieper
was al een eindje achter ons toen we ergens heel afgelegen
een klein landweggetje binnen sukkelden. Ik vroeg me echt af
waar we zouden belanden. Niets kon mij doen vermoeden dat
er tussen de akkers vol met maïs en de weilanden met zwartwit gevlekte koeien een dierentuin zou liggen met wilde, exotische dieren... De parking werd betreden, de buggy’s uitgehaald, het fototoestel rond de nek gehangen en de boterhammen verdwenen in de rugzak... Ik vreesde het ergste. Ik had
twee apen en een wilde kat verwacht, want het beginuitzicht
was niet zo spectaculair als ik mij had voorgesteld. Het ingangsticket werd door mij met een beetje tegenzin betaald en
we konden doorgaan naar een oude loods. Aldaar werden we
verwelkomd door een ara. De loods was prachtig herbouwd en
beetje bij beetje moest ik al mijn startindruk beginnen herzien.
Ik werd benieuwd naar wat er zich nog verder op deze boerderij zou bevinden.
De wandeling werd bepaald door de kindjes en zo begonnen
we eraan. De eerste dingen die we tegenkwamen, waren enkele volières met uilen en met kleine aapjes. Het begon dus
eigenlijk heel goed voor de papa. Als vogelliefhebber heb ik
een grote voorkeur voor roofvogels en uilen. Het is mijn droom
om later een dag- of nachtroofvogel in mijn bezit te hebben.
Dit om deze handtam te maken en/of om mee te jagen. Als
er ooit iemand van de lezers van het A.Vi.Bo.-blad een uiltje
te veel heeft, dan mag hij mij altijd contacteren. Maar genoeg
over mijn dromen voor later. Terug naar het heden. We zetten
onze wandeling verder en werden meteen doorgestuurd naar
de ‘nieuwe’ verblijfplaats van de Europese oehoe. Dat was een
zeer grote wandelvolière waar we letterlijk tussen deze grote
roofvogels konden lopen. Onze dochter was een beetje bang
om tussen deze reuzengrote vogels te lopen, maar onze zoon
(hopelijk wordt hij net als de papa een grote vogelliefhebber)
wou direct uit de buggy. Ik kon hem nog maar net tegenhouden om de uilen niet te strelen. Ik wou echter ook niet dat
deze beesten mijn zoon als een lekker piepkuikentje zouden
aanzien en hield hem vanaf dan stevig bij de hand.
We stapten verder en kwamen aan bij de geredde huisdieren.
De Zonnegloed is dan ook in eerste instantie een opvangplaats voor dieren. Zij werken nauw samen met enkele natuurbeheerders en dierenreddingsorganisaties, bijvoorbeeld
Stichting Aap in Nederland. Deze organisaties redden sommige exotische en minder exotische dieren van mensen die
er niet goed zorg voor dragen. Deze worden dan verder geplaatst bij mensen die er wel goed zorg voor dragen, zoals
De Zonnegloed. De hangbuikvarkens (waar we eigenlijk niet
zo ver voor moesten rijden, want ik heb er zelf twee lopen
in mijn tuin), kalkoenen, kippen, hamster, konijnen, geitjes en
een Dexterkoetje (een minikoe) kwamen we op onze wandeling tegen.
De zalig warme middagzon stond bijna op zijn hoogste punt
toen we beslisten onze picknick boven te halen.
(zie vervolg blz. 6)
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Een uitstapje naar
dierenpark ‘De Zonnegloed’
in Oostvleteren 

(vervolg van blz. 5)

De sandwiches werden door de kindjes en onszelf in een
sneltempo verorberd en het koele drankje werd ook smakelijk
naar binnen gewerkt. Eventjes genieten van de natuur en dit
maar op een uurtje afstand van ons huis. Wij wonen nu ook
redelijk in een natuurstreek, maar thuis is het toch nog altijd
anders... Natuurlijk waren we gekomen om dieren te bekijken
die niet zo courant in onze streek rondlopen. Onze namiddag
kwam op gang en we slenterden verder naar de dieren. We
waren nog niet zo lang weer op weg toen wij bij onze eerste exoten van de dag kwamen. Plots stonden we met onze
buggy’s oog in oog met lama’s en kamelen. Akkoord, lama’s
zie je nogal eens gauw in ons straatbeeld, maar tweebultige
woestijnreuzen kom je niet zo snel tegen. De twee ‘schepen
van de woestijn’ kwamen traag naar ons toe gewandeld en het
eerste wat mij opviel – in plaats van hun twee bulten – waren
de enorme voetkussens waarop deze beesten lopen. Dit zorgt
voor een goede verdeling van hun gewicht en zo lopen ze
natuurlijk veel makkelijker over het mulle zand.
De kinderen waren danig onder de indruk en ik moet zeggen
dat het bij mij toch ook begon te dagen dat we niet op een of
andere gewone kinderboerderij waren terechtgekomen. Toen
was het nadien toch nog even papa-tijd... Heel leuk was het
voor mij om ook de roofvogels tegen te komen. Buizerds, valkjes en een grote Amerikaanse zeearend waren voor mij toch
wel het hoogtepunt van de dag. Prachtige vogels die ik later
van tijd zeker nog in mijn bezit zou willen hebben en/of zelfs
kweken. Ik kijk echt uit naar de dag dat ik zo’n roofvogel in mijn
bezit kan hebben (vinkeniers die hierover meer info hebben,
kunnen mij altijd mailen hieromtrent), om eventueel op valkenjacht te gaan of gewoon om deze dieren te kunnen kweken en
om zo’n vogel handtam en jachtklaar te maken... Een droom
die ooit wel eens realiteit zou kunnen worden. Maar, moeder
de vrouw is van mening dat deze vogels nog te gevaarlijk zijn
voor onze kinderen en ik toch iets meer tijd zou moeten hebben dan ik nu heb... Misschien moet ik haar wel eens gelijk
geven (vertel het maar niet verder...).
Maar goed, na veel gekwijl bij deze prachtige roofdieren ging
onze tocht verder. We kwamen van de roofvogels terecht in
een klein stukje Afrika op West-Vlaamse grond. Een heuse
weide, waar normaal koeien en paarden zitten, wordt hier
bevolkt door zebra’s, gnoes en prachtige struisvogels en
emoes... Een ware pracht om zo’n stukje safari te kunnen
meemaken in ons landje. Denk het dorre gras weg en vervang
het door prachtig groen, denk niet aan baobab-bomen maar
aan knotwilgen, en zo verkrijg je het beeld dat wij hadden.
Echt heel leuk om dit te zien gebeuren...
De zebra’s lagen achter ons en we kwamen een omgebouwde
hangaar tegen. In de hangaar geen kippen of varkens, zoals
je zou verwachten van een West-Vlaamse boerderij (of een
weedplantage zoals in de Eén-serie Eigen Kweek), maar een
heus allegaartje van kleine (geredde) aapjes, slangen, spinnen, stokstaartjes,... Kleine, voornamelijk exotische dieren die
meestal in huis gehaald worden wegens hun schattigheid als
ze klein zijn, maar wanneer ze wat groter worden niet meer
passen in het huishouden. Ik kan hier ook een hele speech
beginnen afsteken dat dieren geen wegwerpvoorwerpen zijn
en dat je goed moet nadenken voor je een huisdier in huis
haalt, maar dit zijn dingen die een echte vogelliefhebber wel
weet. Ook onze vinkjes hebben dagdagelijkse verzorging nodig en mensen die anders beweren, zijn het ook niet waard
om deze dieren te houden. Elk dier, groot of klein, exotisch
of niet, heeft recht op een allerbeste verzorging en het is een
dagelijkse must om met je dieren bezig te zijn, anders zou je
beter spelletjes spelen op de computer.
Het avontuur voor onze kinderen was nog niet helemaal gedaan. Een kinderboerderij zou geen kinderboerderij zijn als ze
ook niet konden genieten van een ritje op de rug van een pony.
Heel leuke, tamme pony’s vonden het heel leuk om kinderen
te vervoeren. Een ritje op de pony was een hele belevenis
voor Jits (onze dochter van 3,5 jaar) en zo kon ze bijna haar
mama overtuigen om er ook eentje te kopen om onze weide te
onderhouden. Maar, zo’n vaart zal het niet lopen...
Natuurlijk wil ik jullie ook niet onthouden wat er van natuurlijke,
inlandse pracht is in die streek. Ondanks de warme augustusdag hoorde ik nog een paar vinkjes fluiten in de prachtige
natuur die het park omringt. Ook mussen kwamen weelderig
zoeken naar kruimeltjes toen we onze boterhammen aan het
opeten waren tijdens de middag. De merels floten vrolijk in de
dichte struiken en de kraaien en eksters waren (zoals overal)
eveneens heel talrijk aanwezig. Een specht was enkele meters verder goed hoorbaar aan een boomstam aan het tikken,
wilde konijntjes waren er ook heel veel (aangezien de vele
holen die we tegenkwamen) en bij het uitstappen van de auto
zag ik ook nog een Vlaamse gaai op een weidepaaltje zitten...
Al bij al kunnen we zeggen dat we toch heel veel dieren hebben gezien en ontmoet die dag. Het is een hele belevenis om
al deze pracht en praal te zien en dit op een uurtje rijden. Verre
vakanties hoeven eigenlijk niet en als je eens goed je oren en
ogen opendoet, dan is er hier in België ook een hele mooie
natuur te vinden. Het is de moeite waard om eens een dagje
erop uit te trekken met jullie kinderen of kleinkinderen naar dit
klein, maar uiterst gezellig (en betaalbaar) kinderboerderijtje
en dierenparkje in de Westhoek.
Kristof Meere

Horen, zien en zwijgen
Hoor geen kwaad;
zie geen kwaad;
zeg geen kwaad;
en de belangrijkste zijn ze vergeten:
DOE geen kwaad!

Philippe Dewaele

Vinkensport
in andere landen (deel 2)
In een vorige bijdrage had ik het over landen waar net zoals bij
ons met botvinken wedstrijden worden gehouden. Lang, veel
te lang gingen we ervan uit dat dit grotendeels een Vlaamse
aangelegenheid was. Sporadisch had men het ook over wedstrijden in Wallonië, Duitsland en Nederland. Maar toen Europa ons de wetten begon voor te schrijven, waren we als Vlamingen in het grote geheel met onze zogenaamde Vlaamse
hobby weinig van tel.
Nu stel ik vast dat het vinkenieren geen Vlaamse hobby is,
maar wellicht overal in Europa wordt beoefend. Los van elkaar
en op een totaal verschillende speelwijze worden botvinkzangwedstrijden gehouden in: Vlaanderen, Wallonië, Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Spanje. In mijn vorige bijdrage
daaromtrent documenteerde ik dit alles met de nodige foto’s.
In mijn niet aflatende zoektocht naar ongekende dingen, vond
ik intussen een filmpje van een vinkenzetting te Portugal (zie
foto).

Dit alles vinden, vraagt wat tijd en geduld, want als je op de
site van You Tube ‘botvink’ intikt, raak je niet veel verder dan
enkele foto’s van vinken of vinken met wildzangen. Het is beter
wanneer ik de Latijnse naam ‘Fringilla coelebs’ gebruik.
Het wordt pas interessant wanneer je de Latijnse naam met
de naam van de vink eigen aan het land intikt. Jammer genoeg moest ik vaststellen dat dit niet zo is als ik ‘botvink’ en
‘Fringilla coelebs’ intik. Een vinkenzangwedstrijd vind ik alleen
als ik ‘vinkenzangwedstrijd’ intik, moeilijk te vinden voor buitenlanders. Trouwens, de filmpjes zijn maar magertjes en in
onze rangen zijn er zeker die er betere op kunnen plaatsen.
Ik zocht en vond dan ook de benaming van de botvink in verscheidene landen en deze zijn: Afrikaans = grijskoppie; Albanië = Zboraksi; Kroatië = Zeba; Denemarken = Bogvinke; in
het Esperanto = fringo; Estland = Metsvint; Finland = Peippo;
Frankrijk = pinson des arbres; Duitsland = Buchfink; Hongarije
= Erdel pinty; IJsland = bokfinke; Ierland = Ri Rua; Italië =
Frinquello; Litouwen = kikilis; Luxemburg = poufank; Malta =

spansun; Noorwegen = bokfink; Polen = zieba; Portugal = Tentilhao; Romeins = Cinteza; Spanje = Pinzon vulgar; Zweden =
Bofink; Turkije = Ispinoz.
Met die woorden, al dan niet samen met de Latijnse naam van
onze vink, kwam ik uit op leerrijke filmpjes en ja, zelfs vinkenzangwedstrijden in ons onbekende landen. Al surfend stootte
ik geregeld op kooien met een vink erin, ook Italië en Turkije
vallen daaronder.
Daar waar de vinkenkooi in Vlaanderen geëvolueerd is tot
een pareltje van vindingrijkheid en maximaal comfort voor de
vogel, beperken de vinkeniers in andere landen zich tot een
soort kooitje dat gebruikt werd toen het nog mocht om er lokvogels in te huisvesten. Die kleine kooitjes, in verhouding tot
de onze, worden afgedekt met een witte doek om te vermijden
dat ze door de aanwezige vinkeniers gestoord zouden worden
tijdens de wedstrijd.

Zulke kooitjes vond ik terug in landen zoals Duitsland, Portugal, Italië en zelfs Turkije. Er zijn jammer genoeg nog landen
te gaan... maar hun gebruikte lettertype is niet op het klavier
van mijn computer terug te vinden.
Hoewel we als vinkeniers niet op handen worden gedragen
door de mensen die zweren bij de vrijheid van vogels, zijn
onze gekweekte vinken stukken beter af dan deze in sommige buurlanden. En! De overal geldende Europese wetgeving waar in Vlaanderen zo nauw op wordt gelet? Wel, ik heb
weinig geringde vinken gevonden in de andere Europese landen...
Mijn zoektocht gaat verder en bijtijds, als er nieuws is, zal ik
verslag uitbrengen in ons blad. Ook enig nieuws van uwentwege is hier altijd welkom. Want twee weten meer dan één en
als we met velen zoeken...
Marnix Desmet

Kampioenenviering bij KM De Vrijbosvink Langemark

De viering van koning en kampioenen ging door op zondag 17
november 2013. Vooraf was er een H. Mis voor de overleden
leden van De Vrijbosvink.
Daaropvolgend hadden we een maaltijd en de viering van koning en kampioenen. Als koning hadden we André Top met
vogel Marco, eerste kampioen was Frank Huyghe met vogel
Jukte, tweede kampioen was Gilbert Staelen met vogel Amina

en vrouwelijke kampioene Mireille Crombez met vogel Twister. José Gryson werd seniorkampioen met vogel Jantje, 50%
kampioen was Roland Decaestecker met vogel Spokkie en de
titel 40% kampioen ging naar Alain Dewulf met vogel Missi.
Op onze viering waren ook onze eregewestleider André Vanlede, de gewestleider en de echtgenote van Raphaël Claeys
aanwezig!
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VOSSELARE, KM De Eikzangers

Gewestkampioenschap van
het gewest Aalter
Op zondag 18 mei richten wij het gewestkampioenschap in
van het gewest Aalter. De Paradijsvogels uit Poeke moesten
dit jaar verstek geven bij gebrek aan een feestzaal. Wegens
de verkiezingen zijn er reeds een week vooraf geen zalen beschikbaar in Aalter. Zo schuiven wij, als Eikzangers, een bank
vooruit. Wij zullen uiteraard ons uiterste best doen om er een
mooie zetting van te maken zoals vorig jaar bij De Nieuwe
Boomgaardzangers Aalter.
Er kan ingeschreven worden vanaf zaterdagnamiddag. Wij rekenen dan ook op het vast inschrijvingsteam voor de gewestzetting. Op zondag wordt er ook nog ingeschreven.
Een vlotte prijsdeling is, zoals in het verleden, gewaarborgd.
We verwachten dan ook een talrijke opkomst, want op deze
dag worden alle gewesttitels verspeeld. Alle deelnemers worden gehuldigd op het gewestfeest, mits deelname aan het
feestmaal (zie gewestreglement).
Er werd voor de gelegenheid ook gezorgd voor een prachtig
speelterrein, rustig, ruim en gemakkelijk bereikbaar.
Dus liefhebbers, niet getwijfeld, er is die dag maar één zetting voor het gewest. Allen naar Vosselare! De Eikzangers
verwachten u, evenals het gewestbestuur, het is voor hen ook
een beloning voor het vele geleverde werk.
Walter Telier

‘Ontvreemde vinken’
Zoals vermeld in het verslag van de Raad van Bestuur dd.
02/05/2009 zullen, gezien de toename van ontvreemding van
vinken bij onze leden, op hun vraag gegevens (eigenaar en
ringnummers) in ons officieel orgaan vermeld worden onder
de rubriek ‘Ontvreemde vinken’.
In elk geval moet klacht neergelegd worden bij politie. Het verdere onderzoek moet overgelaten worden aan de bevoegde
plaatselijke politiediensten.
Ontvreemde vinken
gewest Gavere
Roger Rottier: 10 C BOF 379212 010
11 D AVB 001272 003
11 D AVB 001272 004

Gildeleven
BEVEREN-LEIE, De Kon. Vlaamse Leiezangers

Op vrijdag 28 februari en zaterdag 1 maart 2014 gaat vanaf 18
u. een conservenkaarting door ten voordele van onze maatschappij, in de Kernelle, Kerkdreef 23 te Beveren-Leie.
De inleg bedraagt 1,25 euro en drank is niet verplicht.
Tevens worden op deze avonden de kalenders, bondskaarten
en inschrijvingsbriefjes voor 2014 uitgedeeld.
Langs deze weg nodigen wij alle leden, familie en vrienden uit
om eens een kaartje te komen leggen. Ook alle vinkeniers van
onze buurtmaatschappijen zijn van harte welkom.

SINT-ELOOIS-VIJVE, De Statiezangers

Op zaterdag 1 maart 2014 gaat om 19 uur onze 25ste manillen
prijskaarting, Grote Prijs Freddy en Lieselot Verleyen, door in
de Linde, Koekoekstraat te St.-Eloois-Vijve.
Er wordt 320 euro verdeeld in 2 reeksen van 195 euro en 125
euro. De inleg bedraagt 1,25 euro.
Iedereen is van harte welkom!
Het bestuur

JONKERSHOVE, De Sparrevink

Op zaterdag 1 maart 2014 gaat vanaf 17 uur onze grote groentekaarting door t.v.v. onze maatschappij, in het nieuwe lokaal
Sportcafé Extra Time, Sporthal, Jonkershovestraat 103A te
Houthulst.

GEWEST TORHOUT

Op zondag 9 maart 2014 gaat om 9 uur stipt een zangvoordracht door, in het zaaltje van lokaal De Gouden Leeuw.
Bij deze worden alle afgevaardigden, gewestelijke zangkeurders, bestuursleden en leden uit ons gewest uitgenodigd op
deze boeiende voordracht.

LIEDEKERKE, KM De Verenigde Vinkeniers

Eetfestijn 2014
Langs deze weg wil het bestuur alle leden, vinkeniers en sympathisanten bedanken voor de zeer massale opkomst op ons
eetfestijn.
Het juiste gewicht van de 2 korven was 15 kg en 98 gram.
De winnares is mevr. De Moortel uit Roosdaal (15,100 kg). De
tweede winnaar is dhr. Roger Plattiau uit Ternat (15,092 kg).
Van hartel proficiat!
We willen ook vooral iedereen bedanken die een handje kwam
helpen: Steven V.S., Dany, Fernand, Francky, Marie Rose, Rudolf, Pierre, Jean, Margo, Joyco, François, Willy, Gerarda, Patricia, Marc Verloes, Marielle, Els, Marc Maes, Noël, Richelie,
Tiffany en Wilfried.
Wij wensen alle leden en vinkeniers alvast een goed speelseizoen toe!
De schatbewaarder, S. Thomas

GELUVELD, KM De Blauwbekken

Uitslag gratis steunactie boterkaarting van 14 & 16 februari ’14
1. 316
2. 525
3. 828
4. 172
5. 583
6. 434
7. 605
8. 951
9. 459
10. 877
11. 1038
12. 261
13. 144
14. 109
15. 225
16. 912
17. 382
18. 1070
19. 790
20. 350
21. 733
22. 629
23. 487
24. 1003
25. 768
26. 848
27. 674
28. 992
29. 561
30. 247
De prijzen zijn af te halen bij Marcel Reynaert, Menenstraat 68
te Geluveld, iedere zaterdagvoormiddag van 10u. tot 12 u., tot
1 april 2014.

DEINZE, KM De Durvers

Uitslag botvinkententoonstelling van 9 februari ’14
Wildkleur in vinkenkooi (33): 1. Francis Soenen, Gits, 94 p. - 2.
Norman Van Schandevijl, Denderhoutem; 93 p. - 3. Patrick Devriese, Meulebeke, 92,75 p. - 4. Patrick Devriese, Meulebeke,
92,50 p. - 5. Monique Lippens, Deinze, 92,25 p. - 6. Martin Van
Quaethem, Nevele, 92 p. - 7. Francine De Ketelaere, Deinze,
91,60 p. - 8. Monique Lippens, Deinze, 91,10 p. - 9. Francis
Soenen, Gits, 91 p. - 10. Francis Soenen, Gits, 90,80 p. - 11.
Marc Willemyns, Tielt, 90,80 p. - 12. Martin Van Quaethem,
Nevele, 90,75 p. - 13. Rudi Roeland, Erembodegem, 90,60 p.
- 14. Norman Van Schandevijl, Denderhoutem, 90,45 p. - 15.
Walter Telier, Nevele, 90,25 p. - 16. Marc De Wilde, Aalst, 90,10
p. - 17. Rudi Roeland, Erembodegem, 90 p. - 18. Freddy Van
De Putte, Deinze, 90 p. - 19. Francine De Ketelaere, Deinze,
90 p. - 20. Marc Willemyns, Tielt, 89,90 p. - 21. Marc De Wilde,
Aalst, 89,75 p. - 22. Jhony Van Daele, Beveren-Leie, 89,60 p.
- 23. Louis Pauwels, Erembodegem, 89 p. - 24. Patrick Devriese, Meulebeke, 88,50 p. - 25. Jhony Van Daele, Beveren-Leie,
88,35 p. - 26. Rudi Roeland, Erembodegem, 88,30 p. - 27.
Walter Telier, Nevele, 88,15 p. - 28. Louis Pauwels, Erembodegem, 88,10 p. - 29. Jhony Van Daele, Beveren-Leie, 87,60
p. - 30. Walter Telier, Nevele, 87,55 p. - 31. Louis Pauwels,
Erembodegem, 87,50 p. - 32. Louis Pauwels, Erembodegem,
87,20 p. - 33. Jean-Paul De Waele, Deinze, 87 p.
Mutatie in vinkenkooi (15): 1. Martin Van Quaethem, Nevele,
94 p. - 2. Marc De Wilde, Aalst, 93 p. - 3. Martin Van Quaethem,
Nevele, 92,50 p. - 4. Marc De Wilde, Aalst, 92,25 p. - 5. Marc
De Wilde, Aalst, 92 p. - 6. Martin Van Quaethem, Nevele,
91,95 p. - 7. Jhony Van Daele, Beveren-Leie, 91,81 p. - 8. Patrick Devriese, Meulebeke, 91,50 p. - 9. Francis Soenen, Gits,
90 p. - 10. Monique Lippens, Deinze, 89,10 p. - 11. Lutgarde
Vermeulen, Deinze, 88,70 p. - 12. Martin Van Quaethem, Nevele, 88,50 p. - 13. Freddy Van De Putte, Deinze, 88 p. - 14.
Freddy Van De Putte, Deinze, 87,90 p. - 15. Jean-Paul De
Waele, Deinze, 87,50 p.
Wildkleur in tentoonstellingskooi (24): 1. Francis Soenen, Gits,
94 p. - 2. Marc De Wilde, Aalst, 93 p. - 3. Francis Soenen, Gits,
92,50 p. - 4. Francis Soenen, Gits, 92,25 p. - 5. Francis Soenen, Gits, 92 p. - 6. Patrick Devries, Meulebeke, 91,75 p. - 7.
Martin Van Quaethem, Nevele, 91,50 p. - 8. Patrick Devriese,
Meulebeke, 91,30 p. - 9. Freddy Van De Putte, Deinze, 91 p. 10. Marc Willemyns, Tielt, 90,50 p. - 11. Patrick Devriese, Meulebeke, 90,05 p. - 12. Martin Van Quaethem, Nevele, 90 p. - 13.
Martin Van Quaethem, Nevele, 90 p. - 14. Jhony Van Daele,
Beveren-Leie, 89,90 p. - 15. Jhony Van Daele, Beveren-Leie,
89,75 p. - 16. Marc De Wilde, Aalst, 89,50 p. - 17. Jhony Van
Daele, Beveren-Leie, 89,25 p. - 18. Patrick Devriese, Meulebeke, 89,05 p. - 19. Marc Willemyns, Tielt, 89 p. - 20. Francine De Ketelaere, Deinze, 89 p. - 21. Martin Van Quaethem,
Nevele, 88,75 p. - 22. Martin Van Quaethem, Nevele, 88,50
p. - 23. Marc Willemyns, Tielt, 88,25 p. - 24. Patrick Devriese,
Meulebeke, 88,05 p.
Mutatie poppen in tentoonstellingskooi (29): 1. Marc De Wilde,
Aalst, 94 p. - 2. Marc De Wilde, Aalst, 93 p. - 3. Marc Willemyns, Tielt, 92,50 p. - 4. Martin Van Quaethem, Nevele, 92,35
p. - 5. Martin Van Quaethem, Nevele, 92,25 p. - 6. Francis Soenen, Gits, 91,95 p. - 7. Freddy Van De Putte, Deinze, 91,75 p.
- 8. Marc De Wilde, Aalst, 91,45 p. - 9. Francis Soenen, Gits,
91,25 p. - 10. Freddy Van De Putte, Deinze, 90,85 p. - 11. Francis Soenen, Gits, 90,50 p. - 12. Martin Van Quaethem, Nevele, 90,25 p. - 13. Martin Van Quaethem, Nevele, 90 p. - 14.
Marc Willemyns, Tielt, 90 p. - 15. Patrick Devriese, Meulebeke,
89,60 p. - 16. Marc De Wilde, Aalst, 89 p. - 17. Freddy Van De
Putte, Deinze, 89 p. - 18. Freddy Van De Putte, Deinze, 88,75
p. - 19. Marc De Wilde, Aalst, 88,70 p. - 20. Jhony Van Daele,
Beveren-Leie, 88,45 p. - 21. Francine De Ketelaere, Deinze,
88,35 p. - 22. Marc De Wilde, Aalst, 88,25 p. - 23. Martin Van
Quaethem, Nevele, 88,15 p. - 24. Jhony Van Daele, BeverenLeie, 88 p. - 25. Freddy Van De Putte, Deinze, 88 p. - 26. Jhony
Van Daele, Beveren-Leie, 87,50 p. - 27. Martin Van Quaethem,
Nevele, 87,50 p. - 28. Jhony Van Daele, Beveren-Leie, 87,45
p. - 29. Jhony Van Daele, Beveren-Leie, 86 p.
Mutatie man in tentoonstellingskooi (9): 1. Marc De Wilde,
Aalst, 94 p. - 2. Francis Soenen, Gits, 93 p. - 3. Marc Willemyns, Tielt, 92,50 p. - 4. Martin Van Quaethem, Nevele, 92 p. 5. Martin Van Quaethem, Nevele, 91,50 p. - 6. Francis Soenen,
Gits, 91 p. - 7. Martin Van Quaethem, Nevele, 90 p. - 8. Martin
Van Quaethem, Nevele, 89 p. - 9. Martin Van Quaethem, Nevele, 88 p.

GEWEST AVELGEM

Verslag gewestvergadering van 9 februari 2014
Deze vergadering ging door in het lokaal van De Moedige
Zangers Avelgem. Na wat geschuif met stoelen en tafels kon
iedereen plaats nemen en opende de gewestleider de vergadering. Op het verslag van de vorige vergadering waren er
geen opmerkingen, dus konden we overgaan tot de dagorde.
Registerbladen en samenvattingen ervan werden per maatschappij afgegeven, alsook de lijsten met leden die enkel over
een groen register beschikken. Steeds meer maatschappijen
maken gebruik van het Admin programma A.Vi.Bo. Enkele
foute ringnummers op registers kwamen hierdoor aan het licht.
De gewestleider zal aan de hand van de ledenlijsten 2 euro
per lid storten aan A.Vi.Bo. Dit bedrag zal met de afrekening in
maart doorgerekend worden aan de maatschappijen.
Paspoorten werden afgetekend en foto’s afgegeven voor diegenen die een nieuw paspoort nodig hadden. Bij rondvraag
bleek dat alle maatschappijen vertegenwoordigd zullen zijn
op de Algemene Vergadering op 2 maart te Waregem. De gewestleider deed ook een oproep om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn op de vergadering te Zwevegem-Knokke in februari.
Op deze vergadering zullen ook andere gewesten aanwezig
zijn. De leiding is in handen van de beheerraad.
Bij nazicht en ondertekening van de maatschappelijke kasboeken bleek alles in orde. De gewestleider doet enkel controle op de ondertekening. De juistheid van het kasboek nagaan,
is de taak van de bestuursleden die mee hebben ondertekend.
Aanpassing gewestreglement: vanaf dit jaar zal het clubkampioenschap verspeeld worden op de tweede zondag van de
maanden mei, juni en juli. Het licht werd op groen gezet voor
de druk van de gewestkalender; dit betreft 500 exemplaren.
Volgend jaar zullen er minder bondskaarten worden aangevraagd door het gewest. Verschillende maatschappijen zaten
dit jaar met een overschot, samen goed voor ongeveer 70
exemplaren.
De plaats en data van de volgende vergadering werden meegedeeld. Daarna werd iedereen een behouden thuiskomst
toegewenst.

GEWEST BRUGGE

Verslag gewestvergadering van zondag 9 februari 2014
Om 9.30 uur opende de gewestleider deze vergadering met
een welkomstwoord en een dankwoordje aan alle maatschappijen omdat ze talrijk aanwezig waren op de vergadering van
januari ll. Zodoende heeft ons gewest de uitnodiging van de
Raad van Bestuur positief beantwoord; zo zou het altijd moeten zijn.
Het verslag van de vergadering van januari werd voorgelezen
en zoals de traditie het wil, ook goedgekeurd.
De uitnodiging voor de Algemene Raad werd binnengebracht.
Dit gaf als resultaat dat ons gewest vertegenwoordigd zal zijn
door 16 personen in Waregem. Dit is ietwat aan de magere
kant voor een gewest met 10 maatschappijen.
De registerbladen, samenvattende lijsten en ledenlijsten werden binnengebracht. Het reglementenboek inwendige orde
A.Vi.Bo. werd ter hand genomen en zodoende werd ons geheugen een beetje opgefrist.
Tenslotte werd de datum voor de volgende vergadering vastgelegd en werd iedereen een veilige thuiskomst toegewenst.
De gewestschrijver, L. De Clercq

GEWEST BRAKEL

Verslag gewestvergadering van 9 februari 2014
Deze vergadering vond plaats in “De Kartuizer”, het lokaal van
De Sint-Martinusvink, te Lierde.
Onze vriend en gewestleider Julien De Cock opende de vergadering met een hartelijk welkomstwoord en de beste wensen
voor 2014. Bij de opname van de aanwezigheden stelden we
vast dat de afgevaardigde van De Moedige Zangers Deftinge
niet vertegenwoordigd was.
De groene en rode registers werden ingeleverd per maatschappij. Iedere bondskaart die uitgeschreven wordt, dient
vermeld te staan op deze hoklijsten.
De stembriefjes voor de Algemene Vergadering, de bondslidkaartlijsten en de lijsten voor wie enkel over een groen register
beschikt, werden binnengebracht.
Bij het inleveren van de verbeterde computerlijsten betaalde
iedere maatschappij 2 euro per aangesloten lid.
De paspoorten voor de gewestelijke zangkeurders werden verdeeld onder de afgevaardigden. Speelkalenders maatschappijen 2014 werden uitgedeeld, alsook leverde men de gewijzigde reglementen inwendige orde in.
Bij deze sloot de voorzitter de vergadering en wenste hij iedereen een behouden thuiskomst toe.
Plaats en datum van de volgende vergadering werden nog
vastgelegd.
De gewestsecretaris, L. Stradiot

GEWEST INGELMUNSTER

Verslag gewestvergadering bij Recht en Eerlijk in lokaal
Het Park te Wielsbeke
Deze vergadering werd geopend door de hulpgewestleider.
De aanwezigheidslijst werd overlopen en alle maatschappijen
waren aanwezig. Kurt verwelkomde ook de A.Vi.Bo.-voorzitter
Gino Welvaert en bestuurder Jan Hollevoet. Beide heren waren aanwezig om het schriftelijke ontslag te melden van de
gewestleider en de vergadering te volgen. Zij deden een oproep naar allen die zich geroepen voelen om zich kandidaat
te stellen als gewestleider. De kandidaturen moeten schriftelijk
ingediend worden op het secretariaat van A.Vi.Bo.
Het verslag van de vorige bijeenkomst werd voorgelezen en
door alle aanwezige maatschappijen goedgekeurd en getekend.
Geert liet weten dat gewestsecretaris Carlos Declercq wegens
gezondheidsredenen ontslag neemt. In naam van alle maatschappijen en het gewest wensen wij hem een spoedig herstel
en alvast een “dank u” voor de inzet en de gedrevenheid tijdens zijn periode als afgevaardigde en secretaris van het gewest Ingelmunster. Ondertussen zullen Kurt en Geert het nodige doen om het gewest en de bijhorende maatschappijen te
ondersteunen en te leiden, onder de goedkeuring van A.Vi.Bo.
Het kasboek werd voorgelegd, besproken en goedgekeurd
door de afgevaardigden. Er werden onderling bondskaarten
gewisseld en de bestelling voor 2015 werd opgenomen. Het
binnenbrengen van de hoklijsten en samenvattende lijsten verliep vlot. Daarna hadden we het opgeven van bondskaarten
dubbelzangers, gewestelijk en officieel gekeurde vogels; deze
werden aan het gewest bezorgd.
Zoals eerder afgesproken zal de gewesttrekking van de kleine
kampioenen doorgaan bij KM De Moedige Durvers in juli. De
heer Jan Hollevoet merkte op dat dit een interne beslissing van
het gewest is en dat men best het reglement van inwendige
orde van het gewest hierover aanpast.
Maatschappijen die al klaar waren met hun kalender hebben
deze afgegeven aan het gewest en de inschrijvingen voor het
gewestfeest werden overlopen. Het nodige werd reeds doorgestort aan de inrichtende maatschappij.
Kaarten en stembiljetten voor de Algemene Vergadering en
het aantal personen die zal deelnemen, werd opgenomen.
Bij punt allerlei en elk zijn zeg vroegen Carlos Deprauw, José
Vandaele, Omer Ballegeer en Rik Priem het woord. Carlos en
José vroegen om na de vergadering te mogen rondgaan met
kaarten voor hun kaarting in hun maatschappij. Omer vroeg
een lijst voor het invullen van de bondskaarten en tenslotte gaf
Rik nog enige uitleg uit het kasboek, ter verduidelijking voor
het gewestfeest en de gestorte bedragen hiervoor in het verleden.
Tot slot werd de dagorde voor de volgende vergadering uitgedeeld en de datum en plaats bepaald.
Kurt bedankte de heren van A.Vi.Bo. en de maatschappijen
voor hun aanwezigheid en wenste hen allen een goede thuiskomst toe!
G. Missine

GEWEST KORTRIJK

Verslag gewestvergadering van 15 februari 2014
Om 9 uur begon de vergadering voor het gewestbestuur en
om 9.30 uur voor de afgevaardigden van de maatschappijen.
Na het welkomstwoord van de gewestleider en een late nieuwjaarswens werd overgegaan tot het appel der maatschappijen.
Iedereen was aanwezig.
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen en
het kasverslag meegedeeld en goed bevonden.
Registerbladen, samenvattende lijsten, verbeterde computerlijsten en de namen bijlokalen werden binnengebracht, alsook
de stembriefjes voor de Algemene Vergadering te Waregem
op 2 maart 2014. Stefaan deed een warme oproep om met
zoveel mogelijk aanwezig te zijn.
De namen van de overleden leden werden opgegeven.
(zie vervolg blz. 8)
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Gildeleven

GEWEST ZWEVEZELE
(vervolg van blz. 7)

De prijs voor deelname aan het gewestfeest werd vastgesteld
op 18 euro, dit voor aperitief, middagmaal, dessert en koffie.
Na het meedelen van de datum van de volgende vergadering
in maart, werd deze vergadering afgesloten.

GEWEST NINOVE

Verslag gewestvergadering van 9 februari 2014
Deze vergadering ging door om 10 uur in lokaal “De Kat” te
Ophasselt. De gewestleider opende de vergadering en heette iedereen welkom. Waren aanwezig: gewestleider Guy De
Spiegeleer, Etienne Sterckx (Rapide Vink Ophasselt), Freddy
Van Berlamont (De Lebeekse Vink), Willy Persoons (Tabakvink
Appelterre), André Haegeman (Rapide Vink Ophasselt), Kathy
Van Bavegem (Rapide Vink Ophasselt), Luc Van Weymeersch
(Rapide Vink Ophasselt) en Kris Malfroid (Tabakvink Appelterre).
Er waren gelukwensen voor de kersverse grootouders André
Haegeman en Kathy Van Bavegem met de geboorte van hun
kleinkind. Er was echter ook minder goed nieuws toen de afgevaardigde van Ophasselt meldde dat de moeder van de voorzitter, Jean-Pierre Maudens, overleden was, waarvoor onze
diepe blijken van medeleven.
Vervolgens werd overgegaan tot nazicht van de groene en
rode registers per maatschappij. Vervolgens kwamen de vergadering te Scheldewindeke in februari en de Algemene Vergadering A.Vi.Bo. te Waregem aan bod.
De speelkalender voor het nakende seizoen werd door alle afgevaardigden voorgesteld. De afgevaardigde van De Lebeekse Vink wenste nog enkele wijzigingen aan te brengen. Dit zal
zo snel mogelijk gebeuren, waarna de definitieve versie aan
alle afgevaardigden zal overgemaakt worden.
De gewestbijdrage van elke maatschappij voor het jaar 2014
werd betaald, alsook het lidgeld A.Vi.Bo. (2 euro per liefhebber). Verder werden we uitgenodigd op het eetfestijn t.v.v. De
Rapide Vink Ophasselt in maart en op het eetfestijn bij De Tabakvink in maart.
Een datum en de plaats van de volgende gewestvergadering
werd vastgelegd
De gewestleider, G. De Spiegeleer

GEWEST HOUTHULST

Verslag gewestvergadering van vrijdag 7 februari 2014
Deze vergadering ging door bij De Sint-Omerzangers. Om 19
uur stipt opende de gewestleider deze vergadering.
Papieren werden ingezameld en per maatschappij gecontroleerd op volledigheid, de grondige controle gebeurt later. Enkele documenten ontbraken, maar deze worden begin volgende
week bij de gewestleider aan huis bezorgd.
Het gewestreglement en het gewestkampioenschap werden
onder de loep genomen en nader besproken. Een aangepaste
versie zal ter goedkeuring voorgelegd worden.
De kasboeken van de meeste maatschappijen werden voorgelegd en ondertekend, alsook de paspoorten van gewestkeurders en -afgevaardigden. De gewestleider vroeg uitdrukkelijk
om er zeker op toe te zien dat alle af te tekenen bondskaarten in eenmaal binnengebracht zouden worden, dit om tijd te
besparen. Ook dient men bij het uitschrijven van een nieuwe
bondskaart een lijst in te vullen met de gegevens en deze binnen de week aan hem te bezorgen. Op zijn beurt stuurt hij
deze gegevens door aan het secretariaat.
Meteen werden afspraken gemaakt in verband met het vervoer
naar de Algemene Raad van maart te Waregem.
De gewestleider sloot hierbij de vergadering en maakte afspraak voor de vergadering in maart.
Hierna werden de glazen nog eens gevuld op de goede samenwerking en werden er reeds plannen gemaakt voor het komende seizoen. En zoals steeds kende gezelligheid geen tijd.
De gewestsecretaresse, S. Fleurinck

Verslag gewestvergadering van februari
De aanwezigen werden verwelkomd door de voorzitter. Vooraf
werd de administratie geregeld. Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen en goedgekeurd.
De rode en eventuele groene registers, de samenvattende
lijsten van de registers werden afgegeven en de namen van
de bijlokalen werden opgegeven door de verschillende maatschappijen.
Onze voorzitter zal aanwezig zijn op de Algemene Vergadering alsook de maatschappijen. Het aantal aanwezigen werd
doorgegeven.
Vervolgens werden de originele aangepaste A.Vi.Bo.-ledenlijsten afgegeven en de lijst met bijkomende namen van overleden vinkeniers overhandigd aan de voorzitter.
Na het onderling uitwisselen van de bondskaarten onder de
maatschappijen werden de datum en plaats van de kampioenschappen opgevraagd.
Verslag vergadering te Oostkamp: hier werd gepraat over de
privacywet bij controle. Er werd aangeraden om zoveel mogelijk vogels in te vullen in de lijsten van het A.Vi.Bo. Admin.
De maatschappijen die zonder computer werken, kunnen dit
doorgeven aan anderen om in te vullen.
De kasboeken van de maatschappijen en het gewest werden
voorgelegd ter ondertekening.
Bij punt “Varia” meldde De Germanusvink dat hun inschrijvingen vanaf heden tussen 7.30 uur en 8.30 uur doorgaan.
Tenslotte werden de plaats en datum van de volgende vergadering nog vastgelegd.

!

Rouw
Rouw // Herstel
Herstel // Feest
Feest

De in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliDe in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
ceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
de betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaande betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaanden, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
den, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
derden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantderden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtstreeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.
streeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.

†

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- BEVERE, KM De Vriendschapsvink, Trees Desmet, dochter
van trouw spelend lid Marie-Louise Cornil.

Zoekertjes en Advertenties

- BELLEGEM, De Cristalzangers, Franky Laporte, schoonbroer van bestuurslid Roger Cailliez.
- HERDERSEM, KM Het Lustig Vinkje, mevr. Rachel
Lammens, grootmoeder van lid Wim De Meyer.
- TORHOUT, De Veldvink, trouwe sponsor Christiane
Vandecasteele, weduwe van Camiel Jonckheere.
- MARIALOOP, De Roodborsten, Jeannine Beirlaen, moeder
van Pascal Balcaen.
- LAUWE, KM De Eendracht, trouw spelend lid Robert De
Rijcke.
- ZARREN, De Herrezen Bosvogel, moeder en schoonmoeder
van trouw spelend lid Nadine Gobeyne en Danny Desnyder.
- ARDOOIE, De Kon. Verenigde Liefhebbers, Roger Huvaere,
schoonvader van ondervoorzitter Paul Kindt.
- HEESTERT, De Kon. Morgenzang, Nico Vanderschelden,
zoon van trouw bestuurslid Rudy Vanderschelden en steunend lid Martine Meerschaert.
- GEWEST GISTEL, schoonmoeder van dhr. Koenraad
Vandevyver, gewestafgevaardigde van het gewest Gistel en
voorzitter van KM Recht en Eerlijk Eernegem.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- ARDOOIE, De Kon. Verenigde Liefhebbers, trouw lid Rudy
Demeulenaere.
- BEVERE, KM De Vriendschapsvink, trouw spelend lid Roger
Botteldoorn.
- BELLEGEM, De Cristalzangers, trouw spelend lid MarieLouise Breye.
- AVELGEM, KM De Zingende Vogels, partner van trouw lid
Leopold Verhelle.
- LEMBEKE, KM De Kasteelzangers, Lucretia Antheunis,
echtgenote van spelend lid Gilbert Van Heucke.
- ICHTEGEM, KM De Reigerzangers, Wilfried Mortele, echtgenoot van spelend lid Erna Velle en schoonbroer van bestuurslid Frieda Vanmoerkerke.
- HOUTHULST, De Sint-Omerzangers, trouw spelend lid
Marnik Debecker; Noëlla Cool, tante van bestuurslid Patrick
Jaques.
- KORTRIJK, KM Hoop in de Toekomst, ondervoorzitter John
Rubrecht.
- RONSE, De Lustige Vinkeniers, bestuurslid Cynthia
Demeyer.
- LIEDEKERKE, KM De Verenigde Vinkeniers, trouw spelend
lid Jerome Van Den Berghe.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ZIJ STAPTEN IN HET HUWELIJKSBOOTJE...
- ARDOOIE, KM De Verenigde Liefhebbers, lokaalhoudster
Daisy Degryze met Eddy Vanacker.
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- EVERGEM, De Straatzangers, Luna, kleindochter van trouw
spelend lid Lucien Hoes en Raymonda.
- WAARDAMME, KM De Rooiveldvink, Iben, achterkleinzoon van spelende leden Roger Van Compernolle en Denise
Dejaeger.
- LICHTERVELDE, KM De Verenigde Vrienden, Nora Verkest,
eerste kleindochter van Geert Decaluwe en Nadine Vanhoutte.
- HOUTHULST, KM De Terrestzangers, Merel, dochtertje van
trouw spelend lid Wouter Deketelaere en vriendin Stephanie
Misplon.
ZIJ GINGEN MET PENSIOEN...
- EVERGEM, De Straatzangers, trouw spelende leden
Marcella D’haene, Marnix Van De Walle en Willy De Vos.
De secretaris van de hiernavermelde maatschappij heeft nagelaten te vermelden onder welke rubriek van feest volgend
bericht diende te verschijnen:
- APPELTERRE, De Tabakvink, Lorena Geeroms, dochter
van Randal Geeroms en kleinzoon van spelend lid Norbert
Geeroms.

GELUKWENS
- OPHASSELT, De Rapide Vink, het bestuur wenst Jitse Van
den Herrewegen (13 j.) hartelijk proficiat met het behalen van
de titel “Belgisch Kampioen Jeugd Judo” te Brugge. Jitse is de
kleinzoon van bestuurslid Luc Van Wijmeersch.
BEDANKING
- ARDOOIE, De Kon. Verenigde Liefhebbers, de familie
Vanhaecke-Vandeginste wenst de leden van de Raad van
Bestuur, het gewest Ardooie, het bestuur en de leden van De
Kon. Verenigde Liefhebbers en alle vinkeniers te bedanken
voor de blijken van medeleven, dat we mochten ontvangen bij
het overlijden van ons moeder Regina Vandeginste.

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Vergadering
Raad van Bestuur A.Vi.Bo.
De maandelijkse vergadering gaat door op zaterdag 8
maart 2014 om 13.30 u. in het secretariaat A.Vi.Bo., Schardauw 1 bus 1 te Kuurne.
Dagorde:
- Verwelkoming door de voorzitter
- Verslag vorige vergadering
- Verslag Algemene Vergadering
- Kweekproject en voorbereiding congres
- Immaterieel Cultureel Erfgoed
- Het speelseizoen 2014
- De kweek in 2014
- Beschrijven kampioenschappen
- Briefwisseling
- Stuurgroepen
De A.Vi.Bo.-voorzitter,
Gino Welvaert

Verslag jaarvergadering
Officiële Zangkeurraad
dd. 01-02-2014
Aanwezig:
Erevoorzitter A.Vi.Bo. dhr. Noel Vlaminck
Voorzitter A.Vi.Bo. dhr. Gino Welvaert
Ondervoorzitter A.Vi.Bo. dhr. Rik Tanghe
Leden Raad van Bestuur dhr. Noël Devolder en dhr. Marnix
Moerman
Voorzitter Officiële Zangkeurraad dhr. Marc Vantieghem
Ondervoorzitters van de Zangkeurraad: Dhr. Thierry Vandeputte, dhr. Kristof Vuylsteke en dhr. Danny Gyselinck
Verontschuldigingen:
Erevoorzitter van de Officiële Zangkeurraad dhr. Frans Declerck en collega’s Raad van Bestuur dhr. Luc De Schrijver en
dhr. Jan Hollevoet lieten zich verontschuldigen om persoonlijke redenen.
Laten wij de vergadering openen met de opname van de aanwezigheid en mag ik vragen om bij het horen van je naam
even recht te staan.
Aanwezige officiële zangkeurders:
De heren: Eric Beuselinck, Robert Bouckaert, Georges Bourry, Frank Bruynooghe, Hubert Christiaans, Danny Clauw, Ronny Conde, Wilfried Cosman, Luc Coussens, Julien Decock,
Emiel Decru, Frans Defour, André Dely, Roger Devriendt,
Paul Dhoop, Lionel Franck, Joost Goossens, Lieven Gyselinck, Dirk Hindryckx, Eddy Hoste, Jean Marie Impe, Rafaël
Lamijns, Patrick Martens, Luc Mathijs, Jerome Moreau, Eddy
Pissoort, Jean Marie Ramboer, Gaby Roelens, Francis Soenen, Georges Soenens, Robert Soenens, Wim Suffys, Willy
Teerlinck, Walter Telier, Paul Van Peteghem, Marnix Vancauwenberghe, Henk Vandenbussche, Gilbert Vanderjeugd, Paul
Vangeenberghe, Patrick Vanhaecke, Darcy Vanhee, Godfried
Vermeire, Eddy Vermoortele, Patrick Versluys, Luc Vervaecke,
Daniël Villeirs, Guido Wyckhuyse.
Volgende zangkeurders lieten zich verontschuldigen voor
deze vergadering: Jean Bielen, Gino Nolf, Etienne Van Hooland.

De voorzitter Officiële Zangkeurraad, dhr. Marc
Vantieghem, opent de vergadering
Heren officiële zangkeurders, mag ik u allen van harte welkom
heten op deze algemene vergadering van de Officiële Zangkeurraad.
Laten wij bij aanvang van deze bijeenkomst rechtstaan en een
minuut de stilte bewaren om onze overleden vrienden vinkeniers en hun familieleden te gedenken.
(zie vervolg blz. 2)

Zangvoordracht
GEWEST TORHOUT
Op zondag 9 maart 2014 worden alle vinkeniers en vinkeniersters van het bovenvermelde gewest uitgenodigd op de
zangvoordracht die zal plaatsvinden in lokaal De Gouden
Leeuw, Markt 32 te Kortemark. Aanvang om 9 uur.
Het spreekt voor zich dat alle geïnteresseerde liefhebbers
en belangstellenden van andere gewesten ook van harte
welkom zijn.

Editoriaal
Onvoorstelbaar hoe snel natuur verandert!
Maart al, en de daglengte is ondertussen al met een paar uur uitgebreid. De enkele rustige dagen die we eind
februari op weergebied mochten meemaken, waren meteen ook signaal voor heel wat vogels om hun territoriumzang
luider te laten klinken. Zanglijster en merel waren al enkele weken aan het warmlopen, volume kreeg er laatste
dagen echter een behoorlijke draai bovenop. Vechtpartijen onder die schetterende zwartrokken kan ik dagelijks en
vooral ’s avonds, net voor schemering, op mijn tuinpad aanschouwen. Alsof dit pad een soort scheidingslijn vormt
tussen onderscheiden bekvechters. Na een reeks aftasting heen en weer gaan ze uiteindelijk toch over tot fladderend
trappen en krabben. Hooguit een goede meter hoog strekt hun onderlinge agressie, waarna opnieuw begonnen
wordt met schijnaanvallen over de grond. Boeiend om zien, dat spel van ‘tot hier en niet verder’, zo soortgebonden
om eigen grondgebied vast te leggen. Cruciaal om kans te maken op nakomelingen! Onderzoek wees immers uit
dat alleen vogels die zich een territorium eigen hebben gemaakt kans maken op paring en nageslacht. Vroeger
dacht men dat mannetjeszangvogels luidkeels zongen om vrouwtjes te lokken, vandaag weten ethologen in het veld
dat zang vooral dienst doet om grond of boom te bezitten. En inderdaad, hoe complexer dit territoriumgezang is,
hoe aantrekkelijker het blijkt voor vrouwtjesvogels: daaruit leiden ze immers de sterkte, gezondheid en viriliteit
van een mogelijke partner af. Ik stelde eerder al dat we met korte zangen in kweekboxen eigenlijk een verkeerd
signaal geven aan kweekpoppen: hoogst onaantrekkelijk voor hen wegens in de natuur onmiskenbaar teken van
zwakte. Ik wil de kwekers niet trakteren die hun broedende pop het nest wisten te verlaten door een in het wild
hevig zingende en met lange, ingewikkelde rolzang uitpakkende vrij vliegende botvinkman!
Al even indrukwekkend mag het schelle gekwetter van die kleinste rakker onder onze vogels zijn: snaak
winterkoninkje schettert deze dagen dat het een lieve lust is. Overigens maakt manlief van deze soort op eigen
houtje meerdere nesten en wacht op een vrouwtje dat één van zijn bouwsels goedkeurt. Menig kweker echter
die jongelingen op te leren heeft, is zo’n schellebel liever kwijt dan rijk; al te vaak nemen onze jonkies dergelijk
gekwetter zomaar ongegeneerd over. En ga er dan maar aan staan om dát weer af te leren!
Blijkt dat vlinders het zachte klimaat van deze dagen te baat nemen om inderhaast te ontpoppen: zij die normaal
pas rond half maart op vleugels gaan, fladderen nú al rond. Vroegsten onder hen hebben het beslist lastig om
voldoende brandstof te vinden voor dergelijk vroege verschijning. Eerste sporadische vroegbloeiers moeten zij
absoluut weten te vinden om te overleven!
Vorige week hoorde ik overigens ’s nachts een troep ganzen mijn stee overtrekken. Luid gakkend onderhielden
ze contact met elkaar om hun noordoostwaartse traject in gesloten formatie te kunnen aanhouden. Bepaald
indrukwekkend toch dat nachtelijke spoeden!
Bijzonder aan deze voorjaarsperiode ook is de terugtrek van putters. In kleine groepjes keren ook zij terug naar
hun noordelijker gelegen broedgebieden. Heel aangenaam klinkt me hun aantrekkelijke, melodieuze gezang hoog
in zwarte els van buurman waar – uit nog wiegende elzenproppen – menig maal te halen is. Afwezigheid van
strenge vorst haalde immers nog niet alle kegeltjes open. Bungelend als evenwichtskunstenaars halen ze er hun
kostje…
Bijkomend pluspunt aan het lengen van dagen is ook het weer op gang komen van de leg bij onze scharrelende
kippen. Straks kan weer genoten worden van lekkere taart, bereid met eigen geoogste eitjes! Ik ken er enkelen die
bij het lezen van deze passage alvast aan het likkebaarden gaan…
Ondertussen, met het verschijnen van dit stuk, zijn de infosessies rond ons informaticaproject – admin en
zettingsoft – ook al de revue gepasseerd. Oproep om erin mee te gaan vond u in twee vorige edities van ons blad.
Heel wat maatschappij- en gewestbesturen die eerder al op de rijdende trein sprongen, zien alvast de vele voordelen
ervan in. Het courante en vlotte gebruik van opengestelde programma’s voor beheer van leden- en vogelbestand
en verwerking van zettinggegevens bij onze pioniersbesturen kan wellicht nog aarzelende maatschappijen en
gewesten over de streep trekken om van het aangeboden totaalpakket in de toekomst gebruik te maken. Doen!
Ongezien hoe snel de jaren langs ons heen vliegen; drukke bezigheden brengen altijd de indruk met zich mee dat
tijd ons genadeloos voorbij vliegt. We voelen het binnen onze federatie A.Vi.Bo. niet anders aan! Nog zijn we
bezig met deze of gene opdracht of andere taken steken alweer de kop op. Welhaast ontbrak en ontbreekt de tijd
om zelf eigen speelkooien tijdig nagezien en klaar te hebben om het nieuwe speelseizoen te starten.
Onze Algemene Vergadering zit er óók alweer op: leidraad voor het komende seizoen. Dé start van het nieuwe
werkseizoen van de federatie. Het moment ook om het sociale aspect en de samenhorigheid van A.Vi.Bo. en haar
vinkeniers, en dat zeker ook naar de buitenwereld toe, in de verf te zetten. Ik dank alvast elkeen die zich blijvend
engageert om onze federatie boeiend en bloeiend te houden. Hartelijk!

Rik Tanghe

54ste Kampioenschap
van België
Tussen 1914 en 1918 vochten honderdduizenden soldaten
met moed en vastberadenheid om het kleine hoekje van het
Westelijk Front. Het verwoeste landschap van de slagvelden,
waarmee de naam ‘Ieper’ vaak in het volksgeheugen verbonden wordt, is al lang verdwenen, maar tot op vandaag zijn er
nog steeds talrijke herinneringen aan de onmetelijke impact
die de Grote Oorlog op deze streek gehad heeft. De meest
imposante - en tegelijkertijd de meest ontroerende - van deze
herinneringen zijn misschien de vele begraafplaatsen en monumenten van het Gemenebest.
(zie vervolg blz. 4)
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Verslag jaarvergadering
Officiële Zangkeurraad
dd. 01-02-2014


(vervolg van blz. 1)

Bijzondere gedachtenis gaat uit naar 2 ex-collega’s zangkeurders:
- dhr. Gilbert Snauwaert, overleden 29 november 2013 op
75-jarige leeftijd;
- dhr. Victor Soenens, overleden op 24 november op 76-jarige
leeftijd.
Mogen zij in vrede rusten.
In de periode tussen de jaarvergadering van vorig jaar en
vandaag boden 3 officiële zangkeurders hun ontslag aan om
diverse redenen. Dhr. Bert Derore kon zijn taak als keurder
niet meer uitvoeren wegens tijdsgebrek. Ondervoorzitter dhr.
Marnix Desmet en dhr. Rudi Hennion geven hun ontslag om
persoonlijke redenen.
Ik wil alle voornoemde zangkeurders hartelijk bedanken voor
de vele jaren toewijding en inzet voor de federatie en in het
bijzonder voor de Officiële Zangkeurraad.
Op vandaag is het korps zangkeurders geslonken tot 53 officiële zangkeurders.

Samenstelling dagelijks bestuur Officiële
Zangkeurraad:
Normaal vinden de verkiezingen van de ondervoorzitters Officiële Zangkeurraad om de 3 jaar plaats, samen met de verkiezingen van de Raad van Bestuur. Door het ontslag van Marnix
en zoals meegedeeld in de vergadering van oktober, werden
we genoodzaakt om het mandaat van ondervoorzitter open te
stellen om de twee resterende jaren te overbruggen. Twee officiële zangkeurders stelden zich kandidaat voor deze functie.
De Raad van Bestuur A.Vi.Bo. heeft beslist beide kandidaten
te benoemen voor de nog lopende periode van 2 jaar zodanig dat het dagelijks bestuur met drie ondervoorzitters aan de
slag gaat.
Mag ik vragen dat de heren Kristof Vuylsteke en Danny Gyselinck ons hier vooraan komen vervoegen. Ik ben er zeker van
dat beide heren binnen het dagelijks bestuur van de Officiële
Zangkeurraad vlug hun weg zullen vinden en de taken hen
toebedeeld naar best vermogen zullen uitvoeren.

De A.Vi.Bo-voorzitter, dhr. Gino Welvaert, aan het
woord:
Geachte heer erevoorzitter, heer voorzitter van de zangkeurraad, beste collega’s vrienden, waarde collega’s zangkeurders. Ook ik heet u allen van harte welkom.
We zullen morgen weten of Sven Nys wereldkampioen zal
worden. Wij hebben hier iemand in ons midden die er wel in
slaagde om twee jaar na elkaar de hoogste titel te behalen.
Mag ik uw daverend applaus voor de wereldkampioen in het
tentoonstellen van vinken, Francis Soenen.
Een aantal jaar geleden en zoals al eerder in de vergadering
aan bod is gekomen, werd de wet op het vrijwilligerswerk van
kracht. Vanuit de federatie hebben we er alles aan gedaan om
onze mensen, die eigenlijk op vrijwillige basis werken, ervan
op de hoogte te brengen. We waren onszelf echter niet bewust
van de draagwijdte van deze wetgeving.
We hebben altijd heel consequent alles toegepast zoals voorgeschreven wordt, zonder ons eigenlijk een aantal vragen te
stellen.
Tot goed twee weken geleden wij een schrijven kregen van
de directe belastingen. De directe belastingen die het tot hun
aangename plicht zien om een kleine vzw, die onze federatie
toch is, te controleren.

Marnix, nieuwste lid van de Raad van Bestuur en sedert jaar
en dag onze boekhouder, verzette ook bij deze opdracht gigantisch veel werk en verdient onze achting en dankbaarheid.
Bij het uitsplitsen van de posten op onze balans dienen wij
nu duiding te geven bij de vergoeding die de federatie aan de
vrijwilligers heeft uitbetaald.
Betaling is in deze een slecht woord, het gaat immers over
een vergoeding die verstrekt wordt voor de diensten die ze
doen en de onkosten die ze maken.
De federatie hield zich altijd aan de wettelijke bepalingen inzake deze bedragen, doch het is van het allergrootste belang te
beseffen dat elke vrijwilliger alle bedragen uit onderscheiden
opdrachten in andere verbanden dient samen te tellen en niet
boven het wettelijk plafond mag komen.
Op dit ogenblik bedraagt dit bedrag ongeveer 1300 euro op
jaarbasis. Bij overschrijding wordt de tegemoetkoming beschouwd als een inkomen en dient er op de totale som belasting betaald.
Gelieve ook in de toekomst, als je bepaalde diensten verleent,
rekening te houden met deze onderrichting. Deze controle
heeft er bij ons echter toe geleid om eens na te denken om
naar de toekomst toe die gegevens verder uit te splitsen.
Mogen wij vragen om dit jaar massaal aanwezig te zijn op de
Algemene Vergadering? We verwachten naar aanleiding van
de moeder aller verkiezingen dat er dit jaar veel politici zullen
afkomen om onze stem te vragen.
Overtuig de aanwezige eregenodigden door massaal aanwezig te zijn!! Uw aanwezigheid betekent bovendien een ruggensteun voor uw Raad van Bestuur in het kader van eventuele
onderhandelingen met de verschillende overheden.
Deze redenering kunnen we feilloos doortrekken naar ons
Nationaal Kampioenschap en de andere kampioenschappen.
Het lijkt zo goed als onmogelijk dat we op het Nationaal Kampioenschap al een nieuwe regering zullen hebben.
Het is daarom belangrijk nog eens een warme oproep te doen
naar de mensen van jullie maatschappij om massaal aanwezig te zijn op deze A.Vi.Bo.-manifestaties.
Als je een beetje de persberichten volgt, beweert iedereen dat
wij achteruit gaan. We hebben het inderdaad niet gemakkelijk. Maar onze erevoorzitter Noël heeft het ondermeer in zijn
nieuwjaarswens nog aangehaald dat een schommelen in de
ledenaantallen eigen is aan elke vereniging. Dat is niet alleen
bij ons, je ziet dit ook in andere federaties.
Samen dienen we er alles aan te doen om de vinkensport
aantrekkelijk te maken bij jonge mensen. Een belangrijk punt
daarin is zondermeer de kweek!
Ik ben er van overtuigd dat als we jonge mensen zover willen
krijgen dat ze onze sport gaan beoefenen, dat we hen eigenlijk moeten aanspreken met het kweken van vogels. Kweken
van vogels spreekt zeker kinderen aan. Probeer daarom jongeren te mobiliseren. Op die wijze ben ik ervan overtuigd dat
kweken de sleutel is tot de jongeren.
In het kader van de kweek kunnen we meedelen dat het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, door tussenkomst van
mevrouw Schauvliege, de bevoegde minister een beperkte
kweek subsidie heeft toegekend voor 2013. Dit is dus in het
verleden.
We zijn ons aan het beraden hoe we deze beperkte middelen
kunnen aanwenden om onze hobby te vrijwaren.
In eerdere tussenkomsten hebben we al vermeld dat wij op
15 november een vierde kweekcongres organiseren. In deze
bijeenkomst willen we ons project afronden en de eindresultaten voorleggen.
We hebben dan ook stoute plannen, om in navolging van de
voorgaande edities met de nodige glans en glitter onze sport,
de federatie, de geëngageerde kwekers en jullie allen als vrijwilligers eens speciaal in de kijker te zetten.
Ik blijf ervan overtuigd dat dankzij de inzet van officiële zangkeurders, vriendenkringers, gewestleiders, gewestbesturen
en maatschappijbesturen, we samen kunnen zorgen voor een
bloeiende vinkensport.
Met ons hebben ze nog niet gedaan!
Dank u.

Anciënniteit zangkeurders:

vonden om de noodzakelijke administratie op zich te nemen.
In een voorbereidende vergadering werden de nodige richtlijnen overlopen die het uitvoeren van verschillende opdrachten
met zich meebrengen. Het is de bedoeling nog eens samen
te komen kort voor het speelseizoen. Ik wil deze mensen nu
reeds bedanken voor hun medewerking:
de heren Georges Bourry, Ronny Conde, Lionel Franck,
Danny Gyselinck, Gino Nolf, Jean Marie Rambour, Gaby Roelens, Wim Suffys, Henk Vandenbussche, Thierry Vandeputte,
Patrick Vanhaecke, Darcy Vanhee, Luc Vervaecke en Kristof
Vuylsteke.
Concreet betekent dit dat een van deze collega’s jullie bij het
uitvoeren van een opdracht zal begeleiden.

Erevoorzitter dhr. Noël Vlaminck aan het woord:
Beste vergadering, officiële zangkeurders,
Ik denk niet dat het eigenlijk mijn taak nog is om hier iets te
zeggen. Maar ik heb altijd de Officiële Zangkeurraad gesteund
en zal dat steeds blijven doen.
Ik blijf mij ten volle bewust van de moeilijke taak die jullie op
zich hebben genomen. Het is geen dankbare taak. Maar het
is een taak met grote verantwoordelijkheid en bijwijlen zeer
grote gevolgen.
Vandaar uit zou ik willen vragen uw taak steeds rustig en sereen uit te voeren.
De zangkeurraad en de zangkeurders dienen zo weinig mogelijk in de belangstelling te komen. Een goede scheidsrechter loopt op het veld, doet zijn werk, doch komt nauwelijks in
beeld.
Een scheidsrechter die alle aandacht naar zich toe trekt, is
volgens mij niet goed bezig. Hij zal zo goed als zeker problemen krijgen met de spelers.
Ik denk, beste vrienden, dat wij als zangkeurders als bijzondere opdracht hebben steeds rustig en beleefd te blijven. Weet
dat iedereen u met argusogen volgt en steeds klaar staat met
negatieve commentaar. Wees er echter ook van bewust dat
een groot aantal liefhebbers uw werk met bewondering volgt
en steunt.
Nu, beste zangkeurders, ik heb toch een klein beetje schrik
voor het oneigenlijke gebruik van ringcontroles. Jullie mogen
in opdracht een ringcontrole uitvoeren doch er dient met de
nodige omzichtigheid met deze actie te worden omgegaan.
Het aloude reglement A.Vi.Bo. laat ook andere mensen toe
hun verantwoordelijkheid hierin te nemen en op die wijze
mensen die onze sport bezoedelen te ontmoedigen.
Ik vrees een beetje dat het al te frequent en vaak nodeloos
uitvoeren van deze controles bepaalde besturen ook eens op
het idee kan brengen om zich eens in de schijnwerper te stellen, dit met nefaste gevolgen voor onze prachtige hobby.
Wanneer nodig moet er gecontroleerd worden, maar doe dit
steeds met gezond verstand. Bovendien ben ik er van overtuigd dat naast het vermelde probleem de oplossing van het
bestrijden van twijfelachtige en ongeldige zang niet alleen de
opdracht van de officiële zangkeurders is, doch veeleer een
kerntaak van de plaatselijke maatschappijbesturen is.
Onmiddellijk optreden in de plaatselijke maatschappij en het
gewest zorgt ervoor dat jullie veel minder werk zullen hebben.
Ik durf dan ook te hopen dat jullie in 2014 geen werk hebben.
Dit wil namelijk zeggen dat de maatschappijen erin geslaagd
zijn de ongeldige zangen te weren uit hun rangen en iedere
liefhebber met goede zangen in de reke komt.
Hoop doet leven, maar ik vrees dat we nog niet zover zijn en
dat de taak van de Raad van Bestuur, de Officiële Zangkeurraad en de officiële zangkeurders er nog niet op zit.
Ik wens jullie zeer veel succes!
Dank u!

Verloop keuring:
Het formulier ‘werkwijze bij het uitvoeren van de officiële keuringen’ is jullie allen welbekend maar is zo belangrijk dat we
ook dit formulier nog even overlopen.

Ethisch charter:

- 4 keurders zullen dit jaar 43 jaar de taak van officieel zangkeurder waarnemen.
- 15 keurders zullen de anciënniteit van 30 jaar verwerven.
- 22 keurders zullen 21 jaar de dienst uitmaken van de Officiële Zangkeurraad.
- 16 zangkeurders starten dit jaar hun 4de jaar als officieel
zangkeurder.
Waarschijnlijk zullen we volgend jaar overgaan tot het inrichten van lessen om vervolgens een examen van officiële zangkeurder af te nemen en dit om ons korps op peil te houden.

Beste vrienden, behoed u van alle zaken die uzelf en de federatie kunnen schaden. Zoals eerder gezegd, we worden met
argusogen bekeken.
Uit het verleden leerden we dat men er niet voor terugdeinst
zaken te vernoemen met als doel u te schaden. Daarom heeft
iedereen die bij onze federatie een mandaat uitoefent een
ethisch charter ondertekend.
Met name de leden van de Raad Van Bestuur, de gewestleiders en de officiële zangkeurders engageerden zich in deze
verklaring om de visie en de doelstellingen van de federatie op
correcte en sportieve wijze te realiseren.

Seizoen 2014:

Woord van de ondervoorzitter dhr. Rik Tanghe:

Waar 2013 is geëindigd met het opmaken van een toekomstgericht financieel plan, is 2014 in een razend tempo van start
gegaan.
Het secretariaat draaide de ganse maand overuren om ondermeer talloze perikelen met de verdeling van ons A.Vi.Bo.-blad
op te lossen. De aangehaalde controle op het vrijwilligerswerk
bracht het nodige werk met zich mee.
In ons A.Vi.Bo.-blad van 22 januari kon de aandachtige lezer
merken dat uw Raad van Bestuur verder blijft investeren in de
pijlers van onze federatie.
De Officiële Zangkeurraad is nog altijd één van de belangrijkste pijlers van onze federatie. Door de opwaardering heeft uw
Raad Van Bestuur beslist de kilometervergoeding met 5 cent
per kilometer te verhogen.
Laat dit een blijk van waardering zijn voor jullie belangeloze
inzet om onze Vlaamse vinkenzang te vrijwaren voor de toekomst.

Vergadering, ook van mijnentwege een goedendag.
Ik wil vooreerst Danny en Kristof van harte proficiat wensen.
Proficiat omdat ze de verantwoordelijkheid genomen hebben
om het mandaat van ondervoorzitter op te nemen. We zijn met
zijn allen bijzonder blij om op hen te kunnen rekenen.
Anderzijds is het ook zo, geachte vergadering, beste vrienden,
dat we altijd op jullie kunnen rekenen om tijdens het speelseizoen bijna wekelijks op pad te gaan. Ik wil de nieuwe begeleiders daarom ook nog eens speciaal in het zonnetje zetten.
Het is immers niet altijd eenvoudig op pad te gaan om vogels
te keuren onder de vaak afkeurende blikken van vinkeniers.
Jullie verantwoordelijkheidszin en jullie engagement sieren
jullie. Ik wil jullie daarvoor ook van harte bedanken.
Terwijl we in 2014 nog steeds vogels moeten keuren, durf ik,
net als onze erevoorzitter, de hoop uitspreken dat de vogelliefhebbers, de maatschappijbesturen en de gewestelijke zangcommissies ook hun verantwoordelijkheid nemen inzake de
vinkenzang.
Kort geleden zijn wij met de collega’s van de Raad van Bestuur met een ronde naar de gewesten gestart. Ik durf stellen,
net als de aanwezigen van de eerste sessie, dat het de moeite

Vanaf dit jaar zullen enkele officiële zangkeurders keuringen
begeleiden zoals besproken in vorige vergaderingen. Onderstaande collega’s officiële zangkeurders werden bereid ge-
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waard was.
We dienden het onvermijdelijk ook te hebben over vinkenzang.
De gewesten die aanwezig waren, voelden onze aanwijzingen
ongetwijfeld als een schouderklopje aan.
Het is onze bedoeling om verder met jullie ons beleid uit te
werken en daarom is een schouderklopje en een welgemeende dank u wel op zijn plaats.
Ik wil jullie voor jullie enorme engagement van harte danken.

Ringcontrole:
Ringcontrole blijft een opdracht waar iedereen tegenop ziet,
doch bij vermoeden van fraude, in het bijzonder bij keuringen
in beroep en hoger beroep, worden we genoodzaakt ring- en
kooicontrole uit te voeren.
Ook hier zullen wij de werkwijze nog even uit de doeken doen.
Ik lees eerst de tekst zoals beschreven in onze Statuten en
Reglement Inwendige Orde.
In de praktijk begeleidt een officieel zangkeurder de eigenaar
van de te controleren vogel tot aan de controleplaats om te
vermijden dat kooien en/of vogels gewisseld kunnen worden.
De ringcontrole wordt uitgevoerd op een rustige plaats (de
mogelijkheid om ringcontrole uit te voeren in het lokaal van de
zetting, indien gekend, zal ook vermeld worden op het gegevensblad van de begeleider).
Bij aankomst op de controleplaats wordt eerst de voorzijde
van het controleformulier volledig ingevuld, ondertussen kan
de vogel die net gekampt heeft tot rust komen.
Indien de eigenaar zijn medewerking weigert, wordt dit op het
controleformulier ingevuld en stopt de controle.
Alle handelingen die nodig zijn om deze controle te laten
gebeuren, dienen door de eigenaar van de vogel te worden
uitgevoerd. Alle gegevens worden nauwkeurig op het controleformulier neergepend. Dit formulier wordt zowel door de
controleur, de twee getuigen en de eigenaar van de vogel ondertekend.
Het verslag wordt vervolgens overgemaakt aan de voorzitter
van de A.Vi.Bo. vzw.

Kampioenschap van België 2014:
Het Kampioenschap van België vindt dit jaar plaats op 29
juni te Ieper. De Officiële Zangkeurraad wordt opnieuw uitgenodigd er samen voor te zorgen dat een waardig Kampioen
wordt gehuldigd.
Om mogelijke fraude en problemen te vermijden, zullen we
opnieuw proberen de kandidaat kampioenen te laten tekenen door officiële zangkeurders. Dit werd in vorige kampioenschappen zeer goed onthaald.
Ook in andere segmenten van het kampioenschap wordt
meer en meer aan de mouw van de officiële zangkeurders
getrokken. Het doorbellen van de uitslag zal verder uitgebreid
worden en is inmiddels uitgegroeid tot een bijkomende taak
van de Officiële Zangkeurraad.
Vrienden, het Kampioenschap van België is en blijft een van
de hoogtepunten van het seizoen.
Mag ik jullie opnieuw oproepen met zoveel mogelijk officiële
zangkeurders aanwezig te zijn.

Uitdelen paspoorten en gegevensblad:
Vrienden, denk bij het invullen van uw gegevensblad ook aan
uw collega’s officiële zangkeurders. Wij zijn met zijn allen in de
eerste plaats vinkenier maar deinzen er niet voor terug verantwoordelijkheid op te nemen. Het opnemen van verantwoordelijkheid mag echter niet resulteren in het totaal verzaken om
zijn hobby uit te oefenen.
Als iedereen een deel van de taak opneemt en ook op zondagvoormiddag een aantal opdrachten uitvoert, blijft het voor
iedereen hier aanwezig aangenaam werken om daarnaast
toch nog ten volle te kunnen genieten van onze mooie hobby.
De periode van de officiële keuringen loopt van 1 mei tot 31
juli.
Let er op bij het invullen van de data voor- en namiddag apart
in te vullen. Geef uw gegevensblad liefst vandaag af.
Indien je de data nog niet kent waar je geen opdracht kan
uitvoeren, kan je ze alsnog doormailen of opsturen. Let wel,
deze moeten in mijn bezit zijn ten laatste tegen 30 april.
Mag ik vragen uw gegevensblad nauwkeurig te bekijken en
de ontbrekende gegevens in te vullen zoals geboortedatum,
gsm-nummer en e-mailadres.
Als je je naam hoort, mag je hier vooraan je documenten komen ophalen.

Gebruik digitaal opnametoestel:
In de vergadering van oktober hebben wij uitvoerig de handleiding overlopen en in praktijk gebracht. Ik vermoed dat ons opnameapparaat geen enkel geheim meer heeft voor iedereen
die aanwezig was op voornoemde vergadering.
Om de problemen met de geheugenkaarten te vermijden, zullen wij trachten SD-kaartjes van 1 gigabyte te voorzien. Bij
keuringen in hoger beroep zullen we vanaf dit seizoen kunnen
beschikken over de opname van de vorige keuring, dit om nog
beter onze opdrachten te kunnen uitvoeren.

Zangvoordrachten:
Beste vrienden, ik ben ervan overtuigd dat opleiding en motivatie het enige middel zijn om onze mooie Vlaamse vinkenzang in ere te houden en te vrijwaren voor de toekomst.
Op vandaag beschikken wij via onze zangvoordrachten over
de middelen om iedereen die geïnteresseerd is te motiveren
zich in ons aloud zangreglement te verdiepen en het zich eigen te maken. Het zou voor ieder van ons een uitdaging moeten zijn om net als onze voorgangers deze taak ter harte te
nemen en zodoende verder te bouwen aan de toekomst van
onze mooie hobby.
Ik ben er van overtuigd dat de mensen die een zangvoordracht hebben bijgewoond, in staat zijn om hun kennis van
het zangreglement in praktijk om te zetten en zo ongeldige

zangen te herkennen. Dit moet op termijn zijn vruchten afwerpen waardoor het aantal keuringen zal afnemen. Bijgevolg zal
ons mooie Vlaamse vinkenlied geen aanleiding meer zijn tot
twist, maar een leidraad die jong en oud samenbrengt in onze
mooie vrijetijdsbesteding.
Maatschappijen en/of gewesten die geïnteresseerd zijn een
zangvoordracht te organiseren, kunnen contact opnemen met
de voorzitter van de Officiële Zangkeurraad.
Ik meld nu reeds dat er op 9 februari in Beitem een zangvoordracht doorgaat die gevolgd wordt door een uiteenzetting rond
het op zang brengen van kwekelingen.
Ook op 9 maart wordt er een zangvoordracht gehouden en
wel in Kortemark, gewest Torhout.

Vrije bespreking:
- Problemen ronddeling A.Vi.Bo.-bladen.
Na heel wat zoekwerk is gebleken dat al te vaak problemen
ontstaan door het niet correct afhandelen van de betaling:
a) De gestructureerde code werd ingevuld bij de vrije mededelingen waardoor het programma geen link kan maken naar
de liefhebber die gestort heeft.
b) Een betalingsformulier van iemand anders werd gebruikt
voor de betaling zodat de link naar de rechthebbende liefhebber niet kon worden gemaakt.
c) Een bestuurslid betaalt een veelvoud van de sommen op
zijn eigen betalingsformulier zonder te vermelden bij de vrije
mededeling voor wie (individueel lidnummer) en waarvoor
de storting werd gedaan. Linda kan dit dan ook onmogelijk
uitvissen en de liefhebbers voelen zich verongelijkt.
Indien er geen bedelingsprobleem is en de betaling blijkt misgelopen, volstaat een telefoontje naar het secretariaat met de
correcte gegevens van de betaling (datum, som, mededeling).
Linda kan dan gericht op zoek gaan en het euvel herstellen.
Boze telefoons leiden niet tot een snellere en betere oplossing!!
- Weet ook dat we niet altijd direct op een e-mail kunnen antwoorden. Soms moet een vraag aan de Raad van Bestuur
voorgelegd worden alvorens kan geantwoord worden. Stuur
daarom niet direct een nieuwe e-mail, maar oefen een beetje
geduld uit. Wij maken ons sterk dat we alle e-mails uiteindelijk
beantwoorden.
- Ringcontrole: In de vergadering van oktober werd aangehaald om altijd ringcontrole uit te voeren bij hoger beroep. Dit
voorstel is een advies van de vergadering en werd voorgelegd
op de vergadering van de Raad van Bestuur. Na enig beraad
in de Raad van Bestuur werd dit voorstel uiteindelijk niet bekrachtigd. De beslissing om over te gaan tot ringcontrole wordt
genomen op basis van sterke vermoedens of gerede twijfel
maar wordt geen regel.
Het gebruik van ons gezond verstand is hier aan zet, zoals
eerder aangehaald door onze erevoorzitter dhr. Noël Vlaminck. We moeten niet optreden als politieagenten maar als
onopvallende scheidsrechters.
- Een ring van de A.Vi.Bo. heeft per jaartal dezelfde kleur als
die in andere federaties zoals bv. KBOF. We zijn allen aan-

gesloten bij COM zodat onze liefhebbers de kans krijgen om
deel te nemen aan tentoonstellingen en kampioenschappen.

Slot en dankwoord:
Tot slot, vrienden, wil ik vragen om niet alleen uw kennis te benutten tijdens uw opdrachten als officieel zangkeurder, maar
ook de leden van uw maatschappij bij te staan en te adviseren
bij het horen van afwijkende zangen.
Besteed ook de nodige aandacht aan de “teeuw-wie” zangen. In ons zangreglement staat duidelijk dat “de laatste
klankgroep wie” nooit mag voorafgegaan worden van een
“onderdeel van de uitheemse zang”. Zie art. 19.05.
Rest mij nog iedereen bedanken voor deze vruchtbare vergadering.
Mag ik aan iedereen een schitterend kweek- en speelseizoen
wensen?
En vooral, geniet van onze mooie hobby.
Bedankt en aan allen een behouden thuiskomst.

OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden

Dinsdagzettingen 2014
Traditiegetrouw richten De Verenigde Vrienden te Oostrozebeke terug enkele dinsdagvoormiddagzettingen in. Deze zettingen waren tot nu toe steeds een groot succes en wij durven
hopen dat menig vinkeniers opnieuw zullen deelnemen aan
deze wedstrijden. Gedurende dit speelseizoen zijn er in totaal
8 dinsdagzettingen met klassement.
Wie wil meespelen met dit klassement moet minstens 7 maal
deelnemen en op de laatste zetting zeker deelnemen.
Het klassement wordt opgemaakt per liehebber, niet volgens
de vogel. Men mag dus spelen met verschillende vogels per
zetting. Het hoogste getal wordt behouden voor het klassement.
Op de laatste dinsdagzetting worden de grote en de kleine
kampioen (50% in dalende lijn) gehuldigd. De eerste 15 in het
klassement ontvangen ook nog een aandenken.
De prijsdeling vangt steeds stipt om 11 uur aan en is ten laatste om 11.30 uur afgelopen, zodanig dat iedereen tegen de
middag thuis kan zijn.
Op sommige dinsdagzettingen (zie A.Vi.Bo.-blad) zijn er voor
alle liefhebbers naturaprijzen voorzien. Naturaprijzen worden
enkel meegegeven aan de liefhebber die er recht op heeft,
aanwezigheid op de prijsuitdeling is dus een vereiste.
De dinsdagzettingen gaan altijd door in lokaal Vrij Polen,
Hoogstraat 39 te Oostrozebeke en dit op volgende data: 15
april, 29 april, 6 mei, 13 mei, 20 mei, 3 juni, 17 juni en 1 juli. De
prijsuitreiking gaat telkens door in de grote zaal.
Het bestuur van De Verenigde Vrienden heet jullie van harte
welkom. Mogen wij terug rekenen op jullie massale deelname? Wij zijn er alvast klaar voor!
i.o. het bestuur, Philip Ampe
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54ste Kampioenschap
van België


(vervolg van blz. 1)

De Menenpoort
De poort bestond vóór de oorlog uit twee bronzen leeuwen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de twee leeuwen beschadigd, maar overleefden en werden gerestaureerd. Ze zijn
in 1936 aan de Australische regering geschonken en sieren
het graf van een onbekende soldaat in het Australian War Memorial in Canbevia.
De huidige Menenpoort is één van de bekendste monumenten voor Commonwealth militairen van de Eerste Wereldoorlog. De poort staat op de plaats waar er eeuwenlang een ander exemplaar stond die verscheidene namen droeg.
De huidige poort werd ontworpen als een klassieke triomfboog op de plaats van de vroegere doorgang doorheen de
stadsomwalling richting Menen. Deze draagt de namen van
54.896 vermiste soldaten en officieren van het Britse Gemenebest. Omdat langs de Menenpoort duizenden Britten
naar het front optrokken, werd dit de uitverkoren plaats om
het meest prestigieuze Britse monument te bouwen. Via deze
poort marcheerden ontelbare soldaten richting front. Velen
kwamen nooit meer terug!

Menenpoort of Menin Gate genaamd.

De huidige leeuwen op de poort kijken naar het front ten oosten van Ieper.
Daar de Menenpoort te klein bleek te zijn, werden alle Britse
vermisten, gesneuveld vanaf 16 augustus 1917, vermeld op
het Tyne Cot Memorial in Passendale. Nog steeds worden tijdens graafwerken resten van soldaten gevonden in Flanders
Fields. Zodra deze worden geïdentificeerd als die van een
vermiste Brit, worden ze tijdens een officiële ceremonie herbegraven en wordt de naam verwijderd van de gedenktekens
van de onbekenden.
Last Post
Het monument werd ingehuldigd op 24 juli 1927, in aanwezigheid van koning Albert I en veldmaarschalk Plumer. Tijdens
de openingsceremonie speelden klaroenblazers van de Somerset Infantry voor het eerst op de Last Post. De Last Post
werd nog twee maanden lang na de inhuldiging gespeeld en
dan nogmaals op 8 augustus 1928. Dit maakte indruk en men
vatte het plan op om een ceremonie met een meer permanent
karakter op te zetten.
Vanaf Wapenstilstandsdag 1929 werd - of er veel of weinig
volk was, de weersomstandigheden goed of slecht waren het een gewoonte de Last Post zonder onderbreking te laten
weerklinken.
Eén onderbreking was er tijdens de periode van de Eerste
Wereldoorlog, van 20 mei 1940 tot 6 september 1944, maar
op de dag van de bevrijding werd de traditie reeds hervat.
Iedere avond wordt onder de poort nog steeds de Last Post
geblazen. Ruim 25.000 keer hebben Belgische klaroenblazers dit uitgevoerd. Dit indrukwekkend moment wordt dagelijks door veel mensen, waaronder veel Britten met hun plastic
klaproosje, bezocht. Omstreeks 20 uur wordt het verkeer stilgelegd en ontstaat een plechtige sfeer.
Op 11 november, om 11 uur, vindt telkens een speciale Last
Post plaats als herdenking aan de Wapenstilstand.
De Rijselpoort
Dit is de oudste, nog bestaande, stadspoort met Bourgondische torens (14e eeuw). Van alle poorten die de stad ooit
bezat, bleven enkel aan de Rijselpoort (die vroeger de Mesenpoort werd genoemd) de originele ruimtes bewaard. Deze
poort werd verschillende keren verbouwd. Vauban liet de torens verbouwen en de wal verbreden. Naast de brug bevinden zich de Bourgondische, 14e eeuwse saskamer en het
poortwachthuis. In het poortwachthuis werd het plan voor de
beruchte mijnontploffing van 7 juni 1917 door Maarschalk Plumer bedacht.

Wij herdenken onze overledenen
Zoals ieder jaar herdenken wij onze overledenen. Deze herdenking gaat door in de Sint-Stefanuskerk, Kerkstraat te Dentergem,
op zaterdag 22 maart om 15 uur.
DATUM
NAAM EN VOORNAAM
OVERLIJDEN
01-01-13
02-01-13
22-01-13
28-01-13
01-02-13
06-02-13
13-02-13
15-02-13
28-02-13
01-03-13
03-03-13
11-03-13
13-03-13
14-03-13
17-03-13
24-03-13
30-03-13
31-03-13
07-04-13
08-04-13
09-04-13
10-04-13
12-04-13
19-04-13
21-04-13
21-04-13
24-04-13
27-04-13
01-05-13
02-05-13
11-05-13
14-05-13
15-05-13
17-05-13
17-05-13
23-05-13
25-05-13
10-06-13
14-06-13
17-06-13
23-06-13
27-06-13
03-07-13
03-07-13
10-07-13
21-07-13
21-07-13
23-07-13
23-07-13
26-07-13
26-07-13
01-08-13
02-08-13
05-08-13
05-08-13
07-08-13
09-08-13
09-08-13
17-08-13
21-08-13
22-08-13
28-08-13
30-08-13
01-09-13
01-09-13
05-09-13
13-09-13
23-09-13
24-09-13
25-09-13
03-10-13
08-10-13
09-10-13
10-10-13
13-10-13
26-10-13
29-10-13
29-10-13

LEEFTIJD MAATSCHAPPIJ

Gustaaf DE SCHOENMAECKER 81 J
André TACK
84 J
Omer ROEGIERS
87 J
Marcel VAN OVERBEKE
81 J
Ronny BELAEY
54 J
Etienne DE BUY
79 J
Urbain WANSEELE
87 J
Marcel CRIEL
87 J
Roger GHEYSEN
76 J
Paula DELAERE
84 J
Julien ARICKX
92 J
Frans DEMETS
85 J
François DECLERCK
71 J
Noël MAEBE
84 J
Christiane VAN HOE
68 J
Roland DE VOS
58 J
Marcel WITTOUCK
82 J
Jozef DE WAGENAERE
79 J
René BEERLAEN
68 J
Etienne ALLAERT
82 J
Walter ALLUYN
70 J
Arsène DE PAEPE
69 J
Robert DEWULF
89 J
Georges COOPMAN
79 J
André TONNEAU
70 J
Gerard MARTLE
95 J
André VERMOTE
62 J
Roger VERSTRAETEN
74 J
Kurt LEFEBRE		
Gino MACHTELINGS
39 J
Prosper VAN GANSBERGHE
71 J
Annie VANDENBULCKE
66 J
Julien DE KEUKELAERE
75 J
Anaïs MUYS
75 J
Julien VERCAMER
78 J
Maurice DE PAUW
81 J
Roland DE COCK
73 J
Gerard DEMEYER
87 J
Hilaere BOUDREZ
88 J
Ivan JAECQUES
63 J
Cyriel VANDENBILCKE
81 J
Erik VELGHE
67 J
Marcel CLAERHOUT
70 J
Julien TANGHE
79 J
Simonne DE GEYTER
76 J
Noël VANDEWALLE
61 J
Gisèle VANTHOURNOUT
67 J
Antoon PAUWELS
85 J
Leopold DECUYPER
92 J
Michel DEGRAEVE
81 J
Jules VANDENHEEDE
80 J
Achiel VANGANSBEKE
69 J
Maurice GEERLANDT
88 J
Omar VAN THUYNE
81 J
Ronny WYLIN
66 J
Werner LAVERGE
78 J
Rik SCHAUBROECK
52 J
Roger LAMBERT
83 J
André FEYS
58 J
Georgette PROVOST
84 J
Romain STURTEWAGEN
83 J
Gabriël VANDENBOGAERDE
84 J
Frans VAN SCHANDEVIJL
80 J
Rudy DEWULF
54 J
François LAHOUSSE
86 J
Oscar NOTTE
92 J
Etienne ROGGE
75 J
Eric BRUWIER
62 J
John DENDIEVEL
66 J
Danny DEVLOO
73 J
Rudi CLAERHOUT
61 J
Vera DEMEULENAERE
66 J
Marcel DE SCHEERDER
73 J
Dirk DE DEYNE
47 J
Madeleine VEREECKE
80 J
Wilfried DECLERCQ
72 J
Lisette GHEERAERT
83 J
André JOOS
68 J

De Kasteelvink, Eksaarde
KM De Boomgaardzangers, Waarschoot
KM De Kasteelzangers, Lembeke
De Lichtzangers, Ruiselede
De Rabotzangers, Evergem
KM De Sint-Jansvink, Wingene
Verheugd in de Zang, Aarsele
Klein Maar Moedig, Melle
De Kasteelvink, Gits
KM De Verenigde Liefhebbers, Lendelede
De Dorpszangers, Machelen
KM Gezang v.d. Bottenhoek, St.Lodewijk-Deerlijk
Vreugde in de Zang, Hulste
KM De Luchtzangers, Desselgem
De Jonge Zangers, Kanegem
KM De Boomgaardvink, Maarke-Kerkem
De Dappere Zangers, Knesselare
KM De Lindezangers, Dentergem
KM De Bosvink, Deerlijk
KM De Roodborsten, Waregem
De Zingende Pintenierkes, De Pinte
De Drieszangers, Deinze
KM Hoop in de Toekomst, Poperinge
Komen Is Gaan, Wingene
KM De Vrolijke Vink, Schorisse
De Dappere Zangers, Knesselare
KM Hoop in de Toekomst, Poperinge
KM De Vriendschapsvink, Bevere
De Rabotzangers, Evergem
KM De Luistervinken, Ename
Klein Maar Moedig, Melle
De Bogaardvink, Kortemark
De Zingende Pintenierkes, De Pinte
KM De Lentezanger, Lotenhulle
Ons Genoegen, Adegem
KM De Dorpzangers, Erpe
KM De Lindezangers, Dentergem
KM De Lentezanger, Lotenhulle
Vlug en Vrij, Oekene
KM De Blanckaertvink, Woumen
KM Sint-Antoniusvink, Zerkegem
De Zingende Pintenierkes, De Pinte
KM De Luchtzangers, Desselgem
De Dappere Zangers, Knesselare
De Bergzangers, Parike
KM Verenigde Liefhebbers, Lendelede
De Statiezangers, Sint-Eloois-Vijve
KM De Staalbekken, Zonnebeke
KM Recht Voor Allen, Meulebeke
De Kasteelvink, Gits
De Moerasvink, Kruishoutem
De Eikzangers, Vosselare
De Verenigde Vrienden, Lichtervelde
De Moerasvink, Kruishoutem
De Congozangers, Kuurne
KM Gezang v.d. Bottenhoek, St.Lodewijk-Deerlijk
KM De Lustige Zangers, Emelgem
Komen is Gaan, Wingene
De Blauwbekken, Nokere
KM De Boomgaardvink, Maarke-Kerkem
KM De Luistervinken, Ename
KM De Moedige Zangers, Avelgem
De Meivink, Denderhoutem
De Terrestzangers, Houthulst
De Molenzangers, Brugge
KM De Scheldevink, Zingem
De Drieszangers, Deinze
De Sint-Omerzangers, Houthulst
De Cristalzangers, Bellegem
De Verenigde Vrienden, Oostrozebeke
KM De Verenigde Vrienden, Zulte
De Durvers, Deinze
KM De Vriendschapsvink, Bevere
KM De Sint-Jansvink, Wingene
De Herrezen Bosvogel, Zarren
KM Verenigde Liefhebbers, Ardooie
KM Eerlijk Duurt Langst, Wakken
KM De Woudzangers, Houthulst

Na vernielingen in de Eerste Wereldoorlog werd de poort
heropgebouwd. De poort was tijdens de oorlog één van de
belangrijkste ‘doorgangen’ naar het front. De ligging aan de
zuidkant van de stad was iets veiliger dan de Menenpoort om
de stad te verlaten, daar ze minder onder de beschietingen
van de Duitse artillerie lag.
Het ‘Houten Huis’
Vlakbij de Rijselpoort is het ‘Houten Huis’ te vinden. Dit is een
reconstructie van een 16e eeuws huis. In het begin van de 19e
eeuw telde Ieper nog negentig houten huizen.
Naast het houten huis ligt café ’t Klein Rijsel. In dit café waan
je je tussen overblijfselen uit de Grote Oorlog: granaten, uniformen, foto’s, krantenknipsels en medailles alom.
Vredesbier, een West-Vlaams abdijbier van hoge gisting is er
verkrijgbaar in stenen bierpotten van 25 of 33 cl. Deze bierpotten kan men er kopen en de opbrengst hiervan dient als steun
voor de bouw van een nieuw herinneringsmuseum.
Bron: Toerisme Ieper.

Rijselpoort en vestingmuren.

M. Fieuw

‘Houten Huis’ en ‘’t Klein Rijsel”.
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Bertrand DEJAEGHER
Augusta DE WULF
José WEYTS
Dociel CREVITS
Julien VUYLSTEKE
Gilbert SNAUWAERT
Marc ROSSEAU
Michel DESMET
Albert VANWALLEGHEM
Victor SOENENS
Maurice VANNIEUWENHUYZE
Oscar STEYAERT
Noël KERCKENAERE
André CARLIER
Steven GELDOF
Adolf PERSYN
Roger CARTON
Adhemar GOETHALS
Joanna CLABAU
Roger CRAEYMEERSCH
Daniël BERTELOOT
Maurits BASTIAEN
Robert THUYS
Joseph WILLEMYNS
André CLAVEYNE
Regina VANDEGINSTE
André ROELENS
Maurice DE VOS
Arthur VERBEKE
Marc VANDENBERGHE
Maria BOUILLAERT
Martin DEVOS
Daniël BUYZE
André VANPACHTENBEKE
Willy POTTIER
Daniël TIMMERMAN
Noël VERSCHAETSE
Luciaan VERHAEGHE
Godelieve WINDELS
Guido VANWASSENHOVE
Jozef VERRUE
André VERMEIRE
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De Lichtzangers, Ruiselede
KM De Nieuwe Zangers, Nazareth
Les Amis du Pinson, Helkijn
KM De Bosvink, Edewalle
KM De Trage Zangers, Sint-Eloois-Winkel
KM De Lindezangers, Dentergem
De Bronvink, Brakel
KM De Verenigde Liefhebbers, Lendelede
De Verenigde Vrienden, Lichtervelde
Vlug en Vrij, Oekene
KM De Vrolijke Vink, Schorisse
De Vlaamse Zangers, Ursel
De Veldvink, Torhout
KM De Sterrezangers, Aalbeke
KM De Blanckaertvink, Woumen
KM Eerlijk Duurt Langst, Wakken
De Molenzangers, Kuurne
De Roodborsten, Marialoop
De Vlaamse Zangers, Hooglede
Komen Is Gaan, Wingene
Den Blauwe Boogaard, Beselare
KM Gezang v.d. Bottenhoek, St.Lodewijk-Deerlijk
Ons Genoegen, Adegem
De Snelle Schuifelaars, Tielt
De Moubeke Vink, Zedelgem
KM De Verenigde Liefhebbers, Ardooie
KM De Blanckaertvink, Woumen
De Blauwbekken, Nokere
KM De Roodborsten, Waregem
KM De Vlaamse Leiezangers, Beveren-Leie
Elk Zijn Recht, Bellem
KM Hoop in de Toekomst, Poperinge
De Drieszangers, Deinze
Komen Is Gaan, Wingene
KM De Sint-Antoniusvink, Zerkegem
KM De Trage Zangers, Sint-Eloois-Winkel
De Congozangers, Kuurne
De Leiezangers, Marke
De Leiezangers, Marke
Recht Voor Allen, Kooigem
Recht Voor Allen, Kooigem
De Vrije Vinkeniers, Hansbeke
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Eventuele wijzigingen kunnen doorgegeven worden aan het A.Vi.Bo.-secretariaat uiterlijk 14 maart.

Kampioenenhuldiging bij De Sparhoekzangers Maria-Aalter

Het speelseizoen 2013 ging weer razendsnel voorbij en voor
we het wisten, was het opnieuw tijd om onze kampioenen in
de bloemetjes te zetten. Na een geslaagde receptie werd er
overgegaan tot de maaltijd, die werd voorzien door traiteur
Marc en tot in de puntjes verzorgd was. Tussendoor werden
de kampioenen gehuldigd.
Dit jaar hadden we de eer om Marcel De Jaegher tot keizer te
huldigen met vogel Buzard. Marcel De Jaegher kan terugblikken op een bijzonder geslaagd seizoen, want hij behaalde ook
de titel van gewestkampioen. Proficiat Marcel!
De kampioentitel werd dit jaar veroverd door Cynthia De
Grande met vogel Tweety, Johan Tanghe werd als kampioen
80% gehuldigd en Hervé Persyn met vogel Speedo als kampioen 60%.
Marcel De Jaegher sleepte voor het derde jaar op rij de titel
van koning in de wacht en behaalde op die manier ook de titel
van keizer met vogel Buzard. De titel van koning 70% ging
tevens naar Marcel De Jaegher, ditmaal met vogel Yoni.
Ginette De Corte werd tot koningin gekroond met vogel

Saartje en de titel koningin 70% werd behaald door Annatachja De Grande met vogel Fluffy.
De titel van zaterdagkampioen werd veroverd door Mario De
Paepe met vogel Maserati. De titel zaterdagkampioen 80%
werd behaald door Hervé Persyn met vogel Caro en Fernand
Meulemeester met vogel Ziggy. De titel van zaterdagkampioen 60% werd behaald door Annatachja De Grande, met
vogel Gier.
Mia Martens werd gehuldigd als dinsdagkampioen met vogel
Loïc en de titel dinsdagkampioen 70% werd behaald door Luc
Vandamme met vogel Theeyke.
Als bestuur zijn we er trots op te kunnen terugblikken op een
geslaagd seizoen en een geslaagde kampioenenhuldiging. Dit
zou niet mogelijk geweest zijn zonder de vele aanwezigen.
Aan iedereen die erbij was: van harte bedankt en hopelijk mogen we jullie volgend seizoen terug verwelkomen!
Het bestuur kijkt alvast uit naar het nieuwe speelseizoen!

‘Kukeleku!’

Op zondag 9 maart richten De Cartouchekraaiers het kampioenschap van België in te Zingem. De zetting heeft plaats
in de Groenstraat, waar ook het parcours van De Scheldevink
zich bevindt, dus langs de treinroute aan het station.
Gaspar, Carlos en ikzelf nodigen iedereen uit om eens een
kijkje te komen nemen in de Groenstraat, om samen nog eens
van deze aloude traditie te genieten. De zetting start net zoals
bij de vinkjes om 9 uur. Ik kan jullie verzekeren, als ik een tipje
van de sluier mag oplichten, jullie zullen grote ogen opzetten
en vol ongeloof naar huis gaan!
Waarde vrienden, als vinkenier bied ik deze mensen graag
mijn steun aan met dit artikeltje. Kom eens langs op 9 maart
en doe dit samen met mij!
Lucien Vandekerckhove

Net zoals de vinkensport was ook met de krielhaantjes spelen
een hobby die de man met de pet uitoefende. Onze vinkensport doet het nog steeds goed, het gekraai van de haantjes
is praktisch verdwenen. Maar toch zijn er hier en daar enkele
verenigingen die, ondanks de weinige liefhebbers, nog hanenzettingen organiseren.
In Zingem bestaat er nog een club, met name ‘De Cartouchekraaiers’. De club is gehuisvest in café Cartouche, in de Stationstraat, bij Martin en Sabine. Bestuursleden zijn ondermeer
Gaspar Vanlancker en Carlos Dhont. Eerstgenoemde is ondervoorzitter van De Scheldevink, Carlos is reeds jaren trouw
lid van voornoemde maatschappij.

Annatachja De Grande

Hier is ‘t!
Gewest Gent: Klein Maar Moedig Melle

Ontstaan
In het goede wijnjaar 1962 werd de vinkenmaatschappij ‘Klein
Maar Moedig Melle’ boven de doopvont gehouden. Ze kozen
De Plezanten Hof als hun uitvalsbasis, dit tot 1978. Om mij
onbekende reden plantten ze de vlag plots aan café De Kroon
in deelgemeente Gontrode, in de schaduw van de kerk.
De maatschappij kende heel wat bijval en velen gingen er
spelen voor het ‘konijn’ en de zekerheid dat er steeds iets te
believen viel.
Huidig lokaal
Na wat noodgedwongen bestuursaanpassingen en de komst
van huidig A.Vi.Bo.-voorzitter Gino Welvaert en ‘Le Gantois
Lionel’ ging er een nieuwe wind waaien. Toen De Kroon niet
meer kon voorzien in het nodige comfort van de spelers werd
overgestapt naar het nabijgelegen cultureel centrum: modern,
ruim en voorzien van alle accommodatie.
De inschrijving en prijsdeling hebben plaats in de zaal. De
nummers worden meestal getrokken na de laatste inschrijving. De bekendmaking van de uitslag en de prijsdeling verlopen eveneens in de geest van het gewest Gent.
Er is voldoende parking in de directe omgeving, alles op twee
minuten wandelafstand.
Speelterrein
Het speelterrein ‘De Vinkenslag’ ligt op vijf minuten kuierafstand, is volledig verkeersvrij en rustig. De parking ligt op 150
meter, aan de kerk en het kerkhof. Er wordt gespeeld op een
betonbaantje en omdat de breedte beperkt is, wordt in de
geest van de sport gevraagd om het ganse uur te tekenen,
wat goed gevolgd wordt.

Weetjes
De maatschappij laat de laatste jaren van zich spreken op alle
vlakken: veel leden, sterke vogels, vice-Belgisch Kampioen,
gewestkoning, goede soep na de zetting én het goedkoopste
lokaal van Vlaanderen.
Ze zijn steeds bereid tot de inrichting of mede-inrichting van
grote zettingen zoals in 2014 het Kampioenschap van OostVlaanderen, samen met De Straatzangers Evergem.
Huidig bestuur
Gino Welvaert, Katia Blanckaert, Eddy Pissoort, Marguerite
Clemmen, Eric Leeman, Freddy Vande Weghe, Marie Louise
Schellinck en Lionel Franck.
Lucien van Gent

HARELBEKE, KM De Gavervink

5e Grote Prijs
De Pelder te Harelbeke
Op zaterdag 19 juli 2014 gaat om 9 uur de vijfde Grote Prijs
café De Pelder door op de Oostwijk, in de Graaf Boudewijn
I-straat te Harelbeke.
De vooruit bestaat uit 2 reeksen van 60 euro en 40 euro + 1/2
inleg en 2/3 prijs.
Er is een bloemstuk voor de eerste van elke reeks en er zijn
levende bloemen voor iedere deelnemer.
Men ontvangt gratis 1 kg vinkenzaad bij de inschrijving per vogel. Bovendien zijn er 25 potjes pastei te verloten op de regel.
De inschrijving vindt plaats in de feesttent op bovenstaand
adres, van 7.15 u. tot 8.30 u.
Er wordt gespeeld op een gesloten terrein van de Oostwijk,
in de B. Brabantstraat te Harelbeke (100 m van de feesttent).
Graag verwelkomen we iedere enthousiaste vinkenliefhebber
op zaterdag 19 juli om 9 uur!
Feestcomité Oostwijk
KM De Gavervink

6 «HET A.Vi.Bo.-BLAD» WOENSDAG 5 MAART 2014

Gewestfeest 2013 in het gewest Gent!

Gewestkampioenen 2013.

Zondag 10 november 2013: gewestvergadering bij De Rabotzangers te Evergem. De aanwezigen hadden hoofdpijn van
het ‘getetter’ van hun gewestleider, ik dus, en waren blij dat
het laatste hoofdstuk ‘varia’ aan de orde was. Maar het ergste
moest nog komen. Oppositieleider William wierp de knuppel
in het hoenderhok en vroeg aan Lionel of er al nieuws was
over het gewestfeest: wanneer, waar, hoe,... Alle blikken waren gericht op onze gewestsecretaris. Hij rechtte zich, haalde
diep adem en antwoordde in één zin op alle vragen, in zijn
welbekende, unieke stijl: “De gewestfeeste es oup zoendag
neigentien zannuorie om twoolf uure in De Rotse in Scheldewiendeike”. Het bleef opvallend stil in ‘De Mayfair’.
Stilte voor de storm, want plots schoot het decibelgehalte de
hoogte in, ja, ze hadden het gehoord: Scheldewindeke?? Ik
hoorde rond mij allerhande wijsheden over de nieuwe locatie
voor het gewestfeest, dat in de organiserende handen was van
‘Klein Maar Moedig Melle’. Het leek wel alsof Scheldewindeke
op de maan lag. Links van mij zei iemand: “Da ligt tegen Brussel zulle”. “Neenee”, repliceerde een andere, “da’s meer naar
de Ardennen want hij sprak van een rotse”. “Ge volgt de Schelde en in Windeke slode af, voila, nie moeilijk”. “Oei, nen zondag, ‘k kan nie goan want ‘k moe naar een communiefeeste; zo
ver, ’t is voetbal en cross,...”.
Ik begon wat te panikeren want aan het relaas te horen zou
er geen kat komen. Ik deed een paar pogingen om de aandacht te krijgen, maar dit lukte alleen toen ik zei dat er 100
euro gevonden was en... Iedereen was stil. Een leugentje om
bestwil kan wonderen doen en ik zei dat alle deelnemers na
het feest een slaapmuts mochten gaan drinken bij voorzitter/
medeorganisator Gino Welvaert die daar woont. Plots hoorde
ik dat het toch niet zo ver was, niet tegen Brussel of de Ardennen, dat voetbal of cross toch saai is... Allee, ik begon weer te
panikeren want als ze nu allemaal kwamen, konden ze zeker
niet binnen. Maar zo’n vaart liep het niet...
Zondag 19 januari, de dag van ‘de grote invasie van vinkeniers
in Scheldewindeke’. Ik propte mijn auto vol met azalea’s, zakken zaad, kooi, cadeaus, enz. Ik haalde onze vaandeldrager
Christiaantje op aan het rusthuis (die dag zou het daar eens
echt rustig zijn) en begon aan mijn zoektocht naar de landingsplaats ‘De Rots’, in de thuishaven van onze A.Vi.Bo.-voorzitter.
Gelukkig kon ik rekenen op mijn copiloot die regelmatig de rijrichting aangaf, naar links was naar rechts en omgekeerd. Om
11 uur gingen we aan land aan De Rots, naast het kerkhof.
Sorry voor die militaire termen, maar nu het 10 jaar, nee 100
jaar geleden is van de grote oorlog en 80 jaar van de laatste,
nee 60, 70... allee lang, moeten we oefenen tegen dat we naar
Ieper trekken voor ‘den Belgium battle of the vinken’, of zoiets
eind juni.
Bij onze aankomst aan het feestpaleis viel ik van de ene verbazing in de andere: vooraan de oude maar mooi gerestaureerde
pastorij en achteraan de aangebouwde feestzaal die zonder
problemen 100 feestvierders kan ontvangen: strak, mooi, licht
en luchtig en voorzien van alle comfort. Alleen is de pastoor
moeten verhuizen want in zijn living staat nu een Donaldkeuken en zijn slaapkamer is omgebouwd tot toiletten met alle
faciliteiten. Ik was op mijn gemak gesteld in de goede afloop en
werd door Gino, Katia, Lionel, Eddy,... de werkers van dienst
ontvangen en direct ondergedompeld in de cava. Tegen ‘ten
twolven’ waren de 95 feestvierders binnen en vloeide het goddelijke wijwater goed binnen. Het decibelgehalte steeg en iedereen was ervan overtuigd dat veranderen niet altijd verbeteren is, maar vandaag WEL!
Omstreeks ‘ten enen’ zag onze nationale voorzitter dat de innerlijke mens dringend aan versterking toe was en gaf het
startsein aan de traiteur van dienst. Na een korte verwelkoming in zijn welgekende stijl liet hij de mensen aanschuiven
aan de heerlijke dis, vol keuze en lekkers, en nogmaals, en
nogmaals... Ge kon er u letterlijk en figuurlijk dood eten. Na de
koffie en éclair, die meer weg had van een duikboot, zo groot,
zag ik de kans om mijn woordje te placeren. De mannen die
mij kennen konden niet gaan lopen want hun broek stond open
van al dat vele eten...
Na de al honderd maal gebruikte startzin begon ik over het
fenomeen Scheldewindeke en deed ik een onthulling die mijn
‘soms raar doen, zeggen en schrijven’ moest verrechtvaardigen, en dit had nu toch wel te maken met Scheldewindeke
zeker. Het was muisstil in de zaal, ik kreeg al spijt, maar beloofd is beloofd. Ik vertelde dat ik 40 jaar en 30 kilo geleden
voetbalde bij JV De Pinte, wat stond voor jong en vlug of vuil.
We kwamen spelen naar de meest harde ploeg uit de reeks

Gewestkoningschap 2013.

Scheldewindeke, beenharde supporters en een plein dat 30%
afhelde. Als het regende, had je de kans dat je aan de ene goal
viel en in de andere binnengleed. Plezant, zou je denken, maar
als je onderweg dan nog den arbiter meeneemt, dan stond je
vlug onder het stortbad, allee, voor een emmer koud water,
ja. Ik moest een corner nemen en legde, zoals gezien op tv,
de bal niet in de kwartcirkel maar net erbuiten. Daar de deur
van de kantine zich daar juist bevindt, stonden daar ook de
meeste hooligans, ze hadden het natuurlijk gezien en begonnen te brullen. Ik keek hen aan en deed het ‘Ruithingslachje’.
Ik deed twee stappen achteruit, wou vertr... en plots was het
licht UIT. Toen ik bijkwam, lag ik met mijn hoofd mooi in de
cirkel met de cornervlag in mijn armen en een enorme buil
op mijn achterhoofd: einde match, einde normaal doen. Later
vernam ik dat een supporter zijn paraplu had omgedraaid en
mij met het handvat ‘nen toek’ had gegeven. Einde verhaal en
een opluchting, vanaf nu kan mij niets meer kwalijk genomen
worden, dacht ik!
De toon was gezet en na een korte evaluatie 2013, plannen
voor 2014 en een applaus voor de voorzitter en zijn team, kon
ik de huldiging aankondigen waarvoor het gewestfeest staat.
De gewestbestuursleden van dienst maakten zich klaar voor
de grote aanval. Daniël nam zijn tubeke ‘lipcare’ en Mario kamde haar en baard, ikzelf las nog snel een Weesgegroetje dat er
niemand of niets zou vergeten zijn op de lijst van de gevierden.
Eerst mochten de gewestkampioenen hun opwachting maken.
De vier laureaten Norbert Van Damme, Danielle Boulonne,
Rosette Verdonck en winnaar Marcel Hulpia werden ondergedompeld in bloemen, zaad en geschenken en kregen het
eerste applaus. Daniël lachte, den ‘totenteller’ stond al op 6.
Keizers en keizerinnen zijn niet alledaags, als je William De
Keizer niet meerekent, maar 2013 had er een, en dan nog in
Williams maatschappij. Daar was ze weer, onze vrouwelijke
trots, Rosette Verdonck. Daniël moest zijn toer afwachten want
ik was de weldoener van dienst, zoals beloofd.
Het derde luik is steeds bestemd voor de verdienstelijken onder de verdienstelijken, de mensen die ongevraagd hulp bieden waar nodig. Dit jaar gingen de onderscheidingen naar Marie-Louise en Jolien voor hun hulp op de gewestzetting, naar
Christel voor de aanmaak van de kalenderboekjes, Wimmeke
gazet voor het zaad- en bloementransport, Christiaantje voor
zijn geslaagde imitatie van ‘beeld met vlag’, en als laatste naar
Daniël voor het slachten van 20 kiekens op de vooravond van
de gewestzetting, op zwarte donderdag. Allemaal een voorbeeld als je het mij vraagt!
Nu was de massa aan de beurt, de laureaten die een gewest
vertegenwoordigen en maken, de strijders aan het vinkenfront
in weer, wind en af en toe zon; 300 is goed, 400 beter, 500
best, 600 en meer een droom. 25 dames en heren kwamen
onder de spots hun bloem, zaad, cadeaus en erkenning halen.
Daniël en Mario liepen rood aan van de stress maar legden
een feilloos parcours af. Cecielle schudde het hoofd en ik zag
haar denken: “Zied dem weer bezig, mijnen Daniël, toten ja,
maar de schotels wassen, nee”. Ik genoot met volle teugen
aan mijne micro, zo moet het zijn, los, plezant, en daar doen
we het voor.
De nummer drie in het koningschap, Roland Dhondt, heb ik
speciaal alleen gehuldigd, hij heeft een boerenjaar achter de
rug. Hij behaalde zeer mooie uitslagen op lokale en vooral op
de grote kampioenschappen, hij is ook steeds aanwezig op
inrichtingen in en buiten het gewest, en dat verdiende een
plaatsje in de spots.
Nog drie te gaan, en niet van de kleinste, integendeel. De
jeugdkampioen mocht de spits afbijten, het was zijn laatste
kans en hij heeft ze met beide handen gegrepen. Dominique
Boone riep ik naar voor om zijn prijs in ontvangst te nemen.
Zijn ogen glinsterden van plezier want het was zijn dag vandaag: drie zakken sandwiches in de steunactie en de titel!
Daniël maakte voor de laatste keer zijn lippen nat, het was
een dame, de koningin 2013 was in aantocht. En ze kende de
weg want voor de derde maal deze dag weerklonk haar naam
door de zaal: Rosette Verdonck. Met een brede glimlach van
voldoening kwam ze haar prijzen in ontvangst nemen. Echtgenoot Jeromme zag dat het goed was en genoot mee als
trainer/manager.
Het vuurwerk werd in gereedheid gebracht want nu kwam de
hoofdvogel, de man die 2013 niet vlug zal vergeten: prachtige
uitslagen, vicekampioen van België, succeskweker én koning
2013 van zijn gewest Gent. Hij was getipt als favoriet, maar hij
wist er de spanning in te houden. We hebben het laatste van

hem en zijn vogels nog niet gezien, of gehoord is beter. Zijn
bescheidenheid en hulp waar nodig sieren hem, een welverdiend applaus aan zijn adres was de mooie afsluiter van de
grote huldiging.
Mijn helpers en ikzelf waren blij dat het vlot verlopen was,
onze tafels waren leeg, alleen wat vinkenzaad uit een opengescheurde zak was getuige van de afgelopen parade. Ik dankte
nog de mensen van Klein Maar Moedig Melle, mijn gewestbestuur en aanwezigen en sprak de hoop uit dat iedereen goed
thuiskwam.
De klok op de naastgelegen kerktoren klopte vijf maal en stilaan schoven de liefhebbers richting uitgang. Aan hun blikken
was te zien dat het goed, zelfs zeer goed was, iedereen had
terug de nodige energie opgedaan om er opnieuw tegenaan
te gaan. Volgende feest in ??, maar eerst spelen, goed spelen.
Ikzelf begon ook mijn terugweg te plannen, maar met een begeleider als Christiaantje mocht dit geen probleem worden.
Links is rechts, rechts is links en... na twee kilometer was hij al
in dromenland.
De gewestleider, Lucien van Gent

1993 voor dummy’s (deel 7)
A.Vi.Bo.-blad nr. 27 van 7 juli ’93:
Het eerste blad is volledig gewijd
aan het vorig kampioenschap,
maar in beelden. Op het tweede
blad is er iets wat me opvalt, alhoewel het in kleine letters is gedrukt:
“Lieten zich verontschuldigen met
beste wensen voor algemeen succes met ons kampioenschap”. Dhr.
L. Tindemans, voorzitter CVP. Was
dat niet de man die alle vogelliefhebbers twintig jaar eerder de nek
omwrong door het afschaffen van
de vogelvangst? Ik denk van wel. Als tweede vernoemde: Mgr.
Vangheluwe, bisschop van Brugge. Dan was hij, in die tijd, niet
zo beroemd als nu. Als derde werd nog een senator vermeld.
Op het tweede blad staan alle gegevens aangaande de aanwezigheden op het kampioenschap, door de gewesten en de
maatschappijen.
Blz. 15 en 16 zijn bijna volledig gevuld met de uitslagen van
de gewestelijke keuringen. Ik tel er tachtig in totaal en daarvan
werden er 29 volledig goedgekeurd. Een viertal werd volledig
afgekeurd. De rest had één of meerdere slechte of ongeldige
zangen.
Op de laatste bladzijde staat bij de rubriek ‘herstel’ een voor mij
welbekende naam. Hij, Jef Vansteenkiste, was dan lid in Melle
bij Klein Maar Moedig. Jef die rijkswachter was, is inmiddels
overleden, op 5 februari 2012. Hij was van geboorte uit Izegem
en werd er op 9 april 1943 geboren.
A.Vi.Bo.-blad nr. 28 van 14 juli ’93: Op het eerste blad een artikel van Anna Dinneweth uit Maria-Aalter. Ik heb veel artikels
van haar gelezen. In het verleden waren wel meerdere artikels
van haar hand te lezen in het bondsblad. Deze keer ging het
over: ‘De vogelzang’. Zij beschreef de verschillende zangen
van verschillende vogelsoorten. Soms is het een kakofonie met
allemaal verschillende geluiden, het best te horen vroeg in de
morgen of ’s avonds bij het vallen van de duisternis. Elke vogel
heeft zijn eigen zang en tonen. Alleen voor niet-kenners zijn de
liedjes gelijk. De vogels weten aan de zang wie wel of niet zijn
territorium beschermt. Wie al dan niet een partner heeft gevonden en op zoek is naar een aantal wijfjes om een territorium uit
te bouwen. Zij eindigde haar verhaal met de volgende slotzinnen: “Wanneer onze geliefde vogels hun wijsjes zingen, kunt
u ze niet alleen horen, maar er ook volwaardig naar luisteren.
Geniet er allen van, maar forceer ze niet.”
Terwijl ik hier boven aan mijn bureau zit te schrijven, komt er
een welgekende vinkenier, Yvan Verhamme, samen met zijn
vrouwtje Jeanine, uit Gentbrugge, de koer opgereden. Iedereen
kent de Verhammekens uit Gentbrugge. Die mensen zwerven
door gans Vlaanderen om te gaan spelen en... Ze zijn overal
de eerste om hun vogels te laten inschrijven. Yvan, Jeanine
en de kinderen (als ze niet moeten werken) Mario en Daniëlla.
Toen ze binnen waren en aan de koffie, vertelde ik dat ik 1993
aan het beschrijven was. Ik vertelde dat ik zijn naam had gelezen als kleine kampioen in de uitslag van het Kampioenschap
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Kampioenenfeest bij De Molenzangers te Kruishoutem

eigenaar. Zeker in deze periode 1993 werden er enorm veel
vogels gekeurd en afgekeurd. Er zijn zeker altijd twijfelgevallen. Verder had Cyriel het ook nog over het tekenen van een
afgebroken liedje, door te vlug te tekenen, en ook dat nadat de
eigenaar de toelating gaf om de vogel te verlaten, na het half
uur, er niet meer mag bijgetekend worden. Bij opgave wordt de
lat neergelegd en is het tekenen gedaan. Wat ook zeker niet
mag en soms gebeurt, is het verlaten van een vogel. Niemand
kan en mag een vogel in de reke verlaten zonder toestemming
van de eigenaar en dat ook niet na het half uur, ook al zingt de
vogel over het uur geen enkel liedje.
Algemene gebeurtenissen in juli 1993:
De belangrijkste gebeurtenis van juli ’93 was het overlijden
van Koning Boudewijn op 31 juli om 21.30 u. Hij stierf op de
koninklijke residentie ‘Astrida’ in het Spaanse Motril. Jean-Luc
Dehaene was toen premier. Het lichaam werd gebalsemd om
over te brengen naar België.
Op 24 juli was de jaarlijkse ballonmeeting in Eeklo een grote
fiasco. Sinds het ontstaan van deze Meetjeslandse meeting
was het nog nooit gebeurd dat geen enkele luchtballon van de
grond kwam.
Op 15 juli werd ik tweede kampioen met de vinken. De vogel
was genaamd Anvansteni. Een te lange naam, maar een regelmatige vogel met enkele uitschieters.
(wordt vervolgd)

Verkrusse, Zevergem
Ook in 2013 wilden wij onze kampioenen in de spotlights
plaatsen. Dit, nochtans vrolijk, artikeltje begint eigenlijk met
een droevige noot. Dit artikeltje zal namelijk het laatste verslagje worden van een kampioenenfeest bij De Molenzangers.
Na heel wat jaren van zorg voor onze liefhebbers en het geven
van toch wel heel mooie zettingen, hebben wij na veel overleg
beslist om de stekker uit onze vereniging te trekken.
Wij willen onze leden echter nog van harte bedanken voor hun
jarenlange en trouwe geloof in onze vinkenmaatschappij. Ook
wil ik er mij persoonlijk aan houden om de mensen van het
bestuur eveneens van harte te bedanken voor hun tomeloze
inzet voor onze vereniging. Ook onze lokaalhouders, waar we
altijd heel welkom waren, willen wij van harte bedanken voor
hun inzet en nooit aflatend goed humeur! Bedankt iedereen!!
Wij hopen om jullie allemaal het volgende speelseizoen te mogen tegenkomen in een optimale, gemoedelijke sfeer.
Ons kampioenenfeest ging zoals al ettelijke jaren door in het
parochiaal centrum te Lozer. Het aperitief werd ons traditiegetrouw ook aangeboden door de kampioenen van onze
maatschappij. De cava werd goed gesmaakt, waarvoor heel
hartelijk bedankt aan de kampioenen. Het voorgerecht was
ook een voltreffer!

Daarna was het de beurt om onze kampioenen te huldigen.
Koning werd Yentl Van Lancker, kampioen Jeroom Vanderstraeten, vrouwelijke kampioen Els Meere, kampioen 80%
Frank Goeminne, kampioen 70% Rudy Van Lancker en kampioen 50% Elise Veys. De bekers en bloemen werden overhandigd aan deze mensen en hun respectievelijke partners.
Daarna konden we genieten van de hoofdmaaltijd. Een lekker
gebraad met seizoensgroentjes en kroketjes werd ons deel en
we kunnen zeggen dat het heel lekker was. Het dessertbordje
met fris fruit, ijs en taart, en een warme koffie werden ook nog
in onze al overvolle buik gepropt! Het eten was fantastisch lekker en de gezelligheid ontbrak op deze dag niet.
Op de foto zijn alle kampioenen te zien en ook een groot deel
van het toenmalige bestuur! Nog een laatste dankbetuiging
aan alle leden, bestuursleden, sponsors, lokaalhouders en
iedereen die ik nog zou vergeten zijn, voor alles wat jullie gedaan hebben voor De Molenzangers. Het gaat jullie wel en
ook in 2014 wens ik jullie veel vinkeniergenot en een goede
gezondheid.
i.o. het bestuur van De Molenzangers,
Kristof Meere

van België in Marialoop. Hij repliceerde: “Ja, ik heb daar familie
wonen en ik weet nog goed dat er daar meer dan 2000 inschrijvingen waren”. Ik moest al mijn energie gebruiken om Yvan wijs
te maken dat er vóór 1993 nooit 2000 inschrijvingen waren.
Hij geloofde mij niet en ik moest er het A.Vi.Bo.-blad met de
uitslag van 1993 bijhalen. Zoals eerder gemeld, waren er 1583
deelnemers. De prijzenpot was 40.000 frank, dat is nu 1000
euro. Ja, Yvantje, we hebben ondertussen al heel wat krulhaar
verloren...
Het A.Vi.Bo.-blad nr. 28 (weer nr. 28, ja, zo is het) van 21 juli ’93.
Ik weet niet wie er in deze tijd, zomer ’93, zijn telraam niet goed
heeft bijgehouden? Wie zich nooit vergist, werpe de eerste...
nee, vinkenblad. Dat doet niet zoveel zeer. Die eerste steen
werpen is nog een overblijfsel van de allereerste christenen,
later geëvolueerd. Nu zijn er nog van die landen die deze traditie in ere houden, maar de eerste steen werpen, meestal naar
het vrouwelijk lichaam omdat de mannen nooit schuldig worden
bevonden.
Op het eerste blad het verslag van de vergadering van de Raad
van Bestuur van 10 juli ’93. Het merendeel zijn verslagen van
de voorbije Provinciale Kampioenschappen.
Dan ook een verslag door wijlen Willy Sablain over het kampioenschap van de Vriendenkring in Torhout. Wat opvalt in het
verslag zijn: 177 deelnemers bij barslecht weer met strakke
wind en regelmatig regenbuien. De aanwezigen hadden zeker
beter verdiend. Maar weersomstandigheden heb je zeker zelf
niet in de hand. Etienne Devaere, een vriendenkringer uit Tielt,
won de titel bij de ingeschreven vriendenkringers met vogel
Clovis. Die vogel behaalde 592 liedjes. In de algemene uitslag
was de overwinning voor vogel Adam van Frans Mortier uit Torhout met 784 liedjes.
In ditzelfde verslag in de rubriek ‘briefwisseling en diversen’,
een bericht van de toenmalige gewestleider Gent, wijlen dhr.
Gaston Lootens, over het stopzetten van de maatschappij ‘De
Gentse Vinkeniers’, en het storten van 35.000 frank aan het
MPI Ten Dries in Landegem.
A.Vi.Bo.-blad nr. 29 van 28 juli 1993: Op het eerste blad een
artikel van de gewestleider van Aalter, Walter Telier. Het is een
verslag van het Kampioenschap van Oost-Vlaanderen ingericht
door: De Eikzangers uit Vosselare. Ook een foto, geplaatst midden het artikel, valt op. De winnaar van het kampioenschap, wijlen dhr. Roger Pitteman, staat naast de schrijver, Walter Telier.
Walter noemde het kampioenschap een groot succes.
Verder op het eerste blad nog een artikeltje van onze goede
vriend dhr. Cyriel Seys: ’10 jaar en mee naar de reke’. De eerste kennismaking met de reke is zeker een hele belevenis, of
men nu 10 is, jonger of ouder! Het is steeds weer een genoegen te zien hoe ouders hun zoon of dochter de eerste knepen
van het tekenen bijleren, er met veel geduld naast zitten om te
tonen hoe ze moeten tekenen, want ze zijn de hoeksteen van
het voortbestaan van onze geliefde liefhebberij. En Seysken
breidde verder uit over het aanleren van jonge gasten. Ik kan
ervan meespreken. Ik heb in mijn lange carrière al veel gasten opgeleid. Mijn kinderen, mijn kleinkinderen, buurjongens en
zelfs oudere mensen, die dan uiteindelijk ook met de vinken
begonnen zijn. Ik noem hierbij onze oud-voorzitter, wijlen dhr.
André Van de Haegen, overleden in 1991, en ook wijlen dhr.
Albert Poelman.

Verder, op de tweede bladzijde, nog een artikeltje van Cyriel
Seys met als titel: ‘Prijsuitreiking om 11 uur’. Dat de prijsuitreiking één uur na het beëindigen moet plaatsvinden, is voor
iedereen aanvaardbaar. Wie eerst met zijn vogels naar huis wil,
kan dat en de bestuursleden hebben dan ook voldoende tijd om
de uitslag af te maken. Dat die tijdsduur moet gerespecteerd
worden, vind ik persoonlijk geheel normaal. Het is juist wat mijn
vriend Cyriel hier aanhaalde. Er zijn maatschappijen die werkelijk treuzelen en de tijd maar rekken, om plezier te doen aan de
lokaalhouder. Bij ons gaan er weinig mensen direct na de zetting naar huis. De meeste blijven ter plaatse. Ik ken er een paar
waarvan hun vrouwtje met de vogels naar huis rijdt en dan terugkomt. Ik ken er ook een paar die altijd eerst naar huis rijden
en pas een paar minuten vóór de prijsuitreiking binnenkomen.
Dan moeten ze bij niemand zitten en zeker geen lotjes kopen
voor de plaatselijke steunactie. Maar iedereen is vrij te doen en
te laten na de zetting. Ik doe mijn vogels nooit naar huis. Als
het zeer warm is, tracht ik mijn auto in de schaduw te plaatsen.
Nooit staan er vogels binnen in de auto. In de afgesloten koffer is het minder warm. Wanneer het een avondzetting betreft,
begint de afkoeling al goed toe te nemen na 20 uur. Ik ga bijna
elke dag gaan spelen met twee vogels en ik moet zeggen dat ik
nog nooit dode vogels heb gehad na de zetting.
Ik heb een dag of veertien niet kunnen schrijven omdat de gascontinu uitgevallen is hierboven op mijn bureau. Het is hier erg
fris en alleen een elektrisch vuurtje aan mijn voeten houdt mijn
onderdeel warm.
Op de voorlaatste bladzijde staat een artikel van Johan De
Poorter uit Eine, met als titel: ‘Te gast bij een wandelende vinkenier: Roger Tembuyser’. Het valt mij op, omdat ik Roger en
zijn eega Henriette ken, doordat ze vroeger dikwijls naar Zevergem kwamen spelen en ook van horen vertellen. Eén van
mijn beste vrienden uit Zingem kent hen nog veel beter dan
ikzelf, want hij heeft er nog wekelijks contact mee. Pierre en
Livine vertellen me dikwijls over deze ouwe taaie Tembuyser.
Dat moet vroeger een zeer goed wielrenner zijn geweest. Toen
Roger naar den troep moest, had hij al 80 overwinningen op
zijn palmares staan, maar volgens het verslag was de legerdienst ook het einde van zijn wielercarrière. Roger moet een
paar jaar ouder zijn dan ikzelf, want in 1993 was hij 62 jaar en
dus, 20 jaar later nu, is dat +82. Verder lees ik ook dat Roger
een enorme goede kaarter was en hij vingervlug met de kaarten kon omgaan en ook allerlei trucs kende en vertoonde. Ikzelf
ben dertig jaar goochelaar geweest en moest soms driemaal
per dag optreden, zeker in de tijd van Sinterklaas. En die vingervlugheid onderhouden, is zeker geen kinderspelletje.
Verder op die bladzijde staat nog een artikel van Cyriel Seys.
Dat is nu het derde in één A.Vi.Bo.-blad. Het gaat over: ‘Tekenen in de reke’. Het artikel handelt over de moeilijkheid in de
reke. Die moeilijkheid werd uitgelegd door Cyriel. Er worden
vogels in de reke gebracht met moeilijke en vervormde liedjes.
Zodanig moeilijk dat sommige tekenaars niet meer weten of het
liedje al dan niet goed is. In die tijd werden er veel vogels in de
reke geplaatst met een liedje dat eindigde op sie-ie. Die liedjes
werden dan dikwijls heel rap gezongen en wanneer je twijfelde
over de zang en over het liedje, had de vogel alweer een paar
andere gezongen. Bij niet tekenen, volgde dan een nijdige blik
van de eigenaar en soms zelfs een luid gegrom van diezelfde

Vergaderingen - huldigingen
GEWEST KOMEN

Op donderdag 6 maart 2014 is er om 19 uur gewestvergadering in lokaal Berkenhof, Kloosterstraat 9 te Geluwe.
Dagorde:
- Welkomstwoord en nieuwjaarswensen door de voorzitter. - Verslag vorige vergadering. - Afsluiten gewestkas. Uitdelen aangevraagde drukwerken. - Uitdelen aangevraagde
kweekringen. - Aftekenen paspoorten. - Verslag Algemene
Vergadering. - Intenties zangkeurders. - Diverse.

GEWEST MENEN

Op zondag 9 maart 2014 is er om 9.30 u. een algemene gewestvergadering in het gewestlokaal de Witte Zwaan, Gen.
Lemanstraat in Menen.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de gewestleider. - Opstellen aanwezigheidslijst. - Kasverslag + begroting. - Opmerkingen administratieve formaliteiten. - Binnenbrengen lijsten bondslidkaarten.
- Binnenbrengen kalender in tweevoud. - Binnenbrengen reglement van inwendige orde in tweevoud. - Verslag Algemene
Vergadering A.Vi.Bo. - Uitdelen kweekringen 1ste ronde seizoen 2014. - Ondertekenen bondslidkaarten dubbelzangers,
toekappers, gekeurde vogels,... - Betaling aansluiting gewest.
- Allerlei.
Zoals altijd rekenen we vanzelfsprekend op een voltallige opkomst vanuit de verschillende maatschappijen. Mogen we de
maatschappijen vragen het gepaste geld bij te hebben, voorzien voor de administratieve formaliteiten volgens de lijst die
was vermeld? Dank bij voorbaat.

GEWEST WAKKEN

Op zondag 9 maart 2014 is er om 9.30 u. stipt gewestvergadering in lokaal de Vlasbloem te Gottem.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Ledenlijst meebrengen plus 2 euro per lid. - 3. Bespreking vergadering te
Waregem. - 4. Afhalen drukwerken plus vereffenen. - 5.
Uitdelen eigenkweekringen 2014. - 6. Heilige Mis voor onze
overledenen te Dentergem. - 7. Uitbetalen van de Ronde van
Vlaanderen. - 8. Kasverslag. - 9. Elk zijn zeg.

GEWEST RONSE

Op zondag 9 maart 2014 is er om 9.30 u. stipt de volgende
gewestvergadering bij De Hospitaalvink.
Dagorde:
- Verslag Algemene Vergadering. - Uitreiken drukwerken met
financiële regeling. - Ondertekenen gewestkasboek ter goedkeuring en ontlasting. - Begroting 2014. - Afstempelen bondslidkaarten (2de en laatste beurt). - Inbreng per maatschappij van samenstellende lijsten bondslidkaarten, reglement in
tweevoud van inwendige orde koning- en kampioenschap, en
reglement inwendige orde speelreglement. - Opgave ruilen.
- Richtlijnen komend speelseizoen. - Verloop inventarisatie. Gebeurlijke aanvullingen.
We hopen dat alle leden van het gewestbestuur stipt aanwezig zullen zijn op deze laatste gewestvergadering voor het begin van het speelseizoen.

GEWEST DENDERLEEUW

Op zondag 9 maart 2014 is er om 10 u. (dus niet om 9.30 u. zoals gewoonlijk) gewestvergadering in lokaal ’t Lof, Kerkstraat 2
te Borchtlombeek.
Dagorde:
- Verdelen formulieren, ontvangen op de Algemene
Vergadering. - Inzamelen lijsten van uitgereikte bondslidkaarten. - Allerlei.
Graag iedereen aanwezig op deze laatste vergadering voor
het nieuwe seizoen!

GEWEST AALTER

Op zondag 9 maart 2014 is er om 9 u. stipt gewestvergadering in de Gemeentezaal, lokaal van KM De Eikzangers te
Vosselare.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Aanwezigheidstabel.
- 3. Verslag vorige vergadering. - 4. Verslag Algemene
Vergadering Waregem. - 5. Bijdrage aansluiting gewest.
- 6. Bijdrage gewestzetting. - 7. Bijdrage 2 euro per lid. - 8.
Samenvattende lijsten bondskaarten. - 9. Certificaten bijlokalen. - 10. Eventueel uitreiken aangevraagde kweekringen. - 11.
Paspoorten afgevaardigden. - 12. Afleveren bestelde drukwerken. - 13. Vergadering gewestelijke zangkeurraad. - 14.
Vragen en antwoord.
(zie vervolg blz. 8)
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Vergaderingen - huldigingen
(vervolg van blz. 7)

GEWEST DEERLIJK

Op zondag 9 maart 2014 is er onze laatste gewestvergadering voor aanvang van het nieuwe speelseizoen, in het lokaal
van Kon. Recht Voor Allen Deerlijk, ’t Schuurke, Terdonkt 32
te Deerlijk.
Dagorde:
1. Opening en welkomstwoord door de gewestleider. - 2.
Verslag vorige gewestvergadering. - 3. Bespreking met de
gewestzangkeurders over de gewestkeuringen voor het
aanstaande seizoen. - 4. Binnenbrengen lijsten uitgegeven
bondslidkaarten 2014. Maatschappijen die lijsten van de
bondslidkaarten maken met de computer, moeten fotokopieën
nemen van die lijsten voor de gewestleider en A.Vi.Bo. - 5.
Ingeven lijsten van dubbelzangers en goedgekeurde vogels.
Deze bondslidkaarten meebrengen om te laten ondertekenen
door de gewestleider. - 6. Binnenbrengen lijsten voor 2014
met data en reglementering voor het verspelen van koningen kampioenschap in de maatschappijen en verbonden van
ons gewest; binnenbrengen reglementen inwendige orde
van zowel de maatschappijen als de verbonden. - 7. Laatste
schikkingen gewestkampioenschap 2014 te Beveren-Leie. - 8.
Betalen van de bijdrage 75 euro aan de inrichters gewestzetting 2013. - 9. Overlopen lijst jeugd. - 10. Betalen drukwerken
2014 en bijlokalen, en jaarlijkse bijdrage van 1 euro per lid en
de 2 euro voor A.Vi.Bo. - 11. Meebrengen prijzen voor steunactie gewestzetting.
Gezien de belangrijkheid van deze vergadering hopen wij
zondag 9 maart van iedere aangesloten maatschappij in ons
gewest afgevaardigde en voorzitter te mogen begroeten,
waarvoor dank. Ook de gewestelijke zangkeurders worden
uitgenodigd op deze vergadering.

NAZARETH, KM De Nieuwe Zangers

Op zondag 9 maart 2014 is er van 9.30 u. tot 12 u. vergadering.
Dagorde:
- Afhalen van de bondslidkaarten 2014. - Kalenderboekje
2014. - De kweekringen 2014. - Moesten er nog liefhebbers
zijn die op zoek zijn voor een nieuw lokaal, kan dit ook nog
gebeuren op deze dag.

GEWEST DIKSMUIDE

Op zondag 9 maart 2014 is er om 10 u. gewestvergadering in het lokaal van De Blanckaertvink, Iepersteenweg 88,
Woumen.
Dagorde:
1. Tegenwoordigheid en welkomstwoord. - 2. Afgeven lijsten
bondslidkaarten. - 3. Goedkeuren vorig verslag. - 4. Uitdelen
formulieren voor 2014 en betalen. - 5. Allerlei.
Iedereen op post voor deze laatste vergadering voor het nieuwe seizoen!

GEWEST KORTRIJK

Op zaterdag 8 maart 2014 is er om 9 u. algemene vergadering
voor het bestuur en om 9.30 u. voor de afgevaardigden.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Appel + kasverslag. - Verslag vorige vergadering. - Uitdelen aangevraagde drukwerken (betalen).
- Binnenbrengen ingevulde lijsten van bondslidkaarten. Betalen per lid van bijdrage voor A.Vi.Bo. + gewest. - Kalender
meebrengen. - Uitbetalen rondeprijzen. - Meebrengen bondslidkaarten van gekeurde vogels + dubbelzangers. - Lijst met
gekeurde vogels + dubbelzangers meebrengen. - Uitdelen
formulieren gewestfeest. - Uitdelen ringen. - Varia.
Iedereen op post voor deze laatste gewestvergadering voor
het speelseizoen!

GEWEST VICHTE

Op zondag 9 maart 2014 is er om 10 uur gewestvergadering
in zaal De Speldoorn te Anzegem, Heirweg.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Betalen ledengeld, 12,50 euro per maatschappij. - Binnenbrengen eventuele wijzigingen reglement
inwendige orde. - Uitdelen en betalen alle aangevraagde
drukwerken. - Bespreken gewesthulde. - Eventueel uitdelen prijzen Ronde van Vlaanderen. - Uitdelen aangevraagde
kweekringen. - Ingeven computerlijsten en bondslidkaartlijsten. - Allerlei.

HEULE, KM De Appelvinkeniers

Op zondag 9 maart 2014 is er om 9.15 u. vergadering voor
het bestuur en om 10 u. voor de leden, in ons lokaal De Vier
Linden te Heule.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Uitdelen kweekringen. - 3. Uitdelen kalenders. - 4. Uitdelen inschrijvingsbriefjes.
- 5. Laatste kasverslag voor de start van het nieuwe seizoen.
- 6. Trekking van procenten.
Wees allen op post voor deze laatste vergadering!

VEURNE, De Paradijsvogels

Op zondag 9 maart 2014 is er om 10 u. ledenvergadering
(bestuur om 9.30 u.) in lokaal Central, Zuidburgweg 124 te
Veurne.
Dagorde:
- Laatste vergadering voor speelseizoen 2014. - Afhalen
bondslidkaarten + speelkalender.

GEWEST BRAKEL

Op zondag 9 maart 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering in het lokaal van De Bergzangers te Parike, bij Michel
Denooze.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Opname aanwezigheden. - Afhalen en betalen zettingsformulieren, diploma’s en drukwerken. - Afhalen
kweekringen 2014. - Uitbetaling Ronde van Vlaanderen 2013.
- Inbrengen resterende bondslidkaartlijsten. - Bespreking komend speelseizoen. - Eigen kweek. - Allerlei.
Afgevaardigden, allen op post!

RUMBEKE, De Nieuwe Vlaamse Zangers

Op zondag 9 maart 2014 is er vergadering in lokaal Torentje,
Oekensestraat 3, bij Ludo en Betty.
Dagorde:
- Bondskaarten afhalen + kalenders.

GEWEST BRUGGE

Op zondag 9 maart 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering in
ons lokaal Akkerbolders, Sportstraat 1 te Oedelem.
Dagorde:
- Binnenbrengen lijst afgeleverde bondslidkaarten. - Afhalen
bestelde drukwerken. - Bespreking Algemene Raad. Overzicht vinkenbestand en leden in ons gewest.

ARDOOIE, De Kon. Verenigde Liefhebbers

Op zondag 9 maart 2014 is er om 9 u. bestuursvergadering,
om 10 u. gevolgd door een algemene vergadering, in lokaal
Montana.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Uitdelen bondslidkaarten en speelkalenders. - Laatste richtlijnen voor het komende
seizoen. - Verslag gewestvergadering.
Beste leden, we hopen jullie te mogen begroeten en we wensen jullie een mooi en goed speelseizoen toe.

ARDOOIE, KM De Lustige Zangers

Op zondag 9 maart 2014 is er eerst om 8.30 u. bestuursvergadering, gevolgd om 10 u. door een algemene vergadering, in
ons lokaal De Mythe, bij Ann De Ceuninck.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter Luc. - 2. Inschrijven oude
en nieuwe leden. - 3. Uitdelen speelkalenders en bondslidkaarten. - 4. Uitdelen van ons reglement van inwendige orde voor
ieder lid. - 5. Laatste richtlijnen voor het aanstaande speelseizoen. - 6. Overzicht speelkalender. - 7. Allerlei. - 8. Gratis
steunactie.
Vrienden Lustige Zangers, allen op post zodat je volledig in
orde bent voor het nieuwe seizoen!

OPHASSELT, De Rapide Vink

Op zondag 9 maart 2014 is er om 10 u. algemene vergadering
voor alle leden en het bestuur in lokaal De Kat.
Dagorde:
- Afrekenen kaarten eetfestijn. - Afleveren bondslidkaarten. Taakverdeling voor het aanstaande eetfestijn. - Aanbrengen
sponsors voor sponsoraffiche (graag één sponsor per lid). Varia.
Gezien de belangrijkheid van deze vergadering, gelieve allen
op post te zijn.

GEWEST AVELGEM

Op zondag 9 maart 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering
in lokaal De Waterhoek, Outrijvestraat te Heestert, bij KM De
Morgenzang Heestert.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Goedkeuring vorig verslag. - Binnenbrengen
lijsten uitgegeven bondslidkaarten. - Uitdelen aangevraagde
drukwerken. - Uitdelen rekeningen. - Eventuele paspoorten ondertekenen en/of uitdelen. - Uitbetalen Ronde van Vlaanderen
2013. - Kweekringen 2014 uitdelen. - Aangepast reglement en
klassementen. - Regeling eetfestijn en kampioenenhulde in
OC Outrijve. - Vrije bespreking. - Slot- en dankwoord.
Graag iedere maatschappij op post!

GEWEST OOSTNIEUWKERKE

Op zondag 9 maart 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering in
lokaal De Wandeling, bij Vlug en Vrij te Oekene.
Dagorde:
- Afhalen en vereffenen van drukwerk en kweekringen. Allerlei.

GEWEST INGELMUNSTER

Op zondag 9 maart 2014 is er om 9 u. stipt gewestvergadering
in lokaal Tap, Paster de Beirstraat 1 te Lendelede, bij maatschappij De Kon. Verenigde Liefhebbers.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de gewestleider. - 2. Opname aanwezigheid. - 3. Aflezen verslag van de vorige vergadering
dd. 9 februari 2014. - 4. Verslag inventarissen. - 5. Hoe was
het gewestfeest? - 6. Wie richt volgend jaar het gewestfeest
in en waar? - 7. Zijn er nog naamlijsten van overledenen? 8. Uitdeling ontvangen drukwerken speelseizoen en uitdelen
bestelde kweekringen. - 9. Binnenbrengen verbeterde ledenlijsten A.Vi.Bo. - 10. Opgeven aantal leden per maatschappij. 11. Opgeven van dubbelzangers, gewestelijk of goedgekeurde
vogels (laatste keer). - 12. Bondslidkaartlijsten binnenbrengen.
- 13. Afgeven speelkalenders (laatste keer). - 14. Percentage
bepalen van kleine gewestkampioenen. - 15. Tegen 1 mei: bestelling tweede en derde ronde kweekringen. - 16. Mededeling
plaats en datum trekking gewestkampioenen. - 17. Overzicht
ledenbestand 2013 en uitdeling overige documenten. - 18.
Overlopen verslag Raad van Bestuur van februari 2014. - 19.
Allerlei en elk zijn zeg. - 20. Slot- en dankwoord voor een zorgeloos speelseizoen.

GEWEST HOUTHULST

Op vrijdag 7 maart 2014 is er om 19 u. een gewestvergadering
in het lokaal De Sportkring, Klerkenstraat 34 te Houthulst.
Dagorde:
1. Verslag vergadering van februari. - 2. Regeling uitwerken
betreffende het gewestkampioenschap en bijhorende kampioenenviering. - 3. Overlopen van het gewestreglement +
goedkeuring. - 4. Verslag van de afgelopen Algemene Vergadering. - 5. Uitdelen drukwerken. - 6. Ondertekenen van de
ontbrekende paspoorten en kasboeken. - 7. Diverse: eventuele
opmerkingen en/of voorstellen voor de volgende vergadering.

ROESELARE, KM De Molenzangers

Op zondag 9 maart 2014 is er om 10 u. een ledenvergadering
in ons lokaal De Voetballist.
Dagorde:
- Verwelkoming door de voorzitter. - Uitdeling bondslidkaarten
2014. - Uitleg nieuw speelseizoen. - Gewestkalender en informatie gewestvergadering. - Allerlei.

GEWEST WAREGEM A

Op zondag 9 maart 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering in het lokaal van De Carmelzangers, Vifana, Holstraat te
Waregem.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de gewestvoorzitter. - 2. Verdelen en
vereffenen ontvangen drukwerk. - 3. Naklanken Algemene
Vergadering. - 4. Naklanken vergadering in Zwevegem voor de
gewesten. - 5. Varia: vraag en antwoord.
Op deze laatste gewestvergadering voordat het seizoen begint, is ieder lid van ons gewest welkom!

GEWEST IZEGEM

Op zondag 9 maart 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering
in gewestlokaal Sportief, waar alle afgevaardigden worden
verwacht.
Dagorde:
- Aanwezigheidsopname. - Verslag van de vorige vergadering.
- Aftekenen van bondskaarten dubbelzangers en gekeurde
vogels. - Opgeven nieuwe leden. - Uitdelen van kalenders. Allerlei.

Gildeleven
DEINZE, De Drieszangers

Verandering van lokaal
Wegens ziekte van onze lokaalhoudster Denise waren wij genoodzaakt een ander lokaal te zoeken.
We zijn voorlopig naar James getrokken, in de Stationsstraat
40 te Deinze. Dat is een 300 meter verder van ons huidig lokaal. Er is een grote parkeerplaats langs het station. We blijven spelen op ons vertrouwd parcours.
Deze verandering van lokaal is al voorzien voor de hele maand
april. Indien Denise weer hersteld is, gaan we terug naar ons
gewoon lokaal.
We wensen aan iedereen een goed vinkenseizoen!
Voorzitter Kamiel

KUURNE, De Molenzangers

Kooien- en schuilhokjestentoonstellingen in 2014
Beste vrienden, ieder jaar worden er verscheidene kooien- en
schuilhokjestentoonstellingen georganiseerd door verschillende maatschappijen. De persoon die de jaarlijkse agenda
bijhield van de tentoonstellingen, was dhr. Wilfried Desmet,
waarvoor onze oprechte dank.
Nu Wilfried gestopt is met die taak op zich te nemen, wordt
het niet zo gemakkelijk om geen meerdere tentoonstellingen
op dezelfde dag te hebben. Hopelijk zal iedere organisator zijn
jaarlijkse datum behouden.
Daarom melden we dat de 14de kooien- en schuilhokjestentoonstelling georganiseerd door De Molenzangers Kuurne,
zal doorgaan op 2 november 2014.
We hopen dat de andere organisatoren ook vlug hun datum
zullen melden via het A.Vi.Bo.-blad zodat alle data gekend zijn
over het volledige jaar. Bedankt voor de medewerking!
We wensen iedereen een goed vinkenseizoen en veel volk op
de tentoonstellingen.
Het bestuur

GEWEST TORHOUT + TORHOUT, De Veldvink

Zangvoordracht
Op zondag 9 maart 2014 gaat er om 9 uur stipt een zangvoordracht door, door gastspreker dhr. Marc Vantieghem, in lokaal
Den Gouden Leeuw te Kortemark.
Bij deze worden alle afgevaardigden, gewestelijke zangkeurders, bestuursleden en leden uit ons gewest uitgenodigd tot
deze boeiende voordracht.

ZULTE, KM De Verenigde Vrienden

Op vrijdag 7 maart vanaf 18 u., zaterdag 8 maart vanaf 18
u. en zondag 9 maart 2014 vanaf 9 u. tot 13 u., gaat onze
jaarlijkse kaarting voor conserven door in ons lokaal Calypso,
Statiestraat 78 te Zulte.
De inleg bedraagt 1,50 EUR en de kaarten geven recht op
een gratis steunactie.
We rekenen dan ook op de aanwezigheid van onze leden,
maar ook van vele leden van ons gewest en omliggende.
Aan al deze personen zeggen wij reeds op voorhand van harte dank voor hun steun!

SINT-BAAFS-VIJVE, KM De Kapellezangers

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 maart 2014 gaat, telkens vanaf 18
u., onze jaarlijkse kippenbillenkaarting door.
Er is een steunactie op de kaarten.
Iedereen is welkom!

RUMBEKE, De Nieuwe Vlaamse Zangers

Op vrijdag 7 maart vanaf 18 u., zaterdag 8 maart vanaf 18
u. en zondag 9 maart 2014 van 9.30 u. tot 12 u., gaat een
kippenbillenkaarting door t.v.v. onze maatschappij, in lokaal
Torentje, Oekensestraat 3, bij Ludo en Betty.
De inleg bedraagt 1,25 EUR. De verliezers ontvangen ook een
prijs.
Allen op post!
Het bestuur

ERPE, De Dorpzanger

Op zondag 9 maart 2014 gaat ons jaarlijks eetfestijn door in
zaal St.-Janshof te Ottergem, Keerstraat 218 te Erpe-Mere.
Op het menu staat: varkenshaasje op oma’s wijze of kalkoenfilet met fruit of victoriabaars in wittewijnsaus.
De deuren zijn open van 11.30 u. tot 14 uur.
Voor het bestuur, F. De Sutter

MERE, De Meerse Vinkeniers

Langs deze weg wenst het bestuur alle aanwezigen op ons
eetfestijn van 16 februari te bedanken, en in het bijzonder ook
alle mensen die geholpen hebben tot het welslagen van deze
organisatie.
Het gewicht van de Superano ham was 5,882 kg.
De winnaars: 1. Geert De Ro, Doorsteekstraat 13, Mere (Superano ham) - 2. Petra Van Hove, Stnwg op Vilvoorde 371,
Opwijk (korf met bier en koekjes).

GITS, De Kasteelvink

Uitslag steunactie op onze tentoonstelling van
zondag 23 februari
Twee prijzen werden op de tentoonstelling niet afgehaald, het
betreft de nummers: blauw 638 en blauw 648.
De prijzen dienen afgehaald te worden na telefonisch contact
met Francis Soenen, tel. 0477/22 30 35.

LIEDEKERKE, KM De Verenigde Vinkeniers

Uitslag steunactie op kaarten voorverkoop eetfestijn
van 15 en 16 februari 2014
Winnende nummers:
1919 1074 1909 522 1240 1230 1066 235
Prijzen af te halen in ons lokaal Terminus, Schelfhoutstraat
251 te Liedekerke, ten laatste tegen 6 april 2014.
Schatbewaarder, S. Thomas
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SINT-DENIJS, KM De Verenigde Zangers

Uitslag steunactie
1. 0145
2. 0712
3. 0733
4. 1009
5. 0323
6. 1038
7. 0117
8. 0066
9. 0698
10. 1141
11. 0402
12. 0286
13. 0843
14. 0488
15. 0563
16. 0837
17. 0395
18. 0582
19. 0886
20. 1106
21. 0339
22. 0060
23. 0005
24. 0682
25. 0704
26. 0666
27. 0224
28. 0912
29. 0318
30. 0054
31. 0447
32. 0833
33. 0222
34. 0857
35. 0983
36. 0792
37. 1045
Reservenummer 1e prijs: 0882
Prijzen af te halen in lokaal De Zon, Driesstraat 26, Sint-Denijs, tot 24 maart 2014. Dank!
Het bestuur

DESSELGEM, KM De Luchtzangers

Uitslag steunactie van 21 en 22 februari 2014
Winnende nummers:
1. 291
2. 427
3. 693
4. 759
5. 147
6. 513
7. 244
8. 824
9.
98
10. 686
11. 590
12. 323
13. 654
14. 432
15.
7
16. 708
17. 188
18. 344
19. 524
20. 203
21. 851
22.
55
23. 412
24. 817
25. 552
26. 197
27. 308
28. 791
29.
21
30. 620
31. 871
32. 565
33. 273
34. 405
35. 722
36. 128
37. 379
38. 474
39.
91
40. 600
41. 355
42. 213
Dank aan alle kaarters en sympathisanten.
Prijzen af te halen bij Franky Dhaene, Hendrik Consciencestraat 1, Desselgem, tot eind maart 2014 (na 17 u.).

MACHELEN, De Dorpszangers

Uitslag tentoonstelling van zondag 16 februari
Wildkleur in kooien (27): 1. Francis Soenen, Gits, 93 p. - 2.
Martin Van Quaethem, Nevele, 92,50 p. - 3. Marc De Wilde,
Aalst, 92 p. - 4. Marc De Wilde, Aalst, 91,75 p. - 5. Francis Soenen, Gits, 91,60 p. - 6. Francis De Ketelaere, Deinze, 91,50 p.
- 7. Francis Soenen, Gits, 91,25 p. - 8. Martin Van Quaethem,
Nevele, 91 p. - 9. Normand Van Schandevijl, Denderhoutem,
91 p. - 10. Normand Van Schandevijl, Denderhoutem, 90,50
p. - 11. Herman Wauters, Aalst, 90 p. - 12. Johny Van Daele,
Beveren-Leie, 89,50 p. - 13. Luc Feys, Oostrozebeke, 89,10 p.
- 14. Kristof Meere, Machelen, 89 p. - 15. Francis De Ketelaere, Deinze, 89 p. - 16. Luc Feys, Oostrozebeke, 88,75 p. - 17.
Johny Van Daele, Beveren-Leie, 88,60 p. - 18. Kristof Meere,
Machelen, 88,50 p. - 19. Luc Feys, Oostrozebeke, 88,35 p.
- 20. Herman Wauters, Aalst, 88,10 p. - 21. Kristof Meere,
Machelen, 88,05 p. - 22. Luc Feys, Oostrozebeke, 88,05 p. 23. Kristof Meere, Machelen, 88 p. - 24. Jean-Paul De Waele,
Deinze, 88 p. - 25. Herman Wauters, Aalst, 87,20 p. - 26. Herman Wauters, Aalst, 87 p. - 27. Kristof Meere, Machelen, 80 p.
Mutatie in kooien (19): 1. Martin Van Quaethem, Nevele, 94
p. - 2. Johny Van Daele, Beveren-Leie, 93 p. - 3. Francis Soenen, Gits, 92,75 p. - 4. Marc De Wilde, Aalst, 91,85 p. - 5.
Marc De Wilde, Aalst, 91,65 p. - 6. Martin Van Quaethem,
Nevele, 91,55 p. - 7. Johny Van Daele, Beveren-Leie, 91,45
p. - 8. Martin Van Quaethem, Nevele, 91,35 p. - 9. Marc De
Wilde, Aalst, 91 p. - 10. Martin Van Quaethem, Nevele, 90,50
p. - 11. Jean-Paul De Waele, Deinze, 90,35 p. - 12. Francis
Soenen, Gits, 90 p. - 13. Marc De Wilde, Aalst, 89,15 p. - 14.
Marc De Wilde, Aalst, 89 p. - 15. Kristof Meere, Machelen, 89
p. - 16. Jean-Paul De Waele, Deinze, 89 p. - 17. Kristof Meere,
Machelen, 88 p. - 18. Marc De Wilde, Aalst, 87,50 p. - 19. Luc
Feys, Oostrozebeke, 87 p.
Wildkleur in tentoonstellingskooien (18): 1. Francis Soenen,
Gits, 94 p. - 2. Francis Soenen, Gits, 93 p. - 3. Martin Van
Quaethem, Nevele, 92,50 p. - 4. Marc De Wilde, Aalst, 92,35
p. - 5. Martin Van Quaethem, Nevele, 92 p. - 6. Francis Soenen, Gits, 92 p. - 7. Martin Van Quaethem, Nevele, 91,50 p.
- 8. Johny Van Daele, Beveren-Leie, 90,15 p. - 9. Martin Van
Quaethem, Nevele, 90 p. - 10. Martin Van Quaethem, Nevele,
89,35 p. - 11. Johny Van Daele, Beveren-Leie, 89,10 p. - 12.
Marc De Wilde, Aalst, 89 p. - 13. Johny Van Daele, BeverenLeie, 88,10 p. - 14. Kristof Meere, Machelen, 87,50 p. - 15.
Kristof Meere, Machelen, 87,35 p. - 16. Kristof Meere, Machelen, 87,25 p. - 17. Johny Van Daele, Beveren-Leie, 87 p. - 18.
Kristof Meere, Machelen, 86 p.
Mutatie in tentoonstellingskooien (26): 1. Marc De Wilde, Aalst,
94 p. - 2. Francis Soenen, Gits, 93 p. - 3. Francis Soenen, Gits,
92,50 p. - 4. Martin Van Quaethem, Nevele, 92,25 p. - 5. Martin
Van Quaethem, Nevele, 91,95 p. - 6. Martin Van Quaethem,
Nevele, 91,90 p. - 7. Marc De Wilde, Aalst, 91,85 p. - 8. Martin
Van Quaethem, Nevele, 91,75 p. - 9. Martin Van Quaethem,
Nevele, 91,50 p. - 10. Martin Van Quaethem, Nevele, 91 p. 11. Francis Soenen, Gits, 90 p. - 12. Marc De Wilde, Aalst, 90
p. - 13. Marc De Wilde, Aalst, 89,50 p. - 14. Johny Van Daele,
Beveren-Leie, 89,15 p. - 15. Martin Van Quaethem, Nevele,
89,05 p. - 16. Kristof Meere, Machelen, 89 p. - 17. Kristof Meere, Machelen, 89 p. - 18. Martin Van Quaethem, Nevele, 88,50
p. - 19. Kristof Meere, Machelen, 88,25 p. - 20. Martin Van
Quaethem, Nevele, 88,10 p. - 21. Johny Van Daele, BeverenLeie, 88,10 p. - 22. Kristof Meere, Machelen, 88 p. - 23. Johny
Van Daele, Beveren-Leie, 87,50 p. - 24. Kristof Meere, Machelen, 87,50 p. - 25. Kristof Meere, Machelen, 87 p. - 26. Johny
Van Daele, Beveren-Leie, 86 p.

GITS, De Kasteelvink

Uitslag vinkententoonstelling van zondag 23 februari
Wildkleur in speelkooi: 1. Patrick Devrieze, Meulebeke, 94 p. 2. Francis Soenen, Gits, 93 p. - 3. Francis Soenen, Gits, 92,75
p. - 4. Mike Vandenbussche, Gits, 92,50 p. - 5. Francis Soenen,
Gits, 92,25 p. - 6. Normand V. Schandevyl, Denderhoutem,
92,10 p. - 7. Marc Dewilde, Aalst, 91,95 p. - 8. Louis Pauwels,
Erembodegem, 91,95 p. - 9. Francis Soenen, Gits, 91,90 p. 10. Patrick Devrieze, Meulebeke, 91,85 p.
Wildkleur in tentoonstellingskooi: 1. Francis Soenen, Gits, 94
p. - 2. Francis Soenen, Gits, 93 p. - 3. Marc Dewilde, Aalst,
92,75 p. - 4. Francis Soenen, Gits, 92,50 p. - 5. Francis Soenen, Gits, 92 p. - 6. Francis Soenen, Gits, 91,75 p. - 7. Jhonny
Van Daele, Beveren-Leie, 91,50 p. - 8. Jhonny Van Daele,
Beveren-Leie, 91,20 p. - 9. Owen Vandenbussche, Gits, 91 p.
- 10. Geert Vandenbussche, Gits, 90,50 p.
Mutatie in speelkooi: 1. Krist Vanrolleghem, Gits, 94 p. - 2.
Marc Dewilde, Aalst, 93 p. - 3. Francis Soenen, Gits, 92,95 p.
- 4. Francis Soenen, Gits, 92,80 p. - 5. Jhonny Van Daele, Beveren-Leie, 92,45 p. - 6. Krist Vanrolleghem, Gits, 91,70 p. - 7.
Marc Dewilde, Aalst, 91,60 p. - 8. Mike Vandenbussche, Gits,
91,35 p. - 9. Janick Penseel, Reninge, 91,20 p. - 10. Jhonny
Van Daele, Beveren-Leie, 90,50 p.
Mutatie in tentoonstellingskooi: 1. Marc Dewilde, Aalst, 94 p. 2. Francis Soenen, Gits, 93 p. - 3. Francis Soenen, Gits, 92,95

p. - 4. Marc Willemyns, Tielt, 92,10 p. - 5. Jhonny Van Daele,
Beveren-Leie, 92 p. - 6. Mike Vandenbussche, Gits, 91,95 p. 7. Owen Vandenbussche, Gits, 91,85 p. - 8. Jhonny Van Daele,
Beveren-Leie, 91,50 p. - 9. Freddy Vandeputte, Deinze, 91,45
p. - 10. Freddy Vandeputte, Deinze, 91,35 p.

GEWEST IEPER

Verslag gewestvergadering van zondag 9 februari 2014
Eerst en vooral werd aan iedereen een heel voorspoedig en
gelukkig Nieuwjaar gewenst!
Op het kalendertje van dit nieuwe speelseizoen staat er een
foutje: de proefzetting in ons gewest gaat door op zaterdag
5 en zondag 6 april en niet zoals op het kalendertje staat op
6 en 7 april. Ook is er nog een kleine wijziging, namelijk de
zaterdagzetting van 3 mei die in Poelkapelle doorgaat, is voor
kleine vogels (390-410 liedjes).
Alle documenten werden aan de gewestleider afgeleverd.
De aansluiting gewest (15 EUR + 2,50 EUR per aangesloten
lid + 2 EUR per lid voor A.Vi.Bo.) werd ook door iedere maatschappij vereffend.
Ons gewest telt nog 163 leden. Dit is een lichte daling ten
opzichte van vorig jaar.
Er zijn een paar wijzigingen in het gewestelijk reglement, nl.:
- De gewestvergaderingen gaan nu beurtelings door in Poelkapelle en Vlamertinge. - Op de gewestviering krijgt iedereen
een gratis steunactiebiljet, uitgezonderd niet-aangesloten
kinderen en politici. - De gewestviering gaat vanaf nu altijd
door op de vierde zaterdag van september en dit nog tot en
met 2016 in Boezinge. - In het geval een vogel dient gekeurd
te worden, dient dit vóór het Kampioenschap van België te
gebeuren. - De gewestzettingen gaan dit jaar door in mei in
Vlamertinge, in juni in Poelkapelle en in juli in Boezinge.
Plaats en datum voor de volgende gewestvergadering werden
meegedeeld en de dagorde werd voorgelegd.
Gewestelijk reglement 2014
(aangepast te Boezinge dd. 09/02/2014)
1. Het gewest Ieper bestaat uit 5 maatschappijen: Boezinge,
Ieper, Langemark, Poelkapelle en Vlamertinge.
2. Iedere maatschappij betaalt op de gewestvergadering van
februari: a) 15 euro aansluiting gewest; b) 2,50 euro per aangesloten lid; c) 2 euro per aangesloten lid voor A.Vi.Bo.
3. Iedere maatschappij betaalt op de eerste vergadering na
het speelseizoen 0,45 euro per gezette vogel. Deze regel
geldt niet voor de ledenzettingen. De gelden van artikel 2 en
3 worden gebruikt voor de secretariaatskosten en de kosten
van de gewestviering!
4. De samenstelling van de gewestraad en de zangkeurraad
zal plaats hebben op de eerste zondag van de maand november.
5. De speelkalender wordt opgemaakt de tweede zondag van
november, enkel en alleen door de gewestafgevaardigden. Iedere maatschappij brengt 14 dagen vóór de officiële opmaak
van de kalender, een lijst binnen bij de gewestsecretar(is)
(esse) met daarop vermeld de gewenste voorkeurzettingen.
6. De vooruit van de zondagvoormiddagzettingen is vrij, eventuele gratisprijzen voor blootspelers zijn toegelaten (dit geldt
niet voor punt 9, zettingen van het gewestkampioenschap).
7. De vooruit voor deze zettingen is vrij en de prijsverdeling
ook. De overige zettingen (zaterdag, zondagnamiddag of speciale) zijn vrij en worden door iedere maatschappij zelf bepaald. De inleg bedraagt 1,50 euro. Van de inleg gaat 0,45
euro per gezette vogel naar de gewestkas. De overige 1,05
euro wordt integraal uitbetaald aan de prijswinnaars. Voor de
zettingen, andere dan zondagvoormiddagzettingen, wordt
eveneens 0,45 euro van de inleg weerhouden voor het gewest!
8. De gewestvergaderingen worden beurtelings in Poelkapelle
en Vlamertinge gehouden.
9. Het gewestkampioenschap wordt verspeeld in drie zettingen, in één maatschappij volgens beurtrol. Voor 2014 is dat
Poelkapelle, Vlamertinge en Boezinge. Telkens de tweede
zondag van mei, juni en juli in de voormiddag. Om een titel
te behalen, moet de eigenaar van deze vogel op de drie zettingen persoonlijk aanwezig zijn als tekenaar.
10. Er worden volgende titels toegekend: a) gewestkampioen
(1ste geklasseerde); b) tweede kampioen (2de geklasseerde);
c) derde kampioen (5de geklasseerde); d) jeugdkampioen; e)
vrouwelijke kampioene; f) vierde kampioen (12de geklasseerde); g) vijfde kampioen (25ste geklasseerde); h) zesde kampioen (32ste geklasseerde). Mocht er voor het behalen van
één of meerdere titels gelijkheid van liedjes zijn, dan wordt de
titel toegekend aan deze vogel die het hoogste getal gespeeld
heeft in één van de drie zettingen, meetellende voor het gewestkampioenschap.
11. Het jeugdkampioenschap en het kampioenschap voor de
vrouwelijke leden worden niet afzonderlijk gespeeld. Er wordt
dus maar één klassement opgemaakt. De eerste jongere (niet
ouder dan 17 jaar in het speelseizoen) en het eerste vrouwelijk lid, worden respectievelijk jeugd- en vrouwelijke gewestkampioen. De overige jongeren en vrouwen voorkomende in
het eindklassement komen in aanmerking voor de titels vermeld onder punt 10. Indien de algemene kampioen een jeugdof vrouwelijk lid mocht zijn, of wat ook mogelijk is, zij de eerste
plaats bezetten in het klassement, gaan de titels van jeugden vrouwelijke kampioen naar de eerstvolgende jongere of
vrouw in de uitslag. Mocht een vrouw of een jongere tweede
zijn in het klassement, behalen zij niet de titel van tweede of
derde kampioen, maar wel de titel van jeugd- of vrouwelijk
kampioen. Mocht een vooropgestelde plaats, ter aanduiding
van de vierde tot en met de zesde kampioen, ingenomen worden door een jeugd- of vrouwelijke kampioen, dan fungeert de
plaats, volgend op deze van jeugd- of vrouwelijke kampioen
als bepaling van vierde tot en met zesde kampioen.
12. Om in aanmerking te komen voor één van de bovenvermelde titels, dienen de drie zettingen gespeeld te worden met
dezelfde vogel. Een liefhebber die meerdere vogels in de rij
heeft staan, kan aanspraak maken op verschillende te spelen
titels.
13. Op de gewestviering ontvangt iedere kampioen een geldprijs en bloemen. Hij of zij dient echter verplicht aanwezig te
zijn op het gewestfeest. Een geldige reden (vb. ziekte) wordt
door de gewestraad onderzocht.
14. Een bedrag wordt voorzien in het eindklassement (gelden
komen van punt 2). Alle liefhebbers die de drie zettingen hebben gespeeld met dezelfde vogel, bekomen een geldprijs,
maar moeten verplicht aanwezig zijn op het gewestfeest.
15. Op de gewestviering is er tevens een gratis steunactie
voorzien onder de aanwezigen. Iedere aanwezige krijgt een
blad waarop hij zijn naam dient te vermelden (uitgezonderd
niet-aangesloten kinderen en politici). Deze ingevulde bladen
worden terug ingezameld. Uit deze bladen wordt er een trek-

king gehouden, teneinde de prijswinnaar te kennen. Er wordt
voor ongeveer 250 euro besteed en de inrichtende maatschappij is hiervoor verantwoordelijk.
16. De gewestviering gaat voortaan door de vierde zaterdag
van september en, zoals reeds afgesproken in de gewestvergadering, zal dit zeker nog tot en met 2016 in Boezinge zijn
met medewerking van alle maatschappijen van het gewest
Ieper, of wordt nog samen besproken in een vooraf geplande
gewestvergadering.
17. Op alle zettingen is de armband verplicht te dragen door
één of meerdere bestuursleden van de maatschappij om bij
eventuele onregelmatigheden deze persoon onmiddellijk te
kunnen inlichten!
18. Bij twijfelachtige zang dient onmiddellijk een gewestelijke
zangkeurder verwittigd te worden. Deze moet, na het beluisteren van de zang, nog een gewestelijke keurder erbij halen
om eventueel de gewestleider de opdracht te geven deze
vogel gewestelijk te laten keuren. De gewestelijke keuringen
gebeuren in eigen gewest door twee door de gewestleider
aangeduide zangkeurders en in aanwezigheid van één van
de gewestelijke keurders die de twijfelachtige zang hebben
vastgesteld. Wanneer een gewestelijke keuring samenvalt
met een officiële keuring en de zang wordt afgekeurd door
deze instantie, zijn de kosten ten laste van de gewestkas. In
geval een vogel dient gekeurd te worden, moet dit gebeuren
vóór het Kampioenschap van België.
19. De kosten van de keuring kunnen door de maatschappij
verhaald worden bij de eigenaar van de afgekeurde vogel.
20. Op iedere zondagvoormiddagzetting kan ingeschreven
worden tot 8.30 u. De eerste fase van het geven van regelnummers wordt stopgezet om 8.15 u. Na het verstrijken van
het inschrijvingsuur wordt overgegaan tot het geven van de
resterende regelnummers.
21. Bij overlijden van een spelend lid kan door een huisgenoot
(die lid is of wordt) verder gespeeld worden met de vogels van
de overledene. De behaalde liedjes worden bijgeteld in gelijk
welk klassement.
22. De ’Statuten en Reglementen’ uitgegeven door de Raad
van Bestuur A.Vi.Bo. zijn daarenboven strikt van toepassing
voor alle maatschappijen en hun leden.
23. Alle om het even welke klachten dienen schriftelijk ingediend te worden bij de gewestleider. Deze dient de gewestraad binnen de 14 dagen na de klacht bijeen te roepen. De
uitgesproken straf dient binnen de 48 uren toe te komen bij het
Algemeen Secretariaat A.Vi.Bo.
24. Aanpassingen van deze punten van dit gewestelijk reglement kunnen op vraag van de meerderheid van de afgevaardigden gewijzigd, bijgevoegd en geschrapt worden.
Gewestsecretaresse, K. Logie

GEWEST VICHTE

Verslag gewestvergadering van 9 februari 2014
Na het welkomstwoord door de gewestleider werden al de
formulieren, groene en rode registerbladen, enz. binnen gebracht. Vervolgens werden de kalenders voor het speeljaar
2014 uitgedeeld en werden de gewestreglementen gelezen
en goedgekeurd.
De inleg blijft in 2014 1,50 euro maar de aftrek van de bloemen wordt 1 euro.
De gewestzetting gaat door op 15/06/’14, de 7de K te Ingooigem; gelieve dit te noteren, het staat niet op de kalender.
De gewesthulde gaat door op de vierde zaterdag van september.
Er werden dan afspraken gemaakt voor de vergadering te
Waregem. De datum voor de volgende en laatste vergadering
werd vastgelegd. Aan allen tot dan!
D. Bijttebier

GEWEST DEERLIJK

Verslag gewestvergadering van zondag 9 februari 2014
Deze vergadering ging door in het lokaal van maatschappij De
Kon. Luchtzangers, ’t Straatje Zonder Einde te Desselgem. De
gewestleider opende de vergadering met late nieuwjaarswensen. Iedere maatschappij was vertegenwoordigd.
Het verslag van de voorbije gewestvergadering werd voorgelezen en goedgekeurd.
Dit werd vooral een administratieve vergadering met het inbrengen van inventarisbladen, lijsten van privacy, aangepaste
computerlijsten, enz.
Ook werd de aanwezigheid voor de Algemene Vergadering
te Waregem opgegeven. Iedere maatschappij zou vertegenwoordigd zijn, waarvoor dank.
Er werd beslist dat over heel het gewest de aftrek voor de bloemen bij de zettingen 1 euro zal bedragen, de inleg blijft 1,50
euro. Al dan niet voor iedereen bloemen, elke maatschappij
beslist daar zelf over. Op de gewestzetting te Beveren-Leie
wordt in drie reeksen gespeeld van telkens 50 euro vooruit.
Ook de kasboeken van de maatschappijen werden ondertekend.
De datum en plaats voor de volgende gewestvergadering werden vastgelegd.
Gewestleider, J. Desmet

GEWEST MENEN

Verslag gewestvergadering dd. 9/02/2014
Voor de eerste vergadering van het nieuwe jaar blies onze
gewestleider dhr. Erik Vanhauwaert opnieuw verzamelen. Hij
wenste vanuit het gewestbestuur iedereen samen met hun
familie een goede gezondheid toe, een goed vinkenseizoen,
ook met een grote opkomst naar de diverse manifestaties,
veel goed weer en veel correcte zangen in de reke.
Bij het opnemen van de aanwezigheden bleken alle maatschappijen vertegenwoordigd.
Deze vergadering was natuurlijk hoofdzakelijk van administratieve aard. De diverse formulieren werden per maatschappij
op een vlotte manier ingezameld. Hopelijk had iedereen voorafgaandelijk de registers gecontroleerd.
Het ondertekenen van de diverse paspoorten was gedeeltelijk
al de vorige keer gebeurd, de rest werd nu afgehandeld.
De gewestzetting bij De Vlaamse Blauwbekken uit RollegemKapelle: locatie van inschrijving: regulier lokaal de Voerman;
prijsdeling: de Kobbe; parcours wedstrijd: nog definitief vast te
leggen na akkoord gemeente en politie, maar wordt hoogstwaarschijnlijk Roeselarestraat, beginnende vanaf de gekende
zaak Paradijsvogel. Voor iedereen zijn er bloemen voorzien.
De inrichtende maatschappij ontvangt 136 EUR voor de vooruit + 37,50 EUR zijnde 25 ‘blootspelers’ x 1,50 EUR. De maatschappij denkt dan aan een vooruit van zo’n 300 EUR. We
hopen op goed weer en natuurlijk veel inschrijvingen.
(zie vervolg blz. 10)
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Gildeleven

(vervolg van blz. 9)

De gewestleider deed nog eens een oproep om met zoveel
mogelijk aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering.
De bondslidkaarten werden onderling uitgewisseld en bijbesteld.
We hadden nu ook een financieel luik met de betaling van de
bijdrage van 2 EUR per lid aan A.Vi.Bo. Meteen werd onze
nieuwe ondervoorzitter dhr. Nordine Gelassi aan het werk gezet om deze bijdrage vlot in te zamelen.
Het gewestfeest: de organisatie ligt a priori in handen van De
Vlaamse Blauwbekken. Na hun bestuursvergadering kwamen
ze met een voorstel om het accent naar de gewestzetting te
verschuiven. In die mate dat de (prachtige) bloemen van op het
gewestfeest evenzeer aan de respectievelijke titelwinnaars op
de gewestzetting gegeven kunnen worden en trofeeën eventueel naderhand op de eigen kampioenschapuitreiking. Met
het dalend aantal leden (en voornamelijk ook liefhebbers) kan
zo de organisatiekost bespaard worden. Niet iedereen kan
zich daarin vinden, maar het is natuurlijk zo dat een verdere
organisatie ook een bepaald engagement impliceert, in die
mate dat het natuurlijk gemakkelijk zeggen is om het gewestfeest verder te organiseren, maar als puntje bij paaltje komt,
blijft het dan toch dikwijls afwezigheden en verontschuldigingen regenen.
Als coda werd de datum voor de volgende vergadering vastgelegd. Met de wens tot een behouden thuiskomst werd deze
vergadering besloten.
Gewestsecretaris i.o., B. Guillemyn

GEWEST KNOKKE

Verslag gewestvergadering van 15 februari te Adegem
Iedereen werd hartelijk welkom geheten. Alle maatschappijen
waren goed vertegenwoordigd.
Groene en rode inventarissen met samengestelde lijsten per
provincie, de verbeterde en eventueel aangevulde ledenlijsten
en de verbeterde en eventueel aangevulde reglementen van
inwendige orde werden binnengebracht.
Bij de nieuwe bondslidkaarten werden deze van de gekeurde
vogels aangemerkt en ondertekend.
De attente afgevaardigden van Adegem en Kleit zorgden er
voor dat de 2 EUR per lid voor de A.Vi.Bo. niet vergeten werd:
Adegem 114 EUR; Heist 40 EUR en Kleit 86 EUR. De bondsprijzen werden meegegeven met de afgevaardigden.
De overleden leden gedenken we tijdens de eucharistievieringen voor de overleden vinkenier(ster)s op zaterdag 22 maart
om 15 u., in de St.-Stefanuskerk te Dentergem; en op zondag
30 maart om 9.30 u. te Adegem, kerk St.-Adrianus te AdegemDorp. Deze laatste mis is voor alle overleden vinkenier(ster)s
en familie van het gewest Knokke. Graag veel aanwezigen en
breng telkens jullie vlaggen mee a.u.b.
Op de Algemene Vergadering zullen ook dit jaar onze maatschappijen vertegenwoordigd zijn.
Aandacht werd gevraagd voor het artikeltje in het A.Vi.Bo.blad over het cultureel erfgoed. De voorzitter onderstreepte
het belang van de ondersteuning van de vele maatschappijen voor de Provinciale Kampioenschappen en het Belgisch
Kampioenschap. Zo komen we in groten getale zichtbaar in
de gemeenschap, krijgen we aandacht, denk maar aan de
erkenning ‘Cultureel Erfgoed’, denk ook aan de vele politici
die we elk jaar zien en horen op de Algemene Vergadering te
Waregem.
In het punt varia werd het gewestkampioenschap besproken.
Plaats en datum voor de volgende vergadering werden meegedeeld. De gewestvoorzitter wenste iedereen wel thuis en tot
op de Algemene Vergadering.

GEWEST VEURNE

Verslag gewestvergadering van 16/02/’14 te Steenkerke
Om 10 u. opende de gewestleider de vergadering. Hij heette
iedere maatschappijafgevaardigde van harte welkom.

Het eerste punt op de agenda was het nazicht van de gewestkas. Het kasverslag werd goedgekeurd en ondertekend.
Vervolgens werden de registerbladen afgegeven, alsook de
verbeterde lijsten van de leden, lijsten van nieuwe leden, lijsten leden alleen in het bezit van een groene register, de inwendige orde van de maatschappij (in dubbel) en de lijsten
samenvatting der vogels van de leden. Deze lijsten zullen in
het vervolg opgemaakt worden door de gewestleider.
De speelkalenders 2014 werden aan iedere gilde bezorgd.
Voor het speelseizoen 2014 verandert er niets. Inleg 1 EUR,
uit te betalen 1 EUR, dus de volledige inleg + de vooruit minimum 50 EUR en 100 EUR voor het kampioenschap van de
Westhoek.
Het punt allerlei: vermits ons gewest maar uit 3 gilden meer
bestaat, zullen de zangkeuringen voortaan gebeuren in samenwerking met het gewest Proven-Poperinge. Elke maatschappij krijgt daarover een blad ter informatie.
Er zal ook een nieuwe inwendige orde opgemaakt worden
voor het gewest Veurne.
Vraag van Dino Debruyne: Indien de speelkalenders klaar zijn
vóór de gewestvergadering van februari, zou de gewestsecretaresse de gilden moeten verwittigen, zodat zij de kalenders
kunnen afhalen om ze aan hun leden te kunnen bezorgen tijdens hun vergadering!
Tot slot werden de datum en plaats voor de volgende gewestvergadering vastgelegd.
Gewestsecretaresse, J. Dennequin

!

Rouw
Rouw // Herstel
Herstel // Feest
Feest

De in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliDe in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
ceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
de betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaande betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaanden, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
den, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
derden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantderden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtstreeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.
streeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.

†

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

GEWEST ARDOOIE

Verslag gewestvergadering van 23 februari 2014
De gewestvergadering van de maand februari ging door in
het lokaal van KM Recht en Vrede Beveren-Roeselare. Iedere
maatschappij stuurde haar afgevaardigde naar deze vergadering.
Na het voorlezen en goedkeuren van het verslag van de vorige bijeenkomst werd er nog eens dieper ingegaan op de te
volgen strategie i.v.m. vogels met twijfelachtige zang. Iedereen was het erover eens dat dit probleem ernstig dient genomen te worden.
Vervolgens werden de gewestsecretaris en de gewestleider
bedolven onder de paperassen die de afgevaardigden afgaven. Groene en rode inventarissen, samenvattende lijsten van
leden met enkel een groene inventaris, lijsten met officieel en
gewestelijk gekeurde vogels en dubbelzangers, samen met
de af te tekenen bondslidkaarten, de lijsten der afgeleverde
bondslidkaarten en de ledenlijsten 2014 per maatschappij,
inclusief eventuele nieuwe leden. De gewestleider en zijn secretaris zullen zeker een tijdje zoet zijn om alles te verwerken.
Daarna werden de prognoses van de te bestellen bondslidkaarten 2015 genoteerd. Ook werden de gevraagde klevers
voor toekappers en dubbelzangers bedeeld.
Voor de Algemene Vergadering in Waregem zou plaats gereserveerd worden voor een 15-tal personen.
Met het oog op de misviering voor de overleden vinkeniers te
Dentergem op 22 maart om 15 u., werd gevraagd of iemand
de taak van ‘vaandeldrager van het gewest’ op zich wou nemen. Voorlopig blijft deze betrekking openstaand en wordt bij
deze een advertentie geplaatst om kandidaten te werven.
Er werd gevraagd aan de afgevaardigden om op de volgende
vergadering de leden van hun maatschappij die zich een kwekeling wensen aan te schaffen en eventuele kwekers die aan
dit project willen meewerken, door te geven aan onze secretaris.
Ook een belangrijk punt was de bespreking van de infovergadering die plaatsvond te Izegem, bijeenkomst die een grote
belangstelling kende en waarvan de gewestleider een korte
samenvatting aan de aanwezigen overhandigde.
Na dit laatste punt werd de vergadering beëindigd met de
overhandiging van de agenda van de volgende meeting in
maart.
Aan iedereen werd een behouden thuiskomst toegewenst.
Secretaris, B. Honoré

Zoekertjes en Advertenties

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- SLEIDINGE, KM De Lindezangers, Anna De Clercq, zus van
trouw bestuurslid Gilbert De Clercq, tante van lid Hedwig De
Clercq.
- HARELBEKE, KM De Gavervink, Ginette Vergote, echtgenote van trouw lid Yvan Beernaert.
- OTEGEM, De Straatzangers, Nico, zoon van bestuurslid
Rudy Vanderschelden en steunend lid Martine Meerschaert.
- ANZEGEM, De Dorpszangers, Roza De Groote, moeder van
spelend lid Willy Ovaere.
- EERNEGEM, KM Recht en Eerlijk, Francine D’hondt, moeder van spelend lid Pascal Maethis, schoonmoeder van voorzitter Koen Vandevyver.
- KORTEMARK, De Bogaardvink, trouwe sponsor Christiane
Vandecastele.
- MEULEBEKE, KM Niet Rijk Maar Recht, spelend lid Antoon
Wille.
- MEULEBEKE, KM Recht Voor Allen, Jozef Dewitte, broer
van spelend lid Frans Dewitte.
- DEINZE, KM De Durvers, trouw lid Monique Almeye, vrouw
van bestuurslid Emiel Van Doorne; Frida De Clercq, vrouw van
trouw lid Norbert Lambert.
- ANZEGEM, KM De Statiezangers, Jeannine Beirlaen, echtgenote van trouw lid Oreil Balcaen.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- SLEIDINGE, KM De Lindezangers, trouw bestuurslid Berthil
Savat.
- EERNEGEM, KM De Vrijgezellen, onze voorzitter Georges
Inghelbrecht, echtgenoot van Andrea Vanslambroeck; Rachel
Bonny, echtgenote van Julien Vandekerckhove, grootmoeder
van Jurgen en Tonny Vandekerckhove, schoonmoeder van
Conny Vanhercke.
- ASPER, KM De Moedige Zangers, trouw lid Leona Bosschem.
- BELLEM, Elk Zijn Recht, Rita Stofferis, echtgenote van bestuurslid en spelend lid Jacques Warniers, schoonzus van
spelend lid Rudi Warniers; alle zieke leden en hun familie.
- MOORSLEDE, De Sint-Godelievevink, ons trouw spelend lid
Johan Maddens.
- LIEDEKERKE, KM De Verenigde Vinkeniers, trouw spelend
lid Noël De Backer; trouw spelend lid Marc Van Berlamont.
- OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden, Marc Eggermont, grootvader van trouw spelend lid Bryan Demarez.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- OEDELEM, KM De Blauwbek, Iben Vanderschaeghe, petekind van trouw lid Timothy François, kleinzoon van Georges
François.
- AARTRIJKE, Recht Voor Allen, Lara, kleindochter van spelend lid Christine Rogge en ondervoorzitter Lucien Behaeghe.
De secretaris van de hiernavermelde maatschappij heeft nagelaten te vermelden onder welke rubriek van feest volgend
bericht diende te verschijnen:
- WIELSBEKE, Recht en Eerlijk, Louise, kleindochter van
voorzitter Ivan Verheye.

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand

40e Jaargang nr. 10 Woensdag 12 maart 2014 12 bladzijden

ORNITHOLOGISCH WEEKBLAD VOOR CULTURELE VERRIJKING VAN VINKENIERS EN VOGELVRIENDEN

Officieel orgaan van de Koninklijke Nationale Federatie «ALGEMENE VINKENIERSBOND» v.z.w. - Zetel en Secretariaat: Schardauw 1, Bus 1, 8520 KUURNE - tel. 056 - 70 18 64 - fax 056 - 70 18 64 - e-mail: info@avibo.be
Voorheen erkend door het Ministerie van Landbouw: M.B. 1.10.1974 en 12.09.1977 - B.S. 26.10.1974 en 21.09.1977 en sindsdien door de Minister van de Vlaamse Gemeenschap: M.B. 11.09.80 - B.S. 30.09.80 - M.B. 04.08.83 - B.S. 01.09.83 - M.B. 28.07.86 - B.S. 30.08.86 - M.B. 24.07.89 - B.S. 30.08.89 M.B. 29.07.92 - B.S. 20.08.92 - M.B. 25.07.95 - B.S. 12.10.95 - M.B. 10.09.98 - B.S. 19.09.98 - M.B. 09.07.01 - B.S. 03.10.01 - M.B. 16.08.04 - B.S. 09.09.04 - Besluit van de A.G. van 06.11.07 - Besluit van de A.G. van 25.10.2010 - B.S. 29.11.2010
Abonnementsprijs 2014: 1 j.: 42 € (1 jan.-31 dec.) - 6 m.: 32 € (1 jan.-30 juni en 1 juli-31 dec.) - Buitenland 1 j.: 70 € – Abonnementen: Postcheque IBAN: BE35 0000 3672 7937 - BIC: BPOTBEB1 en BNP Paribas Fortis IBAN: BE71 2850 2648 5069 -BIC: GEBABEBB van de Kon. Nat. Fed. Alg. Vinkeniersbond vzw KUURNE

Koninklijke Nationale
Federatie A.Vi.Bo. vzw
duwt op Algemene Vergadering
met aanstekelijk enthousiasme
poort naar nieuwe lente open!

2 «HET A.Vi.Bo.-BLAD» WOENSDAG 12 MAART 2014

Nota voor de post: navraag abonnementen
Abonnementsdienst: Schardauw 1, Bus 1
Tel. + fax Secretariaat A.Vi.Bo.: 056/70 18 64

8520 Kuurne

Secretariaat A.Vi.Bo.: Gesloten op vrijdag
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Drukkerij Dejonghe NV, Paddevijverstraat 42
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Verantwoordelijke uitgever:
Rinda Vandromme, Paddevijverstraat 42

8900 Ieper
8900 Ieper

Raad van Bestuur A.Vi.Bo. en Redactieraad:
Erevoorzitter - medewerkend erelid:
Noël Vlaminck, Dentergemsestr. 77
8780 OOSTROZEBEKE
Voorzitter:
Gino Welvaert, Esdoornlaan 41

9860 SCHELDEWINDEKE

Ondervoorzitters:
Luc De Schrijver, Kuwaardestraat 16
Rik Tanghe, Mexicostraat 53a
Bestuurders:
Marc Vantieghem, Sparrenlaan 22
Jan Hollevoet, Elverdingestraat 33
Noël Devolder, Waterlelielaan 6
Marnix Moerman, Steenovenstraat 21

9800 DEINZE
8480 ICHTEGEM
8553 OTEGEM
8900 IEPER
8520 KUURNE
8520 KUURNE

Woordvoerder A.Vi.Bo. - medewerkend erelid:
Filip Santens, Elsdreef 7
8790 WAREGEM
Erevoorzitter Officiële Zangkeurraad:
Frans Declerck, Jasmijnenstraat 16

8710 WIELSBEKE

Voorzitter Bondsraad - medewerkend erelid:
Noël Declercq, Weidestraat 394
8310 ASSEBROEK
De inzenders zijn aansprakelijk voor hun bijdragen - De handschriften worden niet teruggegeven - Naamloze brieven worden geweigerd - de A.Vi.Bo. v.z.w. is niet aansprakelijk voor
reclameteksten - Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing voorbehouden - De
redactie houdt zich het recht voor de ingezonden bijdragen te weigeren, in te korten of te
wijzigen (A.Vi.Bo.-statuten, art. 14,28 en reglement Inw. Orde VIII).

Stamnummer 3
vierde zijn keizer!
De Appelvinkeniers Heule, stamnummer 3 van A.Vi.Bo., vierde op zaterdag 12 oktober haar kampioenen.
De bestuursploeg, onder leiding van voorzitter Bruno Laevens, kon er na een lang en eivol seizoen met maar liefst 37
zettingen op de kalender, nog niet genoeg van krijgen en nodigde de kampioenen van het voorbije seizoen en alle leden
uit op het jaarlijkse kampioenenbal.
Hierbij een woord van dank aan de voltallige bestuursploeg
voor dit prachtige seizoen, dat mede mogelijk werd gemaakt,
en dit zeker voor de dinsdagavondzettingen, door de forse
financiële steun van de immer aanwezige lokaalhoudster Bé.
Het zaterdagkampioenschap werd dit jaar gedomineerd door
Willy Dessein met vogel Ken; hij haalde het voor vogel Rik van
J.P. Dejaegere en vogel Simon van Fernand Faucon.
En dan was het de beurt aan de zondagkampioenen. Na zowel in 2011 als 2012 de koningstitel op zak te hebben gestoken, nam ook in 2013 Gabriël Depla met vogel Stafke de
maat van iedereen. Hij stak overtuigend de overwinning op
zak, want vogel Dunga van Nathalie Seynaeve en vogel Djinn
van Marc Carlu moesten duidelijk het onderspit delven.
Het zondagpodium werd compleet gemaakt door Ronny
Vandeghinste, Marc Vanoutrive en Cindy Balignant.
Een prachtig seizoen werd dan ook op een passende wijze
afgesloten en vanaf dan stonden alle neuzen reeds in de
richting van 2014. Ook voor vogel Stafke van Gabriël Depla
wordt het nog maar eens de concurrentie testen, want na een
keizerstitel dit jaar wil Gabriël van geen ophouden weten. Hij
heeft zich reeds voldoende geïnformeerd rond de mogelijkheden voor het verlengen van zijn koningstitel...
J.P. Malysse

Kampioen zijn is plezant
bij De Sint-Godelievevink uit
Ruddervoorde!
Weerom was het de familie Taveirne die met de meeste prijzen ging lopen. Maar ook Jozef en Marc pikten hun graantje
mee. Ik gun het jullie van harte, maar zal er volgend jaar alles aan doen (allee, mijn vinken) om daar ook eens te staan
zwaaien met de titels! En ik denk dat er nog velen zijn met
zo’n gedacht...
Nu even ter zake, om 11 uur ging de receptie terug door in het
diocesaan centrum Groenhove. Daar konden de feestvarkens
hun prijs in ontvangst nemen uit handen van een delegatie
van het gemeentebestuur uit Oostkamp.
Om 12 uur was er dan de receptie voor liefhebbers en vrienden. Daarna gingen we aan tafel voor een heerlijke maaltijd.
Ook kwamen de mensen uit Ieper langs voor de stickerverkoop van het Kampioenschap van België. Hopelijk waren ze
tevreden want De Sint-Godelievevink is altijd goed vertegenwoordigd op deze mooie wedstrijd. We wensen hen het allerbeste.
Onze steunactie was eveneens een groot succes, chapeau
Danny en Chantal! Daarna was het tijd voor dans, drank en
een goede babbel.
Om 18 uur was het tijd om te vertrekken, maar enkelen onder
ons spraken af om nog eens naar ons nieuwe lokaal De Klakmolen te gaan voor één of meerdere slaapmutsjes. Maar het
werd er eigenlijk eentje teveel...
Het was een prachtige sluitingsdag van het vinkenjaar 2013,
op naar 2014!
Gerry

Editoriaal
2014 is nu reeds bijzonder geslaagd!!
Het enthousiasme van de laatste Algemene Vergadering werkt behoorlijk aanstekelijk en geeft brandstof
om er terug tegenaan te gaan.
Het is en blijft bijzonder aangenaam gelijkgezinden te ontmoeten om in samenhorigheid het vizier
resoluut op de toekomst te richten.
Het huldebetoon aan de zovele verdienstelijke personen, laureaten en voor het eerst een maatschappijbestuur
als sluitstuk van de bijeenkomst, betekent meteen de start van het nieuwe werk-, kweek- en speeljaar.
De aanwezigheid en de aandacht van de vele aanwezigen betekent zonder twijfel een belangrijke
ruggensteun voor de bestuursleden van maatschappijen, gewesten en federatie.
Contacten in de loop van de daaropvolgende dagen sterken mijn vermoeden. Onze serene, gedisciplineerde
bijeenkomst wekt ontzag en blijft imponeren.
Met andere en inmiddels welbekende woorden: “Jullie waren eens te meer ‘formidable’!!”
--In de nasleep van zoveel positivisme werd ik persoonlijk overdonderd door een miraculeuze ervaring:
“Opa worden”.
Waar ik het aanvankelijk behoorlijk moeilijk had met de gedachte aan het naderend grootvaderschap,
loop ik de laatste dagen op een gigantische wolk. Emoties laaien op bij het zien van de kinderlijke
onschuld en de totale afhankelijkheid. De aimabele zorg en uiterst zachte tederheid van de nieuwbakken
onwennige ouders geeft bedoelde emoties extra drive.
Als klap op de vuurpijl kwam onze kleine prinses uitgerekend op de verjaardag van wijlen mijn vader
op deze aarde. Qua symboliek kan dit tellen en dit ongelooflijk gebeuren versterkt mijn reeds eerder
geuite vermoeden: “Toeval bestaat niet”.
Vader kennende zal ook hij ongemeen gelukkig zijn met dit hemels toeval!
Dit stilstaan bij mijn dierbare vader leidt mijn gedachten naar de naderende herdenkingsmis voor onze
overleden vrienden.
22 maart is niet ver meer af en ook Dentergem ligt voor de sociaal bewogen vinkenier niet veraf. Ik ben
er dan ook van overtuigd dat wij samen onder de hoede van onze proost een passend eerbetoon zullen
brengen aan de ontvallen vinkeniers.
--Samen met ons Marie-Lou is ook de lente vol geweld onze contreien binnen gedenderd.
Het voorzichtig aarzelend opbouwen van druk door de sapstroom in menige boom en struik, mondt
onder impuls van de zon en de zachte temperaturen binnen de kortste keren uit in overweldigende
knopvorming en bloei. Vogels en dieren zijn inmiddels ook danig in de weer. De lente dwingt tot actie!!
Ook in de kweekvolières dient dringend werk gemaakt van aangepaste voeding door het langzaam
opdrijven van ondermeer het eiwitaanbod. Het hoeft geen betoog dat langer dralen in aanloop van het
snel naderende kweekseizoen, uiteindelijk zwaar aangerekend wordt.
De mannetjes zijn, naar mag worden vermoed, inmiddels opgekooid en masseren de stembanden om
heel binnenkort uit te pakken met de door ons fel gesmaakte mooie vinkenzang.
Met vertrouwen, doch inwendig nog niet helemaal gerust, kijk ik uit naar de eerste noten van de
jaarlingen. In tegenstelling tot voorgaande jaren heb ik ze niet ten volle laten mee evolueren met de
voorzangers. Hopelijk monden de inspanningen dit jaar uit in perfecte zang!!
U heeft het ongetwijfeld begrepen.
Ook bij mij kriebelt het!!

Gino Welvaert

Wij herdenken
onze overleden vinkeniers
Waar je ook bent
ik zou het niet weten
niet in tijd of afstand te meten
maar ik heb je bij me
diep in mij
daarom ben je steeds dichtbij.
Als je in je levensstrijd
warmte om je hebt verspreid
als je iemand die daar treurt
hebt getroost en opgebeurd
en als je hielp waar je het kon
aan wat licht en aan wat zon
als je een goed voorbeeld geeft
heb je niet voor niets geleefd
dat is het geheim van het leven.
Hierbij nodigen wij jullie, vrienden vinkeniers en familie, uit op
de jaarlijkse herdenkingsmis van onze overleden vinkeniers
op zaterdag 22 maart om 15 uur, in de Heilige Stefanuskerk,
Kerkplein te Dentergem.
Wij doen een warme oproep aan onze vlaggendragers om op
die dag massaal aanwezig te zijn en dit ter ere van onze overleden vinkeniers.
Tevens nodigen wij jullie, de Raad van Bestuur en alle vlaggendragers uit, na de eucharistieviering voor een samenkomst in feestzaal Bizarre (P.S.: de oude feestzaal Den Haan).
Bestuurder, Noël Devolder

Speelseizoen 2014
Aankondigingen en uitslagen
Het speelseizoen 2014 gaat van start op 1 april.
De aankondigingen van de zettingen van 1 april verschijnen in het blad van 26 maart.
Gelieve uw aankondigingen van uw zettingen minstens 14
dagen voor de woensdag waarin ze zullen verschijnen op
te sturen naar de drukkerij in Ieper.
Voor zon- en feestdagen: alle uitslagen vermelden tot 300
liedjes.
De zondaguitslagen die tellen voor de Ronde van Vlaanderen dienen ook opgestuurd te worden als er minder
dan 1/2 uur gespeeld is, met de vermelding: geen uitslag
mogelijk.
Voor de zaterdag- en weekdagzettingen: alle uitslagen
vermelden tot 300 liedjes (met een minimum van tien
prijswinnaars).
Opmerking: indien er op de zondagen in april, die niet in
aanmerking komen voor de Ronde, slechts een half uur
gespeeld wordt, mag de niet-omgerekende uitslag meegedeeld worden tot en met 158 liedjes.
Namens de Raad van Bestuur,
Ondervoorzitter,
Luc De Schrijver
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VERSLAG ALGEMENE
VERGADERING
dd. 02.03.2014
A. ADMINISTRATIEF GEDEELTE
1. VERWELKOMING ( dhr. Rik Tanghe)

blemen. Het overschrijvingsformulier dat u ontvangt via uw
gewestleider en plaatselijk bestuur bevat een gestructureerde
mededeling. In deze gestructureerde mededeling zit uw lidnummer verborgen. Dus is dit overschrijvingsformulier strikt
persoonlijk en kan niet gebruikt worden voor betalingen van
andere liefhebbers.
Betaal steeds het afgesproken bedrag. Sommigen betalen
één euro te weinig. Wij zien dit tot nu toe door de vingers,
maar zullen in de toekomst geen blad meer afleveren zolang
het volledige bedrag niet betaald is.
LIJSTEN
- De lijsten van de privacy zullen vanaf 2015 vervangen worden door een clausule op de bondslidkaart.
- De bondslidkaart kan voor de Ronde ingegeven worden indien voldaan wordt aan volgende criteria: geabonneerd zijn op
het A.Vi.Bo.-blad, tien beste ritten met minstens 300 liedjes,
plaatsnamen vermelden waar gespeeld werd. Het verdient
ook aanbeveling om zelf een totaal te maken. Vorig jaar werden 34 bondslidkaarten in gebreke bevonden. We vragen aan
gewesten en maatschappijbesturen om een eerste controle
te doen.
- De aanvraag van verdienstelijke bestuursleden dient vanaf
nu te gebeuren vóór 31/12, daar we zelf 2 maanden op voorhand de aanvraag moeten doen bij de Ministeriële Diensten
van Cultuur.

De heer Rik Tanghe, ondervoorzitter A.Vi.Bo., heet bij opening van het
administratieve gedeelte iedereen welkom.

Geachte eregenodigden, geachte heer erevoorzitter, geachte
heer voorzitter, vrienden-collega’s Raad van Bestuur, geachte
dame en heren gewestleiders, afgevaardigden, bestuursleden, geachte vinkeniers, dames en heren, beste vrienden,
Twee maart 2014, poort naar de lente, start van een nieuw
werkjaar voor onze federatie.
Dit administratieve eerste deel van onze richtinggevende Algemene Vergadering is uiteraard bedoeld om aan de wettelijke
verplichtingen te voldoen inzake werking en organisatie van
onze Koninklijke Nationale Federatie A.Vi.Bo. vzw, zoals besloten in de wetgeving van 27 juni 1921 en 2 mei 2002.
Op onze Algemene Vergadering beslissen effectieve leden
mee over wijzigen van statuten, benoemen of afzetten van bestuurders, beoordelen van rekeningen en begroting, verlenen
van kwijting aan bestuurders, ontbinden van de vereniging,
uitsluiten van effectieve leden en in alle gevallen waarin de
statuten dat vereisen.
Wij willen hier meteen vragen dat gewestleiders die zich nog
niet aanboden achteraan de zaal zich aanwezig melden en
het aantal stemmen van hun gewest helpen natellen. Meteen
kunnen ook de stembiljetten in de daarvoor voorziene doos
gedeponeerd worden:
groene ja- of nee-stemmen voor beoordeling financieel verslag 2013; rode ja- of nee-stemmen voor begroting 2014.
Alle gegevens omtrent financieel verslag 2013 en begroting
2014 vond u in ons officieel orgaan ‘Het A.Vi.Bo.-blad’ van 22
januari 2014.
Aantal uit te brengen stemmen:
- aangesloten maatschappijen: 231
- gewestleiders:
44
Totaal aantal stemmen:
275
Zes maatschappijen werden ontbonden, namelijk:
De Roterijvink Oostrozebeke
KM De Gildevrienden Izegem
De Kantinezangers Izegem
De Molenzangers Kruishoutem
KM De Luistervinken Oudenaarde-Ename
KM De Vrije Lattezangers Tielt
Bestuurder Marnix Moerman nodigt uit om aanbevelingen in
verband met onze secretariaatswerking ernstig ter harte te
nemen.
Collega Marnix, aan u.
2. WERKING SECRETARIAAT (dhr. Marnix Moerman)

BESTELLINGEN
- Bestellingen gebeuren steeds via de gewestleider, worden
liefst via mail of telefoon op voorhand doorgegeven en kunnen afgehaald worden op woensdagnamiddag van 13.30 u.
tot 18 u. en op zaterdag van 10 tot 12 u. Uitzondering hierop:
voor het binnenbrengen van de registers en afhalen drukwerk
wordt hiervoor een volledige week voorzien (zie hiervoor de
activiteitenkalender).
- Betalingen dienen steeds te gebeuren ten laatste op het einde van de maand volgend op factuurdatum. Betaal steeds het
volledige bedrag en niet in verschillende stukjes. Bedragen
van meer dan € 25 worden best via overschrijving vereffend
en dit uit veiligheidsoverwegingen.
- Bestellingen van bondslidkaarten gebeuren steeds met een
minimum van 5 en een veelvoud van 5.
BRIEFWISSELING
Maandelijks bereiken ons 300 tot 350 brieven en e-mails. Een
250-tal wordt direct door Linda beantwoord. Een 60- tot 70-tal
mails handelend over ons softwarepakket, wordt door Marc
direct behandeld, waarvoor dank. De resterende brieven worden behandeld op de Raad van Bestuur. In het slechtste geval
kan het dus dat u een maand dient te wachten op antwoord.
MUTATIES
De mutaties van vogels boven de 700 liedjes dient te gebeuren op het secretariaat te Kuurne op woensdagnamiddag tussen 13.30 u. en 18 u. en op zaterdag tussen 10 u. en 12 u.
in aanwezigheid van beide liefhebbers. Indien één persoon
weigert, is het toch aan te bevelen dat de andere persoon zijn
administratieve plichten vervult.
STOPGEZETTE MAATSCHAPPIJEN
Indien een maatschappij ontslag neemt na 1 januari wordt de
aansluiting niet meer terugbetaald, gezien dit bedrag reeds in
de begroting voorzien is.
SOFTWAREPROGRAMMA’S
Deze week vonden twee infosessies plaats die handelden
over A.Vi.Bo.-admin en Zettingsoft. Wij zijn zeer verheugd het
einde van de tunnel te zien en dat dit gigantisch werk bovendien door velen zal gebruikt worden. Heel wat gewesten hebben reeds hun medewerking toegezegd.
Mede door de inbreng van velen konden we een zeer gevarieerd programma aanbieden om zettingen en klassementen
bij te houden.
Dit alles wordt u gratis aangeboden. Indien nog niet overtuigd,
ga eens langs bij maatschappijbesturen die reeds intens gebruik maken van deze programma’s. Instappen in het project
kan te allen tijde!
Tot hier een korte bloemlezing rond de werking van het secretariaat.
Ik wens u nog een vruchtbare en aangename vergadering toe.
Bedankt.
Dank, Marnix.
Verantwoordelijke bestuurder ordehandhaving, dhr. Jan Hollevoet, overloopt samen met u de administratieve beslissingen
en mededelingen van het voorbije werkjaar 2013.
Jan, alstublieft.
3. OVERZICHT VAN ADMINISTRATIEVE BESLISSINGEN
EN MEDEDELINGEN VAN HET JAAR 2013
(dhr. Jan Hollevoet)

Bestuurder dhr. Marnix Moerman nodigt uit om aanbevelingen in verband met onze secretariaatswerking ernstig ter harte te nemen.

Goede morgen iedereen,
A.VI.BO.-BLAD
Sommigen onder u zullen het misschien al eens meegemaakt
hebben, op woensdag geen A.Vi.Bo.-blad. Wat kan je dan ondernemen?
Een goed gesprek met uw postbode kan soms wonderen verrichten. Wijs hem er tevens op dat indien er krantjes ontbreken, het postkantoor verplicht is om een navraag te sturen
naar Kuurne. Je kan ook telefoneren naar het secretariaat te
Kuurne. We sturen dan een klacht naar Bpost. We groeperen
die klachten en de eventuele antwoorden en zullen ons beraden over de volgende te ondernemen stappen.
De betalingen van ons blad bezorgen ons ook een aantal pro-

Bestuurder dhr. Jan Hollevoet, verantwoordelijke ordehandhaving,
overloopt de administratieve beslissingen en mededelingen van het
voorbije werkjaar 2013.

Geachte eregenodigden, geachte collega’s, beste vrienden
vinkeniers. Ook vanwege mij allemaal welkom op onze Algemene Vergadering.
Ik wil jullie in de beperkte tijd die mij gegund is op deze vergadering toch enkele zaken meegeven die het afgelopen jaar de
bijzondere aandacht van de Raad van Bestuur kregen.
Mag ik vooreerst jullie aandacht vragen voor het verder correct
en volledig invullen van de inventarissen. Het klopt inderdaad
dat sinds het soortenbesluit het geen wettelijke verplichting
meer is om jaarlijks een inventarisatie te doen. Toch vragen
wij om ons jaarlijks uw vogelbestand te bezorgen. Enkel op
die manier kunnen wij een zicht blijven houden op ons vogelbestand. Het is onbegrijpelijk dat slechts een fractie van
het aantal kwekelingen dat aangegeven wordt in september,
in januari terug te vinden is op de inventarissen. Mag ik er
tevens op wijzen dat wie géén inventaris inbrengt, ook geen
bondslidkaarten kan ontvangen en dus niet kan deelnemen
aan zettingen.
Beste vrienden, ons Kampioenschap van België is en blijft de
hoogdag voor A.Vi.Bo. en bij uitbreiding zeker ook het hoogtepunt voor de plaatselijke organisatie. Het getuigt dus van
bitter weinig respect om op de dag van het kampioenschap
allerhande steunacties te ondernemen die niet ten voordele
zijn van de inrichters. Ook de verkoop van zelfklevers voor het
daaropvolgende Kampioenschap van België of van Provinciale Kampioenschappen kunnen pas starten de dag NA het
kampioenschap. Dus op de dag van het kampioenschap géén
steunacties die niet ten voordele zijn van de inrichters van het
kampioenschap.
Ook onze Algemene Vergadering moet in dat opzicht gevrijwaard blijven.
Wij vragen tevens met aandrang om ALLE publicaties (zoals
klevers, affiches,…) voor A.Vi.Bo.-organisaties of die de naam
A.Vi.Bo. dragen VOOR publicatie ter inzage aan de Raad van
Bestuur te bezorgen. Indien deze niet overeenstemmen met
de deontologie van A.Vi.Bo. zullen wij deze resoluut weigeren.
Tijdens de Algemene Raad van september 2013 werd aan de
gewestleiders advies gevraagd aangaande de bescherming
van de Provinciale Kampioenschappen. Gezien het unanieme
advies van de gewestleiders is vanaf speelseizoen 2014 de
dag van de Provinciale Kampioenschappen beschermd. Dit
betekent dat op de dag van de Provinciale Kampioenschappen slechts één zetting per provincie mag doorgaan, namelijk
het Provinciaal Kampioenschap zelf. De dag voor en de dag
na de Provinciale Kampioenschappen zijn er evenwel geen
beperkingen en kunnen zettingen met klassementen, kampioenschapzettingen e.d. gewoon doorgaan. We hebben er
eveneens geen enkel bezwaar tegen om de Provinciale Kampioenschappen te laten meetellen voor gewest- en/of maatschappijtitels.
De Raad van Bestuur heeft na rijp beraad beslist om vanaf het
werkjaar 2014 een lidmaatschapsbijdrage op te leggen van
2 € per lid. Mogen wij vragen aan de gewestleiders om dit
bedrag per gewest te verzamelen op grond van de aangepaste ledenlijsten uit de maatschappijen, om vervolgens het
volledige bedrag voor hun gewest per overschrijving aan de
federatie over te maken. Beste mensen, we weten dat dit een
grote omwenteling betekent, onze vinkeniers zijn niet langer
gratis lid van de federatie, maar we durven toch rekenen op
een vlotte en correcte afhandeling.
Wat de lijst met de schorsingen betreft, jullie weten dat deze
steeds maar langer wordende lijst hier elk jaar wordt voorgelezen. We hebben dit jaar de lijst eens grondig bestudeerd en
hebben alle ereraden van de gewesten met een lid dat langer
dan 10 jaar geschorst was, gecontacteerd. De betreffende ereraden hebben allemaal hun akkoord gegeven om de betreffende schorsing op te heffen, waarvoor dank.
Hier volgt nu de aangepaste lijst met schorsingen die nog verder doorlopen in 2014.
Marcel Himpe, lid van KM De Eendracht Lauwe, wordt geschrapt van de bondslijsten (zie verslag Verzoeningscommissie 15 juni 2005; A.Vi.Bo.-blad 6 juli 2005).
Kurt Pysson wordt van de ledenlijst A.Vi.Bo geschrapt (beslissing van de Bondsraad, zie A.Vi.Bo.-blad van 6 januari 2010).
Dhr. Dirk Blondeel dient zijn schulden ten aanzien van het gewest Waregem B te vereffenen voor hij kan aansluiten bij een
maatschappij (verslag Raad van Bestuur 10 april 2010).
Dhr. Gerard Godderis, Meulebeke, wordt op zijn vraag geschrapt van de bondslijsten.
Dhr. Jeffrey Vanhoucke, Dentergem, wordt geschorst tot het
vrijwillig verschijnen voor de beroepscommissie (beslissing
beroepscommissie van 21 september 2011).
Dhr. Antoon Vandecasteele, Ardooie, wordt geschrapt van de
bondslijsten (art. 32.02.1. c van het reglement inwendige orde
A.Vi.Bo.).
Dhr. Georges Vanwijnsberghe uit Waregem wordt geschrapt
van de bondslijsten (verslag Raad van Bestuur van 14 juli
2012).
Dhr. Willy Bouillion en echtgenote Paula Crombez uit het gewest Gistel worden geschrapt van de bondslijsten (art. 32.02.1.
c en art. 32.02.2. b van het reglement inwendige orde A.Vi.
Bo.).
Dhr. Jeroen Bouckhout uit het gewest Vichte wordt geschrapt
van de bondslijsten (bondsraad van 13 juni 2012).
Dhr. Willy Dupont uit het gewest Kortrijk wordt geschrapt van
de bondslijsten (art. 32.02.1. c van het reglement inwendige
orde A.Vi.Bo.).
Dhr. Didier Verhoegstraete uit het gewest Gistel wordt geschorst tot hijzelf de keuring van zijn vogel Ben aanvraagt.
Dhr. Jean-Paul Devos uit het gewest Ronse wordt geschorst
tot het vrijwillig verschijnen voor de ereraad (verslag van de
Raad van Bestuur dd. 14-12-2013).
Dhr. Geert Desender uit het gewest Torhout wordt geschorst
tot het vrijwillig verschijnen voor het dagelijks bestuur A.Vi.Bo.
(A.Vi.Bo.-blad van 24 juli 2013).
(zie vervolg blz. 4)
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VERSLAG ALGEMENE
VERGADERING
dd. 02.03.2014
(vervolg van blz. 3)

Als gevolg van de samenwerkingsovereenkomst met Vimibel
worden de volgende geschorste leden van Vimibel ook niet
toegelaten binnen A.Vi.Bo.:
- dhr. Paul De Brouwer
- dhr. Eddy De Schrijver
- dhr. Steven Van Den Meerssche
Beste vrienden, mag ik er op wijzen dat alle hierboven vermelde personen effectief geschorst zijn, dus géén bondslidkaarten kunnen ontvangen én niet kunnen deelnemen aan
zettingen noch als eigenaar, noch als tekenaar.
Verder kunnen dhr. André Hemeryckx, dhr. Ivan Verschuere
en dhr. Ignaas Develter voor een termijn van drie jaar (zijnde
de seizoenen 2012-2013-2014) aan geen enkel kampioenschap deelnemen en bijgevolg geen enkele titel winnen (art
32.02.2.C) (verslag van de Raad van Bestuur van 9 juli 2011).
De heer Marc Dumeez uit het gewest Ieper kan gedurende
een periode van 10 jaar (dus tot 2022) geen bestuurslid meer
worden van een vinkenmaatschappij en/of gewest (bondsraad
van 25 april 2012).
Ik reken op de medewerking van u allen om deze sancties
correct toe te passen.
Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel, collega Jan.
Voorzitter Officiële Zangkeurraad, dhr. Marc Vantieghem, geeft
duiding over zijn Officiële Zangkeurraad en richtlijnen rond
vinkenzang.
Marc, ga uw gang.
4. RICHTLIJNEN INZAKE VINKENZANG
(dhr. Marc Vantieghem)

A.Vi.Bo.’s voorzitter van de Officiële Zangkeurraad de heer Marc Vantieghem geeft duiding over zijn Officiële Zangkeurraad en richtlijnen
rond vinkenzang.

Geachte vergadering, ook in mijn naam aan iedereen van
harte welkom op deze vergadering.
Graag zou ik mijn betoog aanvangen met een kleine terugblik op de geschiedenis van de Officiële Zangkeurraad en ons
aloud zangreglement. Een schat van informatie over de vinkensport in al zijn facetten kan je trouwens terugvinden in het
boek ‘Hinke de Vinke’, samengesteld door onze woordvoerder
dhr. Filip Santens.
Dat de mensen die het zangreglement opstelden niet over
één nacht ijs gingen, getuigt de voorzichtigheid waarmee
ons zangreglement tot stand kwam. Een eerste voorstel tot
zangreglement werd gepubliceerd door dhr. Vandekerckhove
in De Vinkenier van 1945. Toen stelde hij voor:
Ten eerste: als basis van een geldig vinkenlied de slotzang
wie aan te nemen.
Ten tweede: om geldig te zijn, moest een lied voldoende lettergrepen voorzang hebben en mocht de klankgroep wie niet
voorafgegaan worden door een onderdeel van de uitheemse
zang.
In het zangreglement opgemaakt onder leiding van dhr. Deboo in 1956 werden voornoemde voorstellen overgenomen en
definitief op papier gezet. Op vandaag is dit zangreglement
nog zo goed als ongewijzigd.
Het besef, de kennis en de wil iets waardevols als onze Vlaamse vinkenzang te bewaren voor de toekomst, getuigt dat onze
voorgangers de nood aan een degelijk zangreglement konden
inschatten om de tand des tijds te doorstaan en een van de
belangrijkste pijlers van onze federatie voor de toekomst te
vrijwaren.
Iedere goedmenende vinkenier die bij de federatie aansluit,
zou dit zangreglement moeten kennen en als leidraad gebruiken om onze mooie hobby van harte te kunnen beleven.
Om onze leden te begeleiden en te motiveren om hun kennis
van het zangreglement bij te schaven, is het volgen van een
zangvoordracht een must.
Op vandaag beschikken wij via onze zangvoordrachten over
de middelen, om iedereen die geïnteresseerd is, te motiveren zich in ons aloud zangreglement te verdiepen en het zich
eigen te maken. Het zou voor ieder van ons een uitdaging
moeten zijn om net als onze voorgangers deze taak ter harte
te nemen en zodoende verder te bouwen aan de toekomst van
onze mooie hobby.
Ik ben er van overtuigd dat de mensen die een zangvoordracht hebben bijgewoond, in staat zijn om hun kennis van
het zangreglement in praktijk om te zetten en zo ongeldige
zangen te herkennen. Dit moet op termijn zijn vruchten afwerpen waardoor het aantal keuringen zou moeten afnemen.
Bijgevolg zal ons mooie Vlaamse vinkenlied geen aanleiding
meer zijn tot twist, maar een leidraad die jong en oud samen-

brengt in onze mooie vrijetijdsbesteding.
Maatschappijen en/of gewesten die geïnteresseerd zijn een
zangvoordracht te organiseren, kunnen contact opnemen met
de voorzitter van de Officiële Zangkeurraad.
Ter inlichting, aanstaande zondag 9 maart om 9 uur wordt een
zangvoordracht georganiseerd in het gewest Torhout. Deze
vind plaats in lokaal ‘De Gouden Leeuw’, Markt 32 te Kortemark.
TEKENEN VAN VOGELS:
Ons reglement inwendige orde in Artikel 11.06.03 vermeldt:
De tekenaar mag zich nooit dichter dan 60 cm bij de kooi bevinden. Alle zangen die niet duidelijk van op die afstand te horen zijn, kunnen onmogelijk gecontroleerd worden en mogen
niet getekend worden, dit om misbruiken uit te sluiten.
Art. 11-05-02 vermeldt: bij aanvang van de zetting wordt geroepen “TEKENEN WAT GELDIG IS”.
Enkel reglementaire zang mag getekend worden.
Bij twijfelachtige zang geldt volgende voordeelregel: alle zangen worden getekend, de verantwoordelijke van de inrichtende maatschappij wordt erbij geroepen en die zal het nodige
doen om deze vogel te laten keuren.
Officiële zangkeurders en de gewestelijke zangcommissarissen hebben de taak borg te staan dat kampioenen in eigen
maatschappij, gewest, Provinciale Kampioenschappen en het
Nationaal Kampioenschap waardige kampioenen zijn. Ook vogels die mindere getallen zingen, dienen beluisterd en indien
nodig gekeurd.
Sedert 21 maart 2012 mogen bij gewestelijke keuring ook vogels uit een ander gewest gekeurd worden. De uitslag van de
keuring is geldig over de ganse federatie. Maar, het is zeker
niet de bedoeling dat vogels goedgekeurd worden in een ander dan zijn eigen gewest. Beroep tegen de uitslag van de
keuring kan altijd aangevraagd worden in zijn eigen gewest.
Om problemen te vermijden, moeten vogels, doorgegeven
aan de gewesten, binnen aanvaardbare tijd gekeurd worden.
Vroeg in het seizoen keuren, al dan niet aangekondigd, heeft
het voordeel dat vogels nog geen uitzicht hebben een titel te
spelen en er nog ruim voldoende tijd is eventueel in beroep te
keuren. Vogels laat op het seizoen gekeurd, hebben het ganse
seizoen mooie resultaten neergezet en komen misschien in
aanmerking voor een titel, beginnen reeds aan de rui nog voor
ze eventueel in beroep gekeurd kunnen worden. Het is bijzonder pijnlijk op het eind van het seizoen een titel te verliezen
omdat een vogel afgekeurd wordt. Het is beter kort op de bal
te spelen en liefst te keuren tussen 1 mei en 30 juni.
Onaangekondigde keuringen zijn nog altijd de meest betrouwbare keuringen. Probeer per gewest minstens eenmaal in het
seizoen een onaangekondigde keuring te organiseren, bij
voorkeur in de maand mei.
Misschien moet men ook overwegen om binnen het gewest
op een vooraf bepaalde datum een keuring op eigen vraag in
te richten.
In de vraagstelling die voorafging aan de vergaderingen in de
gewesten werd de vraag gesteld wat kon gedaan worden aan
het indienen van de bondslidkaart op de dag van de keuring.
Ons reglement inwendige orde is zeer duidelijk en art. 15.14
vermeldt dat het indienen van de bondslidkaart kan tot uiterlijk
drie dagen vóór de keuringsdatum.
BORGSOMMEN
Zoals meegedeeld in het verslag vergadering Raad van Bestuur van 14 december 2013 blijven de borgsommen die bij
keuringen moeten betaald ongewijzigd. Voor vogels afgekeurd
in speciale opdracht dient een administratieve kost van 15 €
betaald. Bij aanvraag keuring in beroep blijft de waarborg 60 €.
Bij aanvraag keuring hoger beroep 85 €.
KWEEK
Op 9 februari organiseerde De Goudvink van Beitem een
zangvergadering met als onderwerp “het aanleren van zang
aan onze kwekelingen”. Ik was verheugd dat in het panel twee
officiële zangkeurders zetelden. In deze zeer leerrijke vergadering werd de nodige aandacht besteed aan het soort zang
dat men de kwekelingen liet horen. Liefst werd een duidelijke,
niet te korte, geldige Vlaamse vinkenzang aangeleerd waarvan de laatste klankgroep wie niet was voorafgegaan door een
ie-klank, en dit aan een tempo van 10 à 12 liedjes per minuut.
Sommige ervaren kwekers durven het aan om met een karaktervolle kamper, afgekeurd met ongeldige zang, te kweken.
Vrienden, mag ik er op wijzen hoe groot het risico is, zelfs al
wordt deze man enkel bij de pop gelaten om te paren.
Ongeldige zang vaststellen bij een van uw kwekelingen is een
zeer onaangename ervaring, neem geen risico, gebruik enkel een voorzanger met onbetwistbare geldige zang om uw
kwekelingen duidelijke, geldige, Vlaamse vinkenzang aan te
leren. Het is de enige manier om met uw eigen kweekvogels
een mooie toekomst tegemoet te zien en nog jaren uw mooie
hobby te beleven en ervan te genieten.
Mag ik u bedanken voor uw gewaardeerde medewerking.
Ik wens jullie nu al een bijzonder geslaagd kweek- en speelseizoen toe!
Ik dank u.
Bedankt Marc.
De heer Luc De Schrijver, ondervoorzitter A.Vi.Bo. en verantwoordelijke voor ons officieel orgaan ‘Het A.Vi.Bo.- blad’, geeft
graag tekst en uitleg over de werking van ons blad.
Luc, aan u.
5. HET A.VI.BO.-BLAD ( dhr. Luc De Schrijver)
Geachte vergadering, op mijn beurt heet ik u van harte welkom op onze jaarlijkse Algemene Vergadering.
Het A.Vi.Bo.-blad wordt een belangrijk aandachtspunt op onze
Algemene Vergadering.
De laatste jaren hebben wij een prijsstijging moeten aankondigen. Voor het jaar 2014 is dat helaas niet anders en hebben

De heer Luc De Schrijver, ondervoorzitter A.Vi.Bo. en verantwoordelijke voor ons officieel orgaan ‘Het A.Vi.Bo.-blad’, geeft graag tekst en
uitleg over de werking van ons blad.

wij de abonnementsprijs met 2 euro verhoogd, deze bedraagt
nu 42 euro voor een jaarabonnement.
Ook al hebben we de abonnementsprijs met 2 euro verhoogd,
toch zal dit niet voldoende zijn om onze kosten voor ons blad
te dragen. De steeds stijgende drukkosten, portkosten zijn
mede oorzaak hiervan.
Ook een belangrijke factor in de prijssetting is het dalende
aantal abonnementen, jaar na jaar.
Als we eens de laatste 3 jaar bekijken, komen we tot de volgende vaststelling:
In 2011 telden wij 5663 abonnees, in 2012 waren dit er 5374 en
in 2013 waren dit nog 4992.
Voor 2014 tellen wij tot op vandaag 4677 abonnees, dit is een
daling van 315 abonnees ten opzichte van vorig jaar, dit is een
daling van ongeveer 15% ten opzichte van 2011. Dit is te wijten
aan het stopzetten van jaarlijks enkele maatschappijen en de
vele overlijdens van onze vinkeniers.
Wij verwachten dat iedere gewestleider en de bestuursleden
hun leden zouden motiveren om hun abonnement opnieuw te
vernieuwen en de niet-geabonneerden stimuleren dit alsnog
te doen.
Ik blijf van mening dat in elk vinkeniergezin ons A.Vi.Bo.-blad
aanwezig zou moeten zijn. Ons blad verschijnt wekelijks met
heel wat nuttige informatie, boeiende artikels over kweek,
foto’s en verslagen van koning- en kampioenfeesten, aankondigingen van zettingen, uitslagen en zo veel meer.
Voor de prijs van 0,86 euro per week en per krantje hoeft u het
zeker niet te laten.
Eerstdaags worden de rappels verstuurd naar de nog 540
onbetaalde abonnementen, wat terug heel wat werk en geld
kost, daarom vraag ik aan de niet-geabonneerde vrienden vinkeniers om zich opnieuw te laten abonneren.
Ook van de bestuursleden, de lokaalhouders en officiële
zangkeurders wordt verwacht dat zij geabonneerd zijn, het is
eigenlijk een plicht.
HET SPEELSEIZOEN 2014
Het nieuwe speelseizoen start op dinsdag 1 april 2014, mag
ik dan ook vragen aan de maatschappijsecretarissen om de
aankondigingen van de zettingen minstens 14 dagen voor de
woensdag waarin ze zullen verschijnen, op te sturen naar de
drukkerij.
Dat betekent dat de zettingsformulieren uiterlijk 12 maart 2014
dienen binnen te zijn zodat ze kunnen verschijnen in het blad
van woensdag 26 maart.
De zettingsformulieren zijn aangepast, er is een extra lijntje
voorzien waar u het getal zetting kleine vogels dient in te vullen, onderaan het zettingsformulier zijn er bij Grote Prijs nu 2
lijnen i.p.v. 1 lijn.
Mogen wij dan ook vragen om niets buiten de lijntjes te schrijven. Als er toch tekst buiten de lijnen staat, zal deze niet opgenomen worden in het blad. Indien er op de zondagen in april,
die niet in aanmerking komen voor de Ronde van Vlaanderen,
slechts 30 minuten gespeeld wordt, mag de niet-omgerekende uitslag ingestuurd worden tot en met 158 liedjes.
De uitslagen die meetellen voor de Ronde van Vlaanderen
dienen de dag na de zetting opgestuurd of doorgemaild te
worden.
De uitslagen tellende voor de Ronde en waar geen half uur
gespeeld werd, dienen eveneens opgestuurd te worden met
vermelding ‘geen uitslag mogelijk’. Voor de zaterdag- en de
weekdagzettingen uitslagen vermelden tot 300 liedjes met
een minimum van 10 prijswinnaars. Het kan toch niet dat er in
de maand november nog een uitslag van de maand juni wordt
opgestuurd. Met een beetje inspanning van uwentwege kan
dit in de toekomst correcter verlopen.
VRIENDENKRING 2014
Onze Vriendenkring wordt steeds kleiner en wij zijn nog
steeds op zoek naar vaste medewerkers die zich geroepen
voelen om af en toe eens een artikeltje te schrijven.
Graag wil ik vandaag van de gelegenheid gebruik maken onze
schaarse groep vriendenkringers te danken voor hun inzet.
Het zijn niet alleen onze vriendenkringers die ons blad vullen
maar tevens zijn er heel wat freelancerschrijvers die meewerken aan ons lezersblad.
Ook in het komende speelseizoen rekenen wij nog op talrijke
artikels.
Ik dank u allen en ik hoop, neen, ik ben ervan overtuigd dat
wij in de toekomst verder op jullie mogen en kunnen rekenen.
Tot slot wens ik alle vinkeniers en vinkeniersters een goed en
mooi speelseizoen.
Van harte dank, Luc.
6. MEDEDELING UITSLAG VAN DE STEMMING
(dhr. Rik Tanghe)
Dan kunnen we nu overgaan tot het meedelen van de stemmingsuitslag financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014.
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Stemgerechtigde leden:
aantal maatschappijen: 231
aantal gewestleiders:
44
totaal:
275
aantal aanwezigen:
aantal volmachten:
totaal:

191
66
257

Uitslag financieel jaarverslag 2013:
ja-stemmen: 245
nee-stemmen: 12
Uitslag begroting 2014:
ja-stemmen: 245

nee-stemmen: 12

18 stemgerechtigden waren hier niet vertegenwoordigd.
7. ONTLASTING AAN DE RAAD VAN BESTUUR NOPENS
HUN BEHEER
De voorziene minima, vastgesteld bij wet van 27 juni 1921 en
2 mei 2002, zijn bij deze meer dan bereikt en daarmee zijn
financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014 door de Algemene Vergadering goedgekeurd.
Met deze goedkeuring is het vertrouwen in deze Raad van
Bestuur bevestigd en geeft achtbare Algemene Vergadering
meteen ook ontlasting van beheer aan de leden Raad van
Bestuur in functie.
De Raad van Bestuur dankt jullie daarvoor.
Dames, heren, we pauzeren nu een tiental minuten en willen
graag kwart voor tien met onze feestzitting starten.

B. FEESTZITTING
Naar goede gewoonte laten we deze feestzitting opnieuw inleiden door onze gastheer en burgemeester van Waregem, de
heer Kurt Vanryckeghem.
Mijnheer de burgemeester, alstublieft.
1. WELKOMSTWOORD DOOR DHR. KURT
VANRIJCKEGHEM, BURGEMEESTER VAN WAREGEM

Gastheer en burgemeester van Waregem, de heer Kurt Vanryckeghem, opent net als vorige keren op heel eigen wijze onze Algemene
Vergadering.

Het was reeds de zevende maal op rij dat dhr. burgemeester
de feestzitting op gang mocht fluiten. Volgens de overlevering
kende de vinkensport haar bakermat te Ieper en 500 jaar later
keren we terug naar Ieper voor het Belgisch Kampioenschap.
Hij wenste iedereen reeds veel succes. De stad Waregem en
de negen organiserende maatschappijen houden in elk geval
een supergoed gevoel over aan de vorige editie, het 53ste
Kampioenschap, dat voor de derde maal georganiseerd werd
te Waregem. Liefst 1542 liefhebbers zakten op een zonovergoten ochtend af naar Waregem. De anders zo drukke Expressweg werd die ochtend herschapen in een oase van rust.
Nog eens mijn oprechte dank. Streekgenoot Ignace Deweer
werd met vogel Jaco kampioen. Ook de reizende tentoonstelling SUSKEWIET kon op veel bijval rekenen en maakte menig
leek wegwijs in de vinkensport.
Zowel Waregem Koerse als de vinkensport werden toegevoegd aan de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Een
kaakslag voor de vogelbeschermers.
Beste vrienden, wij, aan deze tafel vinden dat deze erkenning
meer dan terecht is. De vinkensport heeft mede door A.Vi.Bo.
en zijn duizenden spelers een grote evolutie meegemaakt. Ik
wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om mijn waardering uit te drukken voor A.Vi.Bo. Bedankt om blijvend uw
schouders te zetten onder de vele facetten van de vinkensport.
Als burgemeester ben ik goed geplaatst om te weten hoe belangrijk het verenigingsleven is en hoe jullie bijdragen tot de
sociale cohesie in de regio.
Nog eens een aangename zondag toegewenst!
Van harte dank, mijnheer de burgemeester.
2. VERWELKOMING ERELEDEN EN GENODIGDEN
Beste vrienden, we willen op deze feestzitting niet nalaten
onze ereleden en eregenodigden aan u voor te stellen:
Eregenodigden aanwezig op Algemene Vergadering in Waregem op 02.03.2014:
- Dhr. Alexander De Croo, Vice-Eerste Minister en Minister van
Pensioenen
- Dhr. Herman De Croo, Minister van Staat
- Dhr. Kurt Vanryckeghem, burgemeester van Waregem
- Dhr. Roel Deseyn, Federaal Volksvertegenwoordiger
- Dhr. Koenraad Degroote, Federaal Volksvertegenwoordiger
- Dhr. Marnic De Meulemeester, Vlaams Volksvertegenwoordiger
- Mevr. Griet Coppé, Vlaams Volksvertegenwoordiger
- Mevr. Myriam Vanlerberghe, Gedeputeerde West-Vlaanderen

- Dhr. Jan Durnez, burgemeester van Ieper
- Dhr. Alain Wyffels, burgemeester van Langemark
- Dhr. Marc Olivier, Erevolksvertegenwoordiger
- Dhr. Palmer Rosseel, Eregedeputeerde West-Vlaanderen
- Dhr. Roger Terryn, ereburgemeester van Deerlijk
- Dhr. Jo Neyrinck, schepen van Waregem
- Dhr. Pietro Iacopucci, schepen van Waregem
- Dhr. Dominique Dehaene, schepen van Ieper
- Dhr. Henri Destoop, gemeenteraadslid Waregem
- Dhr. Bart Kindt, gemeenteraadslid Waregem
- Dhr. Marc Vercruysse, gemeenteraadslid Waregem
- Dhr. Noël Vlaminck, erevoorzitter A.Vi.Bo.
- Dhr. Luc Coppens, voorzitter Vimibel
- Mevr. Tamara Coppens, ondervoorzitster Vimibel
- Dhr. Jaak Aerts, voorzitter KBOF
- Dhr. Gaston Van Limbergen, voorzitter KEV
- Dhr. Frederik Bossuyt, beleidsmedewerker Erfgoed
- Dhr. Filip Santens, woordvoerder A.Vi.Bo.
- Dhr. Frans Declerck, erevoorzitter Officiële Zangkeurraad
- Dhr. Noël Declercq, medewerkend erelid A.Vi.Bo.
- Dhr. Willy Demoor, vaandeldrager
- Dhr. Marc Fieuw, fotograaf A.Vi.Bo.
- Mevr. Rinda Vandromme, vertegenwoordiger drukkerij Dejonghe
Eregenodigden die zich lieten verontschuldigen:
- Dhr. Pieter De Crem, Vice-Eerste Minister en Minister van
Landsverdediging
- Dhr. Yves Leterme, Minister van Staat, gewezen Eerste Minister
- Dhr. Geert Bourgeois, Viceminister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
- Mevr. Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Leefmilieu,
Natuur en Cultuur
- Dhr. Carl Decaluwé, Gouverneur van West-Vlaanderen
- Dhr. Stefaan Vercamer, Volksvertegenwoordiger
- Mevr. Els Kindt, Vlaams Volksvertegenwoordiger
- Dhr. Robrecht Bothuyne, Vlaams volksvertegenwoordiger
- Mevr. Sabine Poleyn, Vlaams Volksvertegenwoordiger
- Dhr. Paul Breyne, Eregouverneur van West-Vlaanderen
- Dhr. Franky De Block, Gedeputeerde West-Vlaanderen
- Dhr. Guido Decorte, Gedeputeerde West-Vlaanderen
- Dhr. Alexander Vercamer, Gedeputeerde Oost-Vlaanderen
- Mevr. Chantal Coussement, schepen van sport van Waregem
- Dhr. Kristof Chanterie, schepen Waregem
- Dhr. Raf Chanterie, ere-Europees Parlementslid
- Dhr. Gaston Verleye, erevoorzitter Vriendenkring A.Vi.Bo.
- E.H. Valeer Cools, proost A.Vi.Bo.
Vrienden, we zagen ons laatst twee van onze voortrekkers
ontvallen.
Dhr. André Denys, gewezen Gouverneur van Oost-Vlaanderen
en dhr. Paul Tant, gewezen Volksvertegenwoordiger en oudburgemeester van Kruishoutem, streden mee in onze voorste
gelederen toen het erop aan kwam onze sport te verdedigen.
Met hun heengaan verliest de A.Vi.Bo.-familie twee van haar
prominente voorvechters die hun stempel op het voortbestaan
en de toekomst van onze federatie drukten.
Beste mensen, het is mij een bijzonder genoegen om, net als
vorig jaar toen ik hem als nieuwe voorzitter A.Vi.Bo. mocht
aankondigen, hier opnieuw plaats te maken voor de man die
onze feestzitting ongetwijfeld met overgave wil inleiden en
daarin geïmplementeerd tevens zijn licht wil werpen op ons
kweekproject.
Dames en heren, ik geef u graag onze nationale voorzitter
A.Vi.Bo., de heer Gino Welvaert!
3. INLEIDING FEESTZITTING (dhr. Gino Welvaert)

Voorzitter A.Vi.Bo., de heer Gino Welvaert, leidt vol overgave onze
feestzitting in.

Mijnheer de vice-premier en minister van pensioenen, mijnheer de minister van staat, dames en heren vertegenwoordigers van het volk, geachte dames en heren eregenodigden,
geachte leden van de Algemene Vergadering, collega’s, beste
vrienden vinkeniers, sympathisanten,
2013 zal binnen de annalen van onze federatie A.Vi.Bo. ongetwijfeld worden opgetekend als ‘grand cru’ jaar!!
Na de bijzonder pijnlijke start met ondermeer het verlies van
de heer Van Oost en het terugtreden van onze huidige erevoorzitter, de heer Noël Vlaminck, braken onzekere dagen aan
voor de vinkensport.
In de voetsporen treden van onze erevoorzitter, met zijn ruime
staat van dienst, is en blijft immers een zware uitdaging.
Eén jaar na mijn aanstelling, sta ik hier voor u, geachte vergadering, met mijn eerste rapport!
Waar ik, in mijn schoolse tijd, dit ultieme moment niet altijd
goed zag zitten, is dit vandaag wel eventjes anders.
De volgehouden steun van alle collega’s binnen onze Raad
van Bestuur, de uiterst vlotte integratie van Marnix Moerman

binnen onze groep, de tomeloze inzet van onze erevoorzitter
Noël Vlaminck, de met kwinkslagen doorspekte strijdbaarheid
van onze woordvoerder Filip Santens, de gedegen en minutieuze opvolging van diverse opdrachten door medewerkend
erelid Noël Declercq en de attente en stipte opvolging van ettelijke details door onze immer vriendelijke Linda, boden mezelf steeds een veilig gevoel.
Ook op de momenten waar mijn gezondheid mij het afgelopen
jaar danig in de steek liet, waren deze mensen zonder onderscheid paraat om ons schip de juiste koers te laten varen.
Voorzitter zijn met deze mensen om je heen is waarlijk een
haalbare kaart.
Jullie waren, zijn en blijven zondermeer en ik citeer graag
Stromae, “formidable”.
De Provinciale Kampioenschappen waren stuk voor stuk successen en de Waregemse maatschappijen, met steun van
het immer enthousiaste stadsbestuur van onze inmiddels
traditionele gaststad, zetten eens te meer de puntjes op de ‘i’
door het inmiddels 53ste Kampioenschap van België op vlekkeloze wijze uit te tekenen.
Mede dankzij de tomeloze inzet van vele vrijwilligers, de 1.542
opgekomen deelnemers en onder de goedkeurende blikken
van de weergoden realiseerden de initiatiefnemers hun zoveelste uiterst geslaagde kampioenschap.
Duizendmaal dank!!
Jullie waren “formidable”.
De volgehouden inspanning van onze woordvoerder Filip
Santens met steun van het stadsbestuur van Harelbeke en de
bezieling van ondermeer de heer Frederik Bossuyt, hier vandaag aanwezig, overtuigde de Vlaamse Minister van Cultuur,
mevrouw Joke Schauvliege, ervan vinkenieren op te nemen in
de inventaris van immaterieel cultureel erfgoed.
Dergelijke erkenning brengt onmiskenbaar een eresaluut aan
wie ons voorging en legt ons als erfgenamen de dwingende
plicht op de vinkensport en onze tradities te vrijwaren voor de
toekomst.
Deze uitgelezen gelegenheid om op positieve wijze de pers te
halen, werd door onze tegenstanders aangegrepen om eens
te meer en met de aloude foute argumenten onze hobby aan
te vallen.
Uw Raad van Bestuur, van geen kleintje vervaard, grijpt echter
vermelde erkenning met beide handen aan om vastberaden
de borging van het ons toevertrouwd en edel erfgoed te verzekeren.
Op aangeven van mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde belast met het departement kunst en cultuur binnen
het provinciebestuur van West-Vlaanderen en zoals altijd
trouw aanwezig op deze vergadering, werd inmiddels door
de deputatie, onder voorzitterschap van de ons aller welbekende voorvechter, tevens provinciegouverneur de heer Carl
Decaluwé, goedkeuring verleend aan de door ons ingediende
projectsubsidie inzake digitalisatie van oudere jaargangen van
ons A.Vi.Bo.-blad.
Met deze stap willen wij graag onze hobby ontsluiten voor het
brede publiek en bovendien deze waardevolle boekdelen voor
de eeuwigheid bewaren.
Namens de federatie wil ik graag mevrouw Vanlerberghe en
de leden van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen
van harte danken voor hun steun en welwillendheid.
Dank voor deze kans.
Zij is zondermeer “formidable”!
A.Vi.Bo. en de vinkensport voorbereiden op de toekomst is
ons aller bezorgdheid en heilige plicht!
De Algemene Raad van september gaf na uiterst gedetailleerd uitspitten van het reilen en zeilen van onze federatie
ademruimte aan uw Raad van Bestuur om de noodzakelijke
ingrepen te doen. De Provinciale Kampioenschappen worden
beschermd en elk lid betaalt vanaf huidig werkjaar een lidmaatschapsbijdrage.
Gaan voor kwaliteit blijft ontegensprekelijk ons motto!
Optimalisatie van onze inkomsten en doordacht beheersen
van onze uitgaven biedt de fundamenten van onze werking
stevige en blijvende garanties. Ik begin zowaar te spreken als
ministers die uit een begrotingsconclaaf komen.
Als blijk van waardering en als antwoord op zoveel krediet uit
de gewesten trok uw Raad van Bestuur zowaar de boer op
om tekst en uitleg te verschaffen aan gewest- en maatschappijbesturen.
Elk van ons mocht deze bezoeken ervaren als een ware verrijking.
Het is immers heerlijk om thuis te komen!!
Samen praten over onze gemeenschappelijke bekommernissen om vervolgens strategieën uit te dokteren, is en blijft een
leuke bedoening.
Jullie waren stuk voor stuk, u kan het reeds raden: “formidable”.
Dat vernieuwend zijn niet eenvoudig is, hoeft geen betoog!
Het is en blijft behoorlijk moeilijk om een hobby als de onze,
gebaseerd op aloude traditie, fris en vernieuwend uit te dragen.
Met respect voor diezelfde traditie, uitdagingen aangaan, zaken anders bekijken en creatief zijn, behoren tot de vaste ingrediënten van innoverend werken.
Uw Raad van Bestuur besliste om vanaf vandaag tijdens de
jaarlijkse feestzitting hulde te brengen aan een initiatief uit het
voorbije werkjaar. Initiatief dat een ontegensprekelijke meerwaarde biedt aan onze sport en bovendien in belangrijke mate
kan bijdragen tot positieve beeldvorming en ledenwerving.
In navolging van eremerken uit andere sport- en kunsttakken
en met ons zangreglement in het achterhoofd, durven wij ons
pronkstuk de ‘SWIE’-award, zijnde ‘Speciale Waardering voor
Innovatief Engagement’, noemen.
Collega Rik zal in het verder verloop van ons samenzijn gepast hulde brengen aan de eerste laureaten.
Moge hun voorbeeld aanstekelijk werken op éénieder van u!
Zij zijn immers “formidable”.
(zie vervolg blz. 6)
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Immaterieel erfgoed is dus dynamisch. Het is historisch gegroeid, maar evolueert mee met de tijd en generaties die dit
zich eigen maken en er soms zelfs nieuwe betekenissen aan
geven.

(vervolg van blz. 5)

2013 betekende tevens het finaliteitjaar van ons onovertroffen
kweekproject.
Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, bij monde
van onze voogdijminister, mevrouw Joke Schauvliege en het
Agentschap voor Natuur en Bos, hielden woord en bleven ons
steunen.
Wie A.Vi.Bo. kent, weet dat wij steeds woord houden en wij
zullen deze houding ook in de toekomst blijven hanteren.
Een woord is immers een woord!!
De kaarten zijn inmiddels onherroepelijk geschud en u bent
ongetwijfeld nieuwsgierig naar de conclusies.
Ettelijke trouwe kwekers-volgelingen bezorgden hun gegevens en observaties uit kweek- en leeromgeving. Deze gegevens vormen de onlosmakelijke basis van de uiteindelijke
conclusies en de daaruit volgende kweekadviezen.
De zoektocht naar de vink met strijdlust als kenmerk was
totnogtoe uiterst boeiend en vaak verrassend. Het inmiddels
trouwe publiek op de onderscheiden kweekvergaderingen kan
mijn stelling ongetwijfeld bijtreden.
Inmiddels wordt druk werk gemaakt van ons eindrapport.
Naast een minutieuze beschrijving van alle onderliggende
processen die de te volgen weg naar onze kwaliteitsvink mede
bepalen, zullen uiteraard en dit na grondige analyse adviezen
worden gedistilleerd.
Deze wegwijzers zullen het voor de modale kweker mogelijk
maken om in de toekomst het pad van de kwalitatieve kweek
te bewandelen en bijgevolg de perfecte aanvulling vormen op
ons eerder gepubliceerd en onovertroffen ‘Kwekersvademecum’. Werk dat op vandaag nog steeds wordt beschouwd als
de catechismus voor de beginnende kweker...
Uw Raad van Bestuur bereidt sedert enige tijd reeds de eindmanifestatie van het project voor. Noteer nu alvast zaterdag
15 november in uw agenda. Wij verwachten u namelijk allen in
groten getale in zaal KUBOX aan de Hippodroom te Kuurne,
waar wij met groot genoegen en in feestzitting de resultaten in
primeur aan u willen voorstellen.
A.Vi.Bo. zou A.Vi.Bo. niet zijn, moesten we tijdens deze afsluitende bijeenkomst niet uitpakken met een verrassende
presentatie.
Bovendien stelden wij 15 november voor aan de deputatie van
de provincie West-Vlaanderen als deadline voor de realisatie
van ons project digitalisatie.
U voelt mij ongetwijfeld al komen!!
15 november wordt zondermeer...”formidable”!!
Uit wat voorafging moge duidelijk blijken dat onze federatie
geen kans onbenut laat om zich op positieve wijze te profileren.
Was 2013 een grand cru jaar, 2014 dient zich nu reeds aan
als evenknie!
Wij zijn en blijven een federatie van mensen. Mensen met het
hart op de juiste plaats.
Als jullie voorzitter, durf ik het dan ook aan appel te doen op
jullie maatschappelijke betrokkenheid.
Het gewest Ieper neemt dit jaar het voortouw en organiseert
ons Kampioenschap van België. Naast het sportieve luik wil ik
eenieder graag oproepen een eresaluut te brengen.
100 jaar geleden begon immers de ‘groote oorlog’. Talloze jongens lieten het leven in een monstrueuze en onzinnige confrontatie. Wij mogen dit leed niet vergeten!!
Laat uw grote aanwezigheid symbool staan voor ons engagement en betrokkenheid in het eerbetoon naar de onschuldige
slachtoffers.
Ook als mens zijn wij immers “formidable”.
Om mijn betoog af te ronden, wil ik vandaag één bijzonder
man hulde brengen. Sedert jaar en dag komt betrokken excellentie steevast onze feestzitting opluisteren.
Hij is naast Minister van Staat en Erekamervoorzitter bovendien het langst zetelende lid van de Federale Kamer van
Volksvertegenwoordigers. Vorig jaar werd hij in diezelfde kamer gehuldigd voor zijn 45 jaar onafgebroken parlementair
werk.
Naast vermelde verdienste slaagt hij er telkens weer in om in
zijn eigen stijl iedereen aan het denken te zetten.
Wie heeft immers de verdienste om bij leven een terminologie
naar hem vernoemd te hebben gekregen? Het decrooïsme is
een taalwijze waar eigen woorden en begrippen worden gelanceerd.

Bestuurder de heer Noël Devolder gedenkt op serene wijze, en samen met alle vinkeniers, allen die ons ontvielen.

4. WIJ GEDENKEN ONZE OVERLEDENEN VAN HET
AFGELOPEN JAAR (dhr. Noël Devolder)
Geachte eregenodigden, waarde collega‘s, dames en heren,
beste vrienden vinkeniers.
Wij gedenken onze overledenen van het afgelopen jaar, ter
nagedachtenis aan de mensen die van ons zijn heengegaan.
Naar jaarlijkse gewoonte stellen wij vaak luidop vast, waarom
nu al afscheid moet genomen worden.
Stil ben je van ons heengegaan, je hebt altijd voor ons klaargestaan, geborgenheid en liefde heb je ons gegeven.
Zo was je hele leven.
In herinneringen blijven onze dierbaren ons zeer nabij, de
band blijft op die manier steeds levendig.
Het diepste verdriet wordt zo dikwijls verzwegen, voor ’t diepste geluk schieten woorden tekort.
Wij zijn met ons diepste verlangen verlegen, waar ’t liefste bezit slechts herinnering is.
Het is een gewoonte hier elk jaar te mogen getuigen dat vinkeniers hun dierbaren in hun hart blijven houden.
Graag breng ik daarom hier een tekst, een tekst die bijzonder
goed weergeeft wat mooie herinneringen bij ons teweegbrengen.
Wanneer we terugblikken in het leven
blijkt alles veel te snel zijn gegaan
het duurde allemaal maar even
zo plotseling ben je heengegaan
daar heeft niemand ooit bij stilgestaan.
Nooit klagend, nooit vragend, zijn lasten in stilte dragend.
Je heb voor ons gewerkt, uw hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Groot was de liefde
groot het verdriet
mooi de herinneringen
die hij of zij ons achterliet.
Er is zoveel geschonden
wat mooi had kunnen zijn
er zijn nog zoveel wonden
er is nog zoveel pijn.
Maar in herinneringen bewaren
we al het goede van het leven
vraag niet bij welke groep je hoort
dat is het geheim van het leven.
Vrienden, samen met onze proost Eerwaarde Heer Cools
houdt A.Vi.Bo. eraan onze dierbare overleden vinkeniers te
herdenken in een bijzondere en serene dienst.
De viering gaat door op zaterdag 22 maart om 15 uur in de
Sint-Stefanuskerk te Dentergem. Plaats: Kerkplein.
Alvast zien wij jullie daar allemaal terug.
Graag vraag ik jullie recht te staan en één minuut stilte in acht
te nemen voor onze overledenen.
Ik dank jullie voor uw medeleven.
Oprechte dank, Noël.
De heer Frederik Bossuyt, beleidsmedewerker Erfgoed en
bezieler van onze opname in de lijst Immaterieel Cultureel
Erfgoed Vlaanderen, wil ik graag vragen ons hierover te informeren.
5. IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED
(dhr. Frederik Bossuyt)

Bovendien durft hij zaken scherp aan de kaak stellen door
middel van eenvoudige vergelijkingen. Ik weerhoud er één
van: “Wie zijn was aan de draad hangt om aan te tonen hoe
proper hij is, moet niet verbaasd zijn als er foto’s worden genomen wanneer er een vuile broek tussen zit.”
Ik wil dan ook met goedkeuring van de vergadering vragen
aan onze erevoorzitter, de heer Noël Vlaminck en zijn echtgenote, om hulde te brengen aan de heer Herman De Croo.
Bedankt mijnheer De Croo voor uw volgehouden sympathie
en inspanning en hopelijk mogen we ook in de toekomst op
uw blijvende steun rekenen.
Rest mij u allen te danken voor uw groot vertrouwen in de
Raad van Bestuur en weet dat wij dit niet zullen beschamen.
Ik blijf waarlijk fier één van jullie te zijn om samen te timmeren
aan onze ‘formidabele weg’!!
Lang leve de vinkensport, lang leve A.Vi.Bo.!!
Geachte vergadering, collega bestuurder Noël Devolder gedenkt vandaag op serene wijze, en samen met u, allen die
ons ontvielen.

De heer Frederik Bossuyt, beleidsmedewerker Erfgoed en bezieler
van onze opname in de lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen, informeert ons hierover.

Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) is een mondvol voor niettastbaar erfgoed: gewoontes en gebruiken, muziek, feesten,
technieken en ambachten. Het is niet tastbaar, want het zit in de
hoofden, lijven en handen van vele mensen. Deze groep mensen, de zogenaamde ‘erfgoedgemeenschap’ erfde dit erfgoed
over en geeft dit op hun beurt door aan volgende generaties.

Wat kan dit immaterieel erfgoed allemaal zijn?
Met immaterieel erfgoed hebben we het bijvoorbeeld over
stoeten en processies, het dragen van reuzen, kantklossen,
het spelen van bepaalde spellen, technieken gebruikt bij restauraties, kennis voor het bereiden van bepaalde gerechten,
danspatronen. Van zodra een erfgoedgemeenschap hun traditie ziet als immaterieel erfgoed en het ook bewust doorgeeft,
spreken we van immaterieel erfgoed.
Immaterieel erfgoed delen we op in:
- mondelinge tradities (en taal)
- opvoeringen of ‘podium’ kunsten
- sociale gebruiken, rituelen, feesten
- kennis en praktijken in verband met de natuur en het universum
- ambachtelijke vaardigheden en technieken
- biercultuur, frietcultuur.
Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed:
De inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed
is een overzicht van elementen immaterieel cultureel erfgoed
in Vlaanderen. De inventaris is een instrument waarmee de
diversiteit aan immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen
getoond wordt en dat groeit van onderuit. Erfgoedgemeenschappen, de dragers van het immaterieel erfgoed, die een
aanvraag indienen voor opname in de inventaris Vlaanderen,
geven met deze aanvraag aan waarde te hechten aan dit erfgoed en bewust, vanuit erfgoedperspectief, te willen omgaan
met dit immaterieel erfgoed.
Door het nemen en opzetten van ‘borgingsmaatregelen’ houden ze dit erfgoed levend en dragen ze het over aan volgende
generaties. De inventaris Vlaanderen is zo een overzicht van
erfgoed in Vlaanderen dat gedragen wordt en waar bewust
mee omgegaan wordt met een blik op de toekomst.
Het is de Minister bevoegd voor Cultuur die de elementen
op deze lijst plaatst op basis van een dossier waarin de gemeenschap het immaterieel erfgoed en de borgingspraktijk en
-plannen toelicht.
Criteria:
• Het moet gaan om immaterieel cultureel erfgoed.
• De erfgoedgemeenschap moet achter de aanvraag voor
opname in de inventaris staan.
• Er moet een set van borgingsmaatregelen zijn. De erfgoedgemeenschap heeft nagedacht over de toekomst en welke
acties nodig zijn om de toekomst te verzekeren.
• De erfgoedgemeenschap werkt samen met een erfgoedorganisatie die door de Vlaamse Gemeenschap is erkend of
wordt gesubsidieerd voor het borgen van het element.
• De aanvraag wordt inhoudelijk gedocumenteerd op www.
immaterieelerfgoed.be.
Een voortgangsrapportering voor de Inventaris Vlaanderen
indienen?
Erfgoedgemeenschappen van elementen die opgenomen zijn
op de Inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen dienen jaarlijks een voortgangsrapport over hun borgingspraktijk in. Vanaf dit jaar gebeurt ook dit via het interactieve
platform www.immaterieelerfgoed.be waar de gemeenschappen de info over het element, organisatie, erfgoedgemeenschappen en borgingsmaatregelen up-to-date houden.
Nieuw hierbij is de gestructureerde aanpak van de rapportering over de borgingsmaatregelen: naar de UNESCO-CONVENTIE voor het Borgen van Immaterieel Cultureel Erfgoed
werden de soorten borgingsmaatregelen geïntegreerd binnen
het platform. De databank vraagt bijgevolg een opdeling per
type borgingsmaatregel: inventarisatie, onderzoek, communicatie en sensibilisering, overdracht of herlanceren. Op die manier nemen de dragers van elementen die opgenomen zijn op
de Inventaris Vlaanderen een voorbeeldrol op in Vlaanderen:
ze delen hun praktijkervaring en tonen hoe ze als erfgoedgemeenschap inspelen op noden voor de borging van hun immaterieel erfgoed.
Rapportering indienen?
Neem de handleiding voor de voortgangsrapportering door,
voer je inhoudelijke rapportering in via de databank van www.
immaterieelerfgoed.be en bevestig je rapportering via het officieel rapporteringsformulier.
Communicatie en sensibiliseringsinitiatieven:
- Organisatie Nationaal Kampioenschap, jaarlijks laatste zondag van juni.
Dit jaar vindt het Nationaal Kampioenschap plaats in Ieper,
naar aanleiding van de 100-jarige herdenking van de Grote
Oorlog. Op het Nationaal Kampioenschap zijn altijd 15002000 deelnemers aanwezig.
- Medewerking televisie VPRO “Het België van” uitgezonden
op 23.09.2012.
In dit programma stellen vijf bekende Vlamingen België voor
aan Nederlanders. In deze aflevering stelt muzikant Daan België voor aan de hand van ondermeer de vinkensport.
- Medewerking Erfgoeddag 2009/2010 in Izegem (Nationaal
schoenen- en borstelmuseum).
Organisatie van een vinkenzetting.
Project Suskewiet:
• Rondreizende tentoonstelling
• Website www.suskenieuws.be
• Facebook
• Brochure
Identificatie- en documentatieacties:
- Tijdschrift A.Vi.Bo.:
Bijhouden van het tijdschriftenarchief op het secretariaat
in Kuurne. Dit gebeurt eveneens door federatie Vi.Mi.Bel in
Ninove
- Digitaliseren van de A.Vi.Bo.-bladen.
- Publicatie: Filip Santens, Vichte 1995: Boek ‘Hinke de Vinke’:
400 jaar vinkensport in Vlaanderen. 60 jaar A.Vi.Bo.
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Onderzoek:
- Tweejaarlijks kweekcongres
- Interviewproject
- Studiedag: omgang dieren en immaterieel cultureel erfgoed
- Fotografiewedstrijd.

Verder nodigde hij iedereen uit naar Dentergem om daar massaal aanwezig te zijn op de herdenkingsmis ter ere van onze
overleden vrienden.
Hij blikte ook vooruit naar het komend speelseizoen. Hij sloot
af met een grappige noot en wenste iedereen “veel chance”!

Overdrachtsinitiatieven:
- Educatief pakket
- Erfgoeddag
- Verspreiding informatie
- Kweekcongres.

Dank u wel, meneer Degroote.

Ook als vereniging zelf kan je veel doen: communicatie, verenigingsarchief, oude foto’s en stukken, kennis die aanwezig is
bij heel wat mensen.
Hartelijk dank, meneer Bossuyt, voor uw deskundige en uitgebreide tussenkomst.

De burgemeester van Ieper, de heer Jan Durnez, die ons het Kampioenschap van België in zijn stad, gelinkt aan de herdenking van
100 jaar WO I, toelicht.

6. ENKELE EREGENODIGDEN AAN HET WOORD
Beste vinkeniers, we nodigen zoals vanouds een aantal genodigden uit onze vergadering toe te spreken.
Graag laat ik als eerste onze Vice-Eerste Minister, de heer
Alexander De Croo, aan het woord.
Meneer de Vice-Eerste Minister, graag aan u.

Federaal Volksvertegenwoordiger, de heer Koenraad Degroote, blikte
met een vrolijke noot vooruit.

Graag nodig ik ook mevrouw Griet Coppé, Vlaams Volksvertegenwoordiger, uit ons spreekgestoelte in te nemen en ons toe
te spreken. Mevrouw, aan u.

Vice-Eerste Minister, de heer Alexander De Croo, vestigde onze aandacht op het samengaan van jeugd en senioren in onze hobby.

Bedankt dat ik hier voor de tweede maal aanwezig mag zijn.
Ik zal nog vele jaren moeten komen om het aantal aanwezigheden van mijn vader te evenaren.
Vorig jaar had ik de wens dat uw erevoorzitter Noël Vlaminck
actief zou mogen blijven. Ik ben dan ook zeer blij hem hier
opnieuw te mogen terugzien. Hij hoopte dat het een jaarlijkse
gewoonte mag worden om er hier bij te zijn. De vinkensport
is een sport die mensen en traditie verenigt, een echte volkssport die al zoveel decennia in ons land beoefend wordt. Het
is een traditie gekoppeld aan competitie, die eigen is aan ons
om te proberen in iets de beste te zijn.
Het is mooi om te zien hoe oud en jong samenkomen en gezamenlijk strijd leveren.
Leve A.Vi.Bo., leve de vinkensport!
Dank u wel, meneer Alexander De Croo.
Ongetwijfeld kijken we met zijn allen ook uit om, zoals de traditie het wil, minister van Staat de heer Herman De Croo, ons
te horen toespreken.

Hij spreekt ook namens zijn collega burgemeester van Langemark, dhr. Wyffels, want het kampioenschap spreidt zich over
de twee locaties Ieper en Langemark, en dit op 29 juni 2014.
Het parcours zal lopen van de brug in Boezinge tot aan de
Steenstraat in Langemark, een heel belangrijke zone in Wereldoorlog 1. Hier had een chloorgasaanval plaats in april 1915.
We zijn bijzonder dankbaar dat we de vinkeniers zullen kunnen ontvangen uit alle hoeken van Vlaanderen. Misschien is
dit ook de gelegenheid om het één en ander te gaan bezoeken
in de streek in de Westhoek en de Frontstreek, waar wij volgend jaar zo veel herdenkingen zullen hebben. Bijvoorbeeld
hebben we in Ieper de Menenpoort met daarop de namen van
55.000 vermiste soldaten. We kennen ook in Langemark en
Poelkapelle verschillende herdenkingsplaatsen.
In navolging van Waregem zal ook Ieper fungeren als startplaats voor de Ronde van Frankrijk. Ook voor het Kampioenschap voor Vlaamse vinkenzang volgt Ieper Waregem op.
Ik heet u zeer graag welkom te Ieper en ik sluit mij ook heel
graag aan bij de gelukwensen voor gehuldigden, maar ook
mijn dank aan de besturen die dit alles mogelijk maakten.
Leve de vinkensport, leve A.Vi.Bo. en tot in Boezinge en Langemark.
Dank u wel meneer de burgemeester voor uw gewaardeerde
bijdrage.

Mevrouw Griet Coppé, Vlaams Volksvertegenwoordiger, hield eraan
alle vrijwilligers een hart onder de riem te steken.

Mevr. Griet Coppé had het over de week van de vrijwilliger. Zij
bewonderde de zovele vrijwilligers hier aanwezig in de zaal,
de mensen die hun nek uitsteken om zettingen te organiseren
zodat we op deze manier onze mooie hobby kunnen uitoefenen.
Wat ook zo bewonderenswaardig is, is de positieve sfeer, een
sfeer van vriendschap onder de vinkeniers. Nog meer treffend
is dat mensen jong en oud, mannen, vrouwen en hun kinderen
gegroepeerd zijn. Het is eigenlijk een generatiesport geworden.
Een goed seizoen gewenst!

Mag ik de heer Alexander De Croo, Vice-Eerste Minister, vragen samen met onze nationale voorzitter de heer Gino Welvaert, de trofee voor de Kampioen van België 2014 te overhandigen aan het organiserende team van het gewest Ieper,
geleid door de heer Raphaël Claeys. We hopen samen met
jullie op een schitterend kampioenschap en wensen jullie op
29 juni in Ieper alle succes toe.

Dank u hartelijk, mevrouw Coppé.
Mevrouw Myriam Vanlerberghe, Gedeputeerde West-Vlaanderen, staat u mij toe ook u onze micro aan te reiken.

De heer Alexander De Croo, Vice-Eerste Minister, overhandigt samen
met onze nationale voorzitter de heer Gino Welvaert de trofee voor
de Kampioen van België 2014 aan het organiserende team van het
gewest Ieper, geleid door de heer Raphaël Claeys.

8. AFLEVEREN MEDAILLES TOEGEKEND DOOR DE
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN CULTUUR AAN
VERDIENSTELIJKE BESTUURSLEDEN

De heer Herman De Croo, Minister van Staat, implementeert het nieuwe werkwoord ‘vinken’ in onze woordenschat.

De Minister van Staat haalde eerst een merkwaardige quote
aan: Een jaar of vier geleden zei men dat Alexander de zoon
was van Herman. Nu is het andersom. Ze zeggen nu dat Herman de vader is van Alexander.
Hij zei tevens verrast te zijn door de blijken van erkentelijkheid
naar aanleiding van zijn 45 jaar parlementsleven. Hij haalde
ook nog aan hoe hij jaren geleden nog aanwezig was in Izegem, dit op een zondagnamiddag.
Hij verwees naar de Latijnse naam van de vink: Fringilla coelebs en dat deze prachtige vogel ook veel politieke kleuren
bevat.
Dhr. De Croo roemde bovendien de ommezwaai die A.Vi.Bo.
gemaakt heeft met het kweekproject: dat betekent dat we
overleefd hebben, dat je de kracht hebt om u aan te passen
en uw sport verder uit te dragen.
Hij hoopte dat we met z’n allen de zondagen mogen ‘vervinken’ en dat we van ‘vinken’ een werkwoord maken.
Als slot haalde hij een aantal van zijn typische citaten aan en
dankte nogmaals voor de hartelijke ontvangst.
Hartelijk dank, meneer Herman De Croo.
Mag ik ook vragen aan de heer Koenraad Degroote, Federaal
Volksvertegenwoordiger, onze vergadering te onderhouden.
Meneer Degroote, alstublieft.
Gezien reeds veel gezegd was, hield dhr. Degroote het kort.
Als burgemeester van Dentergem was hij heel fier dat zijn
dorpsgenoot zowel Provinciaal als Nationaal Kampioen werd.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe, Gedeputeerde West-Vlaanderen,
ontmoet graag mensen die samen actief zijn.

Mevr. Vanlerberghe zei: “Gelijk welke functie die ik uitoefen, of
het nu Senator of Kamerlid of Gedeputeerde is, telkens kom ik
in contact met de vinkensport”.
Dit heeft maar één reden: de samenleving heeft nood aan
mensen die dingen willen doen die ze graag doen, maar het
liefst nog samen met anderen.
De provincie West-Vlaanderen wil dingen goed doen en één
daarvan is zorgen voor het welzijn van de vinkensport.
Erfgoed, Welzijn, Cultuur vallen onder de bevoegdheid van
gedeputeerde mevr. Vanlerberghe.
De Bestendige Deputatie West-Vlaanderen staat ook achter
de digitalisatie van ons Erfgoed.
Los van alles is echter één ding belangrijk: ieder jaar met zo
velen elkaar terugzien. Dat wil zeggen dat we in West-Vlaanderen de dingen doen die we graag doen.
Bijzondere dank, mevrouw Vanlerberghe.
We ruimen nu graag plaats voor de burgemeester van Ieper,
de heer Jan Durnez, die ons het Kampioenschap van België
in zijn stad, gelinkt aan de herdenking van 100 jaar WO I, zal
toelichten.
7. VOORSTELLING KAMPIOENSCHAP VAN BELGIE 2014
EN OVERHANDIGING TROFEE ( dhr. Jan Durnez)
Dhr. burgemeester was heel tevreden de spreekbuis te mogen
zijn van de organisatoren van het Nationaal Kampioenschap.

We gaan nu graag over tot huldiging van verdienstelijke bestuursleden.
Mag ik vragen dat alle te huldigen personen nu al richting podium komen. En willen de eregenodigden mee de huldiging
van deze verdienstelijke leden verzorgen.
In naam van onze Gemeenschapsminister van Cultuur mevrouw Joke Schauvliege en in naam van onze federatie A.Vi.Bo.
bieden wij volgende verdienstelijke bestuursleden felicitaties
en waardering aan voor volgehouden engagement en belangeloze inzet ten dienste van de vinkensport:
Vercammer Rita
25 jaar schatbewaarder
De Dorpszangers Machelen
Houthoofd Marcel
25 jaar schatbewaarder
KM De Gildevrienden Izegem
Vander Cruyssen Peter 25 jaar bestuurslid
KM ’t Gezang van de
Bottenhoek St.-Lodewijk-Deerlijk
Vander Cruyssen Patrick 25 jaar bestuurslid
KM ’t Gezang van de
Bottenhoek St.-Lodewijk-Deerlijk
Debusschere Georges
25 jaar bestuurslid
KM De Verenigde Vrienden Ardooie
Verschoore Monique
25 jaar bestuurslid
De Jonge Vinkeniers Emelgem
De Hullu Marc
25 jaar bestuurslid
KM De Roodborsten Tielt
Kesteloot Luc
25 jaar bestuurslid
KM De Gildevrienden Izegem
Deconinck Jean
25 jaar bestuurslid
KM De Leiezangers Beveren-Leie
Taghon Maurice
25 jaar bestuurslid
KM De Paradijsvogels Poeke
(zie vervolg blz. 8)
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13. HULDIGING KAMPIOEN VRIENDENKRING 2013
Beste mensen, het Kampioenschap van onze vriendenkringers, schrijvers die ons A.Vi.Bo.-blad wekelijks blijven vullen,
ging in 2013 door te Knesselare bij De Dappere Zangers van
vriendenkringer Jean De Neve.
Winnaar werd de heer Roger Raes met vogel Witse van KM
Recht en Eerlijk Eernegem, gewest Gistel.
Roger, hartelijk gefeliciteerd.
Het komende Kampioenschap van de Vriendenkring gaat
door bij KM De Lentezanger Lotenhulle van vriendenkringer
Frank De Meyer op 14 juni 2014. Ik nodig graag iedereen nu
al daarvoor uit.

(vervolg van blz. 7)

Pruvoost Henri
Adams Jacques
Cras Stefaan
Verzelen Michel
Bruynooghe Daniël
Debruyne Jean-Pierre
De Boever Jonny
Claeys Norbert
Vandommele Norbert

25 jaar ondervoorzitter
KM De Gildevrienden Izegem
30 jaar schatbewaarder
De Dorpszangers Machelen
30 jaar schatbewaarder
De Dorpszangers Machelen
30 jaar schatbewaarder
De Dorpszangers Machelen
30 jaar bestuurslid
KM De Vlaamse Zangers Hooglede
40 jaar bestuurslid
KM De Vlaamse Zangers Hooglede
40 jaar bestuurslid
KM De Roodborsten Tielt
50 jaar secretaris
KM De Vlaamse Zangers Hooglede
50 jaar voorzitter
KM De Gildevrienden Izegem

Dhr. Ignace Deweer, laureaat Assen, wordt gehuldigd door dhr. Palmer Rosseel, Eregedeputeerde, dhr. Koenraad Degroote, Federaal
Volksvertegenwoordiger, dhr. Alain Wyffels, burgemeester Langemark
en dhr. Marnic Demeulemeester, Vlaams Volksvertegenwoordiger.

9. HULDIGING INNOVATIEVE MAATSCHAPPIJEN
Dames en heren, vanaf dit jaar heeft de Raad van Bestuur
beslist een nieuwe huldiging in het leven te roepen. We willen
vanaf nu gewesten, maatschappijen, besturen, verbonden of
personen die de federatie op vernieuwende wijze in de kijker
stellen, passend danken. Vandaar dat na grondig overleg, en
kan het toepasselijker, de S.W.I.E.-trofee in het leven werd
geroepen. S.W.I.E. staat voor: Speciale Waardering voor Innovatief Engagement.

Het kampioenschap van onze vriendenkringers, schrijvers die ons
A.Vi.Bo.-blad wekelijks blijven vullen, werd gewonnen door de heer
Roger Raes, extra geflankeerd door dhr. Jan Durnez, burgemeester
van Ieper, dhr. Luc De Schrijver, dhr. Noël Vlaminck, dhr. Gino Welvaert
en bestuurder dhr. Noël Devolder.

14. HULDIGING WERELDKAMPIOEN COM BARI (Italië)
Dhr. Koenraad Degroote, dhr. Alain Wyffels, dhr. Marnic Demeulemeester, dhr. Kurt Vanryckeghem, dhr. Roel Deseyn en dhr. Gino Welvaert huldigen mevrouw Rita Van Hoe als laureaat Promotie.

Opnieuw, beste vrienden, hebben we een wereldkampioen in
onze rangen.
De heer Francis Soenen, gereputeerd kweker en tentoonsteller, presteerde het om op het wereldkampioenschap COM te
Bari, Italië, onze federatie opnieuw met bravoure te vertegenwoordigen en een welverdiende wereldtitel in de wacht te slepen met zijn kweekproducten.
Francis, hartelijk gefeliciteerd!

De bestuursploeg van KM De Goudvink Beitem wordt in de bloemen
gezet door dhr. Alexander De Croo en Vlaams Volksvertegenwoordiger mevr. Griet Coppé met de nieuw opgezette S.W.I.E.-trofee voor
hun verfrissende bijdrage aan onze sport met hun vernieuwende initiatieven.

Heel graag zetten we daarom de bestuursploeg van KM De
Goudvink Beitem in de bloemen voor hun verfrissende bijdrage aan onze sport met hun vernieuwende initiatieven, namelijk hun spraakmakende kweekvergadering van vorig jaar 16
februari, hun quiz Kwiskewiet van 20 september 2013 en hun
zangvergadering van 9 februari 2014.
Geacht bestuur, we wensen jullie proficiat met jullie frisse aanpak en hopen nog meer van jullie te mogen horen en te zien.
We kijken ernaar uit ook andere maatschappijen met vernieuwende aanpak begeesterd te zien.

Laureaat Juniors, de heer Guy De Spiegeleer, geëerd door dhr. Palmer, dhr. Rosseel, dhr. Koenraad Degroote, dhr. Marnic Demeulemeester, dhr. Kurt Vanryckeghem, mevr. Griet Coppé en dhr. Roel Deseyn.
De heer Francis Soenen, gereputeerd kweker en tentoonsteller, presteerde het om op het wereldkampioenschap COM te Bari, Italië, een
welverdiende wereldtitel in de wacht te slepen.

15 VADERLANDS LIED EN LIED VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP TER ERE VAN ALLE GEHULDIGDEN

10. HULDIGING ONTSLAGNEMENDE GEWESTLEIDERS

Dames en heren eregenodigden, vrienden vinkeniers, mag ik
u allen, als eerbetoon aan alle gehuldigden, vragen recht te
staan voor het Vaderlandse lied en het lied van de Vlaamse
Gemeenschap.

We willen vandaag ook ontslagnemende gewestleiders met
jaren dienst onze dank betuigen voor hun medewerking aan
de voortgang van A.Vi.Bo.
De heren Eric Deschuymere (gewest Kortrijk: 25 jaar dienst),
Romain Van Eesbeke (gewest Ninove: 31 jaar dienst), Cyriel
Seys (gewest Ingelmunster: 20 jaar dienst) en Lionel Watteny
(gewest Torhout: 17 jaar dienst), hartelijk dank voor jullie gedreven inzet voor onze hobby.
Nieuwe gewestleiders:
De heren Dominique Baert (gewest Torhout), Guy De Spiegeleer (gewest Ninove), Stefaan Dewitte (gewest Kortrijk), wensen we alle succes in hun niet te onderschatten opdracht.
11. HULDIGING LAUREATEN RONDE VAN
VLAANDEREN 2013
Vrienden vinkeniers, met heel veel plezier brengt A.Vi.Bo. hulde aan de laureaten van onze eigen Ronde van Vlaanderen
2013. Elke echte vinkenier weet immers dat bij de vorming van
een echte wedstrijdvink heel wat volgehouden inspanning en
zorg van doen is. Volgende vinkeniers willen we een welverdiende titel toekennen. Zij mogen bijgevolg bijzonder trots zijn
hier als laureaat te kunnen gehuldigd worden:

Dank u wel.
16. OVERHANDIGING BLOEMEN EREGENODIGDEN
De plaatsvervanger voor dhr. Jurgen Vandekerckhove, laureaat
Bondsprijs, neemt de honneurs waar.

12. HULDIGING KAMPIOEN KOOIENMAKERS
Kameraden, tijdens de winterrust blijven vinkeniers bezige
bijen. Niet in het minst de diverse bouwers van kooien en
schuilhuisjes.
Wij willen hier dan ook hun winnaar bekronen. Dit jaar valt de
eer van kampioen kooienmakers te beurt aan de heer Wilfried
Desmet, KM De IJzervink Boezinge, gewest Ieper.
Wilfried, welgemeende felicitaties.

Vooraleer deze vijfenzestigste Algemene Vergadering af te
sluiten, vraag ik nog graag alle eregenodigden, laureaten en
gehuldigden onze nationale voorzitter Gino te volgen voor de
traditionele groepsfoto.
17. SLOT EN DANKWOORD
Beste genodigden, vrienden, vinkeniers,
we willen deze feestzitting niet eindigen zonder jullie uitdrukkelijk te danken voor het vertrouwen geschonken aan de Raad
van Bestuur.
Enorm veel dank ook aan alle medewerkers die vol overgave
instonden voor de zaalopsmuk, dank ook aan de bediening in
de zaal, aan huisfotograaf Marc Fieuw en aan alle anonieme
medewerkers die samen instonden voor een vlot verloop van
deze zitting.

Laureaat assen:
De heer Ignace Deweer met vogel Jaco
KM Eerlijk duurt Langst Wakken, gewest Wakken
Laureaat promotie:
Mevrouw Rita Van Hoe met vogel Carlo
KM De Eikzangers Vosselare, gewest Aalter

Tot slot nog aan elk van jullie een veilige thuiskomst, een schitterend speel- en kweekseizoen en bij leven en welzijn een blij
weerzien volgend jaar.

Laureaat juniors:
De heer Guy De Spiegeleer met vogel Joepy
De Tabakvink Appelterre, gewest Ninove
Laureaat bondsprijs:
De heer Jurgen Vandekerckhove met vogel Tonny
KM De Vrijgezellen Eernegem, gewest Gistel

Geachte eregenodigden,
Uw aanwezigheid op onze Algemene Vergadering steekt ons
andermaal een hart onder de riem. Uw blijk van interesse in
onze volkse en waardevolle sport betekent voor ons heel wat.
Als dank voor uw engagement willen we u daarom graag een
kleine attentie aanbieden.
Vrienden, van harte bedankt.

De huldiging van kampioen kooienmakers valt te beurt aan de heer
Wilfried Desmet.

Ns het dagelijks Bestuur A.Vi.Bo.
De voorzitter, Gino Welvaert
Ondervoorzitters,
Luc De Schrijver
Rik Tanghe
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MERENDREE, De Nachtegaals

Derde kampioenschap van
Schipdonk voor
kleine vogels

Op de foto, v.l.n.r.: dhr. Daniël Meirlaen, dhr. Marcel De Wilde, gewestleider dhr. Walter Telier, mevr. Fernanda Van De Walle, dhr. Arseen De
Baets, kampioen van Schipdonk dhr. Gilbert Lingier, dhr. Marc Van
Laere en mevr. Lingier.

En het was weer zover: het derde kampioenschap kwam
eraan. Op die eerste woensdag van juni (en dit bij goed weer)
kwamen er aan de inschrijvingstafel 100 deelnemers inschrijven bij onze voorzitter Carlos Vanhyfte. Om 9 uur stipt werd
de start gegeven door afgevaardigde Arseen De Baets. Na
de zetting werd het getal uitgeloot en dit was 407. De overwinnaar was Ivan Van Beversluys uit Nazareth met vogel
Prutske, tweede werd Arseen De Baets uit Meigem met vogel
Bingo en derde Carlos Vanhyfte uit Drongen met vogel Spillie.
Voor de tweede rit, op woensdag 12 juni, waren er 95 deelnemers aan de inschrijvingstafel. Na de zetting werd het getal
uitgeloot, namelijk 410. De overwinnaar was Willy Martens
uit Aalter met vogel Jako, tweede was Jeanine De Geyter uit
Gentbrugge met vogel Yen en derde Daniël Jooris uit Grammene met vogel Pipo.
Voor de derde rit, op woensdag 19 juni, waren er 88 deelnemers die zich lieten inschrijven voor de wedstrijd. Na de
zetting werd het getal uitgeloot en dit was 401. De overwinnaar was Roger Claeys uit Aalter met vogel Ziya, tweede werd
Eddy Geirnaert uit Lovendegem met vogel Toekapper en derde Carlos Vanhyfte uit Drongen met vogel A.D.B.
Vierde en laatste rit was op woensdag 26 juni en dit om 19
uur. Er waren 74 deelnemers die zich lieten inschrijven voor
deze laatste zetting. Na de wedstrijd werd het getal uitgeloot
en dit was 420. De overwinnaar was Martin Van Quathem uit
Nevele met vogel Bob, tweede werd Willy Martens uit Aalter
met vogel Dees en derde onze gewestvoorzitter Walter Telier
uit Nevele met vogel Ronny.
Vervolgens werden alle uitgelote getallen samengeteld: 407
+ 410 + 401 + 420 = 1638. Ook alle getallen van alle deelnemers werden samengeteld door onze voorzitter Carlos Vanhyfte. Zo kregen we als eindoverwinnaar in het eindklassement Gilbert Lingier uit Aartrijke met vogel Bo, hij arriveerde

op 1611 liedjes. Gilbert en zijn vrouwtje straalden van geluk
met hun overwinning en kregen uit handen van onze voorzitter hun talrijke mooie naturaprijzen. De tweede plaats was
voor Fernanda Van De Walle uit Machelen met vogel Justine.
Fernanda is een echte vinkenierster en de vriendin van onze
gewestleider Walter Telier. De derde plaats was voor Daniël
Meirlaen uit Deurle met vogel Wim. Vierde plaats was voor
Willy Martens uit Aalter met vogel Dees en de vijfde plaats
was voor Eric Strobbe uit Ruiselede met vogel Lucas.
Na de prijsuitdeling van de laatste zetting werd er overgegaan
tot de uitreiking van maar liefst 50 naturaprijzen, waaronder
20 vinkenkooien, schuilhokjes, enz., enz.
Iedereen trok zeer tevreden huiswaarts, en met de vraag:
Zouden jullie het volgend jaar terug inrichten?
Wel, hier is het definitieve antwoord: JA!
Vinkenmaatschappij De Nachtegaals Merendree zal in 2014
het vierde kampioenschap van Schipdonk voor kleine vogels
terug inrichten op de volgende data: woensdag 4 juni om 9 u.,
woensdag 11 juni om 9 u., woensdag 18 juni om 9 u. en de
laatste zetting op woensdag 25 juni om 19 u. Na deze laatste
zetting (finale) zal het bestuur de naturaprijzen uitdelen voor
het eindklassement en dit zal gepaard gaan met 50 naturaprijzen, waaronder 20 prachtige vinkenkooien, enz., enz.
Dus, beste liefheb(b)(st)ers, met deze kleine vogels kunnen jullie terug aan jullie trekken komen, want niet iedere
vinkenier(ster) beschikt over vogels van 500 à 600. Het loont
alvast de moeite om terug deel te nemen!
Het bestuur van vinkenmaatschappij De Nachtegaals Merendree heet u alvast van harte welkom, we hopen terug talrijke
liefheb(b)(st)ers te mogen begroeten op het vierde kampioenschap van Schipdonk! We rekenen op ieders sportieve medewerking!
Reglement ‘kampioenschap van het Schipdonk’
1) Iedere deelne(e)m(st)er neemt kennis van het reglement.
2) Om in aanmerking te komen voor het eindklassement
moet men aan alle vier wedstrijden deelnemen.
3) Het getal wordt na iedere zetting uitgetrokken tussen de
400 en de 420 liedjes.
4) De bondskaart voorleggen is zoals altijd verplicht.
5) Iedere deelne(e)m(st)er dient vier maal met dezelfde vogel te spelen om in aanmerking te komen voor het eindklassement.
6) Voor het eindklassement worden de getallen van alle vier
de zettingen samengeteld, alsook de uitgelote getallen.
7) De liefheb(b)(st)er die het dichtst bij het getal is, in dalende lijn, en bij de optelling van de vier uitgelote getallen, is
‘kampioen van het Schipdonk’. Bijvoorbeeld: 1ste zetting =
380; 2de zetting = 505; 3de zetting = 375 en 4de zetting =
307 l. Totaal = 1630 l. Uitgelote getallen: 1e zetting = 402;
2de zetting = 418; 3de zetting = 410 en 4de zetting = 415
l. Totaal = 1645. Zoals u kan merken, is de tweede zetting
boven het getal, maar dit telt wel mee voor het eindklassement.
8) Bij een gelijk aantal liedjes in het eindklassement zal de
laatste zetting bepalen wie er eerst is ingeschreven.
9) Tijdens deze zettingen zal regelmatig controle uitgevoerd
worden, vooral op het tekenen van de vogels.
10) Eventuele geschillen zullen onherroepelijk door het bestuur van De Nachtegaals Merendree worden beslecht.
Arseen De Baets

Kampioenviering bij De Molenzangers Merkem

Hier is ‘t!
Gewest Gent: De Kasteelvink Eksaarde

Ontstaan
De Kasteelvink werd gesticht op 26 januari 1953 en kreeg
het nr. 263 op de geboorteakte. Daarop stonden ook de eerste bestuursleden vermeld, zoals: R. De Maesschalk, A. De
Puysseleie, L. Francet, L. Celi, R. Verlinden en R. Loontjes.
Ze namen hun intrek in lokaal ‘Kasteelvink’ tot 1969 en verhuisden dan naar lokaal ‘Center’ tot 1989, om zich finaal te
settelen in ‘Sportlokaal’.
Huidig lokaal
Nog steeds is hun thuishaven het Sportlokaal in EksaardeDorp 120, waar ze kunnen genieten van een ruime accommodatie. Het café is zeer ruim en beschikt over een nog ruimere
zaal die steeds ter beschikking staat indien nodig.
Er is eveneens een bijlokaal waar meerdere zettingen doorgaan en dit in lokaal Gildenhuis. De parking aan beide lokalen
vormt geen probleem en inschrijving en prijsdeling geschieden hier ook volgens de afspraken in het gewest Gent.
Speelterrein
Het parcours is gelegen in de Hazewinkelstraat op een paar
100 m rijafstand, midden in de natuur. Ook hier is parkeren
geen probleem.

Weetjes
Eksaarde ligt wel het verst van de kern van het gewest Gent
en is de laatste Waaslandse vertegenwoordiging in het gewest. Gelet op de grote afstanden die moeten overbrugd worden, zien we toch regelmatig Kasteelvinkenaren opduiken op
onze zettingen rond Gent, waarvoor dank. Ze hebben wel niet
altijd de beste vink op de zettingen buitenshuis maar de prijs
van de mooiste auto hebben ze toch iedere keer.
De maatschappij beschikt over een sterke kern die trouw is
aan bestuur en zettingen, en ziet de zang op de voet gevolgd
door officieel zangkeurder Paul Van Petegem. Marc Francis,
W. Vervaet en ploeg zorgen voor de rest.
Huidig bestuur
Paul Van Peteghem, Marc Francis, André Rogiers, Daniël
Marchand, Jacquy Spruyt, Alfons Celi, Gilbert Buyle en Willy
Vervaet.
Lucien van Gent

HARELBEKE, KM De Gavervink

11e Grote Prijs vrijzinnig
centrum De Geus Harelbeke

Bij De Molenzangers Merkem werden de kampioenen gevierd. Bij de heren werd Roger Verhoest kampioen met vogel
Falco. Bij de dames ging de eerste plaats naar Nadine Meerschaert met vogel Kobe. Kyara Dewulf was de beste jongere
met vogel Pannenkoek.
Volgende leden werden ook gehuldigd omdat ze deelnamen
aan minstens zes zettingen: Johan Versteele, Bart Deboeuf,

Lucien Geldof, Gilbert Hondeghem, Matthias Pinseel, Dave
Barbier, Mia Bourgeois, Vinciane Puype, Martine Degraeve,
Joren Degraeve, Robin Claeys en Zoë Desmet.
Op de foto zien we het bestuur en de kampioenen van De
Molenzangers, samen met de gewestleider en de afgevaardigden van de gemeente Houthulst.

Op zondag 8 juni 2014 gaat om 9 uur de elfde Grote Prijs
vrijzinnig centrum De Geus door, in het bijhorende lokaal gelegen te Harelbeke aan het Koning Leopold III-plein 71 op
‘den Arendswijk’!
Dit is tevens de gewestzetting.
De vooruit bestaat uit 3 reeksen van 35 euro + 1/2 inleg en de
prijzen worden verdeeld per 2/3 tal. Er is een bloemstuk voor
iedere eerste van de reeks en er zijn levende bloemen voor
iedereen.
De inschrijving vindt plaats in het VC op bovenstaand adres,
van 7.15 u. tot 8.30 u. Er wordt gespeeld op een gesloten
terrein van het gemeenschapsonderwijs GO ‘Ter Gavers’,
Arendstraat 62 bis, Harelbeke.
Als vrijzinnige vereniging willen we verder deze authentieke
volkssport in ere houden, waarbij we dit evenement zeker terug opnemen in onze jaarlijkse culturele agenda!
Daarom opnieuw deze vinkenhappening voor de trouwe
vinkenier(ster).
Dus iedereen welkom met zijn beste prijskampvink, met als
leuze: Acta non verba (geen woorden maar daden)!
Tot zondag 8 juni om 9 uur!!
bestuur Vrijzinnig Centrum De Geus en
bestuur KM De Gavervink
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Het kweekboek,
eenvoudig maar onmisbaar!
Voor menige ervaren vogelliefhebber/
kweker van eender welke soort vogels,
is het gebruik van een goed bijgehouden
kweekboek een absolute must. Spijtig genoeg verzuimen bepaalde kwekers – zij
het gedeeltelijk door onwetendheid van
de grote waarde van een kweekboek – om
notitie te nemen van het ganse verloop
van hun kweekprogramma. Nochtans
vormen deze notities de leidraad voor de
toekomst, om de door ons als kweker gewenste kweekresultaten te bekomen.
De inhoud van een goed aangelegd kweekboek begint met de
notitie van de bijzonderste eigenschappen van de kweekparen
zelf, zoals leeftijd, kleur, tekening, formaat, enz., en in het bijzonder, voor zover dit door de kweker gekend is, de kwaliteit en
afstamming van hun voorouders. Voor de kweek van botvinken dienstig voor de zangwedstrijden, is het uiterst belangrijk
om de herkomst en de zangkwaliteiten van de kweekvogels en
van hun voorouders te kennen en in het kweekboek te vermelden. Want in deze discipline zijn de goede zang, de kamplust
en de snelheid de drie bijzonderste factoren om uit de kweek
goede nakomelingen te bekomen.
Eenmaal de door u gewenste kweekkoppels samengesteld, is
het nuttig om zoveel mogelijk de houding en het gedrag van de
kweekvogels, en later deze van de eventuele jongen, tijdens
en na het kweekproces te noteren. Bijvoorbeeld: hoe was het
gedrag ten opzichte van elkaar, tijdens en na het koppelen?
Maakte de pop vlot en verzorgd een normaal nest? Werden de
eieren op een normale wijze en in een normale hoeveelheid gelegd? Hoe verliep het broedproces? Indien de man tijdens het
broeden bij de pop verbleef, liet hij het nest en de pop met rust?
Hoeveel eieren waren er bevrucht en hoe verliep het uitkippen? Hoe gedroegen de pop en eventueel de man zich na het
uitkippen van de jongen? Werden de jongen op een normale
wijze gevoederd en welk voer kreeg de voorkeur van ouders
en jongen? Aanvaardde de pop eventuele nestcontrole en het
ringen van haar jongen? Beslist moet men de datum van het
ringen en de ringgegevens van de jongen die bij ieder nest horen noteren, dit om achteraf leeftijd en herkomst met zekerheid
te weten. Hoe nam de man zijn taak als ouder op zich tijdens
het voederen en hoe gedroeg hij zich wanneer de jongen het
nest verlieten? Verliep het groeiproces van de jongen op een
normale wijze, en hoe verliep hun jeugdrui? Hadden de jongen
last van ongedierte zoals bloedluizen? En hoe was hun conditie en de staat van hun gezondheid? Eenmaal zelfstandig, wat
waren de kwaliteiten van de jongen?
Naast al deze vragen en antwoorden kunnen nog diverse andere zaken aan bod komen die in dit schrijven niet vermeld zijn,
maar die men best noteert in het kweekboek. Aan de hand van
deze gegevens kan men namelijk achteraf de juiste kweekkoppels voor de toekomst samenstellen. Onomstotelijk is bewezen
dat via de genen alle eigenschappen, goede, minder goede en
slechte, zij het verschillend in graduatie, van de ouders worden
overgedragen op hun jongen. Bepaalde eigenschappen kunnen generaties lang sluimerend aanwezig blijven om plots en
onverwachts op te treden. Tevens kan men via de notities uit
het kweekboek inteelt of verkeerde koppelingen vermijden.
Beste vrienden, collega-kwekers, bepaalden onder u zullen
denken: die man denkt zeker dat wij meer boekhouder zijn dan
kweker! Het is helemaal niet mijn bedoeling om in dit schrijven
aan anderen de les te spellen, maar uit eigen ervaring en uit
deze vastgesteld bij andere kwekers, weet ik met zekerheid:
zij die er geen degelijk kweekboek op nahouden, kweken blindelings en gokken zwaar op het door hen gewenste resultaat.
In de voorbije halve eeuw heb ik, zij het met de onvermijdelijke
ups en downs, vele honderden vogels van allerlei soort en ras
gekweekt, maar een groot deel van deze resultaten heb ik te
danken aan de grondige notities uit mijn kweekboeken. Binnenkort vieren wij ons vijftigjarig huwelijksjubileum. Op welke
plaats van onze woning ons trouwboek zich bevindt, dat weet
ik bij God niet meer, dat laat ik over aan mijn echtgenote, maar
het (de) kweekboek(en) van mijn vogels, daar moet ik niet naar
zoeken.
Voor mij, als kweker, is een kweekboek van onschatbare waarde en een absolute must!!
Walter Vandevoorde

EERNEGEM, KM De Vrijgezellen

Grote zetting van
Gilbert Vermote en
Peter Vandedriessche
In de kijker op zaterdag 7 juni 2014 is de grote zetting van
Gilbert Vermote en Peter Vandedriessche, met medewerking
van KM De Vrijgezellen.
Sinds 12 jaar organiseren zij deze zetting. De laatste zetting
was op de Reiger vorig jaar, met 170 liefhebbers die zeer tevreden waren over de zetting, maar niet over de plaats.
Voor deze zetting wordt er ingeschreven in Time-Out, in de
Bruggestraat (ingang containerpark), vroeger cafetaria. Er
kan worden ingeschreven op vrijdag 6 juni van 18 u. tot 19.30
u. en op zaterdag 7 juni vanaf 7 u. tot 8.30 u.
Er is 200 EUR vooruit + inleg.
Per ingeschreven vogel ontvangt men een naturaprijs, meteen mee te nemen. Er is bovendien nog natura op de regels
ter waarde van 2500 EUR, waaronder een fantastische, waardevolle prijs.
Er wordt gespeeld langs de Bruggestraat, vanaf Pascal Gentiel tot de Kriekenstraat, de weg naar de Boskapel.
Secretaris, Michel Desender

Hier is ‘t!
Gewest Brakel:
KM De Boomgaardvink Maarke-Kerkem
Ontstaan
De maatschappij werd opgericht in 1957 met als stichters
de heren Ernest en Marcel Meirlaen, Adrien Willems, Marc
Thienpont en Maurist Capiau. Het lokaal waar de maatschappij eerst gehuisvest werd, was bij Florent De Vos (1957-1969).
Vervolgens is men verhuisd naar E. Meirlaen (1970-19??) en
later naar café ’t Pallieterke (19??-2013).
Door overlijden van onze trouwe lokaalhoudster Georgette
Provost waren we genoodzaakt om vanaf dit jaar naar een
nieuw lokaal te zoeken. Met medewerking van het huidige bestuur werd uiteindelijk een nieuwe locatie gevonden.
Ook beschikken wij over een vlag, dit naar aanleiding van het
10-jarig bestaan van onze maatschappij in 1967.
Lokaal en bestuur
Ons huidig lokaal is nu ‘Het Wijmierke’ bij Andy en Sandra,
Wijmierstraat 20 te Maarkedal, waar we warm onthaald werden.
Het hedendaags bestuur bestaat uit: voorzitter Luc Delmaire,
ondervoorzitter Luc Vanlancre, secretaris Veerle De vos, Emmanuel Capiau, Willy Vandermeirsch, Camiel Pieyns, Maarten Capiau en Jacques Van Overmeire.
Speelterrein
Het speelterrein bevindt zich nog steeds in de Hasseltstraat,
tussen huisnummers 9 en 16, dit op ongeveer 5 minuten van
ons lokaal.

Aangekondigde zettingen ’14
bij De Straatzangers Otegem
Op zaterdagvoormiddag 21 juni 2014 om 9 uur gaat in lokaal
Belvere te Otegem de Grote Prijs elektrotechnieken Johan
Moreel door.
De prijzen worden verdeeld per 3/4 tal. Er is 2 x 50 EUR vooruit. Voor elke 1ste, 2de en 3de van de reeks wordt een mooie
pot bloemen voorzien. Kippenbillen worden geschonken door
Geert Vermeulen en Christ Vandevelde bij aanwezigheid op
de prijsuitreiking.
Inschrijven kan vanaf 7.30 u. tot 8.30 uur.
We hopen op jullie aanwezigheid!
Op vrijdagvoormiddag 30 mei 2014 is er om 9 uur zetting in
bijlokaal Sportwereld te Kerkhove.
Er is 3 x 50 EUR vooruit. Er zijn bloemstukken voorzien plus
een fles cava voor de 1ste algemeen, voor de 1ste vrouw en
voor de verstkomende. De prijzen worden verdeeld per 3/4
tal.
Bij de inschrijving is er ook een naturaprijs voorzien. Inschrijven kan vanaf 7.30 u. tot 8.30 uur.
We hopen op jullie aanwezigheid!
De 5-daagse donderdagzettingen voor kleine vogels 410-430
liedjes gaat door in ons lokaal Belvere, dit telkens om 9 u., op
de data: 26 juni, 3 juli, 10 juli, 17 juli en 24 juli.
Er is een eindklassement van de 4 best tellende zettingen van
de 5, met 15 prijzen. Het klassement zal na iedere zetting
uithangen in ons lokaal.
Inschrijven kan vanaf 7.30 u. tot 8.30 uur.
We hopen op jullie aanwezigheid!
Secretaris en maatschappijafgevaardigde,
Eddy Meerschaert

HARELBEKE, KM De Gavervink

20e Grote Prijs
Geert Defraeye

1 = speelterrein; 2 = oud lokaal (’t Pallieterke); 3 = Het Wijmierke

Activiteiten
Op zondag zijn er onze wekelijkse vinkenzettingen waar er
voor koning- en kampioenentitels gestreden wordt. Dit jaar zijn
er twee zondagnamiddagzettingen (memorial Maurist Capiau
en Herman Bauwens plus memorial Georgette en Roland De
Vos) en één zaterdagvoormiddag. Onze voormiddagzettingen
gaan steeds door om 9 uur, de namiddagzettingen om 17 u.
Naast de wekelijkse vinkenzettingen houden we ook onze
jaarlijkse barbecue (eind juni). Dit jaar zijn we reeds aan onze
23ste editie toe.
Het souper met de huldiging van onze koningen en kampioenen gaat meestal door in oktober of november.
Het bestuur

Wat nu, 2 euro inleg?
Zoals sommigen reeds vernomen hebben of gelezen in ons
A.Vi.Bo.-blad, wordt er vanaf dit jaar in het gewest Ardooie 2
euro inleg gevraagd bij de inschrijving.
Dit werd beslist na veel overleg onder de verschillende maatschappijen van het gewest. Daar de kosten allerhande en
dit zeker voor de bloemen steeds maar hoger oplopen, werd
deze beslissing na een positieve stemming aangenomen. Het
blijft de maatschappijen natuurlijk vrij welke verdeelsleutel van
het prijzengeld en bloemen ze wensen te hanteren.
In het bestuur van De Kon. Verenigde Liefhebbers Ardooie
werd beslist, na enig rekenwerk en veel wikken en wegen, om
voor 2014 alles zo te verdelen dat zeker de (kleine) liefhebber niet het slachtoffer wordt en met lege handen huiswaarts
moet trekken.
Ons inziens wordt er van deze meerkost bij inschrijven zeker
niemand slechter. Het is nog altijd zo dat koken geld kost en
hoe meer geld, hoe mooier het menu. Bij deze wordt bij ons
vanaf dit seizoen op iedere zetting deze verdeelsleutel gehanteerd:
- Inleg 2 EUR.
- 1/2 inleg + de vooruit worden uitbetaald.
- Er wordt 3/4 prijs gespeeld in plaats van 2/3, dusdanig zijn er
meer prijswinnaars.
- 1/2 inleg wordt afgehouden voor de bloemen, dus ook 3/4
krijgt een bloem.
Maar tevens krijgt ook iedereen die buiten de prijzen valt een
bloem, zodat niemand met lege handen naar huis moet.
Net zoals de voorgaande jaren spelen we verder met dezelfde
bloemen, de mooie staande geraniums. De liefhebbers die
reeds bij ons kwamen spelen, weten dat het geen brol is, met
dank aan onze leverancier.
Op deze manier wordt er niemand benadeeld, denken we
toch, en wordt alles zo eerlijk mogelijk verdeeld.
Indien niet overtuigd, kom eens naar onze zettingen, u gaat
zeker niet met lege handen naar huis.
U bent van harte welkom!
Voor het bestuur, Patrick Vanhaecke

Op vrijdag 30 mei 2014 gaat om 17 uur de 20ste vinkenzetting Grote Prijs Geert Defraeye door in het lokaal De Tientjes,
Tientjesstraat 22 te Harelbeke.
Deze traditionele vinkenzetting is zoals voorgaande jaren
voor kleine vogels van 390 tot 410 liedjes!
De vooruit bestaat uit 3 reeksen van 35 euro + 1/2 inleg. Er
is een bloemstuk voor iedere eerste van de reeks en er zijn
levende bloemen voor iedereen.
De inschrijving vindt plaats in lokaal De Tientjes van 15.30 u.
tot 16.40 u.! Er wordt gespeeld op een gesloten terrein van
het gemeenschapsonderwijs ‘Ter Gavers’, Arendstraat 62 bis,
Harelbeke.
Bij de editie 2013 was de organisator een tevreden man! Verleden jaar werden 73 deelnemers genoteerd. Alvast zien we
uit naar de volgende zetting met opnieuw talrijke liefhebbers!
Na de zetting wordt zoals ieder jaar weer brood met beleg
voorzien!!
Dus, menige vinkenliefhebbers worden graag verwacht op
vrijdag 30 mei 2014 om 17 uur! Alvast dank!
Geert Defraeye

Vergaderingen - huldigingen
ICHTEGEM, De Boomgaardvink

Op zondag 16 maart 2014 is er om 9.30 u. een laatste algemene vergadering voor het seizoen, in ons lokaal, Engelstraat
23 te Ichtegem.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Afhalen van de laatste bondslidkaarten. - 3. Uitdelen van de speelkalenders. - 4.
Toelichting en prijzen van deze, met in het bijzonder de te
spelen zettingen om in aanmerking te komen voor de trouwe
leden. - 5. Elk zijn zeg, vraag en aanbod. - 6. Aanvraag laatste
kweekringen.
Bondslidkaarten worden niet thuisbezorgd of opgestuurd.
Wees allen aanwezig!

GEWEST ARDOOIE

Op zondag 16 maart 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering
te Emelgem, in ’t Kartouchke, Ingelmunstersestraat 9, lokaal
van KM De Jonge Vinkeniers.
Dagorde:
- Verwelkoming. - Opname tegenwoordigheid. - Verslag vorige vergadering. - Rekeningen drukwerken en ledenbestand. - Overzicht uitbetaling prijzen Ronde. - Uitdelen aangevraagde drukwerken. - Bezorgen van in te vullen lijst der
geslaagde kwekers 2014. - Diploma’s + certificaten bijlokalen. - Binnenbrengen lijsten uitgegeven bondslidkaarten. Terugbezorgen van afgetekende bondslidkaarten gekeurde
vogels + dubbelzangers. - Uitdelen kweekringen. - Bespreking
Algemene Vergadering te Waregem. - Afgeven speelkalenders maatschappijen - Doorgeven data kampioenvieringen. Agenda septembervergadering. - Allerlei.
Vrienden afgevaardigden, allen op post te Emelgem voor de
laatste gewestvergadering vóór de aanvang van het speelseizoen 2014.

AALBEKE, KM De Sterrezangers

Op zondag 16 maart 2014 is er om 9.30 u. bestuursvergadering, gevolgd door een algemene ledenvergadering om 10.30
u., in lokaal De Melkerij, Lauwsestraat 99 te Aalbeke.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Evaluatie kaarting. - Uitdeling bondslidkaarten en speelkalenders. - Allerlei.
We rekenen massaal op jullie opkomst, gezien de belangrijkheid van deze vergadering!

GEWEST DEINZE

Op zondag 16 maart 2014 is er om 9.30 u. een gewestvergadering in het lokaal van KM De Durvers, Leeuwstraat 2 te
Deinze.
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Dagorde:
- Opening door de gewestleider. - Uitdelen aangevraagde
drukwerken. - Opgeven dubbelzangers. - Uitbetalen ronden. H. Mis overleden leden. - Allerlei.

GEWEST OUDENAARDE

Op vrijdag 14 maart 2014 is er om 19.30 u. gewestvergadering
in lokaal het Molenhuis, Molenstraat 44 te Oudenaarde.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Opname aanwezigheid. - Afhalen en betalen aangevraagde drukwerken. - Binnenbrengen lijsten verkochte bondslidkaarten. - Reglementen inwendige orde bij
wijziging, alsook speelkalenders in het dubbel. - Uitbetaling
prijzen van de Ronde. - Tweede aanvraag kweekringen.
- Medewerking gewestkampioenschap te Nederzwalm. Nabeschouwing Algemene Vergadering in Waregem. - Allerlei.
- Slot en dankwoord.

WAREGEM, De Carmelzangers

Op zondag 16 maart 2014 is er om 10 u. algemene ledenvergadering, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, in ons lokaal
Vifana. Dit is de laatste vergadering voor het begin van het
nieuwe speelseizoen.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Afhalen van speelkalender en gewestboekje, inschrijvingskaarten, de aangevraagde bondslidkaarten en de bestelde kweekringen (indien deze al beschikbaar
zijn). - Parcours: parking Hippodroom en Jeugdcentrum. Toelichten van de speelkalender en onze speciale zettingen.
- Ieder zijn zeg.

TORHOUT, De Vrije Vinkeniers

Op zondag 16 maart 2014 is er om 9.30 u. algemene ledenvergadering in ons lokaal Sparrenhove, Zwevezelestraat te
Torhout.
Dagorde:
- Welkomstwoord en allerhande mededelingen in verband met
het nieuwe speelseizoen, door onze voorzitter. - Uitdeling van
bondslidkaarten en speelkalenders 2014. - Gratis steunactie
voor alle ingeschreven leden die aanwezig zijn, iedereen heeft
prijs. - Mogelijkheid tot aankoop kaarten voor onze aanstaande patékaarting.
We hopen u allen te mogen verwelkomen!

BEVERE-OUDENAARDE, KM De Vriendschapsvink

Op zondag 16 maart 2014 is er om 10.30 u. algemene ledenvergadering.
Dagorde:
- Verwelkoming door de voorzitter. - Laatste richtlijnen aangaande het komende speelseizoen. - Afhalen bondslidkaarten en kalenders. - Uitdelen steunactiekaarten KM De
Vriendschapsvink. - Vereffenen lidgeld en andere benodigdheden.
Het bestuur komt samen om 9.30 u.

KORTEMARK, De Bogaardvink

Op zondag 16 maart 2014 is er tussen 10 u. en 11 u. vergadering in lokaal De Gouden Leeuw, Markt 32.
Dagorde:
- Afhalen bondslidkaarten 2014. - Inwendige orde. Speelkalender 2014 en kweekringen onder voorbehoud.

ZWEVEGEM-KNOKKE, Hoop op de Toekomst

Op zondag 16 maart 2014 is er om 10 u. de laatste algemene
vergadering voor aanvang van het speelseizoen, in ons lokaal
Uilenspiegel, Avelgemstraat 171 te Zwevegem-Knokke.
Dagorde:
- Openingswoord door onze voorzitter Erik D’Hooghe. Uitdelen van alle nodige formulieren voor het speelseizoen. Besprekingen en aanwijzingen voor het nieuwe speelseizoen
van zowel eigen maatschappij als van gewest en verbond.
- Vrije besprekingen.
We hopen dan ook alle leden te mogen verwelkomen op deze
vergadering!

HULSTE, KM Vreugde in de Zang

Op zaterdag 15 maart 2014 is er om 14 u. bestuursvergadering en om 15 u. vergadering voor alle leden, samen met hun
partner.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Kastoestand. - 3.
Uitdelen van kweekringen, bondslidkaarten en kalenders. - 4.
Enkele richtlijnen voor het nieuwe seizoen. - 5. Verloten van
naturaprijzen. - 6. Slotwoord door de voorzitter.
Tussendoor wordt iedereen getrakteerd op koffie en taart.
Het bestuur hoopt jullie talrijk te mogen verwelkomen!

keuringen. - Gewest en A.Vi.Bo. - Varia. - Volgende vergadering.

DEERLIJK, De Kon. Bosvink

Op zondag 16 maart 2014 is er om 10 u. algemene vergadering in ons lokaal Lindenhof, en dit voor alle leden.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Uitdelen, betalen en eventueel nog aanvragen bondslidkaarten. - Nog eventueel inschrijven van
nieuwe of bestaande leden. - Uitdelen inschrijvingsbriefjes,
kalenders en andere formulieren. - Aanduiden zettingen koningschap. - Bespreken methode voor het verspelen van de
verschillende kampioenentitels. Blijven we bij onze normale
methode of zijn er andere voorstellen? - Allerlei en elk zijn
zeg.
We hopen dan ook alle leden te mogen verwelkomen op deze
laatste vergadering vooraleer we het nieuwe seizoen op een
aangename manier kunnen aanvangen.
Aan iedereen alvast bedankt voor zijn aanwezigheid en aan
iedereen een prachtig en aangenaam speelseizoen toegewenst.

GEWEST KNOKKE

Op zaterdag 15 maart 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering te Heist-aan-Zee, bij de gewestvoorzitter thuis.
Dagorde:
- Verdeling van de documenten en vereffenen. - Meegeven van
de ringen 2014. - Nabespreking Algemene Vergadering. - De
gewestzetting en -viering. - Varia en eigen inbreng.

LENDELEDE, De Kon. Verenigde Liefhebbers

Op zondag 16 maart 2014 is er om 9 u. de laatste bestuursvergadering voor de aanvang van het speelseizoen 2014.
Dagorde:
- Steuners voor onze zettingen en toewijzen bloemen. Dienstregeling zettingen. - Bespreken ledenzetting. - Verslag
gewestvergaderingen februari en maart en bespreken gewestfeest. - Verslag vergadering Waregem. - Dienstregeling
kaarting. - Werken Kortrijksestraat.
Gezien het belang van deze vergadering verwachten we ieder
bestuurslid!

GEWEST EEKLO

Op zondag 16 maart 2014 is er om 10 u. vergadering in ons
lokaal De Oude Molen.
Dagorde:
- Afhalen bondslidkaarten. - Speelkalender. - Taakverdeling.
- Allerlei.

Op zondag 16 maart 2014 is er om 10 u. gewestvergadering te
Lembeke, in lokaal Kingston.
Dagorde:
- Verdeling en vereffening benodigdheden 2014. - Binnenbrengen lijsten bondslidkaarten 2014. - Verdeling speelkalenders. - Elk zijn zeg.

APPELTERRE, De Tabakvink

HARELBEKE-HULSTE, Het Leieverbond

IZEGEM, De Kon. Blauwe Koppen

Op zondag 16 maart 2014 is er vanaf 10 u. tot 11.30 u. algemene vergadering.
Dagorde:
- Afhalen bondslidkaarten + kalenders + ringen. - Allerlei.

Op zondag 16 maart 2014 is er om 9.45 u. een ledenvergadering in ons lokaal De Torenspurters, JB Vanlangenhaeckestraat
4 te Appelterre.
Dagorde:
- Afhalen speel- en lidkaarten 2014. - Afhalen kweekringen
2014. - Afrekenen kaarten en voorbereiding eetfestijn. Afspraken voor het nieuwe seizoen. - Definitieve speelkalender. - Allerlei.
Gezien het belang van deze vergadering, verwachten wij u
allen!

Op zondag 16 maart 2014 is er om 10 u. vergadering voor
alle bestuursleden van de twee maatschappijen, in het lokaal
Molenhuis te Harelbeke. We wensen dan ook dat alle 15 bestuursleden op post zijn voor deze laatste vergadering voor
het speelseizoen!
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Kastoestand: vereffening reclames kalender; bijdrage per lid (1 EUR) en drukwerk
kalenders. - 3. Bloemen proefzetting. - 4. Allerlei. - 5. Slot van
de vergadering.

AVELGEM, KM De Zingende Vogels

GEWEST GAVERE

GEWEST WAREGEM B

WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst

Op zondag 16 maart 2014 is er van 10 u. tot 11.15 u. algemene
vergadering, waartoe u wordt uitgenodigd, in lokaal Flandria,
Markt te Wakken.
Dagorde:
1. Ontvangen aangevraagde bondslidkaarten 2014. - 2.
Ontvangen inschrijvingsbriefjes. - 3. Ontvangen kalenders
speelseizoen 2014. - 4. Ontvangen aangevraagde kweekringen 2014. - 5. Ontvangen gelden Ronde van Vlaanderen 2013.
- 6. Tweede aanvraag kweekringen voor 1 mei 2014 (vanaf de
2de aanvraag 5 euro administratiekosten). - 7. Varia.

Op zondag 16 maart 2014 is er om 10 u. algemene vergadering.
Dagorde:
a) Uitdelen van alle drukwerken voor het speelseizoen 2014. b) Betalen lidgeld 2014. - c) Ieder zijn zeg.
Het bestuur wenst jullie langs deze weg een aangenaam en
goed seizoen 2014.
Iedereen op post, waarvoor dank bij voorbaat!

GEWEST IEPER

Op zondag 16 maart 2014 is er gewestvergadering te
Poelkapelle.
Dagorde:
- Uitdelen en vereffenen van aangevraagde kweekringen. Inbrengen lijsten bondslidkaarten (inschrijven in alfabetische
volgorde) + vereffenen bondslidkaarten. Te vragen aan de
leden: 0,70 EUR; te vereffenen aan het gewest: 0,62 EUR. Uitdelen aangepast gewestreglement.

OOSTKAMP, De Roodborstjes

Op zondag 16 maart 2014 is er om 9.30 u. algemene ledenvergadering in ons lokaal.
Dagorde:
- Uitdelen bondslidkaarten. - Betalen lidgeld. - Uitdelen speelkalender 2014.
We hopen dat jullie aanwezig zullen zijn!

INGOOIGEM, KM De Yvegemse Vinkeniers

Op zaterdag 15 maart 2014 is er om 9.30 u. algemene vergadering, waartoe u vriendelijk doch dringend wordt uitgenodigd, in ons lokaal Nieuw Yvegem.
Dagorde:
- Uitdelen kalenders. - Uitdelen bondslidkaarten. - Uitdelen
kweekringen. - Uitdelen van de loten. - Bepalen reglement
voor de kampioenschappen. - Allerlei.
We hopen op jullie talrijke aanwezigheid, gezien het belang
van deze vergadering.

OTEGEM, De Straatzangers

Op zondag 16 maart 2014 is er vanaf 9.30 u. ledenvergadering, waartoe we jullie vriendelijk uitnodigen, in ons lokaal
Belvere te Otegem.
Dagorde:
- Betalen bondslidkaarten en lidgelden. - Verdelen gewestkalenders. - Verslag vergadering gewesten en A.Vi.Bo. - Verslag
Algemene Vergadering Waregem. - Verslag laatste gewestvergadering. - Niet te vergeten: aanvraag kweekringen 2de ronde.
We rekenen op jullie aanwezigheid, waarvoor dank.

WONTERGEM, Immer Geduld

Op zondag 16 maart 2014 is er om 9.30 u. stipt ledenvergadering in lokaal de Vlasbloem te Gottem.
Dagorde:
- Welkomstwoord door het bestuur. - Ontvangen bondslidkaarten. - Eigenkweekringen. - De zakkalender. - Elk zijn zeg.
Wees aanwezig, ’t is de laatste vergadering voor het speelseizoen!

WAREGEM, De Molenzangers

Op zondag 16 maart 2014 is er om 10.30 u. gewestvergadering in lokaal Oud Eecke.
Dagorde:
- Verwelkoming door de gewestleider. - Aanwezigheden op
naam van de maatschappijen. - Verslag van de laatste gewestvergadering van 15 december 2013. - Uitreiking gevraagde drukwerken voor 2014; binnenbrengen bondslidkaartenlijst; de aangepaste computerlijst; rode en groene registers;
de ledenlijst van 2014 per lokaal. - De samenvattende lijsten
worden opgemaakt door de gewestleider. - Binnenbrengen
van de verspeelde titels 2014. - Wijziging van het reglement
inwendige orde per maatschappij en gewest. - Bijdrage lidgeld, lidkaart + certificaat lokaalhouders 2014. - Bijdrage van
de maatschappijen aan de gewestkas 2013 (2 EUR per lid).
- Sinds 2014 moet er nu een bijdrage gestort worden aan
A.Vi.Bo., per lid in het gewest Gavere of per maatschappij
van het gewest Gavere. - Uitbetaling van de bloemen van de
gewestzetting op 09/06/2013 + gewestbeker aan gewestkampioen 2013 en het eten van de 2 personen op de vergadering Algemene Raad, de 3de zondag van september 2013.
- Uitbetaling van de reiskosten van de Algemene Vergadering
2013 + 2014. - De verdeling van het kalenderboekje 2014 en
de aangevraagde drukwerken + de kweekringen van 2014
en de bondslidkaarten van Nazareth worden afgeleverd; de
bondslidkaarten van Eke hebben ze zelf afgewerkt. - De
afrekening van de sponsors voor de speelkalender 2014 +
onkosten voor het drukken van het kalenderboekje 2014. Aanpassing van 0,10 EUR per bondslidkaart aan de gewestkas 2014. - De verrekening van de bondslidkaarten per
maatschappij die uitgeschreven zijn. - De verrekening van
het overschot van de bondslidkaarten 2014 per maatschappij
(prijs 1 bondskaart = 0,70 EUR). - De uitbetaling kweek 2012,
en van het Belgisch Kampioenschap en het Oost-Vlaams
Kampioenschap van 2013. - De uitbetaling van de Ronde van
Vlaanderen 2013. - Overleggen van de plaats en datum voor
de volgende gewestvergadering. - Eric heeft nog een kleine
verrekening van onkosten gemaakt voor de maatschappij van
Eke, wijziging van formulieren en telefoons gedaan wegens
misverstanden door Eke.

GEWEST GENT

Op zondag 16 maart 2014 is er om 9 u. de eerstvolgende
gewestvergadering, waartoe wij u allen graag uitnodigen,
bij De Hofzangers Zevergem, in hun lokaal Voetbalkantine,
Boeregemstraat, Zevergem.
De papierslag vangt aan vanaf 8.30 u.
Dagorde:
- Verwelkoming; aanwezigheid; kasverslag. - Verslag vorige vergadering. - Bespreking uitgedeelde documenten. - Evaluatie
binnengebrachte documenten op vorige vergadering. - Uitleg
aangeboden rekening. - Binnenbrengen bondslidkaartlijsten.
- Binnenbrengen te ondertekenen bondslidkaarten. - Verslag
A.Vi.Bo.-vergadering te Scheldewindeke. - Verslag Algemene
Vergadering te Waregem. - Komende kampioenschappen in
en buiten het gewest Gent. - Bespreking gewestreglement +
wijzigingen. - Mis voor overleden vinkeniers. - Seizoen 2014:
afspraken binnen het gewest. - Richtlijnen en afspraken zang-

Op zondag 16 maart 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering
in lokaal De Regenboog, bij De Forstzangers.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Algemene betaling van
A.Vi.Bo.-formulieren. - Uitbetalen K-zettingen. - Aankoop bons
gewestzettingen aan iedere maatschappij. - Uitdelen ledenlijst gepensioneerden. - Uitdelen speelkalender. - Verslag
Algemene Vergadering.
Allen op post voor deze laatste vergadering!

KORTRIJK, KM Hoop in de Toekomst

Op zondag 16 maart 2014 is er om 10 u. algemene vergadering in ons lokaal De Vlaskapel, Moorseelsestraat te Kortrijk.
Dit is de laatste vergadering vóór het speelseizoen.
Dagorde:
- Afhaling bondslidkaarten en kalender. - Uitleg van het gewest
nopens bijdrage A.Vi.Bo. (2 EUR/lid), bijdrage gewest (0,50
EUR/lid), steunende leden en keuringen plus controles.
Genoeg redenen om aanwezig en nog een keer weg te zijn!
Alvast bedankt.

RONSE, De Lustige Vinkeniers

Op zondag 16 maart 2014 is er om 10 u. vergadering in lokaal
Marathon, Savooistraat 103 te Ronse.
Dagorde:
- Uitdelen bondslidkaarten. - Uitdelen speelkalenders. - Nog
eens bespreken van de kampioenschappen. - Ieder zijn zeg.

ICHTEGEM, KM De Reigerzangers

Op zaterdagnamiddag 15 maart 2014 is er van 16 u. tot 17 u.
vergadering in lokaal De Nieuwe Reiger.
Dagorde:
- Uitdelen bondslidkaarten, speelkalender en ringen. - Gratis
steunactie.
Wij hopen u te mogen begroeten, dank bij voorbaat.

BORCHTLOMBEEK, De Bareelvink

Op zondag 16 maart 2014 is er om 10.30 u. ledenvergadering
in ons lokaal ’t Lof, Kerkstraat 2 te Borchtlombeek.
Dagorde:
- Rondvraag en suggesties. - Afhalen bondslidkaarten 2014. Kalender 2014.
Opgelet, dit is de laatste vergadering alvorens wij aan het
nieuwe seizoen beginnen. Vinkenliefhebbers, allen op post!

GEWEST TIELT

Op zondag 16 maart 2014 is er om 9.30 u. stipt gewestvergadering in lokaal ’t Dorpshuis te Aarsele.
Dagorde:
- Opening door de voorzitter. - Uitdelen + betalen bestelde
drukwerken. - Uitdelen kweekringen. - Uitbetalen prijzen
Ronde. - Vereffenen gewestzetting (25 EUR per maatschappij).
- Indienen lijsten afgeleverde bondslidkaarten. - Naklanken
Algemene Vergadering. - Kasverslag. - Allerlei. - Richtlijnen
voor de gewestzangkeurders. - Slotwoord door de voorzitter.
Gelieve ook de gewestzangkeurders uit te nodigen!!
(zie vervolg blz. 12)
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Vergaderingen - huldigingen


(vervolg van blz. 11)

HARELBEKE, De Moedige Zangers

Op zondag 16 maart 2014 is er om 9.30 u. een laatste algemene ledenvergadering in ons lokaal De Arend.
Dagorde:
1. Uitdelen kweekringen. - 2. Uitdelen kalender speelseizoen 2014 + woordje uitleg. - 3. Nabespreking kaarting. - 4.
Gewestnieuws.
Allen aanwezig!

Gildeleven
BEVERE-OUDENAARDE, KM De Vriendschapsvink

Op zaterdag 15 maart 2014 gaat vanaf 18.30 u. een pintjedek
en tevens een kaarting voor braadkippen door, ten voordele
van onze maatschappij, in het lokaal kantine Sparta Bevere,
Doornikse Heerweg 14A.
De inleg bedraagt 1,50 EUR. Voor de niet-kaarters is er een
teerlingbak voorzien.
U bent van harte welkom!

OPHASSELT, De Rapide Vink

Op zaterdag 15 maart van 18 u. tot 22 u. en op zondag 16
maart 2014 van 11.30 u. tot 15 u., gaat ons 9de eetfestijn
door, waartoe wij u allen van harte uitnodigen, in feestzaal De
Kat, Brambroek 1 te Ophasselt.
Op het menu, keuze uit: - varkensgebraad met groentjes en
aangepaste sauzen; - rundstong in maderasaus; - zalm met
kreeftensaus; dit met frietjes of puree.
Een kaart kost 14 EUR per persoon. Voor de kinderen is er
een aangepast kindermenu verkrijgbaar en de kaarten hiervoor zijn te bekomen aan de kassa.
We hopen u allen te mogen verwelkomen op een van deze
dagen!
Het bestuur

HOUTHULST, De Vrijbosvink

Op woensdag 26 maart 2014 gaat om 14 u. een dansnamiddag door t.v.v. onze maatschappij, in zaal Maria ter Engelen
(Klerken), ingang langs de Stokstraat. De deuren zijn open
vanaf 13 uur.
Er zijn optredens van accordeonist Rudi en zangeres Kristien
en van zanger Herbert.
Inkom met 2 x koffie en gebak kost 7 EUR.
Inschrijven kan tot 23 maart 2014. Kaarten zijn te verkrijgen
bij: - lokaal Sportkring, bij Ivo en Dorine Pieters; - Filip Maeckelbergh, gsm 0497/94 83 28; - Gilbert Maeckelbergh, Veldstraat 12, Houthulst; - Rita en André Verslype.

BEVEREN-LEIE, De Kon. Vlaamse Leiezangers

Uitslag steunactie kaarting van vrijdag 28 februari en
zaterdag 1 maart 2014
1. 0204
2. 0514
3. 0480
4. 0718
5. 0340
6. 0110
7. 0186
8. 0540
9. 0245
10. 0578
11. 0900
12. 0095
13. 0300
14. 0365
15. 0320
16. 0829
17. 0428
18. 0105
19. 0219
20. 0150
21. 0190
22. 0440
23. 0680
24. 0056
25. 0781
26. 0101
27. 0560
28. 0136
29. 0895
30. 0665
31. 0660
32. 0032
33. 0641
34. 0525
35. 0740
36. 0260
37. 0103
38. 0371
39. 0079
40. 0876
41. 0281
42. 0177
43. 0921
44. 0845
45. 0800
46. 0305
47. 0368
48. 0660
49. 0145
50. 0045
Dank aan alle kaarters en sympathisanten voor hun steun!
Prijzen af te halen bij Jean Deconinck, Koning Albertstraat 21,
Beveren-Leie, tot 1 mei 2014, en dit op zaterdag, op zondagvoormiddag of op weekdagen in de namiddag.

Zoekertjes en Advertenties

SINT-ELOOIS-VIJVE, De Statiezangers

Uitslag steunactie kaarting 2014
1. 143
2. 362
3. 131
4. 233
5.
91
6. 495
7. 126
8. 304
9. 433
10. 224
11. 344
12. 249
13. 164
14. 359
15. 464
16. 257
17. 476
18.
49
19. 424
20. 355
21. 19
22. 348
23. 385
24. 118
25.
3
26. 401
27. 319
28. 160
29. 261
30. 179
31. 113
32. 458
33. 501
34. 161
35. 232
Prijzen af te halen bij Gilbert Vullers, Schoendalestraat 83,
Sint-Eloois-Vijve.

GEWEST IZEGEM

Verslag gewestvergadering
Alle afgevaardigden waren aanwezig.
De kalender werd definitief opgesteld na een kleine wijziging,
namelijk de zetting van Rerum Novarum werd naar een week
later verplaatst, wegens de ‘batjes’ in Izegem.
Het reinigen en herstellen van het parcours werd reeds aangevraagd door de voorzitter.
De rode en groene registers waren oké.
De bijlokalen werden goedgekeurd en in orde bevonden.
Het punt allerlei verliep in een gezellige sfeer.
P.S.: De afgevaardigde van de ontbonden maatschappij KKZ
was ook aanwezig. Hij kwam nog eens een kijkje nemen naar
de sfeer of kwam hij solliciteren voor een nieuwe job in het
gewestbestuur??
Op zondag 16 februari ging de grote vergadering door met de
afgevaardigden van de A.Vi.Bo. met de heren Jan Hollevoet
en Noël Devolder. Ik kan daar niet veel over schrijven omdat
de tekst en de besprekingen in het A.Vi.Bo.-blad verschijnen.
Het was zeker een drukke bedoening, er waren zeker 100
personen aanwezig, als er niet meer waren.
De gewestsecretaris

GEWEST TIELT

Verslag gewestvergadering van zondag 23 februari 2014
Deze vergadering vond plaats te Doomkerke in lokaal De Radio. Iets na 9.30 u. kon de voorzitter openen door iedereen
welkom te heten.
Eerst werden de volgende formulieren binnengevraagd: lijsten registerbladen + samenvattende lijsten, lijsten nieuwe vogelhouders, verbeterde ledenlijsten + 2 euro per lid en lijsten
enkel houders van groene registers. Daarna werden de namen en adressen van de bijlokalen binnengebracht. Ook de
speelkalenders werden ingediend.
Verder werden de bondslidkaarten voor dubbelzangers, alsook de gewestelijke zangkeurkaarten door de voorzitter afgetekend.
Het kasverslag werd voorgelezen door de ondervoorzitter.
In het puntje allerlei werd er geopperd dat er een betere communicatie nodig is tussen de verschillende maatschappijen
om onnodige moeilijkheden te vermijden. Ook het aantal personen dat op de Algemene Vergadering te Waregem aanwezig zou zijn, werd doorgegeven.
Tenslotte werd de vergadering gesloten door de voorzitter.
Gewestsecretaris, E. Hoste

GEWEST OUDENAARDE

Verslag gewestvergadering van 14 februari 2014
De gewestvergadering vond plaats in lokaal de Voetbalkantine bij De Vriendschapsvink Bevere. Er was één maatschappij
niet vertegenwoordigd, nl. De Lustige Vinkeniers Eine.
De gewestleidster opende zoals gewoonlijk de vergadering
om 20 u. met het opnemen van de aanwezigheid. Het zou een
vergadering worden zonder speciale punten op de agenda,
maar waar veel papierwerk aan te pas kwam.
Om te beginnen was er het binnenbrengen van de groene en
rode inventarissen van het vogelbestand op 1 januari 2014.
Na deze hele stapel inventarissen werd verdergegaan met het
afgeven van de samenvattende lijsten van de vogels in het
bezit van de leden, groene lijsten bevoorrading en rode lijsten
kweek, apart en per provincie, ook de lijsten van de nieuwe
vogelhouders en registers. Tenslotte werden de ledenlijsten
A.Vi.Bo. 2014, verbeterd of aangevuld, en lijsten nog in leven
zijnde vogels gekeurd in opdracht, officieel, gewestelijk of als
dubbelzanger, afgegeven.
Er werd een rondvraag gedaan of er overleden leden met
functie waren.
De lijsten van de bijlokalen werden verbeterd of aangevuld.
De nodige formulieren voor de Algemene Vergadering werden afgegeven. Het kasboek werd voorgelezen en voorgelegd, en door iedereen met de lach ondertekend.
Als laatste werd het aangepast gewestreglement ondertekend. Wat verandert er: bij de laureaat en de kleine kampioen wordt bij gelijkheid van liedjes de eerst ingeschrevene
de winnaar. Vroeger werd dat bepaald door te gooien met de
dobbelstenen.
Na dit alles werden afspraken gemaakt voor de volgende vergadering in maart. Tot dan!
Gewestschrijver, L. Gyselinck

GEWEST DEINZE

Verslag gewestvergadering van zondag 16 februari ’14
Deze vergadering ging door in het lokaal van KM De Durvers
en niet in het lokaal van De Drieszangers, wegens ziekte van
de lokaalhoudster.
Als eerste punt bespraken we de Algemene Vergadering te
Waregem. Het gewest Deinze zal er met een 10-tal personen
aanwezig zijn.
Vervolgens werden de bladen groene en rode registers bin-

nengebracht, alsook alle andere lijsten. Alles werd door alle
maatschappijen binnengebracht en bleek na controle ook
goed ingevuld, waarvoor dank aan alle maatschappijbesturen!
Dan kwamen we toe aan het betalen van 2 EUR per lid aan
A.Vi.Bo. De nodige gelden werden aan de voorzitter overhandigd.
In het punt allerlei deelde de voorzitter van De Drieszangers
mee dat de maatschappij op zoek is naar een nieuw lokaal,
wegens ziekte van de lokaalhoudster.
De voorzitter deelde mee dat de gewestzetting volgende
maand besproken wordt. Tenslotte kon hij de datum en punten voor de volgende vergadering meedelen en deze vergadering sluiten.
Gewestschrijver, F. Van de Putte

!

Rouw
Rouw // Herstel
Herstel // Feest
Feest

De in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliDe in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
ceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
de betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaande betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaanden, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
den, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
derden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantderden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtstreeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.
streeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.

†

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in de
rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het overlijden van:
- WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst, mevr. Martine Vandewalle,
echtgenote van trouw spelend lid Johnny Tack.
- POPERINGE, KM Hoop in de Toekomst, Godelieve Worm,
echtgenote van trouw lid Henri Cayzeele.
- KUURNE, De Congozangers, trouw spelend lid Noël
Verschaete.
- HULSTE, KM Vreugde in de Zang, Vera Devlaminck, dochter
van erebestuurslid Frans Devlaminck.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- REKKEM, Zonder Vrees, trouw lid Frans Beyls; trouw lid
Lucien Naessens.
- IZEGEM, De Kon. Blauwe Koppen, trouw spelend lid Annie
Desloovere, echtgenote van bestuurslid Frans Vansteenkiste.
- DENTERGEM, De Kon. Lindezangers, trouw lid Arsene
Devlieger.
- MERELBEKE, KM De Kuiëlzangers, spelende leden Marcel
Van der Stichel, Noël Rogier en Henri Mertens.
- WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst, trouw spelend lid Robert
Van Keirsbilck; ondervoorzitter Christiaan Verbeke.
- HEESTERT, De Kon. Morgenzang, spelend lid Tom Maertens.
- OEDELEM, KM De Blauwbek, trouw bestuurs- en spelend
lid Eric Vanloo.
- MOORSELE, KM De Vlaamse Zangers, Achiel Bourgois en
Bernard Wittouck.
- MOORSLEDE, De Sint-Godelievevink, ons trouw spelend lid
en voorzitter Eric Vanhee.
- MEULEBEKE, KM Niet Rijk Maar Recht, spelend lid Jan
Vanhee.
- WOUMEN, KM De Blanckaertvink, trouw spelend lid Maurits
Vermeersch.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur
en de leden van de maatschappij wensen hun vrienden-vinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend
gebeuren in hun familie:
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- ANZEGEM, De Dorpszangers, Lena, achterkleinkind
en dochter van spelende leden Leon Vanhuffel en Yorick
Messiaen.
- OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden, Lize Pattyn,
kleindochter van trouwe leden Ronny Pattyn en Nadine Tack.
- MELLE, Klein Maar Moedig, Marie-Lou, eerste kleinkind van
onze nationale voorzitter Gino Welvaert.
- HOOGLEDE, De Kon. Vlaamse Zangers, Emma, dochtertje
van Kris Verduyn en Wendy Hautekiet, kleindochter van spelend lid Marcel Verduyn.
HIJ GING MET PENSIOEN...
- WOUMEN, KM De Blanckaertvink, trouw lid Ludo Deconynck.

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Wij herdenken
onze overleden vinkeniers
Waar je ook bent
ik zou het niet weten
niet in tijd of afstand te meten
maar ik heb je bij me
diep in mij
daarom ben je steeds dichtbij.
Als je in je levensstrijd
warmte om je hebt verspreid
als je iemand die daar treurt
hebt getroost en opgebeurd
en als je hielp waar je het kon
aan wat licht en aan wat zon
als je een goed voorbeeld geeft
heb je niet voor niets geleefd
dat is het geheim van het leven.
Hierbij nodigen wij jullie, vrienden vinkeniers en familie, uit op
de jaarlijkse herdenkingsmis van onze overleden vinkeniers
op zaterdag 22 maart om 15 uur, in de Heilige Stefanuskerk,
Kerkplein te Dentergem.
Wij doen een warme oproep aan onze vlaggendragers om op
die dag massaal aanwezig te zijn en dit ter ere van onze overleden vinkeniers.
Tevens nodigen wij jullie, de Raad van Bestuur en alle vlaggendragers uit, na de eucharistieviering voor een samenkomst in feestzaal Bizarre (P.S.: de oude feestzaal Den Haan).
Bestuurder, Noël Devolder

VERSLAG VERGADERING
RAAD VAN BESTUUR
dd. 08.03.2014
Aanwezig:
- Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
- Dhr. Luc De Schrijver, ondervoorzitter
- Dhr. Rik Tanghe, ondervoorzitter
- Dhr. Marc Vantieghem, bestuurder
- Dhr. Jan Hollevoet, bestuurder
- Dhr. Noël Devolder, bestuurder
- Dhr. Marnix Moerman, bestuurder

A. GELUKWENSEN
De leden van de Raad van Bestuur houden eraan hun
voorzitter Gino van harte te feliciteren met de geboorte
van zijn eerste kleindochter Marie-Lou. We wensen hem
en zijn familie alle geluk toe!

B. WOORD VAN DE VOORZITTER
We spelen vandaag thuis. Na de toch wel zeer drukke periode is het leuk om mekaar hier te mogen ontmoeten.
De voorbije Algemene Vergadering mag gerust beschouwd
worden als een ‘schot in de roos’. Eregenodigden die ik in
andere context ontmoette, uitten enkel lovende woorden.
Iemand nam zelfs het woord ‘imponerend’ in de mond.
Dank aan u allemaal voor dit sterke staaltje.
We mogen stellen dat deze geslaagde Algemene Vergadering als start van een nieuw bestuurlijk werkjaar het beste
laat verhopen voor wat komt.
Ik durf samen met u hopen dat heel wat van onze liefhebbers op 22 maart naar Dentergem zullen afzakken om ingetogen stil te staan bij onze overleden vrienden.
Binnen goed drie weken start het seizoen in al zijn glorie.
Alles is in gereedheid gebracht om een vlekkeloos verloop te garanderen. De keurders zijn er klaar voor, ons
programma zettingsoft draagt veel mogelijkheden in zich
en de weergoden treffen op vandaag reeds drukke voorbereidingen voor een spetterende start.
Ik wens jullie nu reeds een van succes doorspekt speelen kweekseizoen.

C. VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen
en goedgekeurd.

D. NAKLANKEN ALGEMENE VERGADERING
Al startte de vergadering in mineur door een te late aanwezigheid door de zaaluitbaters, we konden toch weer op
een ‘vol huis’ rekenen.
(zie vervolg blz. 2)

Editoriaal
Eindelijk gingen ze in op de roep van het noorden.
Met voorbije nooit geziene lentezachte dagen dreven de massa’s dwalende trekkers zij het met enige tegenzin, huiswaarts.
Dagen eerder trok al het overgrote deel van de popjes noordoostelijk. Botvinkenmannen bleven ons evenwel met hun
eigenste gezangen nog zolang vervelen. In mijn buurt wuifde ik met enig genoegen laatste zingende trekker, naar alle
waarschijnlijkheid, uit op 10 maart.
Toch van geluk gesproken! Vorig jaar bleven in buurten zeldzame exemplaren zelfs tot begin mei hun winterstek
boven hun habitat verkiezen. Naar vermoeden een ellende die zich wellicht in lengte van jaren zal blijven herhalen
en waar de rechtschapen kweker zal moeten leren mee leven. Hij spaart immers een zomer lang kosten noch moeite
om een paar kwekelingen met juiste zang op stok te krijgen en ziet als nooit eerder, steeds vaker op enkele dagen tijd
zijn dromen in rook vergaan.
Ook vluchten groenlingen, niet echt als typische trekkers gecatalogeerd en ook aanzienlijk minder kwalijk dan
zingende botvinken, kunnen een enkele keer toch het leven van de vinkenier behoorlijk zuur maken.
En ergens ver uit bewoonde wereld zingt die ene overgebleven grote lijster. Staat op de lijst van bedreigde vogelsoorten
en valt voor de houder ervan onder de Cites wetgeving. Wie of wat is verantwoordelijk voor de verdwijning van deze
stuntelige doch gezellige zanger, een halve eeuw terug broedend ergens onopvallend in een vork van een hoogstam?
Zelfs in kleinste boomgaard was deze gedomesticeerde vogel alom present.
Intussen komt natuur in versneld tempo tot leven. Kranige vrouwtjespadden sleuren onvermoeid de iets minder plompe
mannetjes mee op de rug, naar de poelen waar ze straks hun eitjes afzetten. Bij deze een pluim voor de gedreven lui en
vooral voor vaak zoveel jeugdig enthousiasme waarmee deze amfibieën op dodentocht de rijweg worden over geholpen.
Ook de bruine kikker is met dit uitzonderlijk zachte weer extra vroeg aan zijn lentetrek begonnen.
Berm en tuin dan weer krijgen sinds enkele dagen het vredige bezoek van de forste onder de wollige brommers,
de tuinhommel. Valt nooit aan! Niet te vergeten dat uitsluitend bevruchte koninginnen de winter doorkomen en
wanneer ze, gerecupereerd van hun winterslaap, snuisteren naar een knusse stek kunnen ze, naar naslagwerken, tot
28 mm meten. Niemand kan verweten worden dit forse insect te verwarren met de veldhommel. Alleen het feit dat
deze laatste doorgaans een paar weken later opduikt en net iets minder volumineus is, zal de spotter een steuntje zijn.
Ook van hemelse schoonheid is de helgele citroenvlinder, die als vroegste fladderaar in tegenstelling tot sommige
jaren, massaal de milde winter is doorgekomen. Verzot op nectar blijft deze schoonheid bij momenten uitermate lang
zich op één bloem te goed doen. Opvallend hoe hij steeds weer met samengeklapte vleugels grotendeels zijn sierlijk
postuur verbergt. En die kleine overwegend bruinrode schichtige vlinder, wellicht de kleine parelmoervlinder, niet of
nauwelijks te benaderen, viel begin maart in mijn regio nooit eerder te bewonderen. Vermoedelijk overwintert deze
kwetsbare soort en daar zijn wetenschappers het niet helemaal over eens, geregeld in duingebieden. De zeldzame
exemplaren die buiten hun gekende biotoop worden waargenomen, moeten als zwervers worden beschouwd. Gezien
ooit enkele zeldzame waarnemingen van trek werden genoteerd, valt niet uit te sluiten dat moedige exemplaren bij
ons in het vroege voorjaar, immigranten uit zuidelijke oorden kunnen zijn.
Met de uitbundige bloei van de prunus pissardii kan ook de honingbij haar honinghartje ophalen. Wilgenkatjes
leveren voornamelijk een overvloed aan stuifmeel, doch de massaal bloeiende veredelde pruimelaars met een zee aan
enkelvoudige bloempjes van hoog tot vaal roze, leveren vandaag als nooit eerder zo rijkelijk nectar. Dit valt immers
te concluderen uit de tijdsduur dat bijen op één bloempje blijven puren. Imkerswijsheid! Voor alle duidelijkheid,
wit bloeiende bomen of struiken zijn niet meer dan wilde niet veredelde pruimelaars doch met een zelfde waarde
als hun adellijke halfbroers. Zelfs een enkele sleedoornstruik, zegge de oerpruimelaar, op een zonnige plek durft met
zijn hagelwitte bloempjes reeds het lentelandschap sieren. En die merkwaardig gele akkers die we na wintertijd
nooit eerder zo opvallend en rijkelijk zagen schitteren? Nee, geen koolzaad maar laat ingezaaide sinapis alba, in de
volksmond gele mosterd. Deze groenbemester die normaal geen winter trotseert, siert met zijn tweede jeugd als nooit
gezien op menig plaats het nog desolate landschap. Nog meer fascinerend is met zelfde doel ingezaaide facelia. Blauw
tot paars is een kleur die we in open veld niet onmiddellijk verwachten. Beide nateelten vriezen in normale strenge
winters droog en staan voor een aanzienlijk voeraanbod voor zaadeters in. Vandaag profiteren zowel honingbijen als
hun wilde verre neven van deze bijzonder rijke nectar- en stuifmeelleveranciers.
Toch even het hart vasthouden. Met de weet dat van gewasbeschermers onder de verzamelnaam neonicotinoïden
slechts een gering gedeelte van de actieve stof door behandelde planten in hun organisme wordt opgenomen en nateelten
ongecontroleerd aanzienlijke restfracties opnemen, dan rijzen vragen. Beangstigend! Bovendien gekend dat nateelten
uiterst vaak worden ingezaaid op vrijgekomen maïsvelden waar tot voor kort het zo omstreden ‘Gaucho’ vraatinsecten
op genoemde voerplanten moest onder controle houden, dan durft een imker wel eens een nachtje slaap overslaan.
Ondertussen blijven de vaalwitte wilde zwanen die mijn buurt sieren, majestueus af en aan vliegen. Uitermate
boeiend, getuige te zijn van hun neerstrijken na korte afwezigheid. Het heeft iets van de heroïsche vlucht in betere
tijden van de Concorde. Vandaag wekt dit monstertuig een vrij wrange bijsmaak en betekent echter niet meer dan
een dramatische nederlaag van overmoedig menselijk vernuft.
En wie is op heden niet druk doende zijn jonge snaken op leerschool te dwingen? Geen sinecure! Overigens, wie in
een vorig leven met trekkers werkte, weet best dat gewenste zangen aanleren een kunst blijft. Kwekelingen te vroeg als
volleerde kampers aanzien, is meer dan fout! Het blijft een stellige regel, jonge vogels zelfs als ze standvastig lijken,
op hun vaste plaats met rust te laten. Zelfs ze een zangseizoen lang op één à twee meter afstand van de opgekooide
voorzanger op hun vaste stek laten staan, zal nimmer schaden. Mijn gedachten dwalen telkens weer tot de speelwijze
van onze Waalse vrienden. Wellicht kunnen wij nog wat opsteken van de africhting waarmee zij zangers strijdvaardig
maken. Ongeduld en overmoed horen immers helemaal niet thuis in het dagboek van de succesvolle vinkenier.
Noël Declercq
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(vervolg van blz. 1)

Er was veel aandacht. Spijtig dat een aantal mensen te
vroeg de feestzitting verliet.
Bedankt aan Marc, Noël en de gewesten van Waregem
voor de logistieke ondersteuning.
Dank aan woordvoerder Filip voor de ontvangst van de
eregenodigden.
Dank aan Noël Declercq die de erediploma’s eens te meer
op een kunstige wijze heeft ingevuld.
Dank aan huisfotograaf Marc Fieuw.
Dank aan moderator Rik voor de voorbeeldige leiding.
Tot slot dank aan alle aanwezigen. Door uw aanwezigheid
was de feestzitting “formidable”!

E. KWEEKPROJECT EN VOORBEREIDING
CONGRES
Door het feit dat de subsidie sterk gereduceerd werd, besloot de Raad van Bestuur na rijp beraad om de subsidie aan te wenden in een groter algemeen doel binnen de
kweek. Indien geopteerd werd voor de vroegere verdeling
zou dit uitmonden in een individuele doch uiterst minimale toelage.
Er wordt stilaan werk gemaakt van een dagorde voor het
kweekcongres. Eens hiermee klaar, zullen de eregenodigden uitgenodigd worden.
Ook het item Immaterieel Cultureel Erfgoed zal hier aan
bod komen.

F. SPEELSEIZOEN 2014 – AANKONDIGINGEN EN
UITSLAGEN
Het speelseizoen 2014 vangt aan op 1 april. De aankondigingen van zettingen op 1 april verschijnen in het blad
van 26 maart.
Gelieve uw aankondigingen van uw zettingen minstens 14
dagen voor de woensdag waarop deze moeten verschijnen te sturen naar de drukkerij te Ieper.
De uitslagen verschijnen tot en met 300 liedjes.
De zondaguitslagen die tellen voor de Ronde van Vlaanderen dienen ook opgestuurd te worden als er minder dan
1/2 uur gespeeld is met de vermelding: geen uitslag mogelijk.
Opmerking: indien er op de zondagen in april, die niet in
aanmerking komen voor de Ronde, slechts een half uur
gespeeld wordt, mag de niet-omgerekende uitslag meegedeeld worden tot en met 158 liedjes.
Met uitzondering van de ritten van de Ronde en de feestdagen gedurende die periode, kan er samengespeeld
worden met Vi.Mi.Bel. Het speelseizoen vangt dus wettelijk aan op 1 april. We zouden het betreuren moest blijken
dat voor deze datum proefzettingen worden gehouden.
We melden nogmaals dat een zetting één uur duurt.
Slechts bij extreme weersomstandigheden kan beslist
worden om de zetting minder dan één uur te laten duren.
Vooraf in ons blad laten publiceren dat een half uur gespeeld wordt, kan niet!

G. BESCHRIJVEN KAMPIOENSCHAPPEN
De beschrijven van de kampioenschappen worden op het
secretariaat verwacht zodra ze beschikbaar zijn en zeker
tegen uiterlijk eind april.

H. STUURGROEPEN
1. ALGEMEEN BELEID
- het dagelijks bestuur had een opbouwend gesprek met
dhr. Jan Vandekerckhove, voorzitter KM De Roodborsten,
Tielt. Wij danken u voor uw positieve houding ten bate van
de vinkensport in het algemeen.
- het dagelijks bestuur had een onderhoud met dhr. Danny
Verhaest, Roeselare. Enkele afspraken werden vastgelegd
ten einde problemen uit het verleden te vermijden voor de
toekomst.
- de Deputatie West-Vlaanderen kent een projectsubsidie
toe van 5707 € voor het digitaliseren van ons weekblad
als ontsluiting naar het brede publiek in het kader van de
recente toevoeging van de vinkensport aan de inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed. We wensen hierbij
onze hartelijke dank te betuigen.
- er wordt werk gemaakt voor de overname van de website
‘suskenieuws.be’.
- gewest Ingelmunster: Gino en Jan waren aanwezig op
een gewestvergadering in het gewest Ingelmunster. Jan
volgt verder op.
- bezoek gewesten: we danken iedereen voor de positieve
ingesteldheid die we mochten ervaren bij ons bezoek aan
de gewesten. Momenteel wordt de laatste hand gelegd
aan het globale verslag dat dan in de eerstvolgende weken zal verschijnen.
- gewest Antwerpen: gewestformulier is nog steeds niet
in ons bezit!
- opvolgen lidgelden gewesten: elke gewestleider wordt
verzocht de verschuldigde bijdrage à rato van 2 € per aangesloten lid te verzamelen voor zijn gewest en deze in één
storting over te maken aan het secretariaat vóór 30 april.
- gewest Ieper: In ons blad van 5/3 verscheen het gewestreglement van het gewest Ieper. De zaken handelend over
de inleg uit artikel 7 van dit reglement zijn strijdig met
de A.Vi.Bo.-reglementering en dienen dan ook geschrapt.
Immers, de inleg dient integraal ten goede te komen van
de liefhebbers, zij het in bloemen, zij het in geld. Inleg mag
nooit worden aangewend om één of andere kas te spijzen.
- doelstellingen BOU
We stellen ons ernstig vragen omtrent de werking van de
BOU, die in feite zoals statutair vermeld, de belangen van
alle vogelhouders zou moeten behartigen.
- dhr. Geert Desender ging niet in op onze uitnodiging. De
schorsing blijft dan ook verder doorlopen.
2. ADMIN EN ZETTINGSOFT
Een 130 geïnteresseerden namen deel aan de infosessies
ofwel te Zwevegem-Knokke ofwel te Roeselare. We danken iedereen voor hun bereidwilligheid om te werken met
beide producten en hopen tevens dat hun enthousiasme
ook anderen zal aanzetten om die stap naar de informatisering van onze administratie te bewerkstelligen.
Alvast hartelijk dank aan alle pioniers die samen met ons
alle kinderziekten hebben doorlopen en ons steeds geholpen hebben met ideeën om beide programma’s zo ‘universeel’ mogelijk te maken.
3. A.VI.BO.-BLAD
Meer dan 500 herinneringsbrieven werden verstuurd. We
hopen dat het grootste gedeelte alsnog een abonnement
oplevert.
Wat betreft reclame in ons blad dienen we ons te beraden
over een gedragscode.
4. ZANG
Een zangvoordracht vindt plaats op 9 maart in het gewest
Torhout te Kortemark. We hopen hier ook op een ruime
opkomst.
5. COORDINATIE FEESTELIJKHEDEN
De eerstvolgende samenkomst is de Heilige Mis ter nagedachtenis van onze overledenen en dit te Dentergem op
22 maart om 15 uur.
We hopen zoals steeds dat vele vlaggen vooraan in de
kerk staan.
6. KWEEK IN 2014
De ringen van de eerste bestelling werden bedeeld. De
bestelling van de kweekringen 2de ronde kunnen vanaf
1 april ingebracht worden. Let wel: overeenkomstig onze
eerder ingenomen standpunt wordt een administratieve
kost aangerekend van 5 € per bestelling (dus per lid).
7. ORDE EN TUCHT
Zaak dhr. Marcel Himpe: dhr. Himpe kan enkel door de Beroepscommissie worden toegelaten om terug aan te sluiten. Hij dient een aangetekend en gemotiveerd schrijven
te richten aan de Beroepscommissie.

I. BRIEFWISSELING EN DIVERSEN
1. DHR. HERMAN DE CROO, MINISTER VAN STAAT, UW
BRIEF VAN 3.03.2014
Hartelijk dank voor uw schrijven.
2. DHR. DANNY VERMEULEN, KORTEMARK, UW MAIL
VAN 30.01.2014
U kreeg reeds persoonlijk antwoord. We hopen hiermee
aan uw wensen te voldoen.
3. AGENTSCHAP SOCIAAL-CULTUREEL WERK VOOR
JEUGD EN VOLWASSENEN, UW BRIEF VAN 3.02.2014
Hartelijk dank voor het toesturen van de medailles voor
verdienstelijke bestuursleden.
4. DHR. EDDY VERMOORTELE, GEWESTLEIDER VAN
HOUTHULST, UW MAIL VAN 9.02.2014
Nota genomen van de bestuurswijziging bij De Vrijbosvink Houthulst.
5. MEVR. CARINE NAESSENS, GEWESTLEIDER VAN OUDENAARDE, UW MAIL VAN 19.02.2014

Nota genomen van de datum van de gewestvergadering.
6. DHR. KURT DESCHUYTTER, KM DE NOORDVINK, GISTEL, UW MAIL VAN 19.02.2014
Nota genomen van de bestuurswijziging.
7. DHR. DOMINIQUE BAERT, GEWESTLEIDER VAN TORHOUT, UW MAIL VAN 24.02.2014
We nemen uw voorstel mee en denken eraan om bij de
volgende hernieuwing aan iedereen een schrijven te richten.
8. DHR. ROBERT MORTIER, KM DE BLAUWBEKKEN, RUISELEDE-DOOMKERKE, UW MAIL VAN 24.02.2014
Nota genomen van de bestuurswijziging.
9. DHR. ROGER HIMPE, ARDOOIE, UW BRIEF VAN
2.03.2014
Nota genomen van uw schrijven.
Ns het dagelijks Bestuur A.Vi.Bo.
de voorzitter, Gino Welvaert
de ondervoorzitters,
Luc De Schrijver
Rik Tanghe

WINGENE, KM Komen Is Gaan

Donderdagkampioenschap
2014 voor vogels
van 430 tot 450 liedjes
Na het succes van de vorige jaren gaan we er dit jaar opnieuw
mee door: 10 donderdagen ’s morgens om 9 uur, en dit in lokaal ’t Wingens Molenhof, Tielstraat 30 te Wingene.
Iedereen kan meedoen aan dit kampioenschap. Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet de liefhebber aan 8 van de 10 aangeduide ritten deelgenomen hebben
(zie verder de data van de aangeduide zettingen).
Er wordt gespeeld onder de reglementen A.Vi.Bo. en gewest
Zwevezele.
Op iedere zetting wordt een getal uitgeloot tussen de 430 en
450, diegene die het dichtst het getal benadert in dalende lijn
is de winnaar.
Het klassement wordt opgemaakt op naam van de liefhebber
en niet op naam van de vogel, er kan dus op iedere zetting
met een andere vogel gespeeld worden. Wie boven het uitgeloot getal valt en de 450 liedjes niet heeft overschreden, dingt
mee voor de 20 mooie klassementsprijzen.
Het klassement wordt verspeeld over 10 ritten, met volgende
data op donderdag: 1 mei, 8 mei, 15 mei, 22 mei, 5 juni, 12
juni, 19 juni, 26 juni, 3 juli en 10 juli.
De prijsdeling gaat door op donderdag 17 juli na een bijkomende zetting.
In het klassement worden 20 mooie prijzen verspeeld; bij gelijkheid van liedjes wat betreft de te winnen prijs, zal het lot
beslissen.
Het klassement zal bij iedere zetting ter inzage zijn.
Zettingen die door weersomstandigheden worden stilgelegd,
worden verrekend volgens de officiële tabel A.Vi.Bo. Indien er
minder dan een half uur wordt gespeeld, tellen de liedjes op
de regel.
Klachten worden aanvaard tot 10 minuten na het afroepen
van de uitslag.
De inschrijving begint om 7.30 u. en eindigt om 8.30 u. De
zetting start om 9 uur.
Bij iedere zetting is er een vooruit van 50 EUR + de helft van
de inleg in 1 serie, met 3/4 prijs en telkens ± 50 EUR natura.
Wij verwachten u weer allen te Wingene!
Het bestuur

WIELSBEKE, Recht en Eerlijk

3de grote zetting
De Kruishoekvrienden
Op vrijdag 23 mei 2014 gaat om 17.30 u. de derde grote zetting van De Kruishoekvrienden door.
De inschrijving gebeurt in de tent op de Kruishoek, van 15.30
u. tot 17 u. Het parcours is de Meulebekestraat aan de tent
Kruishoek te Ooigem. Er is parking voorzien.
De inleg bedraagt 1,50 EUR en de vooruit 50 EUR + 30 EUR.
Er zijn bovendien voor 100 EUR gratisprijzen voorzien.
Per gezette vogel ontvangt men een huisgemaakte croquemonsieur.

IN MEMORIAM...

Marcel Therry
We moesten afscheid nemen van de
heer Marcel Therry, echtgenoot van
mevrouw Irena Maddens.
Hij werd geboren te Hooglede op 24
mei 1935 en is overleden te Roeselare op 6 maart 2014.
Marcel is een gewezen lid van onze
vinkenmaatschappij. Na een langdurige ziekte kon Marcel niet meer
deelnemen aan de zettingen, vergaderingen en de vele kooiententoonstellingen.
We wensen Irena veel sterkte en bovendien een spoedig herstel na een
ongelukkige val.
Het bestuur van
De Kon. Vlaamse Zangers Hooglede

WOENSDAG 19 MAART 2014 «HET A.Vi.Bo.-BLAD» 3

Sfeerbeelden Algemene Vergadering 2014

Minister van Staat de heer Herman De Croo geniet na van zijn onverwachte huldiging voor vijfenveertig
jaar onafgebroken parlementair werk, samen met erevoorzitter A.Vi.Bo. de heer Noël Vlaminck, Vice-Eerste
Minister de heer Alexander De Croo en ondervoorzitter A.Vi.Bo. de heer Luc De Schrijver.

Flink gevulde zaal met het gewest Houthulst, organisator van het West-Vlaamse Provinciale Kampioenschap, op de voorgrond.

Erevoorzitter Officiële Zangkeurraad dhr. Frans Declerck, meewerkend erelid dhr. Noël Declercq, vertegenwoordiger drukkerij Dejonghe mevr. Rinda Vandromme, voorzitter KEV dhr. Gaston Van Limbergen, vaandeldrager dhr. Willy Demoor, ondervoorzitter Vimibel mevr. Tamara Coppens, voorzitter Vimibel dhr. Luc
Coppens en voorzitter KBOF dhr. Jaak Aerts volgen met aandacht de vergadering.

Gedeputeerde mevrouw Myriam Vanlerberghe, ereburgemeester van Deerlijk de heer Roger Terryn, burgemeester van Ieper de heer Jan Durnez, burgemeester van Langemark de heer Alain Wyffels en Vlaams
Volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester waren als eregasten uitgenodigd.

Eveneens uitgenodigd als eregasten: Erevolksvertegenwoordiger de heer Marc Olivier, Eregedeputeerde
de heer Palmer Rosseel, burgemeester van Waregem de heer Kurt Vanryckeghem, schepen van Ieper de
heer Dominique Dehaene, Federaal Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn en beleidsmedewerker erfgoed
de heer Frederik Bossuyt.

Eregenodigden mevrouw Griet Coppé, Vlaams Volksvertegenwoordiger, en de heer Henri Destoop, gemeenteraadslid van Waregem, glunderend zij aan zij.

Ontslagnemende gewestleiders met vijfentwintig jaar dienst de heren Romain Van Eesbeke en Eric Deschuymere worden gehuldigd door de heer Palmer Rosseel, de heer Koenraad Degroote, Federaal Volksvertegenwoordiger, en de heer Alain Wyffels.

De heer Koenraad Degroote en de heer Alain Wyffels huldigen ook ontslagnemende gewestleiders de heren
Lionel Watteny (17 jaar dienst) en Cyriel Seys (20 jaar dienst).
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Hier is ‘t!

Kampioenenfeest bij De Strand- en Duinzangers Heist-aan-Zee

Gewest Gent:
De Krügerzangers Lovendegem

Eerste levenslicht
Op 13 maart 1938 gingen De Krügerzangers van start, het
waren onder andere H. Vanwijnsberghe en Celina Naert-Demeyer die mee aan de doopvont stonden en ze kregen het
nummer 056 toegewezen. Hun eerste lokaal was Zomergem
tot 1974, daarna volgden Grote Trommel, Violette en Schulte.
De Krügerzangers was geen grote maatschappij in het gewest maar des te meer een maatschappij met trouwe leden
die de vinkensport bedreven op de meest eenvoudige, eerlijke
manier. Ieder jaar en vele jaren lang zie je steeds dezelfde
namen op de bestuurs- en ledenlijsten: Suttels, Versmesse,
Goormachtig, Welvaert, Créelle, Persan, Vanhouwaert en...
Deze liefhebbers waren of zijn nog de sterkhouders.
Huidig lokaal
Na een lang verblijf in De Kasteeldreef 57 maakte een meningsverschil op bestuursniveau een einde aan een tijdperk
en werden de tenten opgeslagen in het nieuwe lokaal Family,
eveneens gelegen in de Kasteeldreef. Het lokaal is ruim en
beschikt over een zaal die bij grote opkomst en feesten steeds
ter beschikking staat van de maatschappij.
Inschrijving en prijsdeling verlopen ook hier volgens de afgesproken regels van het gewest Gent. Er is een ruime parking
in de directe nabijheid van het lokaal.
Speelterrein
Het speelparcours ‘De Ganzenvijver’ ligt op ongeveer 800 meter van het lokaal en is zeer rustig en autovrij. Ook daar is
parkeerplaats genoeg; voor het gewestkampioenschap wordt
zelfs een parkeerweide voorzien.

Weetjes
De Krügerzangers hebben vele jaren een gezamenlijke competitie aangegaan met De Bosvink Lovendegem, met succes
op maatschappelijk en sociaal vlak, een voorbeeld van vinkenieren.
2014 wordt een feestjaar want 75 jaar moet gevierd worden.
Eén luik is alvast de mede-inrichting van het gewestkampioenschap op O.L.H.-Hemelvaart en de verwachtingen liggen hoog.
Bij het lezen van de naam Roger Versmesse zal bij sommigen
wel een belletje gerinkeld hebben. Ja, hij is de man die vele
jaren geleden vriend en vijand kon boeien met zijn kennis over
de planten en hun geneeskundige werking. Veelal werd hij als
gast uitgenodigd op vinkenfeesten en tentoonstellingen, en de
dames verraste hij steeds met zijn zelfgekweekte droogboeketten.
Huidig bestuur
Donald Persan, Daniël Persan, Roger Versmesse, Erik Vanhauwaert, Marie-Thérèse Lenez, Valere Welvaert, Christiaan
Créele en Ivan Standaert.
Lucien van Gent

WIELSBEKE, Recht en Eerlijk

3de grote zetting
feestcomité Kap. Com.
Vinckestraat
Op zondag 13 juli 2014 gaat om 9 uur de derde grote zetting
feestcomité Kap. Com. Vinckestraat door.
De inschrijving gaat door in de feesttent van de Kap. Com.
Vinckestraat, van 7.30 u. tot 8.30 u. Het parcours is de Kap.
Com. Vinckestraat te Ooigem.
De inleg bedraagt 1,50 EUR en de vooruit 75 EUR + 40 EUR.
Per gezette vogel ontvangt men één fles wijn.

We zijn bezig aan onze zwanenzang, een voorlaatste keer en
met gemengde gevoelens. Het heeft wat geduurd vooraleer
het doordrong dat we zo niet meer verder kunnen. En toch
was het de bedoeling om het zo lang mogelijk te ‘rekken’.
Te weinig vogels op de zettingen... Het bestuur dat jarenlang
zoekt en tevergeefs bijkomende mensen vraagt om alles nog
te organiseren... Jarenlang hebben ze samen het beste van
zichzelf gegeven, maar het wordt moeilijk om gemotiveerd te
blijven. Sponsors laten het afweten om zettingen van 10 vogels te steunen. Een competitie organiseren die er eigenlijk
geen meer is... Gezellig samenzijn? Dat lukt inderdaad nog,
maar iedere week tegen dezelfde vogels spelen?
Waarom volgend seizoen niet in schoonheid afscheid nemen?
Het 75-jarig bestaan vieren en tegelijkertijd het afscheid vieren. Het is maar hoe je het bekijkt. Het zal in schoonheid zijn.
Met gemengde gevoelens, dat is zeker. Enkelen zijn al vele
jaren verbonden met onze maatschappij. Velen zijn ons reeds
ontvallen. Daar kan ik als voorzitter sinds 10 jaar nooit naast
kijken... In ons uiterste hoekje van het land, onze ‘habitat’ zijnde: “Van de zee komen ze niet en van Nederland al evenmin”.
In Heist-aan-Zee woont nog een drietal vinkeniers en de rest
moet van elders komen, terwijl ze dichter bij huis, in de omtrek, ook een vinkenmaatschappij hebben. Boks daar maar
eens tegenop!
Moeten stoppen omdat we aan geen leden meer geraken, is
een normaal gegeven geworden. Financieel gaat het nog altijd
voor de wind, waarmee we altijd naar de leden toe komen
rond bepaalde thema’s. Om bij ons te komen zetten, moeten
de vinkeniers al minstens 20 km rijden. Enkelen vinden die

verplaatsing sinds jaren de moeite niet meer waard om allerhande redenen, waaronder de keuringen die meestal bij ons
doorgingen. Dat men op de pianist schoot, namen we er bij.
Enkele sportieve doorzetters die ons genegen zijn, komen nog
altijd traditioneel af om mee te doen bij ons. Iedere week is het
echter met onzekerheid afwachten: “Hoeveel zullen er vandaag zijn?” De sfeer is er goed en we weten dat we ons best
hebben gedaan, dus zullen we volgend seizoen in schoonheid
afsluiten...
Niettegenstaande de voorzitter in zijn speech daarnaar verwees, wilde hij toch nog even vermelden dat zijn respect voor
de andere bestuursleden groot is en zal blijven. De vergaderingen en al wat rond de Strand- en Duinzangers van doen
was, gebeurde altijd in een sfeer van respect en vriendschap.
De trouwe leden die bijna altijd op post waren, hebben hier
ook van kunnen genieten en wisten dit te waarderen.
Het kampioenenfeest mocht er weer zijn en de kas die terug
heeft bijgelegd om het democratisch te houden, was terug een
gewaardeerde ‘geste’. Weliswaar was het jammer dat enkelen
er wegens gezondheidsredenen niet bij konden zijn. Langs
deze weg wensen we hen veel beterschap.
Onze kampioenen mochten er zijn, jong en oud afwisselend.
Proficiat aan alle winnaars! Proficiat aan de kampioenen!
Koning werd Marc Versluys met vogel Stiby, kampioen Dany
Van Renterghem met vogel Zeezotje, kampioene Talita Van
Weynsberghe met vogel Billy, kampioen 80% Aleta Versluys
met vogel Garfield en kampoen 60% Anita Van Londerzeele
met vogel Thalita.
Secretaresse, Nathalie De Groote

Vijftig tinten grijs

De mooiste jaren...
komen nog!

De lezer die denkt dat ik de erotische toer opga, komt bedrogen uit hé! Nee jongens, mijn titel verwijst naar de door de
federatie georganiseerde bijeenkomst in Deinze, in zaal ter
Wilgen.
Vooraan in de zaal twee éminences grises en achtenveertig
grijsharigen onder de aanwezige bestuursleden! Ik heb ze wel
degelijk geteld! Alleen onze gewestleider blonk uit in kleurverschil; tussen Dré Verhaegen en ik, twee grijze uilen, zat
Carine zowat als zwarte merel. Voor de rest zag ik veel kort
geschoren hoofden, waarschijnlijk mannen die het nog niet
willen geweten hebben dat ze bij de bende horen...
In elk geval, beste vrienden, en dat is jammer, geeft dat een
beetje het beeld van onze vinkensport! Het zijn die grijze kopjes die in de toekomstige jaren zullen bepalen hoe onze hobby
verder evolueert! De grote opkomst geeft toch enige geruststelling. De federatie heeft er dus goed aan gedaan zulke bijeenkomsten te organiseren.
Ik denk dat de twee éminences grises, de heren Devolder
en De Schrijver, met een zekere genoegdoening huiswaarts
zijn gegaan. Ze hebben in hun betoog toch enkele knelpunten kunnen naar voor brengen, vooral het stokpaardje van
Luc, het A.Vi.Bo.-blad, kent een zware terugval. De zo nodige
prijsstijging van het abonnement is bij vele liefhebbers in het
verkeerde keelgat geschoten. Maar die twee euro jaarlijks is
amper de prijs van één van onze zwaardere bieren en daar
struikelt niemand over, net zomin de vinkenier die dagelijks de
krant koopt en daar jaarlijks honderden euro’s aan spendeert.
’t Is ook om in de papiercontainer te gooien, hé mensen. Ik
vind dat elke vinkenier het blad moet hebben, als je wil weten
waarover je praat.
Waarde vrienden, als we zien wat de federatie allemaal doet
voor ons, is het onze plicht hen hierin onze volledige steun te
geven. Ik vind het niet kunnen dat dhr. De Schrijver jaar na jaar
zogezegd moet staan bedelen voor abonnees, terwijl we als
vinkenier toch beter weten! Zo werken we ontegensprekelijk
mee aan de ondergang van de vinkensport. Stel dat er nog
10.000 vinkeniers zijn, dan zou volgens de cijfers van dhr. Luc
De Schrijver niet eens de helft abonnee zijn. Dat is toch niet
logisch, beste vrienden.
Het is dus hoog tijd hier iets aan te doen! Samen met Luc
en de federatie vraag ik jullie: Stap in de wagen, rijd naar het
postkantoor en word alsnog A.Vi.Bo.-abonnee!!
Lucien Vandekerckhove

Ja, Frans Bauer heeft weer zo’n
mooie nieuwe single gemaakt, en dat
deed mij direct denken aan onze vinkensport!
Ook ik kijk al eens achterom (de jaren). Ik herinner mij al die vroegere
jaren, met al die grote zettingen met
300 vogels in de reke, met die prachtige inhuldigingen in diverse maatschappijen, waarbij de kampioenen
afgehaald werden met het muziekske, en dan vele maatschappijen die ieder jaar een dagreis inrichtten met autobussen. Ik dacht ook dat het niet mooier kan.
Het kan waar zijn, dat de mooiste jaren nog moeten komen
in de vinkensport. Dat zou ik toch ook nog eens willen meemaken.
Ik dacht, misschien is er opeens een grote toeloop van de
jeugd voor de vinkenliefhebberij, maar dan zei ik tegen mezelf:
Werner, jij bent zeker aan het dromen! Maar moest dat echt
waar zijn, dan zouden de mooiste jaren nog komen.
Het is te hopen dat dit uitkomt, maar om te beginnen wens ik
aan alle leden een goede gezondheid en een goede kamper
voor het seizoen 2014!!
Werner Van Balberghe

Overlijdensbericht
Op zondag 9 februari 2014 is onze vink Mirko gestorven.
Mirko werd net geen 11 jaar oud.
Hij werd 117 keer in de reke gebracht en speelde daarvan 113
keer prijs. Zijn hoogste getal was 772 liedjes op 9 juni 2010.
Hij speelde 67 maal boven de 500 liedjes, waarvan 25 maal
boven de 600 liedjes en 2 maal boven de 700 liedjes.
Hij was ook de trotse vader van 40 nakomelingen, waarvan 21
zonen en 19 dochters. Vorig jaar zorgde hij nog voor 8 mannelijke nakomelingen.
Zijn ‘talentrijkste’ zonen zijn onze Tasco en Fisko.
Mirko is een natuurlijke dood gestorven, maar dit op een toch
wel gezegende leeftijd.
Willy Deman
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“Keere kir weere”
Peet zei altijd: “Op nen ouden velo kunde best leren rijden, in
nen ouwen pot kunde de beste soep koken als ge der maar
een groot stuk vlees in legt, en boeken kunnen oud zijn maar
de wijsheid die erin staat is tijdloos.”
Met dit laatste in gedachten ben ik me gaan verdiepen in het
verleden en heb ik alle lectuur die met vink... begon en ouder was dan mijn velo van onder het stof gehaald. Met de
gedachte dat de vink als individu in de loop der tijden nog
niet veranderd is, maar zich heeft moeten aanpassen aan de
veranderingen in zijn omgeving – net als de mens – ben ik van
één zaak overtuigd en dat is dat wij een groter slachtoffer zijn,
ook al lijkt het anders.
Ik ben nu zelf 62 jaar en kom via onze vinkjes veel in contact
met liefhebbers die een pak ouder maar nog zeer vitaal zijn,
ondanks de oorlogsjaren en de steeds maar sneller draaiende
levensmolen. In stilte koester ik de wens om ook ooit tot die
stoere bonken te behoren. Dagelijks krijgen we massa’s tips
via tv, krant en andere media om gezond te blijven: pillen,
drupkes, boter zonder boter, en dan weer andere pillekes om
de nevenverschijnselen van die drupkes te behandelen, enz.
’t Is om ziek van te worden! Vroeger bestond dat allemaal niet.
Ik moest iedere maand naar de apotheker om de poederkes
van mijn ma. De arme man had minstens 20 minuten nodig
om die klaar te maken: 10 minuten om uit het geschrift te geraken van ‘meneer dokteur’ en 10 minuten om in de potten te
staan malen en stampen en papiertjes te vouwen. Dat was
nog een stielman, niet alleen voor zijn werk, maar ook voor
de rekening.
Na eerst het stof verlegd te hebben, kreeg ik een klein boekje
in handen, een geschenk van Dolfke Haeck uit Lovendegem,
herinnerde ik mij nog. Allez, die pillekes werken goed. “Het
ontstaan en de evolutie van de vinkensport”, een vademecum
van 100 bladzijden A5, de vinkensport van A tot Z, zoiets als
het kookboek van ‘Den Boerinnenbond’. Eens dat gelezen,
kon er u niets meer overkomen, ’t gedacht is alles. Ik moet tot
mijn grote schaamte toegeven dat ik nog nooit een boek volledig heb uitgelezen: eerst de inleiding en onmiddellijk daarna
de korte inhoud en we konden erover meeklappen. Films kijken, dat was wat anders, soms 2 à 3 keer naargelang het
genre...
Daarom begon ik nu ook met de index: hoofdstuk 1, ‘de vinkensport’, in 16 bladzijden het waarom, het hoe, het verleden
en het nu, 1950-’70 welteverstaan. Allez, als je dat voorleest
aan een Chinees, dan weet hij perfect hoe het spel in elkaar
zit, de kans is wel groot dat er binnenkort namaakvinken op de
markt komen. De aanvangszin vond ik zeer sprekend, zeker
voor die tijd en nu nog: “Volkse sport uit een ver verleden, zuinige vrijetijdsbesteding in onze moderne tijd”. Velen zullen niet
akkoord gaan met dat zuinige, maar dat is terug zeer rekbaar
want daar beslist iedereen zelf over. Geluk, geduld, kennis en
vooral geloof in eigen kunnen en dat van de vinkjes, is hier van
groot belang. In het andere geval moet u de euro’s aanboren
en kan een wrange nasmaak soms het gevolg zijn!
Toen ik als 12-jarige mijn eerste stappen in de vinkenwereld
zette, vielen mijn ogen en mond open bij het zien van de verscheidene kooien, op een paar uitzonderingen na praktisch
allemaal zelfgemaakte muiten. Het hout was van een duurzame soort: van olm, eik of van meetjes zaliger eetplaats. De
tralies waren van rayons, de drinkpot van gesoldeerde zink,
alsook de bodem. Alleen de oogvijs was nieuw want ze mocht
niet van de muur vallen. Uren, dagen werden gespendeerd
aan deze juweeltjes. De vindingrijkheid werd gewaardeerd en
iedereen probeerde, ik ook. De oogvijs was goed maar de nagel in de muur heeft moeten plooien, letterlijk en figuurlijk. Niet
meer van deze tijd, geen tijd, geen goesting, geld genoeg, dat
is te begrijpen, maar het is ook een bewijs waar die zuinigheid
haar oorsprong vond.
Het tweede hoofdstuk, ‘Van leerling tot meester’, was nostalgie van de bovenste plank: ‘de boomgaardvinken, de takkelingen, de trekvinken of walevogels, het verleren,...’. Ze zijn
er nog en met velen, maar voor ons is het ernaar kijken maar
aankomen niet, doch het lezen waard. De manier waarop men
vogels selecteerde, bekeek, betastte en observeerde, is nog
steeds van toepassing voor onze kwekelingen. Mijn oogst van
kennis was groot: hoe best zang aanleren, plaats, eerste zetting, huisvesting en verzorging... Wat zo’n klein boekje allemaal niet bevat, voor mij toch! En om mijn eerste zinnen wat
kracht bij te zetten, beschrijf ik hierna enkele passages die
bewijzen dat men vroeger ook niet stilzat en roeide met de
riemen die voorradig waren. Ik weet dat velen dit als voorbijgestreefd en onbruikbaar zullen vinden, maar denk eens aan
je jeugd: bruin papier met kaarsvet op de borst, zelfgemaakte
vliersiroop, levertraan, ‘nen puit’ in een zakdoek,...
Daar de kooien meestal opgehangen werden, had men een
heilige schrik voor butaangas en stadsgas. Hoe hoger naar
het plafond, hoe minder zuurstof, wat bij de vogel kon zorgen
voor een vroegtijdige rui en, erger nog, de stokrui, een gevolg
van een tekort aan zuurstof, aangetaste slijmvliezen en doffe
veren en ogen. Ook vogels die in schuilhokken verblijven, kunnen dit fenomeen meemaken door slechte circulatie of overisolatie, iets om over na te denken.
Waterzuipers of watertrekkers waren in die tijd ook al een probleem en men zocht niet meteen in de richting van slechte
manieren maar naar een diepere oorzaak, nl. de maag. Het
vele drinken was een gevolg van last om de harde zaden te
verteren. Door het lange verblijf in de maag grijpen gisting en
verzuring plaats, waardoor de vogel een zuur en brandend gevoel krijgt in de slokdarm. Vele huis- en tuinmiddeltjes zijn geprobeerd, maar het beste resultaat had men toen ook al met
houtskool en grit. En lukte het niet, dan was er nog de koe: de
helft water en de helft karnemelk; geen gewone melk, karnemelk. Een zegen voor de darmen van onze vrienden; koken,
suiker, bloem of stukjes appel hoeven allemaal niet, ‘ed em’?
Over de voeding zijn reeds kilometers papier beschreven, iedereen heeft zo zijn mening en ondervinding en het is verrijkend dat men deze visie deelt. Ook hier werden alle zaden
ontleed, deze met minder voedingswaarde maar heilzaam

voor de spijsvertering zoals slazaad, nigerzaad, heulzaad
(slaapbotten, oliette of maanzaad). Maanzaad en nigerzaad
bevatten een zeker percentage opium hetgeen heilzaam
werkt bij zieke en pasgeboren vogels. De opwekkende zaden
zoals niger- of negerzaad, radijszaad, anijszaad en cichoreizaad, waren toen ook reeds de wondermiddeltjes en hoopgevers. Wel werd aangeraden om dit zelf niet te proberen want
je kon er zwart van worden, je adem stonk uren boven de wind
en je kon dan best de beerruimers bellen. Hola, korte pauze,
reclame, ‘k heb teveel... Voila, over de zaadmengelingen moet
ik niet uitwijden maar de meelworm en miereneieren waren
dan ook de broodnodige supplementen, alsook vogelmuur,
herderstasje, stukjes sla en meiboom. Als jeugdspeler kon ik
dit zonder zorgen overal gaan plukken, maar nu is dit af te
raden; meststoffen, sproeisel en fijn stof maken deze gevaarlijker dan goed is.
Het gedeelte ‘snoepzaad’ wil ik u niet onthouden, matigheid en
observatie van de vogel worden hier gepredikt: niet meer dan
één koffielepeltje per week (de koffiepotten waren vroeger ook
groter dan nu, dus de lepels ook), dit best op vrijdag of zaterdag naargelang de reactie van de vogel. Nu komt het: zingt de
vogel reeds vlugger twee tot drie uur nadat hij het snoepzaad
kreeg, dan is het gewenst dit enkel te geven op zaterdagmiddag, aangevuld met een meelworm. In het andere geval, dus
als de vogel zich bezighoudt met zijn snoepzaad en weinig of
niet zingt, dan geven op vrijdagavond. “Wat je zelf doet, doe je
altijd beter”, dus hier de formule: 1 kg nigerzaad, 1 kg gepelde
haver, 1 kg kempzaad, 250 gr slazaad, 250 gr distelzaad, 250
gr anijs, 250 gr rode panis, 250 gr radijszaad, 250 gr cichoreizaad, 4 pakjes P. Sluis snoepzaad en 1 pakje insectenvoer
voor fijnsnavelige vogels. Dit liefst delen met vrienden wegens
beperkte houdbaarheid, is de slotraad.
We zitten al aan blz. 28, mijn record is allang gebroken en
ondanks de hoofd-, nek-, schouder- en zitpijn was mijn honger naar ‘brocante’ kennis te groot om te stoppen. Voor wie
nog niet gestopt is met lezen i.v.m. ‘De rui en zijn problemen’,
spijtig, maar de helft van het eerste blad kunnen we vergeten. Het is niet meer van deze tijd en niet zonder gevaar. Men
schrijft over het wild zaad uit de dorsmachine of geplukt langs
de wegen en wegels, zaden laten kiemen in een duivenschaal
en op de bodem van de volière gieten; niet doen, er is beter
en zonder risico. In de rest van deze paragraaf zat veel basiskennis, ook al leek het raar, tante Kaat zou het niet beter
gekund hebben. Bij uitblijven van de rui na zaad-, mineraal- en
andere kuren, moet overgegaan worden tot de grote aanpak:
geen kaarsen, missalen of bedevaarten maar wel patatten,
erdappels, petooters: men neemt drie patatten (best geleend
bij de buur), goed wassen en ze gedurende 24 uur in een liter
koud water leggen. Geef dit water 14 tot 21 dagen aan de
vinkjes, wel om de drie dagen verversen (geef ze terug aan
de buur). Saffraan kan ook helpen (geen poeder). Men neemt
een tiental blaadjes en legt ze in 1 dl koud water; na enkele
uren het mooi geel gekleurd water geven. Goede tip: als u
betrapt wordt met een glas Elexir d’Anvers door uw madam,
geen probleem, ’t is saffraan om te muiten, zegt ge (niet van
toepassing voor kaalhoofdigen).
En mocht de koppigheid dan nog zegevieren, dan werden de
grote kanonnen bovengehaald. Men plaatste de vogel in de
kelder onder een natte doek of dweil. Of men nam een paar
handvollen hooi en zette dit in water op het vuur, liet dit koken
en men hing de kooi een halve meter boven de dampende pot.
Dit werd een paar dagen herhaald, wel ervoor zorgende dat
de vogel na zijn saunabeurt in een warme, tochtvrije plaats
verbleef; met zeer hoge slaagkans! Allez, kunde da geloven!?
Ooit verkondigde onze ‘Reporter 13’ dat het drinkwater meer
zou kosten dan stookolie en dat we er voorzichtig mee moesten omspringen. Niemand die het voor waarheid nam, tot het
zo was en is. Alle water is drinkbaar maar is daarom nog geen
drinkwater, de noodzaak is groot en wordt soms onderschat
of niet op waarde geschat! Voor ons en onze gevogelde vrienden is deze levensader van groot belang, zeker als men weet
dat wij en andere levende wezens en planten voor 80% en
meer (na soupers en aanverwante gebeurtenissen) uit water
bestaan.
Het hoofdstuk ‘drinkwater’ begint dan ook met het gekende
‘groene potten’-pleidooi. Regenwater, putwater, zelfs beekwater passeren hier de revue, waarbij rapper algenvorming,
dus groene potten. Pomp- en stadswater daarentegen bevatten meer kalk waardoor het water mager wordt, en dus geen
goede voedingsbodem is voor de algen. En wat dan met het
chloor dat nadelig is voor de slijmvliezen? Eén zaak verdedigde de schrijver wel en dit was dat kalk zeker broodnodig
is voor onze vogels! Veel keuze hebben we vandaag de dag
niet meer want verzuurd regenwater, verontreinigd putwater
en vergiftigd beekwater behoren allang tot de verboden producten. Ontsmet en kiemvrij flessenwater en stadswater zijn
nog open keuzes. Nr. 13 had weer eens gelijk.
Om de stellingen kracht bij te zetten, verwees men naar een
artikel van de Engelse dierenarts E. Buttner, ‘Cage Birds’,
waarin hij beweert en bewijst dat ± 50% van de vogelsterfte te
wijten is aan darm- en longontstekingen, bewijskracht gehaald
uit dissecties op grote schaal. De eindconclusie was: longontsteking: 23,5%; darmontsteking: 27%; vogelkoorts 6%; paratyfus 7%. Neem er nu vandaag de dag nog de moderne ziektes
bij, dan is de noodzaak van preventie en gezond verstand van
kapitaal belang. Niet het gebruik van medicatie, maar het besef wat de vogel nodig heeft en wat hem beschermt, is doeltreffend. Slaat het noodlot toe, dan zijn de gekende producten
mogelijks nog een redmiddel. Volgens de schrijver was en is
de oorzaak van besmetting voor 80% te wijten aan gebrek aan
calcium (kalk) en vitamines A. Kalkrijk water, ja, was de boodschap anno 1970, wie daarover niet beschikte, werd naar de
apotheker gestuurd om een flesje Calcigénol vitaminé van dr.
Pinard; dit twee weken geven in februari was voldoende voor
het ganse jaar. Pinard, geen Ricard!
Wetende dat een kooivogel liever drinkt uit een drinkpotje of
fonteintje aan de binnenzijde bedekt met groene algen (op
zoek naar chlorofyl) wordt toch geopteerd voor zuiver water in
zuivere drinkpotten. Een roestig nageltje kan er nog in. Voor

de liefhebber wordt water vervangen door bier, zeer rijk aan
biergist en de ontsmettingsstof ‘alcohol’. Voor algenvorming is
geen gevaar daar de gebruiker deze geen tijd geeft om zich
aan het glas te hechten. Dagelijks te verversen tijdens het vinkenseizoen (deze zinnen zijn voor de madam, allez, succes!).
Dag 2, bladzijde 48, de verslaving is ingetreden, na een nacht
nachtmerries van bibliotheken en boekenbeurzen, wou ik toch
nog de laatste bladzijden verslinden. Terug is het een hoofdstuk dat tot de annalen behoort: ‘Vet worden van trekvogels’.
‘Wordt de zang erfelijk vastgelegd?’, ‘De volière’, ‘De keuze
van een goede vogel’, zijn allemaal hoofdstukken die vandaag
de dag wel nog actueel zijn. En wat vroeger ging over de verboden vruchten, takkelingen en walen, kunnen we nu ook nog
aanwenden voor onze kwekelingen. We kunnen de studies
verfijnen en bevestigen dat ook wij in staat zijn kampioenen te
kweken, zolang we bereid zijn de kennis te delen. Niet alleen
uit de successen kunnen we veel opsteken maar de falingen
en mislukkingen moeten meer onder ogen genomen worden,
anders blijven de minder beloonden met hun vragen zitten en
dreigen ze af te haken.
Over de ziektes van de vogels en genezing zijn reeds meerdere artikels verschenen, geschreven door grootmeesters in
de schrijf- en kenniswereld, de heren Vandevoorde, Desmet,
Vandekerckhove en andere. Ik word soms stil van hun kunnen en kennen. Deze mensen zijn een zeer grote meerwaarde
voor de vinkensport en tonen de bereidheid om dit te delen
met de andere liefhebbers, een voorbeeld!
Ook de laatste bladzijden van mijn archeologische vondst
gingen daarover. Coccidiose beet de spits af, oorsprong volgens de schrijver: bedorven of beschimmeld zaad en bevuild
drinkwater, dunne ontlasting, enz. U weet er al alles over. En
voor de liefhebbers met vele dienstjaren en een goed geheugen, hierna de opsomming van aangeraden geneesmiddelen
van die generatie, nu waarschijnlijk niet meer te verkrijgen en
vervangen door... duurdere. Voor de aangehaalde ziekte: sulfamérathine opgelost in natrium 16% of ook goed gecoline
(jawadde), 15 druppels in de drinkpot voor alle darm- en ingewandsziekten, succes verzekerd!
Leverziekten komen voor door te overvloedige voeding, te
veel meelwormen en kempzaad; gele randen rond de ogen en
snavel zijn een kenmerk. Geneesmiddel: een gram leverzout
in de drinkpot, flauwer eten, 200 gr platzaad, 100 gr zoetraapzaad, 100 gr lijnzaad, 100 gr slazaad, 50 gr norit of houtskool.
Tering is alleen te genezen in het beginstadium, de vogel zit
dof en rilt, bijt de zaden stuk zonder ze te eten. Behandeling:
hofspinnen en sprietwormen geven en in het water ijzeroxide
doen of verroeste nagels. De vogel warm zetten, de kooi reinigen met lysol of bleekwater. Het is zeer besmettelijk!
Kaalkoppigheid, kale nek of kale vlekken, oorzaak: besmetting
door de kempmijt. De kempmijt vestigt zich in de onderhuid en
voedt zich met het sap uit de pluimschachten. De besmetting ontstaat door het stof uit het kempzaad en ook door het
gebruik van kempkoorden als nestmateriaal. De kale plekken
bevochtigen met jodiumtinctuur, drie maal om de drie dagen.
Oogziekten: drie maal per dag een druppel collyre à l’argyrol
5% indoen, verrassend resultaat gegarandeerd.
Heesheid wordt bestreden met terramycine formule veterinaire, 1 korrel in een drinkpot koud water.
En om af te sluiten een gezondheidsthee uit de oude doos:
100 gr salsepareille rouge du Mexique (geen paniek, Mexico
is niet ver want bij mij werkte ooit een Mexicaan en die kwam
elke dag met zijn velo werken, dus het kon niet ver zijn), 100 gr
frangule, 10 gr reine des prés, 100 gr racine de pissenlit, 100
gr feuilles de ronce, 100 gr grain de fenouil. Goed mengen en
1 soeplepel gieten in 1 liter kokend water. Als het niet ontploft
is, laten afkoelen in een gesloten pot, wanneer het koud is 2
soeplepels honing erin smelten en te drinken geven, 1 dag in
de maand, gezondheid!
Wa was da, zijn die stoffen nog te verkrijgen? Ik weet het niet,
maar de samenstelling is ongeëvenaard. Nog een bewijs dat
men vroeger minstens evenveel of nog meer tijd in zijn hobby
stak. Het was wat het was en het is wat het is, maar van één
zaak kunnen we zeker zijn en dat is dat vinkenzetten meer
is dan dat uurtje stilzitten. Die andere 23 uur zijn we ook met
onze vinkjes bezig, bewust of misschien onbewust.
Zorg dragen voor onze gebekte vrienden is maar één aspect
want ook voor de hobby en zijn bezielers moet gezorgd worden. Medewerking, verdraagzaamheid en respect zijn van kapitaal belang en daarvoor zijn geen drupkes of zalfkes.
Voila, het boekje gaat terug op rust, ik ga mij een saffraantje
pakken maar bedank eerst de drie lezers die het volgehouden
hebben om dit te lezen. Vergeet vooral niet te ‘sassen’.
Lucien van Gent

OESELGEM, De Nieuwe Brugzangers

Grote zettingen!
- Op 27 april gaat de Grote Prijs B&B De Zoete Kers Wakken
door met een vooruit van 100 EUR.
- Op 1 mei gaat de Grote Prijs wijlen Kamiel Bruyneel en de
Grote Prijs Affinity door met een vooruit van 50 EUR. Dit is
een zetting voor kleine vogels. Er zijn drie konijnen te verloten.
- Op 31 mei gaat het kampioenschap van Groot-Dentergem
door met een vooruit van 100 EUR en 125 EUR natura.
- Op 7 juni gaat de Grote Prijs Marcella door met een vooruit
van 150 EUR. Ook ontvangt iedereen natura.
- Op 6 juli gaat de Grote Prijs Geert D’Hondt Ingelmunster
door met een vooruit van 100 EUR.
Tevens gaan er 4 zettingen voor kleine vogels door in ons
lokaal De Vierschaar. Hieraan is er een klassement van 100
EUR verbonden. Deze zettingen gaan telkens door op vrijdag:
16 mei, 13 juni, 27 juni en 11 juli.
Wij hopen vele liefhebbers te mogen begroeten op deze zettingen!
Het bestuur
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Rondom de natuur
Buizerds hebben alle kleuren tussen
zwart en wit

ten hebben gehold, of het ging misschien om vogels die door
mensen waren grootgebracht en zo weer contact probeerden
te leggen of... de kleuren van die – veelal smakeloze – trainingspakken stonden de buizerd gewoon niet aan.
Dit nu lijkt ons al bij al toch geen gekke gedachte. Buteo buteo
is immers zélf een uiterst kunstige trendsetter? Aangevallen
joggers adviseer ik dus bij deze om hun felgekleurde sportplunje eens te vervangen voor een feestelijk wit tenue met
hier en daar een zwart stukje. Of een artistiek, bijna zwart pak,
versierd met een glanzend vleugje wit.
Bron: Grasduinen

Urbain (Raf) Vanhauwaert

ZEDELGEM, De Moubeke Vink

Dit jaar speciale aandacht
voor de klassementzettingen

Een buizerd kijkt niet op een kleurtje. Van al onze roofvogels
is hij niet alleen de grootste, maar vast en zeker ook de meest
kunstzinnige. Zijn logge, ruim vijftig centimeter lange lijf hoort
eigenlijk bruin te zijn, met ingetogen lichte vlekjes op de brede
borst. Maar sommige buizerds hebben ronduit maling aan
deze ‘bedrijfskleding’. En wat er dan gebeurt, kunt u met eigen ogen zien. De een heeft een feestelijk wit verenkleed met
hier en daar een donker stukje, de andere een artistiek, bijna
zwart pak, versierd met glanzende beige vleugels.
Ja, flink opvallen in het roofvogelverkeer is de buizerd wel toevertrouwd. Daar draait hij zijn klauw niet voor om. Witte en
vrijwel zwarte buizerds zijn echt geen uitzondering. En vaak
dragen ze daarbij als accessoires smaakvolle toefjes rood,
okergeel of grijs. Zelfs jongen die in hetzelfde nest uit hun ei
gekropen zijn, kunnen onderling enorm van kleur verschillen.
In één nest kun je zowel sneeuwwitte, roodbruine als zwarte
buizerdkuikens aantreffen. Deze doorlopende modeshow van
‘Buteo buteo’ heeft al menige vogelaar kopzorgen bezorgd.
Roofvogels zijn toch al zo moeilijk van elkaar te onderscheiden. Maar al te vaak zit het verschil tussen de ene soort en
de andere hem in streepjes zus of een extra staartbandje zo.
En dan zweeft er ineens zo’n plompe buizerd voorbij die er
gewoon maar een potje van maakt!
Wanneer je vermoedt dat je een buizerd in de kijker hebt,
moet je dus vooral niet op zijn verenkleed letten. Beter is het
om te luisteren naar het typische, klaaglijke ‘gemiauw’ dat zowel het mannetje als het vrouwtje het hele jaar laat horen. En
kijk eens naar zijn korte staart, zijn brede gestalte en zijn forse
kop. Bovendien is de buizerd de enige grote roofvogel die, net
als de torenvalk, weleens biddend stil hangt in de lucht. Alleen
stort hij zich niet pardoes bovenop zijn prooi. Nee, hij laat zich
wel als een baksteen naar beneden vallen, maar eenmaal vlak
boven de grond achtervolgt hij het slachtoffer nog een tijdje.
Zo verschillend als het verenpak van de buizerd kan zijn, zo
ook de namen die hem in de loop van de eeuwen werden
toegedicht, zoals hanenschop, muizerd of buis, of weleens
de gier van de Lage Landen. Dat is niet ten onrechte, hij lust
graag een stukje aas, vooral in de lucht lijkt hij heel sterk op
de gieren uit zuidelijke landen. Schijnbaar gewichtloos kan hij
urenlang rondzweven, haast zonder zijn vleugels te bewegen.
Zo trekt hij cirkel na cirkel, in een spiraal steeds hoger en hoger zwierend, tot hij nog maar een klein zwart stipje aan de
heldere hemel is. Een vogelkundige zegt over dit ‘gewichtloos
zweven’: De buizerd is een veel voorkomende roofvogel en
toch een bekoorlijkheid, een poëzie, misschien meer nog dan
het leeuweriklied en de nachtegaalzang! Dát maakt het waard
hem te beschermen, niet de berekening hoeveel muizen en
hoe weinig jonge hazen hij jaarlijks vangt.
Hij is niet de enige die zijn hart verpand heeft aan deze charmante reus. De Franse ornitholoog Buffon vertelt in één van
zijn boeken over een tamme buizerd die hij eens gekend heeft.
Deze behoorde toe aan een bevriende pastoor. De buizerd zat
op tafel toe te kijken wanneer de pastoor at en volgde hem
wanneer deze een ritje te paard maakte. Ook nam de grote
roofvogel zo nu en dan een gezamenlijk bad met de eenden
op het erf. Maar hoe tam deze buizerd ook leek, afgestompt
was hij bepaald niet! Op een keer sloot de pastoor de buizerd
samen met zijn katten op in een grote plantenkas, waarin hij
een vers stuk vlees had neergelegd. De snelste kat ging meteen met de bloederige lap aan de haal, maar kreeg onmiddellijk de buizerd in haar nek. Deze pikte de arme poes net
zolang in haar oren, tot ze het vlees liet vallen. De volgende
kat waagde zijn kans en werd eveneens door de buizerd aangevallen. Tenslotte greep de vogel het vlees en ging ermee op
een plek zitten waar de katten niet konden komen.
Voorts had de buizerd de slechte gewoonte om zonder aanzien des persoons hoofddeksels te jatten. En dan vooral rode
petten! Argeloze voorbijgangers die een rode pet droegen,
wekten zonder het te weten de woede van de tamme buizerd
op. In een geruisloze zweefvlucht wipte hij zo’n pet dan af en
voerde hem mee in zijn machtige klauwen. Zelfs de pruiken
van vooraanstaande dames en notabelen waren niet veilig!
Met een luid en duidelijke ‘schreeuw’ stelde de buizerd zijn
buit vervolgens tentoon in de hoogste boom van een naburig
park.
De ondeugende kuren van deze achttiende-eeuwse buizerd
doen meteen denken aan het nieuwsbericht van enkele jaren
geleden, toen er gemeld werd dat ook een wilde buizerd regelmatig (schijn)aanvallen deed op voorbijgangers en joggers.
Over het hoe en waarom van dit eigenaardig gedrag werden
verschillende meningen voorgelegd door deskundigen op vogelgebied. De joggers zouden te dicht in de buurt van nes-

Vijf zaterdagen zal er gespeeld
worden voor vogels van 410 tot 430
liedjes. Er is een verplichte deelname aan 4 zettingen, waarvan
dan een klassement zal gemaakt
worden.
100 EUR zal er verdeeld worden op
de laatste zaterdagzetting onder de
eerste 15 liefhebbers.
De vooruit wordt naar aanleiding
van ons 60-jarig bestaan opgetrokken van 50 naar 60 EUR.
Drie donderdagavondzettingen op het einde van juni, begin
juli, gaan door voor vogels van 440 tot 450 liedjes. Er is een
verplichte deelname aan de 3 zettingen. 100 EUR zal verdeeld worden op de laatste donderdagzetting onder de eerste
15 deelnemers.
Ook hier wordt de vooruit opgetrokken van 50 naar 60 EUR
naar aanleiding van ons 60-jarig bestaan.
Op de vijf zondagen in de maand augustus zal er gespeeld
worden met een vooruit van 60 EUR en er komt een 2-daagse
zetting met klassement op zaterdag 23 augustus en zondag
24 augustus. Er wordt niet voor een getal gespeeld. 100 EUR
zal er verdeeld worden onder de eerste 15 liefhebbers.
Deze 2-daagse zetting komt tot stand door de medewerking
van dhr. Roger Degrande en de Beiaard Torhout.
Het bestuur

WESTOUTER, KM De Bergvink

Speciale zettingen 2014
In het lokaal ’t Peenhof zijn er woensdagzettingen op 28 mei,
4 en 11 juni en op 21 mei in het bijlokaal Den Hertog (gelegen
langs de baan Westouter-Poperinge). Telkens spelen we om
9 uur.
Op iedere zetting is er 100 EUR vooruit + 1/2 van de inleg en
3/4 prijs. De inleg bedraagt 1,20 EUR.
Voor de winnaars is er een levende bloem en de blootspelers
ontvangen een koekebrood.
Op vrijdag 27 juni om 18.30 u. gaat de Grote Prijs De Bergzangers door, onder de hoede van De Bergvink.
Deze zetting gaat door in de kantine van FC Westouter,
Blauwpoortstraat. Er is parking en een mooi parcours vlakbij.
Er wordt geen inleg gevraagd, er is 200 EUR vooruit en ook
zijn er 2 trofeeën voorzien.
Voor de eerste 100 ingeschrevenen is er een koekebrood, een
zak vinkenmengeling en een pistolet met braadworst voorzien.
Vanaf de 5de is er per 5-tal vinkenmengeling tot uitputting.
Voor de laatste 10 in het klassement en de eerste erbuiten is
er een verrassing voorzien.
Op woensdag 25 juni om 18.30 u. is er zetting in bijlokaal Hof
van Brabant te Westouter (gelegen langs de baan WestouterPoperinge).
Er zijn 2 reeksen van 50 EUR plus 1/2 van de inleg. Ook zijn
er 2 trofeeën voorzien en voor iedereen natura.
Op woensdag 30 juli is er zetting in bijlokaal Sint-Joris te
Reningelst, om 9 uur.
Er is een vooruit van 75 EUR + 1/2 van de inleg. Ook zijn er 2
trofeeën voorzien plus natura. Nadien is er voor iedereen een
belegd broodje of iets dergelijks.
We danken iedereen op voorhand voor zijn/haar aanwezigheid!

WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst

12de Grote Prijs
Bruno Vermeulen
Op donderdag 29 mei 2014 om 9 u. gaat in lokaal Molenhof,
Molenstraat 15 te Wakken, de 12de Grote Prijs Bruno Vermeulen door.
Er is 75 EUR vooruit + de helft van de inleg. Bovendien is er
voor minimum 175 EUR natura.
De prijzen worden verdeeld per 3/4 tal in drie reeksen.
Iedereen ontvangt mooie bloemen bij aanwezigheid, ook buiten de prijzen.
De inschrijving gaat door vanaf 7.30 u. Het terrein is het Hondiuspark.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw aanwezigheid op deze
mooie zetting!

HARELBEKE, KM De Gavervink

25e Grote Prijs
Gilbert Decabooter
Op zaterdag 5 juli 2014 gaat om 17 uur de 25ste vinkenzetting Grote Prijs Gilbert Decabooter door in het lokaal De Tientjes, Tientjesstraat 22 te Harelbeke.
Deze traditionele vinkenzetting is zoals voorgaande jaren de
allerlaatste kampioenschapzetting voor de leden!!
De vooruit is 50 EUR + 20 x 1,30 EUR + 1/2 inleg. Er zijn levende bloemen voorzien waarvan een speciaal bloemstuk per
7-tal. Als extra zijn er gratisprijzen t.w.v. 100 EUR.
Na de zetting wordt er brood en beleg voorzien voor iedere
deelnemer.
De inschrijving vindt plaats in lokaal De Tientjes van 15.30 u.
tot 16.40 u.! Er wordt gespeeld op een gesloten terrein van
het gemeenschapsonderwijs ‘Ter Gavers’, Arendstraat 62 bis,
Harelbeke.
Verleden jaar werden 63 deelnemers genoteerd. Iedereen zag
en genoot dat het ‘goed’ was met uitstekend zomerweer! Bij
deze wordt iedere gedreven vinkenier(ster) terug uitgenodigd
tot deelname!
Graag tot ziens op zaterdag 5 juli 2014 om 17 uur te Harelbeke, in ons vinkenlokaal De Tientjes.
Bestuur KM De Gavervink,
voorzitter Jean Decabooter

Vergaderingen - huldigingen
MERE, De Meerse Vinkeniers

Op zondag 23 maart 2014 is er om 10.30 u. een algemene
ledenvergadering in ons lokaal Hoeksken.
Dagorde:
- Naklanken eetfestijn. - Voorstellen kalender 2014. - Bedelen
ringen 2014. - Afleveren bondslidkaarten 2014. - Allerlei.

EERNEGEM, KM De Vrijgezellen

Op zondag 23 maart 2014 is er om 10 u. een algemene vergadering in ons lokaal De Buuzestove.
Dagorde:
- Afhalen bondskaarten, speelkalenders en kweekringen.

WAARMAARDE, KM De Boomgaardvink

Op zondag 23 maart 2014 is er om 10.30 u. algemene ledenvergadering in ons lokaal ’t Geheim, Oudenaardsesteenweg
371, Waarmaarde.
Dagorde:
- Betalen lidgelden + bondslidkaarten. - Afleveren bondslidkaarten, kalenders en reglementen. - Allerlei.

KUURNE, De Congozangers

Op zondag 23 maart 2014 is er om 10 u. bestuurs- en algemene vergadering, waartoe u vriendelijk doch dringend wordt
uitgenodigd, in ons lokaal Astrid.
Dagorde:
- Uitdelen benodigdheden voor het komende speelseizoen. Bond- en gewestnieuws. - Varia.

GEWEST AALTER

Op vrijdag 21 maart 2014 is er om 19 u. vergadering van de
gewestelijke zangkeurraad, in de gemeentezaal te Vosselare.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Beknopt verslag van
de vergadering van de Officiële Zangkeurraad. - 3. Inwendige
werking gewestelijke zangkeurraad. - 4. Voorstel om op vooraf
bepaalde data te keuren. - 5. Een hapje en een drankje. - 6.
Slotwoord.
Gezien het belang van de vergadering, worden alle keurders
verwacht!

VOSSELARE, KM De Eikzangers

Op zondag 23 maart 2014 is er om 9 u. vergadering in ons
lokaal de gemeentezaal te Vosselare.
Dagorde:
1. Welkomstwoord. - 2. Betaling lidgeld. - 3. Uitreiking bondslidkaarten + speelkalender + inwendige orde. - 4. Toelichting zettingen tellend voor de kampioenschappen. - 5. Gewestzetting
in onze maatschappij op 18 mei, eventuele extra hulp is
welkom. - 6. Gewestfeest op 23 september in Vosselare. - 7.
Bespreking inwendige orde. - 8. Allerlei en goed speelseizoen.

EMELGEM, De Kon. Lustige Zangers

Op zondag 23 maart 2014 is er vanaf 10 u. ledenvergadering
in ons lokaal Quicky, Ingelmunstersestraat 15 te Emelgem
(Izegem).
Dagorde:
- Afhalen bondslidkaarten 2014.
Iedereen is welkom.

RUMBEKE-BEITEM, KM De Goudvink

Op zondag 23 maart 2014 is er om 9.30 u. algemene vergadering in ons lokaal Beythem Statie, Ieperseweg 106, RumbekeBeitem.
Dagorde:
- Uitdelen bondslidkaarten 2014 en ringen. - Inschrijven oude
en nieuwe leden. - Diversen.
Gezien de belangrijkheid van deze vergadering, verwachten
wij u allen op post!

AARSELE, KM Verheugd in de Zang

Op zondag 23 maart 2014 is er vanaf 10 u. ledenvergadering
in het lokaal ’t Dorpshuis.
Dagorde:
- Uitdelen van de bondslidkaarten, speelkalender en loten van
de steunactie.
Het bestuur komt samen om 9.30 u.

DESSELGEM, KM De Luchtzangers

Op zondag 23 maart 2014 is er om 10 u. algemene vergadering in ons lokaal ’t Straetje zonder ende, Nieuwstraat 212 te
Desselgem.
Dagorde:
- Uitdelen bondslidkaarten, kweekringen, kalenders en drukwerk.
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We rekenen op een voltallige opkomst zodat iedereen in orde
is om het nieuwe seizoen aan te vatten.

GELUWE, KM Jong Maar Moedig

Op zondag 23 maart 2014 is er om 9.30 u. ledenvergadering.
Dagorde:
- Uitdelen bondslidkaarten. - Uitdelen kweekringen. - Uitdelen
kalenders en affiches. - Uitdelen inschrijvingsbriefjes. Kasverslag 2013. - Allerlei.

Op zondag 23 maart 2014 is er om 10 u. onze derde ledenvergadering in ons lokaal Berkenhof.
Dagorde:
- Afhalen bondslidkaarten. - Uitleg speelkalender gewest en
JMM Geluwe. - Uitleg data kampioentitels. - Afhalen kweekringen. - Afrekening kaarten conservenkaarting.
Beste vrienden, gezien de belangrijkheid van deze vergadering verwachten we deze dag al onze leden.

OUTER, De Lebeekse Vink

KNESSELARE, De Dappere Zangers

MENEN, KM De Vrije Vinkeniers

Op zondag 23 maart 2014 is er om 10 u. een vergadering in
lokaal De Spits.
Dagorde:
- Afhalen bondslidkaarten.

KUURNE, De Molenzangers

Op zaterdag 22 maart 2014 is er om 17.30 u. bestuursvergadering en om 18 u. de laatste algemene ledenvergadering
voor de start van het nieuwe vinkenseizoen, in ons lokaal Het
Katje, Brugsesteenweg 100 te Kuurne. Dit wordt gevolgd door
ons breughelfestijn.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Bespreking speelkalender seizoen 2014.
- Afhalen aangevraagde kweekringen. - Afhalen bondslidkaarten. - Uitdelen speelkalender 2014 en inschrijvingsbriefjes. Bonds- en gewestelijk nieuws. - Varia.
Daarna is er ons breughelmaal gevolgd door een gezellig samenzijn. We hopen op een talrijke opkomst en wensen jullie
een gezellige avond toe.

ZULTE, KM De Verenigde Vrienden

Op zondag 23 maart 2014 is er om 10 u. algemene ledenvergadering in lokaal Calypso, Statiestraat 78, Zulte.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Uitdelen aangevraagde
bondslidkaarten en kalender. - Verspelen kampioentitels de
zondagvoormiddag. - Kleine kampioen donderdagvoormiddag. - Uitreiken aangevraagde kweekringen. - Allerlei aangaande het nieuwe seizoen.
Wij verwachten u talrijk op deze laatste vergadering voor het
nieuwe seizoen.

OEKENE, KM Vlug en Vrij

Op zondag 23 maart 2014 is er om 9.30 u. algemene vergadering voor alle leden, in ons lokaal De Wandeling, St.E.Winkelsestraat, Oekene.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door onze voorzitter Franky. - 2. Verslag van
onze kaarting van 22 + 23 februari ll. door Ronny. - 3. Verslag
van de laatst gehouden gewestvergadering. - 4. Laatste richtlijnen voor het aanstaande speelseizoen. - 5. Reglement voor
het verspelen van koning en kampioen bij onze maatschappij
voor 2014, door Patrick. - 6. Afhalen en betalen van de aangevraagde bondslidkaarten voor 2014.
Voor deze belangrijke vergadering, beste leden, wees allen
vroeg op post, waarvoor dank bij voorbaat.

RONSE, De Hospitaalvink

Op zondag 23 maart 2014 is er om 10 u. stipt de laatste algemene ledenvergadering voor het speelseizoen, in het lokaal.
Dagorde:
- Verslag Algemene Vergadering. - Koning- en kampioenschap
2014. - Verdeling bondslidkaarten 2014. - Komend speelseizoen.
Wij hopen dat alle leden stipt op deze vergadering zullen aanwezig zijn.

GEWEST TORHOUT

Op zondag 23 maart 2014 is er om 9.30 u. stipt gewestvergadering in ons lokaal ’t Paviljoentje, Don Bosco te Torhout.
Dagorde:
- Openingswoord door de voorzitter. - Verslag en bespreking
Algemene Vergadering. - Uitdelen kweekringen en drukwerk.
- Bedrag bijdrage lidgeld A.Vi.Bo. - Ondertekenen aangepast
gewestreglement. - Binnenbrengen kalender. - Binnenbrengen
reglement inwendige orde maatschappijen. - Binnenbrengen
ondertekend formulier kasverslag. - Binnenbrengen lijsten
bondslidkaarten. - Binnenbrengen formulier maatschappijen.
- Jaarlijkse foto. - Rondvraag.
We verwachten iedere afgevaardigde uit het gewest op de
vergadering!

EERNEGEM, KM Recht en Eerlijk

Op zondag 23 maart 2014 is er om 10.30 u. een algemene
vergadering in het lokaal voetbalkantine SK Eernegem.
Dagorde:
- Bespreking van het nieuwe speelseizoen. - Bespreken van
inwendige orde. - Bedelen van bondslidkaarten en speelkalender.
Het bestuur hoopt op ieders aanwezigheid!

GEWEST GISTEL

Op vrijdagavond 21 maart 2014 is er om 20 u. een gewestvergadering bij KM De Sint-Antoniusvink Zerkegem, in hun lokaal
Les Tzars De Linde, Vedastusstraat 65 te Zerkegem.
Dagorde:
1. Goedkeuring vorig verslag. - 2. Binnenbrengen lijst afgeleverde bondslidkaarten. - 3. Binnenbrengen drie speelkalenders. - 4. Binnenbrengen twee inwendige ordes, indien
gewijzigd. - 5. Uitbetalen bondsprijzen. - 6. Betalen 2 EUR
per lid volgens ledenlijst. - 7. Uitdelen gewestkalender. - 8.
Betalen gewestzetting voor de inrichtende maatschappij. - 9.
Ondertekenen bondslidkaarten van dubbelzangers, officieel
en gewestelijk gekeurde vogels. - 10. Afgeven kweeklijsten
2014, terug binnen te brengen de eerste vergadering na het
speelseizoen. - 11. Uitleg Algemene Vergadering. - 12. Varia.
Hopelijk kunnen we jullie verwelkomen op deze laatste vergadering voor aanvang van het speelseizoen!

AVELGEM, De Moedige Zangers

Op zondag 23 maart 2014 is er om 10 u. algemene vergadering in ons lokaal De Waterhoek, Kapellekouter 1.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Betalen lidgeld indien dit nog niet vereffend is. - 3. Uitreiken van de bondslidkaarten. - 4. Speelkalender 2014 en lijst eigen zettingen. - 5.
Proefzetting. - 6. Verspelen van kampioenschap en koningschap. - 7. Nabespreking Algemene Vergadering. - 8. Allerlei.

Op zondag 23 maart 2014 is er om 10 u. algemene ledenvergadering in het lokaal De Boltent, Urselseweg 112 te
Knesselare.
Dagorde:
1. Verwelkoming door het bestuur. - 2. Afhalen bondslidkaarten. - 3. Afhalen speelkalender en reglement. - 4. Afhalen
kweekringen. - 5. Allerlei.
Gezien het speelseizoen voor de deur staat, verwachten wij
alle liefhebbers!

ANZEGEM, KM De Statiezangers

Op zondag 23 maart 2014 is er om 9.30 u. vergadering in
lokaal De Sportduif, Dorpsplein 13 te Anzegem.
Dagorde:
- Uitdelen en vereffenen van aangevraagde kweekringen. Uitdelen aangevraagde bondslidkaarten, gewestkalender, kalender lokaal en inschrijvingsbriefjes.
We hopen op uw aanwezigheid en wensen u nu reeds een
succesvol speelseizoen.

EVERGEM, De Straatzangers

Op zondag 23 maart 2014 is er om 9 u. vergadering voor het
bestuur en om 9.30 u. voor de leden in ons lokaal ’t Kruisken.
Dagorde:
- Verdelen bondslidkaarten. - Betalen lidgeld. - Verslag afgelopen gewestvergadering. - Kampioenschap van OostVlaanderen. - Bespreking van het etentje (april). - Varia.

DENDERHOUTEM, De Meivink

Op zondag 23 maart 2014 is er om 10 u. bestuursvergadering en om 10.30 u. ledenvergadering in ons lokaal Rialto,
Terlinden.
Dagorde:
- Verdeling speelkalenders. - Verdeling intern reglement. Afhalen lidkaarten. - Taken seizoen 2014. - Binnenbrengen
aanvragen kweekringen 2014. - Allerlei.

HERDERSEM, KM Het Lustig Vinkje

Op zondag 23 maart 2014 is er om 10 u. onze laatste vergadering voor het nieuwe seizoen, in ons lokaal ’t Korfken, Grote
Baan 50, Herdersem.
Dagorde:
- Afleveren ringen. - Afleveren bondslidkaarten. - Definitieve
kalender. - Bespreking taken op wedstrijd. - Sponsors. - Allerlei.

ANZEGEM, De Dorpszangers

Op zaterdag 22 maart 2014 is er om 9.30 u. de laatste vergadering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, in ons lokaal
De Speldoorn.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Uitdelen speelkalender. - Uitdelen ringen.
- Uitdelen bondslidkaarten. - Allerlei en elk zijn zeg.

ERPE, KM De Dorpzanger

Op zondag 23 maart 2014 is er om 10 u. algemene vergadering, waartoe ik u allen uitnodig.
Dagorde:
- Bedeling bondslidkaarten. - Bedeling aangevraagde
kweekringen. - Kalender. - Allerlei.

Gildeleven
APPELTERRE, De Tabakvink

Op zaterdag 22 maart van 18 u. tot 21.30 u. en op zondag 23
maart 2014 van 11.30 u. tot 15 u., gaat ons jaarlijks eetfestijn
door in zaal Pax (achter de kerk) te Appelterre.
Op het menu, keuze uit: - varkensgebraad met natuursaus; rundstong in maderasaus; - zalm op Normandische wijze.
Dit is te verkrijgen aan 15 EUR (kinderen 9 EUR).
Iedereen is welkom!

TORHOUT, De Vrije Vinkeniers

Op vrijdag 21 maart 2014 gaat vanaf 18 u. de 35ste grote
patékaarting door, t.v.v. onze maatschappij, in lokaal Sparrenhove, Goede Herder, Zwevezelestraat.
Drank is niet verplicht. De inleg bedraagt 1,50 EUR.

EMELGEM, De Kon. Lustige Zangers

Op zaterdag 22 maart vanaf 18 u. en op zondag 23 maart
2014 vanaf 10 u. tot 13 u., gaat een groentekaarting door t.v.v.
onze maatschappij, in ons lokaal Quicky, Ingelmunstersestraat 15, Emelgem (Izegem).
Iedereen is welkom!

SCHENDELBEKE, De Industrievink

Dank aan alle aanwezigen, helpende handen en sponsors
voor het zeer geslaagde jaarlijkse eetfestijn.
De winnaars van onze steunactie zijn: 1. Jasmine Van Wymeersch - 2. Guy Derijcke - 3. Patrick Van Boterdael - 4. Eric
Van De Maele.
Aan allen bedankt en hopelijk tot volgend jaar!!
Het bestuur

HARELBEKE, De Moedige Zangers

Uitslag steunactie kaarting weekend van 21, 22 en 23
februari 2014
Winnende nummers:
107 225 731 1050 1280
Het bestuur

ASPER, KM De Moedige Zangers

Uitslag steunactie eetfestijn van 9 maart 2014
1. 5291
2. 5964
3. 5640
4. 6024
5. 5001
Prijzen af te halen in lokaal Nova, Steenweg 82 te Asper, tot
30 april 2014 (donderdag = sluitingsdag).

SINT-BAAFS-VIJVE, KM De Kapellezangers

Uitslag steunactie kaarting van 7 en 8 maart
1. 120
2. 183
3. 240
4.
94
5.
56
6. 246
7.
85
8. 288
9. 123
10. 124
11. 291
12. 363
13.
42
14. 187
15. 358
16. 368
17. 241
18. 350
19. 346
20. 280
21. 238
22. 209
23. 126
24. 290
25. 243
26.
16
27.
75
28. 195
29.
69
30. 364
31. 312
32. 113
33. 283
34. 314
35. 333
36. 174
37. 214
38.
71
39. 212
40. 376
41. 147
42. 329
43. 239
44. 213
45. 163
46. 199
De te schatten hesp woog 4,260 kg.
Prijzen af te halen bij Frans Lareu, Loverstraat 41, Sint-BaafsVijve, tot 14 dagen na het verschijnen in het A.Vi.Bo.-blad.
De Kapellezangers danken u voor uw steun!

ZULTE, KM De Verenigde Vrienden

Uitslag steunactie van zondag 9 maart 2014
1. 3242
2. 1068
3. 1255
4. 2749
5. 3194
6. 1025
7. 1879
8. 2476
9. 1471
10. 1770
11. 1165
12. 2318
13. 2858
14. 3340
15. 1214
16. 1353
17. 1951
18. 1561
19. 2690
20. 2051
21. 2176
22. 2325
23. 1997
24. 1659
25. 1724
Reservenummer: 1037
Prijzen af te halen bij Hubert Christiaens, Nachtegaalstraat
87, Zulte, en dit tot en met 10 april 2014.
Het bestuur dankt u voor uw steun!

GEWEST KOMEN

Verslag gewestvergadering van 6 maart 2014
De vergadering werd geopend met een klein moment van
stilte ter nagedachtenis van overleden familieleden van vinkeniers, namelijk de vrouw van Maurice Carrein en de schoonmoeder van Chris Ghesquiere.
Vervolgens heette de voorzitter iedereen welkom en hij wenste iedereen een goed speelseizoen toe.
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen en
goedgekeurd. De financiële toestand kwam daarna ter sprake.
De gewestkas werd voor akkoord ondertekend.
In het administratieve gedeelte werden certificaten bijlokalen,
zettingformulieren, klasseringtabellen, uitslagformulieren, omslagen en inschrijvingsbriefjes aan iedere maatschappij overgemaakt en door deze vereffend.
De aangevraagde kweekringen werden eveneens door de gewestleider uitgedeeld.
Het onderwerp ‘paspoorten’ werd kort afgehandeld. Wegens
diefstal van een portefeuille dient één nieuw paspoort aangevraagd te worden.
De kalenders 2014 werden aan de maatschappijen uitgedeeld
en door de sponsorende maatschappijen vereffend. Dank aan
hen die instaan voor het bekomen van deze kalenders.
Volgend punt was het verslag van de Algemene Vergadering.
Er werd input gegeven door allen die aanwezig waren en dit
werd kort besproken door de aanwezigen. Voor het volledige
verslag verwijzen we naar het A.Vi.Bo.-blad waar alles in detail beschreven werd.
De 2 euro te betalen door elk lid, werd door de maatschappijen vereffend op 16/02/2014 bij het overmaken van de hoklijsten.
Op de agenda stond ook een punt ‘intenties zangkeurders’.
Kort samengevat komt het hierop neer: - Enkel goede zang
mag getekend worden. Dit betekent eerst luisteren naar het
gezang van de vogel. - Daarna een gesprek met de liefhebber
zodat deze eventueel spontaan zijn bondslidkaart aflevert. Zangkeurders moeten soms zelf meer initiatief nemen: tonen
aan de liefhebber dat er binnen het gewest iets gedaan wordt;
op deze wijze tonen dat het serieus gedaan wordt (niet met
achterklap); en tijdig keuren (niet wachten tot het einde van
het seizoen).
De aangepaste gewestreglementen werden verspreid en één
exemplaar werd afgetekend om opgestuurd te worden naar
het A.Vi.Bo.-bestuur te Kuurne.
Varia: - Na het punt ‘intenties zangkeurders’ kwam, zoals verwacht en zoals op iedere gewestvergadering als er over zangkeurders gesproken wordt, een discussie naar boven over
oude gevallen waarbij er door de vingers zou gekeken zijn of
onterecht afgekeurd werd. - Bezoek aan de gewesten (voor
ons was dit 26/01/2014): antwoord op een gestelde vraag van
binnen het gewest: A.Vi.Bo. is alleen verantwoordelijk voor de
door hen afgeleverde ringen. Vinkenliefhebbers wonende in
Wallonië mogen met de door hen bekomen ringen bij Waalse
federaties spelen in Vlaanderen. Ook mogen deze liefhebbers
spelen met vinken met een A.Vi.Bo.-ring (voorbeeld: een aangekochte vogel bij een Vlaams lid met een A.Vi.Bo.-ring).
De vergadering werd afgesloten met het bepalen van de datum en plaats van de volgende vergadering.
De schrijver, F. Keersebilck

GEWEST KORTRIJK

Verslag gewestvergadering van 8 maart 2014
Na de gebruikelijke vergadering voor het gewestbestuur werd
de vergadering voor de afgevaardigden geopend met een welkomstwoord door Stefaan. Vervolgens werd overgegaan tot
het appel der maatschappijen; iedereen was aanwezig.
Na het lezen van het verslag van de vorige vergadering werden de ringen voor de kweek, rondeprijzen, zettingformulieren, enz. uitgedeeld.
Wanneer dit alles geregeld en betaald was, werden de bondslidkaarten van de dubbelzangers binnengevraagd om te onderlijnen.
De kalenders van de verschillende maatschappijen werden
uitgedeeld. De datum voor het aanvragen van ringen voor de
tweede ronde is uiterlijk 1 mei, 15 juni voor de derde ronde, dit
moet binnengebracht worden bij de gewestleider.
Eind augustus is er een vergadering voorzien om te betalen
voor het gewestfeest op 13 september 2014.
De vergadering werd afgesloten, er werd ons een goed seizoen, veel liedjes en een goede kweek toegewenst, alsook
een goede verstandhouding onder de vinkeniers.
E. Vynckier

GEWEST BRUGGE

Verslag vergadering van zondag 9 maart 2014
Deze vergadering werd door onze gewestleider stipt om 9.30
u. geopend. We konden ons verheugen op een ruime belangstelling.
Het verslag van februari werd voorgelezen en goedgekeurd.
Vervolgens gaf Martin uitleg over het ledenbestand in ons gewest dat jammer genoeg elk jaar vermindert.
(zie vervolg blz. 8)
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(vervolg van blz. 7)

Sedert 2011 is het ledenbestand met ongeveer 10% verminderd, voor 2014 komt dit op 282 leden. Wat het vinkenbestand
in ons gewest betreft, kunnen we spreken van een zekere
constante, namelijk voor 2014 spreken we van 2423 vinken.
Onze gewestleider hield een vurig pleidooi opdat de vinkeniers zich zouden abonneren op ons A.Vi.Bo.-blad en zodoende ook mee te doen voor de bondsprijzen.
De tweede bestelling van vinkenringen werd opgenomen.
Dan werd de Algemene Vergadering van 2 maart in Waregem
besproken. Hij drukte de wens uit dat men, bij het verschijnen
van dit verslag in ons A.Vi.Bo.-blad, de tijd zou nemen om dit
eens grondig na te lezen.
De bestelde drukwerken werden uitgedeeld.
Ons gewestfeest van 31 augustus werd besproken en Martin
drukte de wens uit dat men terug, zoals in het verleden, zou
mogen rekenen op een ruime belangstelling van onze vinkeniers.
Op 22 maart zullen we onze overleden vinkeniers gedenken
in de mis te Dentergem.
De datum voor de volgende vergadering werd vastgelegd.
Iedereen werd een veilige thuiskomst gewenst, en ook een
schitterend speelseizoen, dit liefst zonder problemen.
Gewestschrijver, mevr. L. De Clercq

GEWEST AVELGEM

Verslag vergadering van 9 maart 2014
De laatste vergadering voor het nieuwe speelseizoen ging
door bij De Kon. Morgenzang Heestert in lokaal De Waterhoek. Met een stralende lentezon kon de gewestleider iedereen verwelkomen.
Hij had wel een dubbele taak, naast gewestleider moest hij
ook zijn eigen maatschappij, De Vlaamse Zangers Moen, vertegenwoordigen. De afgevaardigde uit Moen kon niet aanwezig zijn en ook de vervanger moest forfait geven.
Over het verslag van de vorige vergaderingen waren er geen
opmerkingen.
Het eerste punt op de agenda was het afgeven van lijsten
bondslidkaarten en het uitdelen van aangevraagde drukwerken en ringen. Ook de rekeningen werden gepresenteerd met
de vraag binnen de 14 dagen het bedrag over te schrijven op
de gewestrekening.
Inventarissen: vanaf volgend jaar moeten deze door de leden
niet meer volledig uitgeschreven worden. Het volstaat ieder
lid een uitprint te geven van zijn ingediende inventaris. Hierop
kan hij de wijzigingen in de loop van het jaar noteren (geruilde,
gekochte, verkochte, ontsnapte en overleden vogels, nieuwe
eigen kwekelingen). In de loop van januari volgend jaar worden de aanpassingen in het admin-programma opgeslagen,
alles wordt in het dubbel uitgeprint. Eén exemplaar voor het
lid en één dient door hem te worden ondertekend. De ondertekende exemplaren worden dan per maatschappij gebundeld
en gaan via de gewestleider naar het secretariaat in Kuurne.
Het aangepaste gewestreglement werd goedgekeurd en verschijnt in dit blad. Enige wijziging: het clubkampioenschap
wordt verspeeld op de tweede zondag van de maanden mei,
juni en juli.
Voor de jaarlijkse gewestbarbecue, met aansluitend zetting
enkel voor leden van het gewest, werd geopteerd dezelfde
traiteur als voorgaande jaren aan te spreken. Voor het gewestfeest in september wordt naar een andere uitgekeken. Wie dit
zal zijn, is nog niet bepaald. Maatschappijen kunnen iemand
voorstellen aan de gewestleider, dit tot eind mei.
De gewestleider stipte ook nog enkele reglementen aan nu
het nieuwe seizoen nakende is. Een uur spelen is de regel,
enkel afwijken als de weersomstandigheden echt geen uur
spel toelaten. Tekenaars moeten minimum een half uur bij de
vogel blijven en kunnen niet weggaan zonder toelating van de

eigenaar. Het inschrijven en geven van regelnummers dient zo
eerlijk mogelijk te gebeuren. Medewerking van de liefhebbers
is hier onontbeerlijk.
Naar jaarlijkse gewoonte werd door iedere maatschappij een
kleine vergoeding gegeven aan de gewestleider. Dit voor de
vele telefoons en kilometers die zijn taak meebrengen. Dat hij
hiermee in de eerste plaats een rondje geeft, zijn we ook al
gewoon.
Bij de varia kwam slechts één punt aan bod: Hoe zit dat nu met
de afstand tot de kooi bij het tekenen? Het antwoord is duidelijk: 60 cm afstand tot de kooi. Maar vanaf welk lichaamsdeel?
Uw oor, uw handen die de lat vasthouden of uw teentoppen?
Die 60 cm zijn inderdaad voor eigen interpretatie vatbaar.
Gewestsecretaris, I. Beunens

GEWEST WAKKEN

Verslag gewestvergadering van 9 maart 2014
Deze vergadering ging door in lokaal De Vlasbloem te Gottem.
Met een hart als een koekebrood kon onze gewestleider op
deze laatste vergadering voor het speelseizoen de voltallige
gewestraad verwelkomen.
Het binnenbrengen van de ledenlijsten plus 2 euro per lid was
geen probleem. Deze bijdrage zal zo spoedig mogelijk naar
het secretariaat overgebracht worden.
Dan volgde de bespreking van de vergadering te Waregem.
De gewestleider was zeer tevreden over de opkomst. Hij
dankte dan ook iedereen voor hun begrip om daar sportief
aanwezig te zijn met 17 vrienden vinkeniers, bestuursleden
en vrienden.
Het afhalen van de drukwerken verliep vlot en alles werd dan
ook vlot vereffend. Ook de eigenkweekringen werden in ontvangst genomen. Eveneens gebeurde de uitbetaling van de
Ronde.
De aanwezigheid voor de H. Mis te Dentergem werd ook
nauwkeurig nagezien en onze vaandeldragers willen daar zeker aanwezig zijn.
Dan volgde het kasverslag. Zoals gewoonlijk was er geen enkele opmerking, het kan niet beter zijn.
Tijdens het punt elk zijn zeg ging het al meer over het komende speelseizoen.
Heel tevreden kon de gewestleider iedereen bedanken voor
ieders sportieve medewerking tijdens onze vriendelijk verlopen gewestvergaderingen. Allen werden bedankt voor hun
volle inzet, hun sport zeker ten goede komend, en ze werden
het beste voor het speelseizoen gewenst.
D. Schelstraete
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- GEWEST GISTEL, gewestelijke zangkeurder José Vermeersch.
- SLEIDINGE, KM De Lindezangers, Eric Lammens, broer van
trouw spelend lid Robert Lammens.
- ZINGEM, KM De Scheldevink, grootmoeder en overgrootmoeder van spelende leden Louis en Nathalie Baecke-Duprez.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- APPELTERRE, De Tabakvink, spelende leden William
Frederick, Kamiel Steppe en Pedro Anckaert.
- DE PINTE, De Zingende Pintenierkes, trouw lid Mariette De
Clercq.
- DESSELGEM, KM De Luchtzangers, alle zieke leden en familie.
- WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst, trouw spelend lid Luc
Berlez, echtgenoot van trouw spelend lid Diana Claeys en vader van trouw spelend lid Maika Berlez.
- MERE, De Meerse Vinkeniers, Frederick Williams.
- ASPER, KM De Moedige Zangers, trouwe leden Livine
Laurier en Carine Naessens, tevens gewestleidster.
- HEESTERT, De Kon. Morgenzang, spelend lid Roger
Maertens.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- STADEN, KM De Frontvink, Merel, kindje van trouw spelende leden Wouter Deketelare en Stefanie Misplon.
ZIJ VIERDEN HUN 50e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- STADEN, KM De Frontvink, trouw spelend lid Willy Weyne.
ZIJ GING MET PENSIOEN...
- DE PINTE, De Zingende Pintenierkes, Sonia Eeckhautte,
echtgenote van trouw lid en gewestleider Lucien De Ruysscher.

Werkvergadering
Kampioenschap van België
2014
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Zoekertjes en Advertenties

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- GELUVELD, KM De Blauwbekken, Marie-Thérèse
Descamps, schoonmoeder van voorzitter Dirk Dewitte.
- HOUTHULST, KM De Sint-Omerzangers, Maria Flyps,
schoonmoeder van trouw spelend lid Marnik Debecker.
- APPELTERRE, De Tabakvink, Willy Du Four, broer van spelend lid Polidoor Du Four.
- STADEN, KM De Frontvink, Andreas Condé, vader van trouw
spelend lid en bestuurslid Ronny Condé.
- WONTERGEM, KM Immer Geduld, Martine Vande Walle,
echtgenote van spelend lid Jonny Tack.
- DESSELGEM, KM De Luchtzangers, Noël Delchambre,
schoonvader van spelend lid Jozef Vanassche en grootvader
van spelend lid Bjorn Derhore.
- EERNEGEM, KM Recht en Eerlijk, oud-voorzitter, zangkeurder en trouw spelend lid José Vermeersch.

Beste vrienden vinkeniers, bij deze wil ik jullie allemaal uitnodigen, allen die meewerken als vrijwilliger aan het Kampioenschap van België, tot onze eerste werkvergadering die doorgaat in zaal Caracas. Dit is op de weg van Langemark naar
Boezinge, in de Boezingestraat 115 te Langemark, op vrijdag 28 maart om 19.30 u.
Ook zou ik willen vragen aan diegenen die aanwezig zouden
zijn, om mij vooraf een seintje te willen geven. Zo kunnen we
weten hoeveel broodjes er moeten bereid worden. Alvast bedankt daarvoor.
Graag wil ik de mensen die wekelijks bij mij thuis komen naar
de vergaderingen, om alles bij te houden, danken. Heel speciaal voor Marc Fieuw een woordje van dank, voor al dat werk
dat hij gedaan heeft, het bijhouden van de reclame en de verkoop van de klevers, de reclame doorsturen naar Benny, die
ze dan op zijn beurt doorgestuurd heeft naar de drukker. Dank
aan al de mensen die wekelijks op toer gingen om de klevers
aan de man te brengen. Ook aan hen die op toer gingen om
reclame op te halen voor onze affiches, een woordje van dank.
U ziet, beste vrienden, dat het veel werk vraagt om alles in
goede banen te leiden, o.a. door de vele brieven die men moet
schrijven aan de stad en gemeenten om de nodige formulieren
te krijgen en om de weg te mogen afsluiten.
Tevens wil ik jullie meegeven dat de tweede werkvergadering
zal doorgaan op vrijdag 30 mei om 19.30 u., eveneens in zaal
Caracas.
Mij rest nog u te bedanken voor uw medewerking en tot op de
vergadering in Langemark!
P.S.: Mensen die zich geroepen voelen om aan het Kampioenschap van België Vlaamse vinkenzang mee te werken, maar
bij toeval geen uitnodiging ontvangen hebben, kunnen contact
opnemen met de coördinator Raphaël Claeys, dit liefst zo vlug
mogelijk.
Hoofdverantwoordelijke Raphaël Claeys
057/20 15 36
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Kampioenschap van België
2014

Het gewest Ieper telt vijf maatschappijen – de inrichters van het
Belgisch Kampioenschap 2014 – waaronder de maatschappij
KM De Poelvink die in de gemeente Poelkapelle gevestigd is.
De eerste zetting van De Poelvink ging door in 1938, maar
pas in 1939 werd deze vereniging officieel opgericht.
Na dit artikel gelezen te hebben, zal het duidelijker geworden
zijn hoe de naam ‘Poelvink’ zou zijn ontstaan.
Voor ‘Den Grooten Oorloge’
Te midden van poelen is het dorp in de 12de eeuw als kapelnederzetting ontstaan en dat is lange tijd zo gebleven.
Ook na de totale ontvolking door de godsdienstoorlogen en de
herbevolking in de 16de-17de eeuw, zelfs na de bevolkingsexplosie van de 18de eeuw, bezat men twee kapelaans maar
nog altijd geen pastoor. Het was geen kerkdorp dat, zoals het
meestal ging, om relevante redenen spontaan ontstaat en
aangroeit: om de vruchtbare grond of om een bevaarbare waterloop of een wegenkruising.
Niets daarvan te Poelkapelle. We kunnen zelfs beweren dat
een dorp daar normaliter niet had moeten bestaan. Wie zou er
gaan wonen tussen moerassen, langs het eenzaamste, moeilijkste en gevaarlijke traject van de handelsweg Brugge-IeperRijsel? Die weg liep er rakelings langs de zuidkant van het
dichte en woeste Houthulstwoud, dat toen nog talrijke plassen
en vijvers telde! Van Brugge tot Stadenberg loop je nog over
hoogtes. Maar dan daal je plots in snel tempo, 30 meter over 3
kilometer, een dalkom in, het begin van het stroomgebied van
de IJzer. Omdat het verval zo gering wordt, hoopt het water
zich op en moerassen en poelen ontstaan.
De ‘poel’ in de naam Poelkapelle is terecht, evenals de vele
verdwenen en bestaande plaatsnamen met ‘meers’ en ‘kwelle’. Zo staat op de meeste kaarten tot in de 18de eeuw ‘Capelle ten Poele’ aangegeven.
Onbekend toen het bestond
Eigenlijk is er niet zoveel verschil tussen het wedervaren van
de gemeente Poelkapelle en dit van andere dorpen uit de oostelijke Salient.
Het dorp en zijn naam waren niet zo bekend, wellicht zelfs
onderschat wegens het achtervoegsel ‘kapelle’. Het was tot
1904 geen zelfstandige gemeente, hoewel het gemiddeld
2000 inwoners bezat. De betekenis van de naam: “een kapel
in de moerassen”, al dan niet gierig klinkend door streekgenoten, was in 1914 voor Engelsen, Fransen en Duitsers geen
punt. Hoewel zij aan den lijve ondervonden hebben wat leven
‘in de poelen’ voorstelt. Voor hen is het dorp in hun dagboeken
en regimentsgeschiedenis kortweg een dierbare plaats.
Bekend toen het niet meer bestond!
Het dorp werd pas in West-Europa bekend door de Eerste
Wereldoorlog, toen het niet meer bestond. Er waren vanzelfsprekend nog dorpen in dat geval, maar van al degene die in
de Salient werden verwoest, was Poelkapelle er volgens oorlogsfoto’s het ergst aan toe. Een aanpalende gemeente Passendale (Tyne Cot Cemetery) is beruchter maar daar stonden
nog drie stenen op elkaar, in Poelkapelle geen enkele. Daar
lag er vanaf 1917 alleen nog steengruis en roodkleurige modder. Het dorp bestond eenvoudig niet meer, het was in 1918
onzichtbaar en onvindbaar. Het was tot zijn oorspronkelijke
oerstaat van voor de kapel teruggekeerd: ten poele.
Volkomen gewijzigd
Reeds in 1919 werd er werk gemaakt om het dorp te doen
herrijzen. Het werd een volkomen gewijzigd dorp. Eerst had
men gedacht om de nieuwe kern dichter bij het station her op
te bouwen. Tenslotte werd onder druk van de vorige eigenaars
toch weer de hoger gelegen oost-westrichel gekozen.
Het kreeg een totaal ander uitzicht, meer open, meer naar de
wens van een vernieuwde bevolking die verruimende ideeën
en woordenschat had, in het buitenland opgedaan. De nieuwe
kerk werd groots opgevat, het mocht geen ‘kapelle’ meer zijn.
(zie vervolg blz. 3)

Editoriaal
Na alle overvloedige nattigheid van januari en februari konden we eindelijk genieten van een langere droge periode.
En het bleef niet alleen maar droog; wolkenvelden schoven ons laatste weken steevast voorbij dankzij een aantal
onze streken overvleugelende hogedrukwiggen. Gevolg was dat een resem zonovergoten en lentewarme dagen laatste
winterweken best aangenaam deden aanvoelen. Terrasjesweer kortom, en genieters zullen het geweten hebben: wat
is aangenamer dan met de zon in de ogen en in goed gezelschap te kunnen nippen aan een vol glas heerlijk smakend
gerstenat? Ik moet me intomen of schenk me er nu eentje vol…
Vorig editoriaal schreef ik al over die haastig wijzigende natuur; verandering zette zich laatste weken gedecideerd
door. Op 9 maart al hoorde ik eerste tjiftjaf met bravoure zijn karakteristieke geluid in mijn struweel uitschreeuwen.
Ruim drie weken vroeger dan vorig jaar zag ik hem tussen de twijgen van mijn appelaar ‘Reinette’ zijn kostje
bij elkaar scharrelen. Slanke en energieke verschijning die ongetwijfeld toch wel even moest bekomen van die
gevaarvolle terugreis uit zuidelijk Europa of zelfs noordelijk Afrika. Wat een prestatie van zo’n pluimgewicht onder
onze broedvogels!
Al even verrassend was het boven water komen – half maart al! – van een rist groene kikkers in mijn vijver. Uit het
water geklommen, schurkten ze zich met zijn drieën, op één kluitje, tegen een warmte opvangende, grote rolkei –
ooit meegesleurd van een reis aan de Bretoense kust. In vroegere jeugdiger tijden verschenen dergelijke kwakers – bij
mijn weten toch – pas eind april, begin mei! Lijkt dan toch iets aan de hand met het klimaat?
Rakker koolmees is ook al naarstig aan de bouw van zijn nest bezig. Een nestkast die ik inderhaast wilde controleren,
bleek al volgestouwd met droge halmen en pakken mos! Ik heb het geweten: alarmkreten van boze bewoner in
belendende, schier bloeiende magnolia deden mij snel de wijk kiezen.
Eerste tortelkuiken blijkt ook al aardig uit de kluiten gewassen, hoog in bladschietende treurwilg.
Het gaat met een rotvaart vooruit!
Twee weken geleden hoorde en zag ik, naar aanleiding van de boekenweek, schrijver-journalist en reisverslaggever
Patrick Lagrou de verandering in de natuur met beeldmateriaal belichten. Plaatsen die hij als prille twintiger bezocht
– nu is hij er zestig – zijn onvoorstelbaar dramatisch veranderd: vroegere, natte gebieden in Zuid-Amerika staan er
vandaag troosteloos droog en dor bij, gletsjers in Canada zijn met de helft geslonken, de Kilimanjaro in Tanzania
(Oost-Afrikaans hoogland) is zijn sneeuwkap zo goed als verloren, paradijselijke eilanden in de Stille Oceaan die
voorheen blanke zandstranden tentoonstelden, zijn vandaag verworden tot desolate en door aanhoudende zware
stormen en stijgend waterpeil vernielde, onleefbare lappen woest land. En zo ging hij maar door… Menselijke
activiteit van laatste eeuwen zorgde en zorgt ongetwijfeld voor een dramatische wending in het leefmilieu! En… we
zullen het geweten hebben…
Wat mij betreft kan niet snel genoeg ingegrepen worden. Maar zoals het er altijd aan toe gaat; rijke, sterk ontwikkelende
landen en industriële giganten vinden buitenmatige winstmarge en overdreven comfort oneindig veel belangrijker
dan ons milieu. Portefeuilles en bankrekeningen bepalen sinds lang – ‘no matter what!’ – te volgen ideeëngoed! Men
zou voorwaar het respect in de mens beginnen verliezen. En laat de politiek, in aanloop naar volgende verkiezing,
ondertussen maar hakketakken over de meest onbenullige items… als daar zijn carnavalskostuums. Ongetwijfeld:
het mensdom!
Wraak van de natuur zal ontegensprekelijk ons deel worden…
Voor wie ik echter wel ongemeen veel respect blijf hebben, zijn de vele onderscheiden en keihard werkende
bestuursleden van onze maatschappijen en gewesten. Zij zijn ondertussen al een tijd klaar met voorbereiding van
komend speelseizoen. Spelende leden, en daar willen bestuursleden ook wel eens af en toe bijhoren, werden/worden
op hun wenken bediend en krijgen een speelkalender voor het nieuwe seizoen waarin elk zijn gading vindt. Knap
werk!
Bijzonder veel respect ook voor die leden die er elk jaar steevast aan houden onze herdenkingsmis bij te wonen. Laatst
had ik het er nog over met één van onze vinkeniers die er elk jaar weer bij wil zijn: “Ik wil de viering voor geen geld
missen!” Chapeau, Richard! Bij leven en welzijn zagen we mekaar vorige zaterdag, daar in Dentergem.
Kweekringen zijn rond deze tijd ook al wel bedeeld onder de diverse kwekers. Niks te vroeg, zo lijkt het immers.
Poppen zijn rond deze tijd al aardig in de weer: het gepink is niet uit de lucht, bekjes zien er steeds donkerder uit
en enkele poppen durven al wel met een hier of daar opgeraapt strootje of pluimpje ronddartelen. Onmiskenbaar
signalen toch dat al stilaan de goede kant opgaat.
Laten we het met zijn allen hopen… het ga jullie goed!
Rik Tanghe

Voorbereiding van het kweekseizoen
Net zoals bij vele andere activiteiten is de voorbereiding een
factor die soms te wensen overlaat, met alle gevolgen van
dien. Uiteraard is ook dit een gegeven dat zeer toepasselijk is
bij onze vinkenkweek.
Daar ik ondertussen een tiental jaren vinken aan het kweken
ben, wil ik hier toch mijn manier van de voorbereiding neerpennen. Zelf paste ik die regelmatig aan om na verloop van
tijd betere resultaten te bekomen. Niet dat ik de slimste ben,
want soms vind ik het heel erg boeiend wanneer ik collegavinkeniers hoor vertellen over hun reilen en zeilen in de vinkenkweek.
In de eerste plaats is het belangrijk dat ze de rui zeer goed
hebben doorstaan. Iets wat we ook bij onze speelvinken moeten terugvinden om goede resultaten te bekomen. Als ik het
hier heb over mijn kweekvogels gaat het niet alleen over de
poppen, de kweekmannen genieten van dezelfde zaken.

Soms hoor je wel eens dat de man niet wil paren en zo gaan
vele rondes verloren, terwijl het kweekseizoen rapper voorbij
is dan je zou denken. Omstreeks 1 maart begin ik eraan. Vanaf dan krijgen ze allemaal driemaal per week kleine porties
samenstellingen. Als ik zeg klein, dan bedoel ik een halve koffielepel per vogel. Belangrijk is dat de vogels dit opgenomen
hebben vooraleer de volgende portie eraan komt. De eerste
samenstelling is voorzien van eivoer met daarin spirulina (een
alg, bijna overal te verkrijgen); portie 2 idem, maar dan met
een ander voedingsupplement (Breedmax). Beide producten
zijn zeker niet te mengen met elkaar. Je kan ook het eivoer
vervangen door een soort paté, als ze het maar graag eten.
Het gebruik van spirulina paste ik voor het eerst toe in 2013
en de resultaten waren zeer bevredigend. Vandaar dat ik het
opnieuw ga toedienen.
(zie vervolg blz. 2)
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Voorbereiding van het
kweekseizoen


(vervolg van blz. 1)

Pas wel op: als je er te veel in het eivoer doet, laten ze het
gemakkelijk staan en dat is niet de bedoeling. De derde portie
bestaat uit zaden die de drift op gang moeten brengen: kempzaad, radijszaad en negerzaad. Dit krijgen ze tot ongeveer
15 april. Daarna krijgen ze meer levende insecten waaronder
meelwormen en buffalo’s. Mijn ervaring leert dat als ze geen
insecten eten, er van kweken niet veel in huis zal komen.
De poppen worden in de boxen gelaten en dit ten laatste 15
maart. Vooraleer dit gebeurt, zijn de boxen helemaal klaar en
grondig gecontroleerd zodat er achteraf niets meer dient te
worden veranderd. Zelfs de nestmandjes zitten op dezelfde
plaats als vorig jaar en zijn voldoende ontsmet, hiervoor zijn er
voldoende verscheidene producten te verkrijgen.
Het nestmateriaal krijgen ze vanaf 15 april en dit wordt bevestigd tegen de volièredraad in een klein ruifje gemaakt uit vogeldraad; zeer handig en het blijft toch wat netter in de boxen.
Vervolgens komen de kweekmannen aan de beurt. Bij de
eerste controle wordt nagezien of deze niet te vet zitten, de
nagels worden wat bijgeknipt en dan krijgen ze toegang tot
één van mijn kweekboxen om te zien wat hun vliegconditie is.
Vliegt de vogel gezwind, dan komt hij terug in zijn speelkooi,
maar indien hij te vet zit, blijft hij er enkele dagen zitten om voldoende beweging te hebben en wat af te vallen. Waarom ik dit
doe, is eenvoudig: als ze straks tot paring moeten overgaan,
kunnen ze voldoende vliegen en weten ze waar ze terechtkomen. Dat is van groot belang bij de aanvang van een nieuw
kweekseizoen en zeker bij de eerste ronde.
En nu is het afwachten tot ze eraan beginnen. Observeer
vooral goed de poppen. Indien er zijn die hun nestmateriaal
op een andere plaats leggen dan waar de mandjes zijn bevestigd, plaats dan zo snel mogelijk daar een mandje. Je staat
verstomd hoe rap ze dan daarin hun nest maken.
Dit was dan kort en bondig de uitleg hoe ik mijn vinken voorbereid op het komende kweekseizoen. Aan iedereen veel succes gewenst!
Eddy Dejonghe

Grote Prijs Vyncke
Vyncke NV te Harelbeke is een familiebedrijf opgericht in 1912
door Louis Vyncke en vierde in 2012 haar 100-jarig bestaan.
In 2002 namen Dieter en Peter Vyncke het bestuur van het
bedrijf over van hun vader, Dirk Vyncke. De link tussen vinkeniers en Vynckeneers is dus vlug gemaakt.
De Vyncke Brothers hadden graag de vier Harelbeekse vinkenmaatschappijen een duwtje in de rug gegeven door het
inrichten van een jaarlijkse vinkenzetting.
Het bedrijfsterrein is hiervoor de ideale locatie in een bosrijke
omgeving, aangelegd met een diversiteit aan bomen, struiken
en fauna, alsook een wijngaard en fruitgaard.
De vinkenzetting zal doorgaan op zondag 4 mei 2014 om 9
uur op de terreinen van Vyncke.
De vooruit van de zetting is 250 EUR.
De volledige inleg zal besteed worden aan de bloemen, iedere
deelnemer krijgt een bloem.
De eerste in de uitslag krijgt een mooie beker en bloem.
Ook de eerste van Groot-Harelbeke krijgt een mooie beker
en bloem.
Er is een wisselbeker voor de vier Harelbeekse maatschappijen.
Alle vinkeniers worden zeker uitgenodigd op deze wel zeer
mooie zetting!
Namens de Vyncke Brothers en
het bestuur van de 4 Harelbeekse maatschappijen

SPORTKALENDER
A.VI.BO.
1 BONDSKAART PER SPELENDE VOGEL VEREIST.
DE BONDSKAART MOET BIJ DE INSCHRIJVING VOORGELEGD
WORDEN.
SPELEN MET VOORGLAS ALTIJD VERPLICHT.
LEG NA HET SEIN “REGELS OP DE GROND” DE REGEL LANGS
DE KANT VAN HET PARCOURS.
DE INSCHRIJVINGEN LOPEN TOT EEN KWARTIER VOOR DE
AANVANG VAN DE ZETTING, UITZONDERINGEN WORDEN VERMELD IN DE AANKONDIGINGEN.

DINSDAG 1 APRIL
VOORMIDDAG
BEERNEM, De Snauwhoekzangers Begin 9 u - 0634
Lok. St.-Lucas, Parkstr 6 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem
0,90 EUR - natura voor ieder aprilvis (gerookte haring) + bloemen - gr pr het
bestuur - inschr tot 8.25 u.
DEINZE, De Drieszangers Begin 9.30 u - 0923
Lok. James, Stationsstr 40 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR 1e r + 50 EUR 2e
r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura ± 100 EUR - gr pr onderhoud verwarming Luc Deketele - inschr van 7.30 u tot 9.10 u.
JABBEKE, KM De Jonge Vinkeniers Begin 9 u - 1399
Lok. Beukenhof, Gistelstwg 342 - Inleg 1 EUR - vooruit 35 EUR + volledige inleg
- pr 3/4 tal - 17e E.P. Pol Fiers.
KACHTEM, KM Arm Maar Eerlijk Begin 9 u - 4358
Lok. ’t Nieuw Gemeentehuis, Kachtemsplein 13 - Inleg 2 EUR - vooruit 100
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1,50 EUR - natura gerookte haringen - gr pr Vanafish,
fam. Serroels-Goderis, erevoorzitters Lucien Houthoofd en Raphaël Declercq,
garage Dries Pattijn - inschr tot 8.30 u.
MALDEGEM-KLEIT, De Bezemzangers Kleit Begin 9 u - 1989
Lok. Salastraete, Urselweg 46 - Inleg 1,50 EUR - gratis 25 EUR - pr 3/4 tal - af
bloem 0,75 EUR - 15 naturaprijzen - 1e proefzetting - gr pr Roger Berlé.

WOENSDAG 2 APRIL
VOORMIDDAG
JABBEKE, KM De Jonge Vinkeniers Begin 9 u - 1398
Lok. Beukenhof, Gistelstwg 342 - Inleg 1 EUR - vooruit 35 EUR + volledige inleg
- pr 3/4 tal - 17e E.P. Marc Segaert.

AARSELE, KM Verheugd in de Zang

Grote zettingen
2e Grote Prijs voor de jeugd van KFC Aarsele
Op vrijdag 2 mei 2014 om 18.30 u. gaat de Grote Prijs voor
de jeugd van KFC Aarsele door in de voetbalkantine van KFC
Aarsele, Schoolstraat te Aarsele.
De vooruit bedraagt 50 EUR en de prijzen worden verdeeld
per 3/4 tal. Als natura is er 50 EUR + na de zetting per gezette
vogel een hotdog.
Iedereen krijgt bloemen.
8e Grote Prijs Gabriël Rogge, Dirk Soetaert en Jean-Pierre Beyst
Op donderdag 29 mei 2014 om 9 uur gaat de 8e Grote Prijs
Gabriël Rogge, Dirk Soetaert en Jean-Pierre Beyst door in het
Parochiaal Centrum, Jules Van Ooststraat te Aarsele.
Het is een zetting voor kleine vogels van 410 tot 430 liedjes.
De vooruit bedraagt 50 EUR en de prijzen worden verdeeld
per 3/4 tal. Als natura is er 200 EUR (o.a. 2 vinkenkooien,
conserven, bakjes hoofdvlees, broden, enz.).
Iedereen krijgt bloemen. Een salami (t.w.v. 20 EUR) wordt
overhandigd aan de winnaar.
Zelfde dag, donderdag 29 mei 2014 om 17 u., gaat de tweede
zetting door in het Parochiaal Centrum, Jules Van Ooststraat
te Aarsele.
De vooruit bedraagt 50 EUR + 50 EUR en de prijzen worden
verdeeld per 3/4 tal. Als natura is er 200 EUR (o.a. 2 vinkenkooien, conserven, bakjes hoofdvlees, broden, enz.).
Na de zetting worden er boterhammen met hoofdvlees aangeboden door Gabriël Rogge.
Iedereen krijgt bloemen. Een salami (t.w.v. 20 EUR) wordt
overhandigd aan de eerste van iedere reeks.
5e Grote Prijs De Koperwiek en KM Verheugd in de Zang
Op zaterdag 7 juni 2014 om 6 uur gaat de Grote Prijs van De
Koperwiek en KM Verheugd in de Zang door in het Parochiaal
Centrum, Jules Van Ooststraat te Aarsele.
De vooruit bedraagt 50 EUR en de prijzen worden verdeeld
per 3/4 tal. De eerste in de uitslag en de eerste van De Koperwiek ontvangen een mand van voorzitter Filip.
Na de zetting worden de ontbijtkoeken aangeboden door De
Koperwiek en KM Verheugd in de Zang Aarsele.
Iedereen krijgt bloemen.
8e Grote Prijs Jean-Pierre Beyst, Léon Dierckens,
Patrick Haerens en Roland Lefebre
Op zaterdag 7 juni 2014 om 9 uur gaat de Grote Prijs van
Jean-Pierre Beyst, Léon Dierckens, Patrick Haerens en Roland Lefebre door in het Parochiaal Centrum, Jules Van Ooststraat te Aarsele.
De vooruit bedraagt 50 EUR en de prijzen worden verdeeld
per 3/4 tal. Als natura is er 100 EUR (o.a. 50 pakjes paté en
12 flessen wijn).
Iedereen krijgt bloemen.
6e Grote Prijs Luc Vercouillie
Op vrijdag 4 juli 2014 om 18.30 u. gaat de Grote Prijs van Luc
Vercouillie door in ’t Dorpshuis, Aarsele Dorp te Aarsele.
De vooruit bedraagt 50 EUR en de prijzen worden verdeeld
per 3/4 tal. Als natura ontvangt iedereen een zak aardappelen.
Na de zetting worden er boterhammen met hoofdvlees of gehakt aangeboden door Luc Vercouillie, Mandeldaele en bouwbedrijf Snoeck.
Iedereen krijgt bloemen.

A.Vi.Bo.-Vriendenkring

Commentaar zettingen 2014
Bij deze brengen wij u, vriendenkringers, nog even op de
hoogte voor welk weekend jullie je naam hebben opgegeven
om commentaar te schrijven bij de zettingen in 2014.
Dit is reeds verschenen in het A.Vi.Bo.-blad in het verslag van
de vergadering van de Vriendenkring.
Week 6 april 2014
Week 13 april 2014
Week 20 april 2014
Week 27 april 2014
Week 4 mei 2014
Week 11 mei 2014
Week 18 mei 2014
Week 25 mei 2014
Week 1 juni 2014
Week 8 juni 2014
Week 15 juni 2014
Week 22 juni 2014
Week 29 juni 2014
Week 6 juli 2014
Week 13 juli 2014
Week 20 juli 2014
Week 27 juli 2014
Week 3 augustus 2014
Week 10 augustus 2014
Week 17 augustus 2014
Week 24 augustus 2014
Week 31 augustus 2014

Daniël Vanmaele
Kristof Meere
Danny Verhaest
Roger Raes
Danny Vercruysse
Gino Welvaert
Dirk Vanmaele
Noël Devolder
Prov. Kampioenschappen:
W.-Vl.: Marc Fieuw
O.-Vl.: Luc De Schrijver
Kristof Meere
Frank De Meyer
Eddy Dejonghe
Kampioenschap van België:
Rik Tanghe
Dirk Vanmaele
Marc Fieuw
Jean De Neve
Daniël Vanmaele
Danny Verhaest
Eddy Dejonghe
Luc De Schrijver
Danny Verhaest
Rik Tanghe

Commentaar bij het verschijnen van de uitslag van het Kampioenschap van België van 29 juni 2014: Rik Tanghe.
Commentaren bij het verschijnen van de uitslagen van de Provinciale Kampioenschappen van 1 juni 2014: Oost-Vlaanderen: Luc De Schrijver; West-Vlaanderen: Marc Fieuw. Voor
de provincies Henegouwen, Limburg, Brabant en Antwerpen
wordt gevraagd dat de gewestleider van iedere provincie zou
willen zorgen om het commentaar te laten verschijnen bij die
uitslagen. De uitslagen van de Provinciale Kampioenschappen zullen, indien mogelijk, gegroepeerd verschijnen.
Commentaar bij het verschijnen van de uitslag van de Vriendenkring van 14 juni 2014: vriendenkringer Frank De Meyer.
Mogen wij vragen dat u alle commentaren, ook deze van de
Provinciale Kampioenschappen en de Vriendenkring, zou opsturen naar Luc De Schrijver, Kuwaardestraat 16, 9800 Deinze, en dit ten laatste tegen de dinsdagmorgen.
U kan ook altijd uw commentaar mailen naar:
druk.deschrijver@skynet.be.
Namens de Raad van Bestuur A.Vi.Bo.,
Luc De Schrijver

Even aan u voorstellen...

Maurice Verfaillie en
André Demuynck

Enige tijd geleden kreeg ik Maurice Verfaillie uit Izegem aan
de lijn, met het verzoek om, wanneer ik in de buurt kwam,
even bij hem langs te komen om samen wat over de vinken
en de vinkensport van gedachten te wisselen. Lang heb ik
op Maurices voorstel niet geslapen en op dinsdag 8 oktober
laatstleden ben ik bij hem langs geweest.
Maurice stond mij waarschijnlijk op te wachten want amper had ik aangebeld of daar ging de deur open. Eenmaal
de woonkamer betreden, maakte ik er kennis met zijn beste
vriend en leermeester, dhr. André Demuynck, een oude rot in
het vak als vogelliefhebber/vinkenier. Bij een kop koffie en een
stuk lekkere kersentaart kwam het vinkengesprek meteen op
gang. Al vlug realiseerde ik mij uit de inhoud van het gesprek
dat hun belevenissen als vogelliefhebber/vinkenier, met in het
bijzonder deze van André, een kolfje naar mijn hand zouden
zijn.
Maurice Verfaillie werd geboren op 4 mei 1950 te Izegem. Hij
was gehuwd met Martine Vandekerkhove, die enkele jaren geleden is overleden. De vogelliefhebbermicrobe heeft hij geërfd
van zijn vader Jules, die hem op jeugdige leeftijd vertrouwd
maakte met de hobby. Vader Jules was een verwoed vogelvanger. Het spreekwoord zegt “de appel valt niet ver van de
boom” en dit was bij Maurice eveneens het geval.
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Maurice had naast het vangen al vlug een grote interesse voor
de kweek van vogels, een interesse die zijn hoogtepunt vond
na de afschaffing van de vogelvangst in 1972. Hij was kweker
van allerlei Europese vogels, postuurkanaries en hybriden,
waarmee hij deelnam aan vogeltentoonstellingen. Beroepsbezigheden noodzaakten hem in 1983 om te stoppen met
de vogelliefhebberij maar toen hij in 2009 met pensioen ging,
keerde hij terug naar de hobby. Alles moest opnieuw van nul
worden opgestart want kweekmateriaal had hij niet meer. Onder impuls van zijn buurman, dhr. Hendriek Demeyer, zelf een
verwoed vinkenier, begon de interesse voor de vinkensport en
voor de kweek van vinken in het bijzonder.
Onmiddellijk daarna liet hij zich aansluiten als actief lid bij de
vinkenmaatschappij De Sint-Jansvrienden Emelgem, waar hij
op heden de functie van ondervoorzitter op zich neemt, een
taak die hij met inzet en vreugde vervult. In 2010 begon hij
deel te nemen aan de zettingen en vanaf het eerste jaar kon
hij met vogel Geert (vaste vogel van 500) aardig zijn mannetje
staan.
Maar Maurice wou meer, hij wou zijn eigen vinken kweken.
In 2011 startte hij onder het waakzaam oog van zijn huidige
leermeester, dhr. André Demuynck, met de vinkenkweek. Hij
kweekt met 4 poppen en 1 man in een halfopen volière met als
afmetingen 4 x 2 x 2 m (L x B x H). Het open gedeelte van de
volière is beplant met een dichte begroeiing van laurierstruiken. Ondanks hij op tal van plaatsen in deze volière kunstnesten aanbrengt, verkiezen zijn popjes meestal om te nestelen
in de laurierstruiken. Dit jaar heeft hij 12 jongen op stok, waarvan 9 mannen en 3 poppen. Kwalitatief gaat het goed met zijn
kwekelingen want hij bezit reeds een paar vogels van 400.
Als kweekvoeding geeft hij naast de gewone vinkenmengeling (Beyers) als opfokvoer, fruitpaté en Aves krachtvoer en levende buffalowormen, maar geen kiemzaad of groenvoer. Zijn
kweekvogels krijgen deze kweekvoeding het hele jaar door ter
beschikking, maar in de rustperiode gerantsoeneerd.
Zijn jonge kwekelingen worden de gewenste zang aangeleerd
met de hulp van een leermeester met onberispelijke zang.
Al zijn kweekvogels zijn afkomstig uit het ras van zijn beste
vriend André Demuynck.
Naast zijn passie voor de kweek is Maurice een fervent zetter die wekelijks aan diverse zettingen deelneemt. Als ondervoorzitter is hij fier op zijn maatschappij en hij voelt er zich
thuis. Ondanks de pessimistische geluiden van de laatste tijd
wat de toekomst van de vinkensport betreft, blijft hij hopen,
doch ook hij betreurt dat de opvolging steeds maar op zich
laat wachten. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat, ondanks
zijn prille loopbaan als vinkenier, Maurice uit het goede hout is
gesneden. Zijn kraaknette woning en vogelverblijven getuigen
van een plichtsbewuste inzet.
André Demuynck werd geboren op 12 juli 1934 te Lendelede
en is gehuwd met Marie-Therese Fraeyman. In tegenstelling
tot zijn vriend Maurice heeft hij de vogelliefhebbermicrobe niet
geërfd maar heeft hij deze vanaf zeer jeugdige leeftijd aangeleerd door in vogelliefhebbermiddens te vertoeven. Vlak na
de Tweede Wereldoorlog vertoefde hij veelvuldig bij vogelvangers die hem de knepen van het vak leerden. Op 14-jarige
leeftijd breide hij zijn eerste net waarmee hij zelf vogels ging
vangen.
Naast het houden en tentoonstellen van tal van Europese vogels kweekte hij ook gele kanaries en parkieten. Op 14-jarige
leeftijd liet hij zich aansluiten als lid in het café Het Rozeken,
de naam van die maatschappij is hij vergeten, en is hij begonnen met aan zettingen deel te nemen. Onmiddellijk had hij een
goede speelvogel in zijn bezit die hem tal van eerste prijzen
heeft bezorgd. Na deze vogel zijn hem nog tal van goede vogels te beurt gevallen zoals vogel Piet, een vaste vogel van
6 à 700, en in het bijzonder vogel Furie, die 14 jaar heeft geleefd, een supercrack met als hoogste getal 925. Beide vogels
en nog een paar anderen hebben André tal van prijzen en
titels bezorgd.
Verscheidene jaren is hij bestuurslid geweest bij de vinkenmaatschappij De Kantinezangers en in 1993 is hij begonnen
met de vinkenkweek. Steeds kweekt hij in boxen van 3 x 1,20
x 2 m (L x B x H); één pop per box en met mannen in wisselkweek. Hij is een ervaren rot in het kwekersvak. Zijn superkweekjaar was 2005 met 69 jongen. Volgens André moeten
de poppen afstammen van een goed ras want naar hij beweert, zijn het in hoofdzaak de poppen die het ras doorgeven
aan hun jongen.
Zijn voeding en voedingsmethode voor de kweek zijn dezelfde
als deze van zijn vriend Maurice, maar de levende buffalowormen worden bij hem vervangen door diepvries.
Zijn jonge kwekelingen zijn bijna allen bestemd voor familie of
vrienden. Zelf kan hij niet meer aan zettingen deelnemen wegens gezondheidsredenen, maar zijn echtgenote is een verwoed zetter. Hij houdt niet van speciale voedingsupplementen, maar kiest voor een gevarieerde zaadmengeling, deze
aangepast per jaargetijde.
Op mijn vraag naar zijn voorkeur voor het type speelkooi, antwoordde hij dat alle huidige kooien ruimschoots voldoen maar
dat men zelf moet uitzoeken in welke kooi de vogel zich het
best thuis voelt. Hij is geen voorstander om jonge vogels op
jeugdige leeftijd te doen kampen, want dat is er volgens hem
in veel gevallen de oorzaak van, dat er veel jonge vogels worden gekraakt. Het aanleren van de zang gebeurt uitsluitend
met een leermeester in het bezit van de slotzang: wiskewie
en ietsewie.
Aan het gesprek dat ik met André gevoerd heb, werd het mij
duidelijk dat ik met een ervaren en wijs vinkenier te maken
had. Maurice kan op beide oren slapen, met een dergelijke
leermeester als André is succes verzekerd!
Deze aangename en leerzame babbel met beide vinkeniers
heeft mij opnieuw wat bijgeleerd en ik heb dan ook met een
tevreden gevoel van hen afscheid genomen.
Maurice en André, bedankt voor de koffie en de taart en voor
de gezellige en leerzame babbel, u beiden waren toffe gesprekpartners. Ik wens u beiden het allerbeste en veel genot
in uw hobby.
Walter Vandevoorde

WINGENE, KM De Sint-Jansvink

Onze grote zettingen
Voor het seizoen 2014 kan KM De Sint-Jansvink uit Wingene
uitpakken met enkele mooie zettingen. Wij bieden 40 zettingen aan in eigen lokaal Vierwegen, bij Vanessa en Peter, Balgerhoekstraat 63, Wingene.
Op zaterdag is er een kampioenschap voor vogels van 390 tot
420 liedjes, gespeeld over 9 ritten (eerste rit op 26 april om 9
uur). Op dinsdag houden we een kampioenschap voor vogels
van 420 tot 450 liedjes, gespeeld over 9 ritten (eerste rit op 29
april om 9 uur).

Kampioenschap van België
2014


(vervolg van blz. 1)

Er kwam een weids fotogeniek marktplein, wat het vroeger
niet had, en een kruispunt van 5 straten, wat het eerder ook
niet had, met midden daarin een uniek monument. Een rondpunt ‘avant la lettre’, een drukke vijfweg waar in een eeuw tijd
nog nooit een ernstig ongeval is gebeurd.
Het is verbazend dat men een verdwenen, in de poelen verzonken dorp, in drie jaar tijd heeft kunnen heropbouwen,
mooier dan tevoren!

Donderdag 1 mei om 9 uur
Op deze 3de Grote Prijs ballonvaarten Popelier is er een vooruit van 150 EUR, de prijzen worden verdeeld per 3/4 tal en er
zijn 3 categorieën. Er zijn bovendien 3 flessen cava te winnen.
Er wordt voor 500 EUR natura verdeeld, w.o. 1 ballonvaart
voor 1 persoon, groentepakketten, fruitmand, diverse bloemen, noothammetjes,...
Ieder lid van De Sint-Jansvink ontvangt een bloem.
Deze zetting wordt gesponsord door ballonvaarten Patrick Popelier, biggen en varkens Fredje Tielt, Luc Vandaele Wingene,
Reo Fresh Roeselare en chauffage gebr. Vanveerdeghem
Markegem.
Zaterdag 28 juni om 9 u. voor vogels van 390-420 liedjes
Op deze zetting is er 50 EUR vooruit en de prijzen worden verdeeld per 2/3 tal. Bovendien is er 1 vleespakketje te winnen.
Er is voor 150 EUR natura te verdelen onder iedereen aanwezig (1 boerenhesp versneden en vacuüm verpakt, 10 boerkes
salami, 10 droge ringworsten, 20 kleine broodjes, kleine conserven).
Deze zetting wordt gesponsord door schrijnwerken/binnenhuisinrichting Dirk De Meyere Wingene.
Dinsdag 1 juli om 9 u. voor vogels van 420-450 liedjes (8)
Op deze laatste rit voor het dinsdagkampioenschap is er een
vooruit van 50 EUR en de prijzen worden verdeeld per 2/3 tal.
Bovendien is er 1 vleespakketje te winnen.
Er is voor 115 EUR natura te verdelen onder iedereen aanwezig (1 beenhesp versneden en vacuüm verpakt, 20 kleine
broodjes, kleine conserven).
Deze zetting wordt gesponsord door uitvaartzorg Deruddere,
’t Wingens Molenhof, Vaneenoo Wingene, transport Desoete
Wingene, sauna Lotus Koolskamp, Decloet-Saelens Wingene.
Zaterdag 5 juli om 9 u. voor vogels van 390-420 liedjes (8)
Op deze herdenkingszetting Lucien en Dirk Dedeyne is er een
vooruit van 50 EUR en de prijzen worden verdeeld per 2/3 tal.
Bovendien is er 1 vleespakketje te winnen.
Er is voor 240 EUR natura te verdelen onder de aanwezigen
(10 boerkes salami, 10 x gerookt spek, 8 noothammetjes, 1
beenhesp versneden en vacuüm verpakt, kleine conserven).
Deze zetting wordt gesponsord door Christiane Paepe, Kimberly De Deyne, café De Sportwereld Wingene, interieur Dedeyne Hertsberge, bistro d’Oude Schaere Hertsberge, garage
Marc De Wilde Oostkamp.

Guynemer monument, marktplaats en O.L.-Vrouwkerk.

Een uniek monument
Vooral in de jaren 1916 en 1917 grepen boven het moeras
van Poelkapelle luchtgevechten plaats. De vliegers hadden
een zware en riskante job en ze beschouwden zichzelf als de
elitetroepen van de oorlog. De namen van deze ‘azen’ waren
door iedereen gekend.
Zo ook de naam Georges Guynemer, in 1894 geboren in Parijs, in een gezin van Bretoense adel. Met het uitbreken van de
oorlog, hij was toen twintig, wou hij in dienst treden als vlieger.
In april 1915 behaalde hij zijn vliegbrevet, in juni kreeg hij zijn
vuurdoop, in juli won hij voor het eerst een luchtgevecht.
Officeel behaalde Guynemer 53 overwinningen bij het fameuze Franse ‘Escadrille des Cigognes’ (de ooievaars genoemd).
Zijn laatste vlucht maakte hij op 11 september 1917. Zijn missie was het luchtruim veilig houden boven Poelkapelle. Daar
vond hij echter zijn dood.
Middenin het ‘vijf straten rondpunt’ bevindt zich een in het oog
springend monument. Op dit monument zijn enkele elementen aanwezig, zoals de laatste dagorde van Guynemer met
de opdracht van de Belgische piloten gebeiteld. De ooievaar
op de top van het gedenkteken verwijst naar de escadrille van
Guynemer.
Jaarlijks huldigt een Frans militair eskadron boven Poelkapelle
zijn held, op de verjaardag van dit historisch feit.

Zaterdag 12 juli om 9 u. voor vogels van 390-420 l. (9)
Op deze slotzetting van het zaterdagkampioenschap is er 100
EUR vooruit en de prijzen worden verdeeld per 2/3 tal. Er is
bovendien 1 conservenpakket te winnen.
Er is voor 250 EUR natura: 1 droge worst per ingeschreven
vogel, 5 noothammetjes, 1 boerenhesp versneden en vacuüm
verpakt, 10 x gerookt spek en 10 boerkes salami.
Deze zetting wordt gesponsord door Eric Lagrou, architectenbureau Deryckere Wingene, grond- en afbraakwerken Pieter
Vandewalle Wingene, bouwstoffen Bockaert en Thienpont
Aalter, bouwonderneming Etienne Andries St.-Laureins, Gipsconstruct Aalter, Multiclima + Ferlin Ruddervoorde.
Zaterdag 19 juli om 9 uur
Op deze 4de Grote Prijs ballonvaarten Popelier is er 150 EUR
vooruit, de prijzen worden verdeeld per 3/4 tal en er zijn 3 categorieën. Bovendien zijn er 3 flessen cava te winnen.
Er is voor 500 EUR natura te verdelen: diverse zakjes nieuwe
aardappelen, diverse groentepakketten, flessen wijn,...
Deze zetting wordt gesponsord door ballonvaarten Patrick
Popelier Egem, loonsproeier Nic Marreel Egem, grondwerken
Demarrez-Marreel, bouwonderneming Geert & Jonas Van Essche Wingene, dakwerken Winnie Defauw Wingene.
KM De Sint-Jansvink dankt haar talrijke sponsors en sympathisanten voor hun steun!

WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst

18de herdenkingsprijs
Maurits Vermeulen en
echtgenote Lisette Gheeraert
Op vrijdag 4 juli 2014 om 18 u. gaat in lokaal Hondius, Oostdreef 48 te Wakken, de 18e herdenkingsprijs Maurits Vermeulen en echtgenote Lisette Gheeraert door.
Er is 175 EUR vooruit + de helft van de inleg. Bovendien is er
minimum voor 750 EUR natura.
De prijzen worden verdeeld per 3/4 tal in drie reeksen.
Iedere deelnemer ontvangt bij aanwezigheid een mooie
bloem, ook buiten de prijzen.
De inschrijving gaat door vanaf 15.15 u. Het terrein is de
Kraaistraat.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw aanwezigheid op deze
prachtzetting!

Ter ere van de herdenking van de 95ste verjaardag (2012) van
de vliegenier, werd tijdens dit weekend op het marktplein een
F16 van de Belgische luchtmacht tentoongesteld.
Bron: Iepers Kwartier - R. Baccarne

M. Fieuw

Speciale zettingen in
Maria-Aalter
Dinsdag 20 mei om 19 uur:
Grote Prijs Marcel De Jaegher
De vooruit bedraagt 100 EUR + 1/2 inleg, in 2 reeksen. De prijzen worden verdeeld per 3/4 tal. Er is voor 200 EUR natura op
de regels w.o. 2 grote ringsalami’s en 80 salami’s (boerkes).
Inschrijven in ons lokaal ’t Hoekske.
Zaterdag 31 mei om 17 uur:
Grote prijs van het bestuur
De vooruit bedraagt 100 EUR + 1/2 inleg, in 2 reeksen. De
prijzen worden verdeeld per 3/4 tal. Er is voor 200 EUR natura
op de regels w.o. 2 vinkenkooien en 2 hespen.
De inschrijving gaat door in het ontmoetingscentrum, Oude
Kantschoolstraat 1.
Zaterdag 21 juni om 9 uur:
Grote Prijs De Sparhoekzangers voor kleine vogels 400420 liedjes
De vooruit bedraagt 100 EUR + 1/2 inleg, in 2 reeksen. De prijzen worden verdeeld per 3/4 tal. Er is voor 500 EUR natura op
de regels w.o. 2 vinkenkooien en 2 hespen. Per ingeschreven
vogel ontvangt men een hespenworst.
De inschrijving gaat door van 7 u. tot 8.30 u., in het ontmoetingscentrum, Oude Kantschoolstraat 1.
Het bestuur
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GITS, KM De Kasteelvink

IN MEMORIAM...

De kampioenschappen in
2014

José Vermeersch

Het speelseizoen staat opnieuw voor de deur. Met grote zorg
hebben wij onze vinkjes de beste zorgen toegediend zodat we
nu met grote belangstelling de resultaten van onze cracks tegemoet zien. Een nieuw seizoen: nieuwe moed en hoop om dit
jaar goed te presteren! Met het bestuur van KM De Kasteelvink
vzw hebben we in deze winterperiode samen het reglement
inwendige orde eens van nabij bekeken en aangepast, opdat
iedere liefhebber het zoveel mogelijk naar zijn zin zou hebben
en evenveel kansen zou krijgen om een titel te behalen.

We moesten afscheid nemen
van een echte vinkenier!
José was een goede vriend van
elke vinkenier. Thuis stond zijn
deur altijd open voor iemand die
hem nodig had.
Hij was gewestelijk zangkeurder
en zijn fijn gehoor hielp hem om
de juiste beslissing te nemen bij
de te keuren vogels. Daar was
José correct in, er bestonden
geen omwegen.
Overal ging hij spelen, in heel
het gewest Gistel en erbuiten.
Maar zo’n twee jaar terug begon
zijn gezondheid beetje bij beetje
achteruit te gaan. Tenslotte gaven ook de dokters de moed op. Ja, als de naam van de ziekte
begint met een K is er weinig hoop op genezing...
José, we zullen nog veel over je spreken langs de reke. Rust
nu maar zacht.
Aan Rita, zijn vrouwtje, en aan zijn kinderen Ann en Els, bieden we onze oprechte deelneming aan.
Roger Raes

Het zaterdagkampioenschap
Dit jaar zouden we opnieuw een zaterdagkampioenschap organiseren. Zoals andere jaren zouden vijf zettingen meetellen. Iedereen zou vanaf dit jaar kunnen meedoen aan deze
zaterdagzettingen. Na de zetting zou er een getal uitgetrokken
worden tussen 410 en 430. Dan zou er een uitslag opgemaakt
worden van alle vogels zoals voor iedere gewone zetting. De
eerste zou dus deze zijn die het hoogste aantal liedjes behaalt
en dan zal de uitslag verder opgemaakt worden in dalende lijn.
Daarnaast zou er een klassement gemaakt worden voor het
zaterdagkampioenschap. Degene die evenveel liedjes heeft
behaald als het uitgetrokken getal of het getal dichtst benadert
in dalende lijn, behaalt het hoogste aantal liedjes voor het klassement. Degene die na de vijf zettingen voor het zaterdagklassement de meeste liedjes heeft behaald met dezelfde vogel
wordt winnaar van het klassement. Er wordt een eindklassement opgemaakt met een 10-tal waardevolle prijzen.
Degene die boven het getal zitten, zullen dus gewoon hun prijs
krijgen zoals ze in de uitslag voorkomen, terwijl ze vroeger alleen een bloemenbon kregen. Maar voor het zaterdagklassement tellen de liedjes dan niet mee.
Voor het klassement worden er op de dag van de zetting geen
speciale prijzen gegeven, tenzij het bestuur het anders beslist:
dus de prijsdeling verloopt zoals voor een gewone zetting.
Zaterdagkampioen wordt het lid van KM De Kasteelvink met
de hoogste score in het klassement.
Het zondagkampioenschap of het koning-/kampioenschap
Vanaf dit jaar tellen alle zondagzettingen mee vanaf 4 mei tot
20 juli. Dit wil zeggen: al onze zettingen in die periode op zondag + het Provinciaal en het Nationaal Kampioenschap. Van
deze 12 zettingen worden enkel de 6 hoogste resultaten weerhouden.
Op deze manier kan iedereen zijn beste resultaten laten meetellen. Wie vroeger een vogel had die in het begin van het
seizoen goed op dreef was, kwam soms niet in aanmerking
voor een titel omdat de eerste zettingen niet meetelden. En
omgekeerd ook! Wie een vogel had die pas laat op het seizoen
zijn beste resultaten neerzette, had soms hetzelfde probleem
omdat die zettingen soms ook niet meer meetelden voor het
kampioenschap.
Op deze manier hopen we dat iedereen zijn beste resultaten
kan laten meetellen voor het koning-/kampioenschap.

Vergadering
van de gewesten
Op de bijeenkomst van 16 februari 2014 waren we met een
80-tal mensen van verschillende maatschappijen aanwezig.
Het een en het ander werd er uitgelegd over de werking van
onze gewesten, dit door twee ervaren mensen van A.Vi.Bo.
Het eerste item ging over ons A.Vi.Bo.-blad, over de prijs die
gevraagd wordt. Sommige mensen vinden dit nogal aan de
dure kant. Van mij mag dat gerust 52 euro zijn, dat is nog altijd
slechts 1 euro per week en daar krijg je nog geen pint of koffie
voor. Als je elke dag om een dagblad gaat, kost u dat zeker 36
à 37 euro per maand. En dan mag je onderweg nog niet stoppen om een pint te gaan pakken of je ligt aan 80 of 90 euro.
Neem daarbij voor sommigen elke dag een pakje sigaretten
aan 5 euro of meer, ik weet het niet hoeveel dat kost, ik rook
niet meer. Tot daar mijn mening daarover.
Ook werd er gesproken over de zang en dat is altijd een geval
apart. Er werd gevraagd om zoveel mogelijk ongeldige zang
door te sturen naar de verantwoordelijken, maar dat is waarschijnlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Vinkeniers zijn rare
gasten, maar dat moet ik niet meer zeggen... Tegen sommige
mag je niet te veel zeggen. Als je op een vergadering zegt
dat het lidgeld verhoogd wordt, denken ze dat je dat geld in je
eigen zak steekt. Doch ze weten niet wat je er allemaal voor
moet doen als je bestuurslid bent in een maatschappij.
Tevens werd er gesproken over de onkosten die A.Vi.Bo.
maakt over het ganse jaar, zoals de vergoedingen voor de gewestleiders, zangkeurders, leden van de A.Vi.Bo. Maar als dat
maar kleine verplaatsingen zijn, waarom daar een vergoeding
voor geven? Ikzelf doe ook zulke werken, ik moet daar niets
voor hebben. Het is toch onze hobby, je moet daar iets voor
over hebben, er zijn veel duurdere hobby’s dan de onze. “Achter iemands gat lopen” doe ik evenwel niet, als er vergadering
is, krijgen ze een uitnodiging en komen ze dan niet, dan is
dat hun probleem. Zijn ze niet in orde, ze moeten het achteraf
maar brengen.
Er was ook iemand aan onze tafel die vroeg wat je met afgekeurde of vogels met ongeldige zang moet doen. Je mag geen
vogels laten vliegen, ook al heb je ze zelf gekweekt en zijn het
toch jouw vogels. Men kan de vogel aan een buur of kennis
geven, maar waar moet die wonen, in Nederland of een ander land? Maar dat is al geen buur meer hé. Ermee naar de
dierenarts gaan om een spuitje te laten geven, krijgt niemand
over zijn hart, bovendien zouden we al gauw een zekere Michel op ons dak krijgen. Het is en blijft een dilemma...
Johan Meurisse

° 24 mei 1949 – † 10 maart 2014

Vinkeninspecteur Marie
(Gelet op de gewelddadige passages is dit artikel niet geschikt voor gevoelige lezers)
“Zondag 15 september 1954” gaf de ‘Snoeckkalender’ aan bij
Mon en Marie in Gentegem, een klein dorpje aan de voet van
de Vlaamse Ardennen. Buiten een paar blaffende honden en
ruziemakende mussen was het heel stil, heel stil, want het
was zondag, en nog maar 6.30 u.
En toch werd deze rust bij de familie M en M verstoord door
het gerinkel van de wekker. Mon verschoot zich een ongeluk
want dit was in jaren niet meer gebeurd, een gepensioneerde
heeft dat niet meer nodig, maar nu dus wel! Mon wilde uit zijn
bed maar kon dit niet, want Marie lag op zijn ‘sleppe’. Hij gaf
haar een duwtje maar ze reageerde alleen met de woorden
“Nee paatse, nie”. Met wat trekken en duwen wist hij zich te
bevrijden en hij sprong als een jong veulen uit de twijfelaar.
De anders zo kalme en bezadigde vinkenpiet was in paniek
want het was zijnen dag: het koningsfeest voor hem en zijne
Mutten, een prijsbeest van meer dan 600. Marie zat nog in
dromenland, ergens tussen Clark Gable en Fred Astaire, en
Mon trok alle registers open om zijn eega op de wereld te
zetten. “Marie, de paster sto aan de deure”, was zijn laatste
probeersel en het lukte. Marie stond in geen tijd op de planché
en jammerde: “Ochere toch, en ‘k ben nog nie gewassen en
gekleed, der brandt nog geen keese en...”.
Mon zag dat alles goed kwam en ging zoals gewoonlijk de wereld besproeien. Een paar meter verder stond zijn trots Mutten
in zijn bak te genieten van de opkomende zonnestralen en hij
zong een paar liedjes na het horen van het ritueel: ‘de stotterende waterval’. De baas was gelukkig, Mutten stond daar
nog, zong, was gezond en werd vandaag gevierd. Na een
diepe broekzucht ging Mon terug bij Marie om te genieten van
een ‘zatte kaffé’, maar niet te lang want om 9 u. kwam het bestuur van zijn maatschappij hen halen met de fanfare. Paatse
en maatse trokken hun beste kleren aan en na drie keer op
de plank met het gekende gat gezeten te hebben, was het uur
van de waarheid aangebroken.
Leep Franske arriveerde als eerste en kwam met zijn duim in
zijn mond binnen. Marie vroeg wat er gebeurd was en kreeg
daar een ganse litanie te horen van “da stom hekken, diene
grendel die voor rechtshandigen is en dat hij links is, en dat hij
daar altijd met zijne duim tussen zit...”. Allez, met een plakker
en een paar jenevers was de pijn weg. Ondertussen was de
champetter gearriveerd met de fanfare en na het leegdrinken
van alles waar alcool inzat bij Mon, vertrok de stoet, Mon en
Marie incluis, naar de kerk voor de hoogmis.
De pastoor was na de communie even zat als de mannen van
de fanfare maar alles verliep naar wens en om 12 u. schoof
iedereen aan in de parochiezaal voor het jaarlijkse koningsfeest van de ‘Blauwkoppen Gentegem’. Mon en Marie waren
de koning te rijk en Mon was tegen 20 u. nog een Monneke
en werd thuis afgezet door de voorzitter met zijne ottomobiel.
Alcoholcontrole was niet te vrezen want de champetter lag
ook in de auto om afgezet te worden... Mon ging nog even
slaapwel zeggen aan zijne kampioen en kroop welgedaan in
zijne ‘nest’ naast Marie die al terug bij den Clark zat.
Dagen gingen voorbij en Mon liep nog steeds op wolkjes. Volgend seizoen nog beter, maakte hij zichzelf wijs, en dat liet
hij ook horen bij zijn vriendenconcurrenten. Mutten zat goed
te ruien en pinkte er lustig op los wanneer hij zijn baas in de
omgeving hoorde.
Eind september in Gentegem, ten huize M en M leek alles zijn
normale gang te gaan, tot paatje zich naar de watervalplaats
begaf en halverwege zijn dagelijks ochtendritueel vermoedde
dat er iets niet pluis was. Hij richtte zijn blik op de bak van Mutten en zag dat de muite weg was, vandaar het uitblijven van
de pink. Hij stond aan de grond genageld, vergat dat zijn werk
nog niet voltooid was en... Hij kwam bij Marie binnengelopen
al roepend “Marie, é es wig, é es wig”. Marie bekeek haar dolgedraaide ventje en zei: “é es vanneigens wig, euw broek sto
nog open en zes nat”. Na een tijdje had Marie gesnapt dat het
over Mutten ging en samen gingen ze kijken naar de plaats
‘delict’: geen aanwijzingen, voetafdrukken, braak of wat dan
ook, gewoon baksken open, muitse mee en bakske toe. De
champetter werd erbij gehaald en het relaas van hoe en wie

werd wel honderd keren bedacht en herdacht tot de fles leeg
was. Moeilijke zaak, was het verdict.
Mon lag in zijn bed te woelen, eerst triestig, dan weer kwaad:
als hij hem pakt, dan... Marie daarentegen bleef er kalm bij en
trachtte nuchter te denken, want in de oorlog had ze andere
waterkes doorzwommen, ze smokkelde boter en toebak, de
boter in haren decolleté, de blaren toebak in haar broek. “In
Parijs steken ze wel pluimen in ulder g...”, zei ze altijd, “waarom ik genen toebak?”, en door was ze!
Gans het dorp, de maatschappij en omliggende stonden in
rep en roer, iedereen was verdacht en niemand had het gedaan. De champetter ging van huis naar huis maar geraakte
per dag maar vijf huizen ver. In de cafés werd over niets anders gepraat.
De zondag in de mis sprak de pastoor schande uit over de
dief, maar ons Marie voegde de daad bij het woord, ze zou
hem vinden. Bij het ophalen van het stoelengeld kreeg ze al
een groot vermoeden, want plots zag ze dat Leep Franske zijn
duim terug ingepakt was en nu goed, daar moest ze meer van
weten! Ze bedacht een list, ’t was ridder of mis. Ze stuurde via
de vrouwenbond het bericht de wereld in dat de dief van Mutten de drupkes, bestemd om goed te zingen, vergeten was
in de bak en dat Mon ze daar liet staan als aandenken aan
Mutten. Als Mutten die een week niet kreeg, zou hij geen 600
meer, zelfs geen 300 meer zingen volgend jaar, dus nog twee
dagen te gaan en... Allez, ge weet hoe het er daar aan toe
gaat, geen enkele gazet is...
Mon, die nog sterk onder de indruk was van het gemis, kroop
vroeg in zijn bed. Marie ging in het donker zitten, gewapend
met de grootste braadpan, en hield het hekken in de gaten.
Was haar vermoeden juist? 24 uur, het maanlicht zorgde voor
wat licht in de duisternis. Plots zag ‘inspecteur Marie’ beweging, gevolgd door een “godverd...” en nog één en nog één.
Haar vermoeden werd bevestigd, het was Leep Franske die
voor de derde maal kennismaakte met de rechtse grendel,
en nog voor hij bij de drupkes geraakte, was hij al tegen de
braadpan gelopen: KO in de eerste ronde!
Marie zou Marie niet geweest zijn, moest ze er geen dubbel
voordeel uit gehaald hebben. Ze leverde hem niet uit aan de
champetter maar liet hem onder haar begeleiding de Mutten
terugzetten en een briefje ondertekenen dat hij iedere week
het gras kwam afrijden en de kerk uitvegen.
De volgende morgen ging de niets vermoedende, stilaan depressief wordende Monneke naar zijn plasplaats en keek tijdens de lediging naar den bak waar... Hij kon zijn ogen niet
geloven, Mutten stond daar terug en pinkte als weleer op zijn
baas. Luid roepend met de tranen in zijn ogen liep hij naar
Marie: “E es weere, é es weere”. Marie repliceerde met: “Doe
eu broek to of é es weere wig”.
Het nieuws van de geheimzinnige terugkeer liep als een vuurtje. De champetter verklaarde dat hij hem bijna te pakken had,
de pastoor bedankte God voor dit mirakel, maar Marie en
Leep Franske waren de enige die echt wisten wat er gebeurd
was. Eén zaak was zeker: Mon heeft nooit meer zijn gras moeten afrijden en de kerk lag er altijd proper bij, groot mysterie!
Twee weken later stierf Mutten... Nee, nee, ’t is nie waar, acht
maanden later werd hij vader en nu staan er ’s morgens vier
bakskes naast de waterval.
Lucien van Gent

Besparen in deze crisistijd!
Azijn, meer moet dat niet zijn...
Azijn is een (al lang bestaand) wondermiddel!
Azijn doodt gras en onkruid op tuinpaadjes, opritten, enz., door
het onverdund op die plekken te gieten of te spuiten.
Uw rododendrons, gardenia’s of azalea’s zullen er voordeel
van hebben als u het zuurgehalte van de grond verhoogt, door
rondom deze planten regelmatig water te sprenkelen (niet gieten), gemengd met een klein scheutje azijn.
Om mieren weg te krijgen, sproei dan azijn rondom de plekken
waar mieren zitten.
Om het chroom van je auto en/of motor te laten blinken: poetsen met onverdunde azijn!!
Om de slechte geur uit de hondenvacht te krijgen, de vacht
insmeren met onverdunde azijn, daarna spoelen!
Azijn houdt ook katten weg! Azijn sprenkelen op de plekken
waar je de kat niet wilt hebben.
Azijn voorkomt dat honden bij of aan hun oren krabben, wrijf
daarvoor de plaatsen in met een in verdunde azijn gedrenkte
zachte doek.
Kippen pikken elkaar niet meer als je azijn in het drinkwater
doet.
Azijn frist uw groenten op. Laat slap geworden groenten (bijv.
sla) trekken in water met een eetlepel azijn. Een bijkomend
voordeel ervan is dat de kleine hoeveelheid azijn uw spijsvertering sterk zal verbeteren!
Eitjes zijn lekkerder als je twee eetlepels azijn bij het kookwater doet, dit voorkomt ook dat ze breken.
Een bijen- of kwallensteek aanstippen met azijn, dat verzacht
de pijn.
Als je door de zon verbrand bent, verzacht azijn ook je huid!
Is dat het geval, dan de huid regelmatig lichtjes inwrijven met
azijn.
Azijn is als haarconditioner te gebruiken. Eén eetlepel azijn in
een beetje spoelwater door je gewassen haar spoelen, ook om
achtergebleven shampoo (wat niet te voorkomen is) helemaal
te verwijderen.
Azijn voorkomt roos als je je haar na het wassen spoelt met
een eetlepel azijn (per twee kopjes warm water).
Een pijnlijke keel? Doe een theelepeltje azijn in een glas water,
daarmee gorgelen en spoelen (werkt verzachtend!).
Azijn werkt ook als geurvreter voor bijv. het keukenafvoerputje.
Giet er minstens een keer per week een kopje azijn door, een
half uurtje laten staan, daarna koud water erdoor laten lopen.
Azijn maakt houten snijplanken schoon en desinfecteert ze,
hiervoor onverdunde azijn gebruiken.
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Voor het verwijderen van fruitvlekken van de handen... deze
inwrijven met azijn.
Voor het verwijderen van vet en geurtjes van borden, een eetlepel azijn bij het afwaswater doen.
Azijn maakt de theepot schoon, een mengsel van heet water
en azijn maken en de bruine aanslag verdwijnt!
Om de brooddozen te verfrissen: een stukje brood met azijn
erop in de brooddoos doen, dat een nachtje laten liggen.
Maak je koelkast schoon met een oplossing van de helft water,
de helft azijn.
Azijn maakt afvoeren schoon, doe een handvol soda (kristallen) in een half kopje azijn, dan met heet water doorspoelen.
Het kan ook als volgt, de afvoeren zijn eveneens schoon te
maken door ijsblokjes van azijn te gebruiken. Gooi ze in de
afvoer, daarna met koud water naspoelen!
Jampotten of glazen potten kun je met azijn schoonmaken en
opfrissen voor hergebruik.
Maak je vaatwasser schoon door er eens per maand een kopje
azijn in te doen en een ronde te laten (af)wassen, hierdoor
wordt de machine van binnen schoongemaakt. Door de azijn
zal uw afwasmachine ook veel frisser gaan ruiken.
Inox kun je schoonmaken met een vochtige doek met azijn.
Porselein en fijne glazen maak je schoon door een kopje azijn
toe te voegen per spoelbak met water. Doe voorzichtig porselein en glazen erin en laat daarna drogen aan de lucht.
Azijn verwijdert vlekken uit potten en pannen. Potten en pannen vullen met een mengsel van drie eetlepels azijn op een
halve liter water, laten koken tot het vuil oplost, dan wegvegen.
Roest op metaal lost op door het in onverdund azijn te laten
weken!
Azijn verwijdert kookgeurtjes, hiervoor een kannetje water met
azijn laten verdampen op de warmtebron (de plaat).
Om je stoomstrijkijzer te ontkalken, een mengsel maken van
evenveel azijn als water, dit in het reservoir doen. Het strijkijzer
op volle stoom zetten, 5 minuten laten staan in verticale positie, uitschakelen en laten afkoelen. Dan zal alle losse (kalk-)
aanslag eruit komen.
Een verbrande hardmetalen kookplaat kun je schoonmaken
met evenveel azijn als water. Warm dit in een kookpan heet op,
deze oplossing op de kookplaat gieten en even laten inwerken.
Vervolgens zijn donkere of ingebrande vlekken te verwijderen.
Verwijder pluisjes op kleren door een half kopje azijn aan het
spoelwater toe te voegen.
Azijn voorkomt ook dat kleuren uitlopen in de was. Eerst nieuwe kleren in met water verdunde azijn doen voor je ze wast.
Nieuwe kleren voor de eerste wasbeurt 24 uur in een teil of
emmer met azijnwater zetten, is een uitstekend middel voor
kleurvastheid. Het maakt de kleuren weer levendig (fleurt op)!
Azijn verfrist je wasmachine. Vul om de zes maanden het wasbakje met een kopje azijn en laat de machine een gewone
ronde draaien zonder was.
Azijn lost alle zeepresten op! Bij verscheidene wasbeurten
met vlekken... doe een half kopje azijn in het spoelbakje van
je wasmachine.
Voor het verwijderen van vet op suède: doe wat azijn op een
tandenborstel en wrijf voorzichtig over de vlek.
Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken: voorzichtig met
azijn wrijven op de fruit-, jam-, mosterd, koffie- en/of theevlekken, daarna normaal wassen.
Voor het verwijderen van sigaretten- en/of sigarengeur uit kleren: doe een kopje azijn in een bad vol heet water en hang de
kleren erboven.
Verwijder (afneembare) stickers door deze een paar keer in
te wrijven met azijn, te laten weken, en daarna af te wassen.
Om brillen schoon te maken: elk brillenglas met een drupje
azijn opblinken.
Verfris snijbloemen door twee eetlepels azijn en één eetlepel
suiker per vierde liter water toe te voegen.
Leg ’s avonds uw kunstgebit in een potje met azijn, wrijf het
’s morgens af met een tandenborstel en water, en het is weer
als nieuw.
Zoals u ziet, kosten al deze weetjes niet veel meer dan de tijd
die u eraan spendeert!!
ingestuurd door Willy Verthé

4de Grote Prijs
MVC De Welkom Ouwegem
Op zaterdag 26 april gaat om 16 uur de 4de Grote Prijs MVC
De Welkom door in de Heirentstraat te Ouwegem.
De inschrijvingen gebeuren in de voetbalkantine van Ouwegem (Heirentstraat) en dit tot 15.30 u.
Er is parking voorzien op het voetbalveld.
Prijzen: 100 EUR vooruit in twee reeksen met 2/3 geldprijs.
Iedereen ontvangt een levende bloem en 300 gr breydelspek.
Op de regel zijn er tevens 3 vinkenkooien, 2 schuilhokjes, 3
biermanden en 3 fruitmanden te verloten.
De prijs per tiental is één groot brood.
Het bestuur van MVC De Welkom heet jullie van harte welkom. Mogen wij terug rekenen op jullie massale deelname?
We are ready!
i.o. het bestuur, Tom Dhaenens

KOOLSKAMP, KM De Meizangers

Dames aan de macht
Op vrijdag 30 mei 2014 om 18.30 u., gaat in lokaal Den Uil
te Koolskamp een zetting door met een vooruit van 75 EUR
+ 1/2 inleg.
Om te kunnen deelnemen, moeten de dames of jongedames
niet over een eigen bondslidkaart beschikken, maar ze moeten wel zelf tekenen in de reke.
NIEUW: Nu is er ook een reke voor de heren met een vooruit
van 50 EUR + 1/2 inleg.

Grote avondzettingen
ingericht door de 3 Eddy’s
Deze zettingen met medewerking van De Lustige Vinkeniers
Bellegem, gaan door op donderdag 19/06, donderdag 26/06
en donderdag 03/07, telkens om 18 uur.
Inschrijven kan vanaf 16.30 u. in ons lokaal, Walleweg 60 te
Bellegem.
Telkens is er een vooruit van 100 EUR. Bovendien is er 100
EUR in het eindklassement voor de 20 eerste.
Voor de 15 eerste buiten de prijzen is er een mooie naturaprijs
voorzien. Daarenboven zijn er mooie prijzen op de regel.
Na de zettingen is trouwens een mondje eten voorzien.

Onze botvinken
De vink ‘Fringilla coelebs’
Zijn verspreidingsgebied ligt in Europa, Noord-Afrika en KleinAzië. Het is een veelvoorkomende vogel in West-Europa. De
voornaamste groepen zijn de trekvinken. De vinken die in België leven, noemt men boomgaardvinken. Dit zijn inheemse of
standvogels. Hier houdt men deze vinken voor hun zang die
moet eindigen op suskewiet. Deze vinken en hun nakomelingen
zijn uitsluitend standvogels. Zij ondernemen geen trektochten.
De trekvinken ondernemen de trek in de herfst en dan trekken zij vanuit Noorwegen, Zweden, Rusland, Denemarken en
Duitsland naar zuidelijker streken. Van half september tot eind
november ondernemen ze de vaak duizenden kilometers lange
tocht. Tijdens het voorjaar (februari-maart) beginnen ze aan
hun terugtrek naar de broedgebieden.
De veldkenmerken
De vink is herkenbaar aan een duidelijke witte schoudervlek
en een smallere witte vleugelstreep. In de vlucht is de witte buitenstaart duidelijk zichtbaar. De man is onderaan wijnrood en
hij heeft een kastanjebruine mantel en een groenachtige stuit.
Kop en nek zijn overwegend leiblauw, er is ook een ondersoort
met meer bruinere kopkleur. De pop is overwegend bruingrijs
van kleur.
De vink vliegt in een golvende beweging en laat hierbij een
‘pinkpink’ en ‘tjoep’ horen. Het sterkste zingtuig van de vink is
wel het zicht. De ogen zijn in verhouding tot het lichaam zeer
groot.
Vinkensport in België
Vinkenzetten is een oeroude volkssport met een sterk sociaalculturele inslag en geschoeid op zuiver sportieve leest. Deze
(in hoofdzaak) gezinsactiviteit komt vooral voor in Oost- en
West-Vlaanderen, maar wordt ook in andere Vlaamse provincies beoefend. Jong en oud nemen deel: opa, oma, ma, pa en
de kinderen, dus het is een echt gezinsgebeuren, dat sedert
enkele maanden werd opgenomen in de lijst van immaterieel
cultureel erfgoed.
De wedstrijden staan onder leiding van de Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond, kortweg A.Vi.Bo. De
vinken worden op een afstand van 240 cm van elkaar op een
rij gezet om gedurende een vol uur met hun lied te strijden. Het
aantal opgetekende liedjes bepaalt de rangschikking. Dit optekenen gebeurt op een stok met een lengte van 120 cm, waarop
bij elk lied een krijtstreepje wordt gezet. De inzet van het spel
beperkt zich tot persoonlijk prestige en kent geen enkel winstbejag. Winnaars worden dan ook uitsluitend gehuldigd met een
bloem of trofee. De hoogste getallen reeds opgetekend zijn
1200 à 1400 liedjes op een uur.
Ten gevolge wettelijke bepalingen zijn de vinkeniers sinds 2002
geheel aangewezen op eigenkweekvinken.
Wedijveren met zingende vinken lijkt voor niet-ingewijden
enigszins vreemd. Toch is dit, hoofdzakelijk Vlaams gebeuren
nog steeds in opmars. Alle vinken hebben een naam en uniek
ringnummer die vermeld worden op de bondslidkaart.
Er werden al vóór het jaar 1500 wedstrijden gehouden in België.
Vinkensport in Nederland
De oorsprong en de periode van ontstaan van deze sport bij
onze noorderburen zijn mij onbekend. Rond 1930 was er wel
een vinkenbond van vinkeniers: de ‘Algemene Limburgsche
Vinkenierbond’, A.L.V.B. Deze bond telde 59 verenigingen met
ongeveer 1000 leden maar zij bleef, min of meer illegaal, vinkenzettingen organiseren.
De vogels worden in getraliede kooitjes, die met een wit doekje
worden afgedekt, ondergebracht. De kooien worden aan een 2
m hoge lat gehangen op 50 cm van elkaar. Het eerste uur vindt
de voorselectie plaats. De vinken die niet zingen, worden er
tussenuit genomen, evenals de vinken die lokken, hetgeen in
Brabant tjoeken wordt genoemd. Na een uur start de werkelijke
wedstrijd. Voor elke kooi gaan twee juryleden staan en zij tellen het aantal slagen gedurende één minuut. Alle zangers, zowel meivinken als Waalse zangers, zijn geldig. Na een minuut
verplaatsen de juryleden zich en tellen ze de volgende vink.
De vink die in zes minuten het meest gezongen heeft, wint de
wedstrijd.
Vinkensport in Duitsland
De vink is een van de meest voorkomende vogels in Duitsland.
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat daar al vrij vroeg vinkenzettingen gehouden werden. Op de grens met de vroegere
DDR, op enkele kilometer afstand van Thüringen, is de vinkensport nog heel populair. Ook in de omgeving van Aachen,
Wuppertal, Essen en Oberhausen waren en zijn nog steeds
vinkeniers actief. De eerst gekende vinkenzetting vond plaats
in Thalein in 1868.
De Duitse speelwijze is vrij uniek. De vinken bevinden zich in
getraliede kooien. Rond die kooien wikkelt men een witte doek,
zodat de vink niet naar buiten kan kijken. Bij aanvang van de
wedstrijd plaatst men de vinken in een ronde cirkel. Tussen elke

kooi bevindt zich 50 cm ruimte. Alle vinken die binnen 5 minuten niet gezongen hebben, worden uit de cirkel genomen. In
de volgende ronde wordt de kring kleiner en komen de kooien
dichter bij elkaar te staan. Men herhaalt dit vijf keer. In de laatste ronde worden de vinken op een tafel geplaatst en wie dan
in 5 minuten de meeste slagen heeft gehaald, is de winnaar.
Vele vinken bereiken in beschermd milieu een leeftijd van 15
jaar, terwijl dat in de natuur maar de helft is. Vinkeniers zijn niet
alleen vogelkenners en vogelvrienden, maar zij kunnen ook
oude tradities in ere houden.

De kweek
Huisvesting
Er zijn voor de vinkenkweek verschillende manieren van huisvesting. We onderscheiden twee types:
1. Een ruime volière, begroeid met veel struiken, lijkt het meest
voor de hand te liggen. Een vinkenpop zal hier heel snel tot
nestbouw overgaan. Ik wil er echter wel aan toevoegen dat het
geen noodzaak is. Zelf heb ik op deze manier enkele jaren met
wisselend succes gekweekt.
2. Een kweekbox is een kleine volière waarvan er meestal verscheidene aaneen gebouwd zijn. De afmetingen zijn ongeveer
2 tot 3 m diep, 2 m hoog en 1 m breed. Dit systeem pas ik de
laatste jaren toe.
In de kweekboxen blijven de poppen het ganse jaar door zitten.
Later pas, wanneer de pop begint te nestelen, plaats ik de man
erbij. Zodra het broeden begint, haal ik de man weer weg. In de
ruime volières plaatste ik wel drie tot vier poppen bij een man.
Hier bleef de man gedurende de gehele kweekperiode aanwezig. De broedende popjes werden hier beter met rust gelaten
omdat de man afgeleid werd door andere popjes die nog niet
broedden.
Het is mij gebleken dat het niet zo goed gaat in de kweekboxen:
er worden laat nestjes gemaakt, er worden één of twee eitjes
gelegd, er wordt niet gebroed, eitjes worden stuk gepikt, mannen maken de pop dood. Een reden voor dat doodmaken, is
waarschijnlijk dat de pop zich in de kweekbox niet kan verschuilen. Dit jaar heb ik ook poppen verloren door onderlinge poppenstrijd.
Het is vanzelfsprekend dat eigenkweekvogels, geboren in een
volière of kweekbox, gemakkelijker tot nestbouw overgaan. Zij
nemen ook gemakkelijker het aangeboden voedsel aan dat
toch nodig is voor het grootbrengen van de jongen.
Als na het eerste kweekjaar niet veel van de kweek terechtgekomen is, kan men de poppen het best in het tweede jaar nog
een kans geven. Hoogstwaarschijnlijk zullen het dan voorbeeldige kweekvogels zijn.
De vink is een uitgesproken territoriumvogel. Gedurende de
maanden oktober tot februari kan men de mannen wel bijeen
zetten. De overige tijd van het jaar zal het verblijf van twee mannen in één volière gegarandeerd leiden tot de dood van een
van beide.
Vinken samen zetten met andere vinkachtigen zoals goudvink
en keep, is niet aan te raden omdat ook hier gevechten zullen ontstaan. Vogels als sijs, barmsijs, groenling, frater en putter worden niet als indringers beschouwd. Zij worden dan ook
meestal met rust gelaten, hetgeen niet wil zeggen dat er geen
uitzonderingen zijn.
Te allen tijde, en vooral vlak voor en tijdens de kweek, moet
men de vogels heel goed observeren. Het spreekt natuurlijk
voor zich dat de meest ideale manier van huisvesting paarsgewijs is. De voordelen zijn duidelijk: geen nestverstoring door
andere vogels en het aangeboden voedsel gaat dan ook zeker
naar die jongen waarvoor het bedoeld is.
Hoe bereidt men de vink nu voor op de kweek?
Eerst en vooral de regel in acht nemen die op alle vogels van
toepassing is: zorg voor een algehele uitstekende gezondheid
en conditie als u ze met succes voor de kweek wilt inzetten.
Een liefhebber neemt een lange aanloop naar de kweek toe.
Hier leert de vogel wennen aan de voeding waarmee hij straks
de jongen moet grootbrengen. Tijdens de winter krijgt de vink
de gewone zaadmengeling en daarnaast een portie eivoer en
onkruidzaden. Vanaf half februari wordt naast eivoer ook de
hoeveelheid dierlijk voedsel stelselmatig verhoogd.
Over het al dan niet geven van kiemzaden, zijn al heel wat
discussies gevoerd. Er zijn evenveel voor- als tegenstanders.
Bewezen is dat het geen echte noodzaak is. Het hoofdvoer
voor voerende vinken is uiteraard dierlijk. Als hoofdvoedsel zijn
meelwormen en buffalowormen in levende toestand, buffalowormen en pinkies in ontdooide toestand, het meest gebruikt.
Als opfokvoer geef ik een eivoer, voorhanden in de dierenwinkel, gemengd met universeel voeder.
Kweekmethoden
De meeste liefhebbers plaatsen vaak de man en de pop gelijktijdig in de kweekbox. Dit is niet mijn manier, ik plaats eerst de
pop in de kweekbox en na verloop van tijd pas de man.
Start van de kweek: De man wordt eind maart, begin april, wanneer de pop broedrijp is, in de kweekbox geplaatst. Soms wordt
de pop gewond doordat de man driftig is. Als de pop eind april
nog niet aan nestbouw doet, dan is het beter om haar bij een
andere man te plaatsen. Samenstelling van het ideale koppel
blijkt dus niet zo gemakkelijk en daarom blijft observeren zeer
belangrijk.
Als nestelplaats komen verscheidene plaatsen in aanmerking.
In de ruime, begroeide volière is het best mogelijk dat de vogels
een vrijstaand nest bouwen in een conifeer of vlierstruik. In de
meeste gevallen moet men echter zelf nestgelegenheden aanbieden. Zelf gebruik ik de zelfgemaakte kapelkastjes. Aan de
zijkanten niet ik kunstgroen, zoals takjes van een kunstkerstboom, zodat de vogels zich veiliger voelen en het geheel wat
natuurlijker aandoet.
Hebt u een overdekte volière, dan mag u de nestgelegenheden
niet te dicht onder het dak hangen omdat daar op warme dagen de temperatuur kan oplopen tot 50°C. Broeden de vogels
op dat moment, dan sterven de jongen af in het ei. Zijn er al
jongen, dan verlaten die het nest te vroeg en vallen ze te pletter
op de grond.
(zie vervolg blz. 6)
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(vervolg van blz. 5)

Een volledig overdekte kweekbox biedt echter meer voor- dan
nadelen omdat de grootste vijand voor de gezondheid van de
vogels vochtigheid is. Door ons vochtige klimaat krijgt de bodem soms langdurig geen kans om te drogen. Deze vochtige
grond is een ideale voedingsbodem voor schimmels en coccidiose en deze vormen nog altijd de eerste oorzaak van sterfte
onder de volièrevogels.
Wanneer de nestgelegenheden zijn aangebracht, moet natuurlijk ook nestmateriaal worden aangeboden. Een vink is
wat dit laatste betreft nogal kieskeurig. Bied een zo ruim mogelijke variatie van nestmateriaal aan. In de handel is zeer
goed materiaal te koop. Zelf voeg ik veel witte watten toe. Het
is echter vaak zo dat vinken een zeer slordig nest bouwen. Het
komt zelfs voor dat de pop het nest nog niet klaar heeft, maar
toch al begint met leggen.
Wanneer er eenmaal eieren zijn en de pop begint te broeden,
dan vangt de meest spannende periode aan. Men kijkt vol
spanning en ongeduld uit naar de eerste jongen. De broedtijd duurt 11 tot 13 dagen. Ga tijdens het broeden de eieren
niet controleren, omdat een vink laat zich zeer snel verjagen.
Daarom ook raap ik geen eitjes.
Een normaal legsel bestaat uit drie tot vijf eieren. Op de vierde, soms vijfde dag worden de jongen geringd met ringen met
diameter 2,7 mm. Het ringen gebeurt steeds bij valavond, dan
is er minder kans op het uitwerpen van de jongen.
Als de man aanwezig is, let er dan goed op dat hij de jongen
niet uit het nest gooit. Ook meevoeren op het nest doen de
meeste mannen niet. Kortom, het is het beste om de man weg
te nemen zodra de pop goed broedt. De pop is best in staat
om de jongen alleen groot te brengen.
De meeste jongen vliegen de dertiende of veertiende dag uit
en zijn twee tot drie weken na het uitvliegen al zelfstandig.
Het geven van dierlijk voedsel moet nu worden afgebouwd,
maar eivoer met kiemzaad blijft ter beschikking tot de vogels
volledig uitgeruid zijn. Mannen en poppen in hun jeugdkleed
zien er op het eerste gezicht allemaal als poppen uit. Het
subtiele verschil is echter al in het nest waar te nemen. Wanneer de eerste veren verschijnen, ongeveer rond de achtste
levensdag, is het verschil tussen de seksen duidelijk te zien.
De schouderdekveertjes van de man zijn merkbaar donkerder
dan die van de pop.
De vink behoort tot de sterkste volièrevogels die we kennen.
De gemiddelde leeftijd van een volièrevink ligt tussen tien
en dertien jaar, in de natuur is dit ongeveer 3 à 5 jaar. Onze
volièrevogels worden echter ook gekoesterd. Alle natuurlijke
vijanden worden geweerd en ook medicijnen doen hun werk.
Ook hier schuilt echter een gevaar. Vaak wordt er al te vlug
naar medicijnen gegrepen en veelvuldig wordt ook preventief
gekuurd. Bedenk dat het natuurlijke afweermechanisme van
de vogel hierdoor ondermijnd wordt en dat de vogel bij stopzetting van de kuur veel gevoeliger wordt voor nieuwe besmettingen.
Ga dus verantwoord om met medicijnen. Er kan en mag wel
eens preventief gekuurd worden met sulfamiden tegen coccidiose, maar preventief antibiotica toedienen, is helemaal uit
den boze. Pas wanneer er een ziekte is vastgesteld, kan men
eventueel antibiotica toedienen. Tegen ongedierte zoals luizen
heb ikzelf goede resultaten met producten uit de handel.
Mutaties
Tot op heden zijn de volgende mutaties op standaard gezet:
bruin, agaat, opaal, isabel, pastel. Vererving geslachtsgebonden tegenover de wildkleur, opaal vererft recessief.
Thierry Van De Putte

Bie ’t vrovolk
Even wat “West-Vlaams voor dummy’s”:
Meisjoengs: meisjes.
’n Subbedutte: seut.
’n Kachtelgat: iemand met een gezond achterwerk.
’n Ouderschejoenge dochtre, ’n kweene: ongehuwde vrouw.
Zurkeltrutte: zuurpruim.
’n Vies keun: vrij onsympathieke dame.
Masseurke: nonnetje.
’n Skoolieffrouwe: lerares.
Naaistringe: stikster, naaister.
Prente: mooie vrouw, enigszins opgetut.
Slunsepuppe: slappe pop, ook slecht gekleed.
Vrouw Babette: babbelzieke vrouw.
Commeere: roddelaarster.
Z’n koeketiene: zijn partner, zijn vriendin.
’n Snelle mokke: een mooi meisje.
Ne gendarm: bazige man of vrouw.
Ne kobbejoagre: iemand met een wijdstaande haardos.
Goe voorzien van pootn en oorn: een vrouw met weelderige
boezem.
Ze loopt met ’n kot: ze heeft o-benen.
Z’is nie controarie: ze valt wel mee.
Zo zot of een achterdeure: stapelgek.
Gesgeite: vrouw waar men het niet voor heeft.
De moarte: de dienster.
Veie: slappe figuur.
Zottekonte: vrouw die gek doet.
Dullekonte: boze vrouw.
Dommekonte, slimmekonte: vrouw die uit dommigheid iets
verkeerd deed.
Lelijk skermik, skermienkel: lelijke vrouw.
Franke bette: een stoutmoedige vrouw.
Stikt nen bustelstil in eur gat en geel ’t stroate is gevoagd:
iemand die heupwiegend, preuts stapt.
Eksevel: onsympathieke, sluwe vrouw.
Z’eit nogoal wel kak an eur gat: ze laat zich goed gelden.
ingestuurd door Sylvain Taelman

WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst

Grote Prijs SP.A Wakken
Op donderdag 1 mei 2014 om 9 u. gaat in lokaal De Haan,
Wapenplaats 27 te Wakken, de Grote Prijs SP.A Wakken door.
Er is 75 EUR vooruit + de helft van de inleg en er is een minimum van 100 EUR natura.
Dit is een zetting voor kleine vogels van 400 tot 420 liedjes.
De prijzen worden verdeeld per 3/4 tal in twee reeksen.
Er worden twee mooie trofeeën voor de beide winnaars geschonken door volksvertegenwoordiger mevr. Michèle Hostekint.
Bij aanwezigheid ontvangt iedere deelnemer een mooie
bloem, ook buiten de prijzen.
Inschrijven kan vanaf 7.30 u. Het terrein is het Hondiuspark
te Wakken.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw aanwezigheid op deze
mooie zetting!

AALBEKE, KM De Sterrezangers

Jaarlijkse
grote vinkenzetting
Ook dit jaar slaan bestuursleden Frans Verhaest en Marc Dejaeghere terug de handen in elkaar en geven ze, dit al voor
de zevende keer op een rij, hun jaarlijkse grote vinkenzetting.
De namiddagzetting ‘Frans Verhaest-Marc Dejaeghere’ is een
begrip bij iedere vinkenier in de streek. Jaarlijks komen talrijke
‘liefhebbers’ af naar Aalbeke voor deze zetting.
De editie 2014 zal plaatsvinden op zaterdag 21 juni 2014 om
17 u. Inschrijven kan tot 16.30 u. en dit in de voetbalkantine,
Garenwinderstraat, Aalbeke.
Er zijn twee reeksen van 40 EUR voorzien.
Ook zijn er talrijke naturaprijzen op de regels. En last but not
least: patatten met de pelle met hoofdvlees en paté tijdens
een gezellig samenzijn!
Vinkeniers, noteer alvast 21 juni 2014 met stip op jullie kalender. We kijken al uit naar jullie talrijke opkomst!
Het bestuur

waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, in ons lokaal Den Tap,
Aalterstraat 10 te Ruiselede.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Uitdeling aangevraagde bondslidkaarten
2014. - Speelkalender 2014. - Uitbetaling bondsprijzen (Ronde
2013). - Uitdeling van de kweekringen die aangevraagd zijn
voor 2014. - De Lichtzangers starten het nieuwe speelseizoen
op 13 april. - Steunactie t.v.v. de kas met als hoofdprijs een
vinkenkooi. - Allerlei.
Liefhebbers, allen op post!

HARELBEKE, KM De Gavervink

Op zondag 30 maart 2014 is er om 9 uur de laatste algemene
ledenvergadering vóór het nieuwe seizoen.
Dagorde:
- Verwelkoming. - Afhalen bondslidkaarten. - Afhalen kalenders + inschrijvingsbriefjes. - Algemene inkijk kalenders. Gewest- en A.Vi.Bo.-nieuws. - Voor wie een affiche? - Allerlei.
Gelieve op post te zijn voor deze laatste vergadering voor het
nieuwe seizoen!

URSEL, De Vlaamse Zangers

Het seizoen 2014 staat voor de deur, op 6 april a.s. start in
onze maatschappij namelijk het vinkenseizoen met de eerste
zetting. Voor aanvang van deze eerste zetting dienen wij echter voor u nog enkele belangrijke zaken te regelen.
Op zondag 30 maart 2014 is er daarom om 9.30 u. stipt de
algemene vergadering, waartoe wij u uitnodigen, in ons lokaal
Katerhoek.
Dagorde:
- Uitdelen en betalen van de bondslidkaarten. - Uitdelen van
de ringen 2014. - Hoe gaan wij het seizoen 2014 tegemoet?
- Wat zijn onze plichten en rechten bij het vinkenieren (op het
parcours, tegenover buren, medevinkeniers, het bestuur, de
keurders, enz.)? - Varia.
We hopen op uw aanwezigheid op deze toch wel zeer belangrijke vergadering!

ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink

Op zondag 30 maart 2014 is er om 10 u. onze laatste ledenvergadering voor de aanvang van het nieuwe speelseizoen, in
zaal De Linde van ons lokaal Les Tzars, Vedastusstraat 65 te
Zerkegem (naast de kerk).
Dagorde:
1. Woordje uitleg door onze voorzitter. - 2. Uitreiken van de
aangevraagde bondslidkaarten seizoen 2014. - 3. Uitbetalen
bondsprijzen. - 4. Varia.
Hopelijk mogen we alle liefhebbers verwelkomen op deze
laatste vergadering voor het speelseizoen.

DOOMKERKE, KM De Blauwbekken

Een werkwoord
Wanneer we buikpijn hebben, gaan we een beetje liggen.
Bij hevige hoofdpijn gaan we een beetje liggen.
Wanneer we maagpijn hebben, gaan we een beetje op ons
bed liggen.
En wat is onze definitieve houding wanneer ons leven is gestopt? Liggen...
Philippe Dewaele

Vergaderingen - huldigingen
ZEDELGEM, De Moubeke Vink

Op zondag 30 maart 2014 is er vanaf 10 u. algemene ledenvergadering in lokaal La Brasserie, Torhoutsesteenweg 124
te Zedelgem.
Dagorde:
- Uitdelen van de kalenders 2014. - Uitdelen van de bondslidkaarten. - Uitdelen van reglement inwendige orde.
Wij rekenen op een massale aanwezigheid van onze leden!

MARIA-AALTER, De Sparhoekzangers

Op zondag 30 maart 2014 is er om 10 u. algemene ledenvergadering in ons lokaal ’t Hoekske.
Dagorde:
- Afhalen bondslidkaarten, speelkalender en inwendige orde.
- Afhalen aangevraagde kweekringen. - Uitbetalen van de
bondsprijzen.

MEULEBEKE, KM Recht Voor Allen

Op zondag 30 maart 2014 is er om 10 u. ledenvergadering in
lokaal Germinal, Kapellestraat 23.
Dagorde:
- Verwelkoming leden. - Uitdelen bondslidkaarten en kalender.
- Mededelingen door het bestuur. - Allerlei.
Alle aanwezige leden ontvangen een pakje kippenbillen.

ASPER, KM De Moedige Zangers

Op zondag 30 maart 2014 is er om 9.30 u. een bestuursvergadering en om 10 u. een algemene ledenvergadering.
Dagorde:
- Afhalen bondslidkaarten + kalenders Asper en Zingem.
- Afhalen kweekringen. - Naamklevers voor op de kooien. Laatste richtlijnen aangaande het speelseizoen. - Afhalen
rode registers. - Allerlei.

WAARSCHOOT, KM De Boomgaardzangers

Op zondag 30 maart 2014 is er om 9.30 u. algemene vergadering in het lokaal Den Biechtstoel, Stationstraat 1.
Dagorde:
- Afhalen bondslidkaarten. - Speelkalender. - Laatste schikkingen speelseizoen 2014. - Elk zijn zeg.

AARTRIJKE, KM Recht Voor Allen

Op zondag 30 maart 2014 is er om 9.30 u. een algemene vergadering in ons lokaal Aster, Brugsestraat 33, Aartrijke.
Dagorde:
- Uitdelen van bondslidkaarten, kweekringen, speelreglement
en kalender.
Wij hopen u te kunnen verwelkomen op deze vergadering!

RUISELEDE, KM De Lichtzangers

Op zondag 30 maart 2014 is er om 9.30 u. onze laatste algemene vergadering voor het nieuwe speelseizoen 2014,

Op zondag 30 maart 2014 is er vanaf 10 u. ledenvergadering
in ons lokaal.
Dagorde:
- Afhalen bondslidkaarten. - Uitdelen kalenders en ringen. Vereffenen van de aansluiting.
Wij wensen aan alle vinkeniers een goed seizoen!

HOOGLEDE, De Kon. Vlaamse Zangers

Op zondag 30 maart 2014 is er om 9 u. stipt algemene vergadering voor alle leden in ons lokaal De Gouden Leeuw.
Dagorde:
1. Mededelingen. - 2. Uitdeling bondslidkaarten. - 3. Uitdeling
en voorstelling van de speelkalender. - 4. Verdeling van de
kweekringen (onder voorbehoud). - 5. Allerlei.
Gezien het belang van deze vergadering durven wij rekenen
op uw aanwezigheid.
N.B.: We willen u persoonlijk bedanken voor het stipte inbrengen van de groene en/of rode registers.
Wij wensen iedereen veel succes bij de start van het nieuwe
speelseizoen!

REKKEM, Zonder Vrees

Op zaterdag 29 maart 2014 is er om 18 u. ledenvergadering
in ons lokaal Louis.
Dagorde:
- De bondslidkaarten. - De wedstrijdkalender. - De ringen. Een klein souper.

GEWEST VEURNE

Op zondag 30 maart 2014 is er om 10 u. gewestvergadering
in het lokaal te Veurne.
Dagorde:
- Aanwezigheidsstaat. - Nazicht gewestkas. - Inbrengen lijsten van de verkochte bondslidkaarten. - Uitdelen en betalen
drukwerken. - Uitbetalen bondsprijzen. - Uitdelen paspoorten
afgevaardigden en zangkeurders. - Uitdelen kweekringen. Eventuele punten aangevraagd. - Vragen en antwoorden.

PITTEM, KM Niet Rijk Maar Recht

Op zondag 30 maart 2014 is er om 10 u. onze algemene vergadering in ons lokaal, de Sporthal, Egemstraat te Pittem.
Dagorde:
1. Verwelkoming door de voorzitter. - 2. Uitdelen bondslidkaarten en speelkalender 2014. - 3. Bespreking speelseizoen
2014. - 4. Varia.
Vrienden vinkeniers, wees allen op post!

LEMBEKE, KM De Kasteelzangers

Op zondag 30 maart 2014 is er om 10 u. ledenvergadering in
lokaal Kingston.
Dagorde:
- Verdeling bondslidkaarten 2014. - Speelkalender 2014. - Elk
zijn zeg.

GEWEST NINOVE

Op zondag 30 maart 2014 is er om 10 u. een gewestvergadering in lokaal De Spits te Lebeke, bij De Lebeekse Vink.
Dagorde:
- Afrekenen drukwerken. - Uitbetalen geldprijzen van de
Ronde. - Binnenbrengen lijst uitgereikte bondslidkaarten. Uitdelen paspoorten afgevaardigden en zangcommissarissen. - Nazicht speelkalenders. - Laatste schikkingen en afspraken voor het nieuwe speelseizoen. - Allerlei.

ZINGEM, KM De Scheldevink

Op zondag 30 maart 2014 is er om 10 u. een vergadering,
waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, in ons lokaal bij Bassie,
Dorpstraat te Zingem.
Dagorde:
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1. Afhalen speelkalender 2014. - 2. Uitdelen regenjas. - 3.
Afrekenen kaarten eetfestijn 2014. - 4. Allerlei.
De leden zijn steeds in de mogelijkheid vragen te stellen aan
de bestuursleden.
We hopen op uw aanwezigheid en wensen u nu reeds een
succesvol speelseizoen toe!

LICHTERVELDE, De Verenigde Vrienden

Op zondag 30 maart 2014 is er vanaf 10 u. vergadering in
lokaal Ten Boomgaerde.
Dagorde:
- Uitdeling bondslidkaarten en kalenders.

NEDERENAME, KM De Boomgaardvinken

Op zondag 30 maart 2014 is er van 10.30 u. tot 11.30 u. ledenvergadering in ons lokaal Paviljoen, Oudstrijdersstraat 68
te Nederename.
Dagorde:
- Afhalen bondslidkaarten 2014. - Afhalen speelkalender 2014.
- Afhalen reglement inwendige orde. - Afhalen kweekringen
2014. - Allerlei.

Gildeleven
ADEGEM, Ons Genoegen

Op zondag 30 maart 2014 gaat om 9.30 u. onze jaarlijkse
H. Mis voor onze overleden leden vinkeniers van het gewest
Knokke door, in de St.-Adrianuskerk te Adegem.
Wij hopen op uw aanwezigheid!
Het bestuur

GELUWE, KM Jong Maar Moedig

Op vrijdag 28 maart vanaf 18 u. en zaterdag 29 maart 2014
vanaf 18 u., gaat onze glasconservenkaarting door in ons lokaal Berkenhof, Kloosterstraat 9 te Geluwe.
De inleg bedraagt 1,25 euro en men is vrij van drank.
Iedereen is welkom!
Het bestuur

LAUWE, KM De Eendracht

Op vrijdag 28 maart vanaf 18 u., zaterdag 29 maart vanaf
18 u. en zondag 30 maart 2014 vanaf 9.30 u. tot 13 u., gaat
naar jaarlijkse gewoonte terug onze meerkeuzekaarting door
in ons lokaal Astoria.
De inleg bedraagt 1 euro en er is geen drankverplichting.
Iedereen is van harte welkom, ook niet-kaarters.

LENDELEDE, KM De Verenigde Liefhebbers

Op vrijdag 28 maart vanaf 17 u., zaterdag 29 maart vanaf 10
u. en zondag 30 maart 2014 vanaf 9.30 u. tot 13 u., gaat onze
jaarlijkse hakgroentekaarting door, t.v.v. onze maatschappij, in
ons lokaal Steuren Ambacht.
De inleg bedraagt 1,25 euro en drank is niet verplicht.
Iedere vinkenier en sympathisant is van harte welkom om een
kaartje te komen leggen of een babbeltje te slaan over het
nakende seizoen.
Onze leden die ringen besteld hebben, kunnen deze komen
afhalen tijdens een van deze dagen.
Beste vrienden-vinkeniers, we hopen u tijdens dit weekend te
mogen verwelkomen!
Ns het bestuur, R. Vandewaetere

WINGENE, KM De Sint-Jansvink

Afhalen bondslidkaarten en kweekringen
De liefhebbers die op de twee vooropgestelde data hun
bondslidkaarten of kweekringen niet konden afhalen, kunnen
daarvoor nog steeds terecht in ons lokaal Vierwegen, bij lokaalhoudster Vanessa.

BEVERE, KM De Vriendschapsvink

Uitslag steunactie pintjedek van 15 maart 2014
1. Freddy Huys - 2. Tom Dhaenens - 3. Lucien Reussens - 4.
Eric Van Parijs - 5. De Scheldevink Zingem - 6. Rudy Piens - 7.
Tom Dhaenens - 8. André Uyttenhove - 9. Anny Reynaert - 10.
André Vander Haeghen - 11. Juliette Benoot - 12. Nico Waege
- 13. Marcel Haeck - 14. Luc Delmaire - 15. William Baele - 16.
Betty Van De Mergel - 17. Bea De Meyer - 18. Yves Dhaenens
- 19. Anna Robbens - 20. De Scheldevink Zingem - 21. Germain Dhondt - 22. Bert Claeys - 23. Annick Morel - 24. Anna
Robbens - 25. William Baele.
Dank voor uw steun.
De prijzen zijn af te halen tijdens de zettingen in het lokaal.
Het bestuur

GEWEST DENDERLEEUW

Verslag gewestvergadering van 9 maart 2014
Deze vergadering ging door te Borchtlombeek. Gewestleider
Danny was zeer tevreden over de talrijke opkomst voor deze
vergadering.
Voor de Kuifleeuwerik waren Joris D’Hoogh en Pierre Van
Hoegaerden aanwezig. Naast de afgevaardigden mochten we
ook de voorzitter van De Verenigde Vinkeniers, Fernand Sansen, en zijn wederhelft welkom heten.
Veel minder enthousiast was Danny over de opkomst van
onze maatschappijen op de vergadering(en) voor A.Vi.Bo.admin en de Algemene Vergadering (geen uitleg nodig!!).
Hij gaf hierna een zeer boeiende uitleg over A.Vi.Bo.-admin,
waarna hierover nog heel wat gediscussieerd werd door vooren tegenstanders.
Hierna werden alle paperassen die Danny meekreeg op de
Algemene Vergadering uitgedeeld en afgerekend.
Daar er enkele problemen waren met zettingen op dezelfde
datum, werd er beslist om voor volgend jaar de kalenders
reeds in januari op te stellen.
Voor de gewestzetting werd de verdeling van de vooruit en de
naturaprijzen nog eens grondig nagezien. Hierna werden nog
eens de (eventuele) ringcontroles besproken.
Dan besloot Danny de vergadering, hij wenste iedereen goed
kweek- en speelseizoen.
De gewestschrijver, F. Vanbrabant

GEWEST GISTEL

Verslag gewestvergadering van 14 februari 2014
Op vrijdagavond 14 februari 2014 was er om 20 u. een vergadering die doorging bij KM De Jonge Vinkeniers Jabbeke.
De gewestleider heette ons welkom op de vergadering en
deelde mee dat dhr. Koen Vandevyver van KM Recht en Eer-

lijk zich op het laatste moment verontschuldigd had, waarna
de vergadering kon beginnen.
Het verslag van de vorige vergadering van 10 januari 2014
werd overlezen en goedgekeurd.
Het eerste punt op de vergadering was het uitreiken van de
vernieuwde en afgetekende paspoorten van de gewestelijke
zangkeurders. Uitzondering was de maatschappij KM De
Noordvink Gistel waar nog geen nieuwe naam werd doorgegeven aan de gewestleider van diegene die de taak van zangkeurder op zich wil nemen.
Het volgende op de agenda was het ondertekenen van de
kasboeken van iedere maatschappij van het gewest, alsook
het kasboek van het gewest zelf.
Verder werd de vraag gesteld door de gewestleider wie er
zou meegaan naar de Algemene vergadering op 4 maart te
Waregem. Ook de aanwezigheidsformulieren en stembriefjes
werden afgegeven aan de gewestleider.
Het volgende punt was het binnenbrengen van nogal wat formulieren, zoals de rode en groene hoklijsten, ook de lijst met
de liefhebbers met enkel een groene register, de lijst met de
nieuwe leden die zich aansloten en de aangepaste ledenlijsten.
De bondslidkaarten van de dubbelzangers, gewestelijk of officieel gekeurde vogels, werden ter ondertekening voorgelegd
aan de gewestleider.
Als laatste konden we datum en plaats vastleggen voor de
volgende, alweer de laatste vergadering voor aanvang van het
nieuwe speelseizoen.
Na dit alles bedankte de gewestleider ons voor de aandacht
en wenste hij ons allen een goede thuiskomst toe.

GEWEST KNOKKE

Verslag gewestvergadering van 15 maart 2014
Deze vergadering ging door te Heist-aan-Zee.
De gewestvoorzitter verwelkomde iedereen van harte. Zoals
altijd was elke maatschappij goed vertegenwoordigd. Iedereen was in een lentesfeertje, een goed begin voor de vergadering.
De documenten werden verdeeld en vereffend. De inventarissen, zeer netjes en correct ingevuld, werden ingediend. De
ringen en de bijhorende rode kaarten werden meegegeven
aan de afgevaardigden van elke maatschappij.
De bestelling van de tweede reeks ringen moet vóór 20 april
2014 binnen zijn bij de gewestvoorzitter.
De Algemene Vergadering werd nabesproken, zie ook het
A.Vi.Bo.-blad!
De gewestzetting op maandag 9 juni 2014, 2de Sinksen, wordt
ingericht door De Bezemzangers te Kleit, zie de speelkalenders. Zoals vorig jaar worden de kampioenen onmiddellijk in
de bloemen en de prijzen gezet, alleen worden de bekers later
aan de maatschappij van de kampioenen bezorgd. Zo kunnen
de namen op de bekers geplaatst worden.
De gewestvoorzitter deed een warme oproep om de eucharistievieringen voor de overleden vinkenier(ster)s, te Dentergem
op zaterdag 22 maart om 15 u. en te Adegem op zondag 30
maart om 9.30 u., bij te wonen en ook telkens de vlaggen mee
te brengen.
Eigen inbreng: Yvan vroeg aandacht voor de vieringen van
verdienstelijke leden, dat moet vóór 31 december 2014.
In verband met de keuringen: de kans zit erin dat we in ons
gewest in de problemen komen om voldoende keurders bijeen te krijgen. Daarom zal de gewestvoorzitter, samen met
de nationale keurder, nu al naar een oplossing zoeken en de
nodige afspraken maken, dit om alle onaangenaam ‘napraten’
te voorkomen.
Plaats en datum voor de volgende gewestvergadering in september werden reeds meegedeeld.
Iedereen wenste iedereen een goed en plezierig speelseizoen, met veel prijzen en zéér weinig, of liever geen keuringen, doch daarvoor kunnen alleen de vinkenier(ster)s zelf zorgen door enkel te spelen met vinken met goede zang!!
Wel thuis aan iedereen, klonk het tenslotte.
De gewestvoorzitter

GEWEST GENT

Verslag gewestvergadering van zondag 16 maart 2014
Rond de klok van negen opende de voorzitter voor alle vertegenwoordigde maatschappijen en het voltallig gewestbestuur,
de vergadering bij De Hofzangers te Zevergem. Zoals gebruikelijk werden de te bedelen en binnen te brengen stukken
voor de aanvang in ontvangst genomen en geverifieerd.
De aanwezigen werden daaropvolgend verwelkomd en bedankt voor de opkomst.
De financiële toestand van de gewestkas werd vervolgens
met een woordje uitleg van de in- en uitgaven meegedeeld.
Hierna werd het verslagske van de vorige vergadering door
‘belleman’ Mario, aldus Lucien, voorgelezen. Er vielen geen
opmerkingen te noteren.
De bedeelde stukken werden vervolgens systematisch overlopen, evenals de kweekringen met en zonder kaartjes. In analogie betreffende de kweekplaats(en) wordt er geen tweede
verificatie bij verhuis gedaan, aldus de voorzitter.
De samenkomst te Scheldewindeke met A.Vi.Bo. en de gewesten, waar de vooropgestelde vragen in een uiteenzetting
van Gino en Rik werden beantwoord, werd door de voorzitter
positief onthaald.
De bijzonderste punten van de Algemene Vergadering te Waregem werden door de voorzitter te berde gebracht. Dit kan u
integraal terugvinden in het A.Vi.Bo.-blad nr. 10 van woensdag
12 maart 2014.
Na de broodnodige pauze engageerde de gewestleider zich
om de zettingformaliteiten van de gewestzetting bij de 75-jarig bestaande Krügerzangers op zich te nemen. De huidige
toestand van het Kampioenschap van Oost-Vlaanderen werd
door Rudi Vossaert uit de doeken gedaan, met aansluitend
de vraag naar helpende handen voor dit evenement, waarop
positief werd gereageerd. Hiervoor hartelijk dank aan alle
nieuwe en reeds ingeschreven medewerkers.
Het aangepaste gewestreglement (reeks voor koning en
reeks voor koningin) werd door de bevoegde personen ondertekend. De voorzitter bezorgt via e-mail de maatschappijen
het volledige gewestreglement.
Met een warme oproep voor aanwezigheid op de H. Mis te
Dentergem van 22 maart 2014, kwam het einde van de samenkomst in zicht.
Alhoewel de inleg in sommige maatschappijen wordt opgetrokken, blijft het met een unanieme beslissing bij 1,50 EUR
inleg in het gewest Gent voor 2014.
Varia: iedereen zat nog down van het verslag van de vorige
vergadering. De plaats voor de volgende vergadering in september werd meegedeeld, de datum volgt in een later stadium.

Daaropvolgend bedankte de voorzitter de aanwezigen voor
de aandacht en wenste hen een goed en sportief speelseizoen toe.
De gewestschrijver

GEWEST DEERLIJK

Verslag gewestvergadering van zondag 9 maart
Deze vergadering ging door in het lokaal ’t Schuurke van KM
Recht Voor Allen Deerlijk.
De gewestleider verwelkomde alle afgevaardigden, voorzitters, de gewestzangkeurders en belangstellenden. Iedere
maatschappij was vertegenwoordigd.
Het verslag van de voorbije vergadering werd voorgelezen en
goedgekeurd.
De gewestkeuringen zullen terug zoveel mogelijk doorgaan
op de zaterdagvoormiddag. Vanaf dit jaar kunnen de gewestzangkeurders ook opgeroepen worden om in gewesten te helpen meekeuren waar er te weinig zangkeurders zijn.
Het administratieve gedeelte bestond uit het binnenbrengen
van lijsten van uitgegeven bondskaarten, lijsten van dubbelzangers en goedgekeurde vogels, en reglementen van de te
verspelen koning- en kampioenschappen van de zes maatschappijen van het gewest. De bondslidkaarten van de goedgekeurde vogels en dubbelzangers werden ook ondertekend.
De laatste schikkingen van het gewestkampioenschap van
zondag 15 juni te Beveren-Leie werden getroffen. De zaterdagavond 14 juni is er inschrijving in lokaal Den Dries, de zondag 15 juni inschrijving en prijsuitdeling in ’t Neerhof. De 75
euro werd uitbetaald aan de maatschappij De Kon. Vlaamse
Leiezangers. De lijst van de jeugd werd overlopen en was in
orde.
De drukwerken 2014, de jaarlijkse bijdrage voor het gewest,
de bijlokalen en de twee euro voor A.Vi.Bo. werden betaald.
De prijzen van de Ronde van Vlaanderen werden uitbetaald.
De gewestleider had het dan nog even over keuringen. Hij
vroeg zoveel mogelijk ongeldige zang in eigen maatschappijen op te merken en liefst in de maand mei de vogels te
laten keuren.
Hij deed ook een oproep om zoveel mogelijk deel te nemen
aan het Kampioenschap van België en het Kampioenschap
van West-Vlaanderen.
De gewestleider besloot de vergadering door iedereen een
goed en sportief speelseizoen toe te wensen. Datum en plaats
voor de volgende gewestvergadering van oktober werden
reeds vastgelegd.
Gewestleider, J. Desmet

HULSTE, KM Vreugde in de Zang

Verslag vergadering dd. 15/03/2014
Om 14 u. begon de vergadering voor het bestuur, de voorzitter
heette iedereen welkom. Er was één persoon afwezig wegens
ziekte.
Eerst werd het kasverslag ondertekend en daarna het nieuwe
reglement van inwendige orde dat goedgekeurd werd en door
A.Vi.Bo. opgelegd.
Ook werd eens bekeken welk potje bloemen we zouden geven
voor de proefzetting voor beide maatschappijen.
Dan was er om 15 uur vergadering voor de leden met hun
partner. Ieder kreeg een kop koffie met een stukje taart, om
eens gezellig onder elkaar te babbelen over koetjes en kalfjes
maar vooral natuurlijk over onze vinkjes.
Hierna was het tijd om onze schulden te vereffenen van ringen en bondslidkaarten. Ook was er een steunactie met twee
prachtige manden alsook 10 kg zaadmengeling. Zo waren er
weer 12 gelukkige prijswinnaars.
Tot slot wenste de voorzitter iedereen een behouden thuiskomst en veel plezier in het nieuwe seizoen 2014.
J. Meurisse

GEWEST BRAKEL

Verslag gewestvergadering van 9 maart 2014
Deze vergadering ging door in het lokaal van De Bergzangers
te Parike, bij Michel Denooze.
De voorzitter Julien De Cock opende de vergadering met een
hartelijk welkomstwoord aan alle aanwezigen. Iedere maatschappij was vertegenwoordigd.
De verdeling en betaling van de verscheidene drukwerken
verliep vlot. Ook de uitbetaling van de Ronde van Vlaanderen
2013 per maatschappij verliep naar wens.
De kweekringen 2014 werden uitgedeeld, iedereen werd veel
succes toegewenst met de kweek.
Op 1 mei, bij De Bronvink te Brakel, is er een gewestelijke keuring. Liefhebbers kunnen op eigen verzoek, of doorgegeven
door hun gewestelijke zangkeurder, hun vogel laten keuren.
De speelkalenders werden verdeeld onder de maatschappijen. De resterende bondslidkaartlijsten werden ingeleverd.
Bij deze sloot onze vriend voorzitter de vergadering, hij wenste iedereen een seizoen met hoge getallen toe.
Gewestsecretaris, L. Stradiot

GEWEST IZEGEM

Verslag gewestvergadering
Alle afgevaardigden waren aanwezig.
Er waren geen bondslidkaarten van dubbelzangers of gekeurde vogels.
De opgave van nieuwe leden is niet aan bod gekomen door
een misser van de gewestsecretaris. Daar er twee maatschappijen gestopt zijn, is dit punt niet voorgekomen.
Dan werd er gesproken over het gewestkampioenschap, hoe
dat zal verspeeld worden. Er is een kleine verandering gekomen. Eerst en vooral vallen er twee kleine gewestkampioenen
weg, deze op 50%. Er valt ook een procentkampioen weg.
Men speelt nu als volgt: blijven: de gewestkampioen, de vrouwelijke gewestkampioene, kampioen van Izegem, kampioen
van de Mandel en twee kleine kampioenen van 50%. Nieuw:
er komt een kampioen van 70 tot 75% en een tussen 45 en
50%.
Dan werd er verder in een gezellige sfeer wat gepalaverd en
ook wat gedronken. Tenslotte werd afscheid genomen, tot
over enkele weken op de zettingen!
P.S.: Voor de mensen die beloofd hebben op dinsdag 8 april
aanwezig te zijn om het parcours te herschilderen: om 9 uur
aanwezig zijn a.u.b.
Gewestsecretaris, W. Sabbe

GEWEST TIELT

Verslag gewestvergadering van zondag 16 maart 2014
Deze vergadering ging door te Aarsele in lokaal ’t Dorpshuis.
Omstreeks 9.30 u. werd de vergadering door de voorzitter geopend met een welkomstwoord.
(zie vervolg blz. 8)
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(vervolg van blz. 7)

Er werd gestart met het uitdelen en betalen van de bestelde
drukwerken. Daarna werden de kweekringen uitgedeeld. Ook
de behaalde prijzen van de Ronde werden, samen met de
betrokken bondslidkaarten, uitbetaald en teruggegeven.
De komende gewestzetting werd door de verscheidene maatschappijen en het gewestbestuur vereffend aan de organiserende maatschappijen, nl. Marialoop en Aarsele.
Daarna werden de lijsten afgeleverde bondslidkaarten 2014
binnengebracht.
De naklanken van de Algemene Vergadering te Waregem
werden overlopen door de voorzitter.
Het kasverslag werd voorgelezen door de ondervoorzitter.
In het puntje allerlei werd een voorstel gedaan om volgend
jaar de gewestkas extra te spijzen. Dit wordt verder behandeld
op de volgende vergadering in september. Er werd tevens nog
een oproep gedaan tot het bijwonen van de H. Mis voor de
overleden vinkeniers die doorgaat te Dentergem, en dit met
de vlaggen van gewest en maatschappijen.
Na het vastleggen van de datum voor de volgende gewestvergadering kon de voorzitter afsluiten door iedereen een behouden thuiskomst en een goed seizoen 2014 toe te wensen.
Gewestsecretaris, E. Hoste

GEWEST AALTER

Verslag gewestvergadering van zondag 9 maart 2014
De laatste vergadering voor het nieuwe speelseizoen 2014
vond plaats bij De Eikzangers, in de Gemeentezaal te Vosselare. Onze gewestleider Walter opende deze bijeenkomst door
alle mensen te verwelkomen.
De gewestsecretaris Nic nam de aanwezigheden op en alle
maatschappijen waren vertegenwoordigd. Onze ondervoorzitter Roland Cleppe kon op deze vergadering niet aanwezig zijn
wegens familiale redenen. De datum en plaats van de eerstkomende vergadering na het speelseizoen 2014 in september
werden bij deze ook meegedeeld.
Het verslag van de gewestvergadering in februari werd door
onze secretaris voorgelezen.
Als eerste punt werd door de voorzitter teruggeblikt op de Algemene Vergadering te Waregem.
Nadien werden de verschillende drukwerken, diploma’s, klasseringtabellen, ringen 2014 en certificaten bijlokalen per
maatschappij uitgedeeld.
Vervolgens werden de bijdrage aansluiting gewest, de bijdrage voor de gewestzetting, de bijdrage van 2 euro per lid aan
A.Vi.Bo. en alle andere drukwerken per maatschappij betaald.
Als volgende punt werden de samenvattende lijsten van de
bondslidkaarten per maatschappij afgegeven. Ondertussen
kon men de paspoorten van de afgevaardigden laten aftekenen door onze gewestleider, voor diegenen die dit nog niet
hadden laten doen.
Dan werd er een toelichting gedaan door onze gewestsecretaris Nic in verband met de infosessie over admin en zettingsoft.
Het gewestbestuur moedigde iedereen aan om in de toekomst
te werken met admin om zo het werk toch heel wat te kunnen
vereenvoudigen voor elke maatschappij.
Nadien werden datum en plaats voor de vergadering van de
gewestelijke zangkeurraad vastgelegd.
Als laatste punt werd er teruggekomen op het punt in verband
met het inleggeld op de zettingen in het gewest Aalter. Na enige discussie werd er een stemming gehouden door de twaalf
maatschappijen. Na het tellen van de briefjes werd de uitslag
bekendgemaakt: 7 stemden voor het behouden van 1,50 EUR
en 5 stemden voor 2 EUR. Dit wil zeggen dat in heel het gewest Aalter de inleg behouden wordt op 1,50 EUR.
Tot slot kon men nog vragen stellen om dan de vergadering
goed af te sluiten.
Bij deze wil ik in naam van het gewestbestuur van Aalter iedereen een sportief en aangenaam speelseizoen toewensen!!
Gewestsecretaris, N. Vanderhaeghen

Zoekertjes en Advertenties

Verslag gewestvergadering van zondag 16 maart 2014
De voorzitter mocht alle afgevaardigden verwelkomen.
We zijn vlug overgegaan tot de agenda van de gewestvergadering.
De aangevraagde kweekringen werden uitgedeeld. Alle aangevraagde documenten voor het nieuwe speelseizoen werden ook uitgedeeld + vereffend per maatschappij. De lijsten
bondslidkaarten werden binnengebracht + de betaling van de
bondslidkaarten aan het gewest.
Het aangepast gewestreglement zou uitgedeeld worden op
de volgende algemene vergadering voor het Kampioenschap
van België, die doorgaat op vrijdag 28 maart om 19.30 u. in
zaal Caracas te Langemark.
Wij, het gewest Ieper, zullen onze kandidatuur indienen voor
het organiseren van het Kampioenschap van West-Vlaanderen in 2018. Zo zouden we het 100-jarig bestaan van de eerste wereldoorlog openen met in 2014 het Kampioenschap van
België te organiseren en het dan afsluiten met de organisatie
van het Kampioenschap van West-Vlaanderen in 2018!!
Zo, nu kunnen we aan het nieuwe speelseizoen beginnen.
Bij deze wens ik ieder lid van ons gewest een heel succesvol
en sportief speelseizoen toe, hopelijk met heel veel mooi en
zonnig weer!
Gewestsecretaresse, K. Logie

!

Rouw / Herstel / Feest

De in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
de betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaanden, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
derden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtstreeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.

†

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

- BEVERE, KM De Vriendschapsvink, onze gewestleidster
Carine Naessens.
- WINGENE, KM De Sint-Jansvink, trouwe leden Rita
Vangampelaere en Roger Vandevoorde, en alle eventuele
zieke leden.
- EKE, De Sterrezangers, Annette Crucke, echtgenote van
onze voorzitter Raphaël Reynvoet.
- HOUTHULST, KM De Woudzangers, trouw spelend lid
Gilbert Vandamme; Cindy Tanghe, vrouw van gewestafgevaardigde Ronny Dewulf; Liliane Debruyne, vrouw van trouw
lid Cyriel Vercaemer; Roger en Jacqueline Vermoortele, ouders van bestuursleden Rudi, Eddy, Marina en Sandra.
- KUURNE, De Molenzangers, trouw spelend lid Johnny
Vandenheede.
- MAARKE-KERKEM, KM De Boomgaardvink, trouw spelend
lid Roger Bauwens; Maria Bauters, vrouw van bestuurslid
Willy Vandermeirsch; Josianne Van Meerhaeghe, vrouw van
bestuurslid Camiel Pieyns.
- WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst, trouw en tevens stichtend lid Norbert Persijn.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- DEINZE, De Klokkezangers, Tuur, kleinkind van trouw spelende leden Luc Blancke en Martine Baert.
ZIJ VIERDEN HUN 50e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- EDEWALLE-BOSSCHEDEWEGE, KM De Bosvink, trouw
spelend lid Peter Vanhooren en Orinda Messelier.

BEDANKING
- OEKENE, KM Vlug en Vrij, het bestuur dankt alle vinkeniers
maar ook niet-vinkeniers voor hun bezoek op onze jaarlijkse
kaarting. Dank en hopelijk tot volgend jaar.

Werkvergadering
Kampioenschap van België
2014
De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- WAARDAMME, KM De Rooiveldvink, spelend lid Yvan
Desmet.
- HOUTHULST, De Vrijbosvink, bestuurslid Albert Staelens.
- BEERNEM, De Snauwhoekzangers, mevr. Carine Braet,
dochter van bestuurslid en spelend lid Jacqueline Debaene.
- OUTER, De Lebeekse Vink, Remi Baeyens.
- ICHTEGEM, KM De Reigerzangers, Mariette Van Daele,
moeder van gewestafgevaardigde Peter Vandewalle, schoonmoeder van voorzitter Dorine Tempelaere en grootmoeder
van lokaalhouder Davy Vandewalle.
- OOSTKAMP, De Stuivenbergzangers, trouw lid Cyriel
Deblaere.
- VOSSELARE, KM De Eikzangers, oud-spelend lid Karel
Clincke, vader van ons trouw spelend lid Frank Clincke.
- LIEDEKERKE, KM De Verenigde Vinkeniers, trouw spelend
lid Roger Plattiau.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- ICHTEGEM, KM De Reigerzangers, spelend lid Erna Velle.
- HOUTHULST, De Vrijbosvink, Helène, vrouw van lid Etienne
Depoorter, schoonmoeder van lid Patrieck Casier.
- NEDERZWALM, De Zwalmvink, gewestleidster Carine
Naessens.
- LOTENHULLE, KM De Lentezanger, trouw spelend lid
Marleen Van Hamme.
- NEDERENAME, KM De Boomgaardvinken, gewestleidster
mevr. Carine Naessens.

Beste vrienden vinkeniers, bij deze wil ik jullie allemaal uitnodigen, allen die meewerken als vrijwilliger aan het Kampioenschap van België, tot onze eerste werkvergadering die doorgaat in zaal Caracas. Dit is op de weg van Langemark naar
Boezinge, in de Boezingestraat 115 te Langemark, op vrijdag 28 maart om 19.30 u.
Ook zou ik willen vragen aan diegenen die aanwezig zouden
zijn, om mij vooraf een seintje te willen geven. Zo kunnen we
weten hoeveel broodjes er moeten bereid worden. Alvast bedankt daarvoor.
Graag wil ik de mensen die wekelijks bij mij thuis komen naar
de vergaderingen, om alles bij te houden, danken. Heel speciaal voor Marc Fieuw een woordje van dank, voor al dat werk
dat hij gedaan heeft, het bijhouden van de reclame en de verkoop van de klevers, de reclame doorsturen naar Benny, die
ze dan op zijn beurt doorgestuurd heeft naar de drukker. Dank
aan al de mensen die wekelijks op toer gingen om de klevers
aan de man te brengen. Ook aan hen die op toer gingen om
reclame op te halen voor onze affiches, een woordje van dank.
U ziet, beste vrienden, dat het veel werk vraagt om alles in
goede banen te leiden, o.a. door de vele brieven die men moet
schrijven aan de stad en gemeenten om de nodige formulieren
te krijgen en om de weg te mogen afsluiten.
Tevens wil ik jullie meegeven dat de tweede werkvergadering
zal doorgaan op vrijdag 30 mei om 19.30 u., eveneens in zaal
Caracas.
Mij rest nog u te bedanken voor uw medewerking en tot op de
vergadering in Langemark!
P.S.: Mensen die zich geroepen voelen om aan het Kampioenschap van België Vlaamse vinkenzang mee te werken, maar
bij toeval geen uitnodiging ontvangen hebben, kunnen contact
opnemen met de coördinator Raphaël Claeys, dit liefst zo vlug
mogelijk.
Hoofdverantwoordelijke Raphaël Claeys
057/20 15 36

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Kampioenschap van België
2014

De nog talrijk resterende historische bosdreven en veldwegen van het vroegere ‘Vrijbos’, dat ooit 6000 ha groot was,
laat ons het ontstaan van de naam ‘De Vrijbosvink’ te Langemark vermoeden. De vereniging kwam er in 1936 om er hun
favoriete vinkenliefhebberij te beoefenen, dit dankzij luitenant
Florimond Verstraete, de grote bezieler van de vinkensport in
Vlaanderen.
Het Vrijbos doet ons eveneens denken aan de beruchte roversbende van Baekelandt die opereerde vanuit dit grote, beschutting biedende bos tijdens de periode van 1799 tot 1803.
Ludovicus Baekelandt, geboren in de Stinkputten van Lendelede, verliet op jonge leeftijd zijn ouderlijke woonst en smeedde plannen om met zijn kompanen te stelen en te roven om in
hun levensonderhoud te voorzien. Zij gingen zich verstoppen,
daar waar het bijna ontoegankelijk was, diep in het bos. Zij
hadden het vooral op eten, geld, juwelen en kledij voorzien.
Zij werden op 19 maart 1802 gevangen genomen voor 22 misdrijven als struikroverij, diefstallen met inbraak en roofmoord.
Het vonnis was hard: 21 mannen en 3 vrouwen kregen de
doodstraf door onthoofding op het schavot. Op 2 november
1803 werd Baekelandt met zijn kompanen op de markt te
Brugge geleid, waar het vonnis plaatsvond.
Alleen nog puinhopen
In de gemeente Langemark werd tijdens de vier jaar durende
wereldoorlog I enorm gevochten.
Bij de vorming van de Ieperboog werd de eerste slag bij Ieper
– 19 tot 24 oktober 1914 en op 10 en 11 november – zwaar
slag geleverd. De legende van de Duitse Kinderregimenten
herinnert hieraan.
Na de vergeten winter van 1914 vormde het grondgebied van
deze gemeente decor voor de Duitse chloorgasaanval vanaf
22 april 1915. Na vier jaar oorlog restten enkel puinhopen.
De bodem, tot de loop van de beken toe, was omgewoeld.
Nog anderhalf jaar bleef het zo liggen...
Ze vonden niets terug
De streek was een wildernis geworden. Metershoog stonden
gras en kattenstaarten, waartussen hier en daar nog een
zwartgeblakerde boomstronk. Wie kwam zoeken naar zijn
vroegere woning vond met moeite het plaatsje terug. De ene
herkende de oude waterput, de andere de onverwoestbare vlierstruik of de dorpel van zijn voordeur tussen de steenbrokken.
Sommigen hadden vooraleer te vertrekken hun geld en juwelen in kistjes of stenen potten in de grond verstopt. De oorlog
zou toch niet lang duren! Ze vonden niets terug want door de
aanhoudende bombardementen was hun grond meermaals
omgewoeld.
Nog een andere zag op de heuveltjes langs de obusputten
kruisjes met een geweer ertegen en een helm erbovenop. Op
elk kruis stond een naam en sommige droegen zelfs de foto
van een gevallene. Alle van soldaten die gevallen waren tijdens het eindoffensief.
Moed en inzet!
Het vergde moed en inzet om er zich in 1919 en 1920 opnieuw
te vestigen. Na de winter van 1919 kwamen de vluchtelingen
terug. De pioniers verzamelden het schaarse bruikbare bouwmateriaal – metalen golfplaten uit blikken vaten of olifantenplaten en wrakhout – van tussen het puin.
Ze plunderden de onbewaakte legervoorraden om primitieve
bouwsels in elkaar te timmeren. De abri’s, in beton, werden
door burgers en werklieden betrokken. Enkele planken dienden als ingang. Tijd om te nivelleren van hetgeen op een
maanlandschap geleek!
Terug op de kaart
Tegen 1923 waren meer dan vierduizend mensen teruggekeerd. Langemark werd stilaan opnieuw herkenbaar. Het
dorpscentrum herrees uit zijn as. Het leven hernam zijn gang.
(zie vervolg blz. 4)

Editoriaal
De herdenkingsmis voor onze ontvallen vrienden sierde eens te meer de A.Vi.Bo.-familie. Naast de vele aanwezigen
engageerden talloze maatschappijbesturen zich om hun vaandeldrager af te vaardigen. Momenten om te koesteren
en ongetwijfeld een teken van waarlijk diepmenselijke steun aan de zwaar getroffen families en maatschappijen.
Onze proost slaagt er bovendien telkens weer in om troost te schenken aan wie bedroefd is, niet zonder kort
daaropvolgend en in een vlotte beweging een lach te toveren op het gezicht van alle aanwezigen. Of hoe deze vrome
man er vlotjes in slaagt om de uitdrukking “achter de wolken schijnt de zon” in de praktijk om te zetten.
De input van de zoetgevooisde Marleen in het geheel, betekent telkens weer de spreekwoordelijke ‘kers op de taart’.
Ik ben bijzonder fier één van jullie te zijn.
De traditionele mis houdt naast het afsluiten van de lange winterperiode ontegensprekelijk de belofte van de nakende
seizoenstart in.
De maatschappijbesturen leggen de laatste hand aan de voorbereiding van al het mooie dat ongetwijfeld op ons
afkomt. Organisatoren van het Nationaal Kampioenschap hielden de eerste werkvergadering. We durven met zijn
allen het beste verhopen. Een vlekkeloos verloop van ‘de zetting van het jaar’ met een pak deelnemers aan de start
betekent ongetwijfeld een opsteker voor het vele werk dat werd gepresteerd.
Maart 2014 zal voor de stad Waregem een bijzondere betekenis inhouden. Starten met onze Algemene Vergadering
en afsluiten met het bezoek van de Amerikaanse president.
Straffe kost als je het mij vraagt.
In de schaduw van het bezoek van president Obama aan Waregem, durf ik onze vinkeniers oproepen om net als
de wereldleider hulde te brengen aan de vele slachtoffers van de ‘Groote Oorlog’. Wij kunnen dit met zijn allen
verwezenlijken door op 29 juni onze opwachting te maken in het hartje van de frontstreek om op die wijze onze
erkentelijkheid te betuigen voor het offer van de talloze strijders en onze vrijheid.
April!!
Het lang verwachte vinkenseizoen 2014 kan in alle hevigheid uitbarsten.
Een aantal onder jullie zijn ongetwijfeld reeds van start gegaan.
Wijlen mijn vader was ook altijd één van die vroege vogels. De start missen was in zijn beleving een grove zonde.
Wat er ook gebeurde, hij stond paraat. De prestaties van de vogels waren niet altijd je dat, maar hij was er toch bij
geweest.
Deze mentaliteit is en blijft de enige echte gezonde instelling voor de vinkenier ‘pur sang’.
Bij mij blijft het inmiddels nog eventjes bang afwachten hoe mijn bollebozen het komende speelseizoen zullen
aanpakken. Ik zie het alvast (eens te meer) volop zitten, dit tot groot jolijt van een aantal vrienden en kennissen.
Toch ben ik vastbesloten om definitief een punt te zetten achter de zwakke jaren. Mijn vogels zullen echter eens te
meer beslissen hoe één en ander uiteindelijk zal aflopen. Ik houd jullie alvast op de hoogte.
Graag wens ik jullie allemaal een ongemeen boeiend en formidabel speel- en kweekseizoen. Bovendien zou het
mijzelf en de vele gewest- en maatschappijbesturen plezieren u te mogen verwelkomen op de vele organisaties onder
het vaandel van onze A.Vi.Bo.
Elkaar ontmoeten in vriendschap om op sportieve wijze de strijd aan te gaan en vooral… te genieten.
Ik wens het u van harte.
Gino Welvaert

Genietend van een weekend in Rochefort
Kinderen van eender welke leeftijd kunnen voor een ouder tal
van zorgen, maar ook een weelde aan vreugd en voldoening
geven. Onze vier kinderen zijn allen de deur uit maar blijven
trouw aan ons, als hun ouders, en aan hun geboortehuis. Ze
laten niet na om ons regelmatig te bezoeken.
Zoals gebruikelijk in onze samenleving worden met Nieuwjaar
naast de traditionele wensen tal van geschenken uitgewisseld. Onze kinderen weten dat wij houden van wandelen en
fietsen en wanneer zij ons een geschenk aanbieden is een
wandel- of fietsarrangement regelmatig aan de orde. Met de
jaarwisseling 2012-2013 was dit dan ook het geval. Een van
onze kinderen en zijn echtgenote hadden ons een weekendverblijf geschonken, met keuze uit diverse arrangementen. Na
inzage van de bijhorende folder viel onze keuze op een weekendverblijf in de Bed & Breakfast ‘Le Vieux Carmel’ in Rochefort. Na telefonisch contact met de uitbaatster (een Vlaamse
afkomstig van Assebroek) werd ons verblijf vastgelegd voor
het weekend van 7 tot en met 10 juni 2013.
Vrijdag 7 juni ll. was het zover. Na een probleemloze heenreis
zijn wij kort na de middag in ons vakantieverblijf in Rochefort
aangekomen. Het was een zonovergoten dag met temperaturen tot 25 graden Celsius. Na een eerste kennismaking met de
uitbaatster en na inname van onze kamer hebben wij ons naar
het Maison du Toerisme begeven om een wandelkaart met
bijhorende toeristische folder van de omgeving te bekomen.
Rochefort is een Ardeens stadje behorende tot de provincie
Namen, met ongeveer 12.000 inwoners. Na de fusie werden
tal van kleine gemeenten uit het omliggende met Rochefort
samengevoegd, met als bekendste Han-sur-Lesse waar
men de wereldberoemde grotten kan bezoeken. Toeristisch

is Rochefort een ware trekpleister met enkele voorname bezienswaardigheden zoals: de grotten van Han-sur-Lesse en
van Lorette-Rochefort, de vallei van de Lesse, de ruïnes van
het Gravenkasteel, de domeinen van de abdij van Notre-Dame de Saint-Remy waar het bekende Rochefort trappistenbier
wordt gebrouwen, het middeleeuws kasteel van Lavaux-SaintAnne met zijn bijhorend museum, en het telecommunicatiestation van Lessive. Het centrum van Rochefort is gelegen
dichtbij de oever van de rivier de Lhomme.
Na inzage van de wandelfolder besloten wij om de abdijroute (7 km) naar de abdij van Saint-Remy te bewandelen.
Onmiddellijk na de start wandelden wij via de brug over de
rivier de Lhomme, de westelijke zijde van Rochefort. Langs
beide oevers van de rivier zagen wij enkele sportvissers met
de vlieghengel vissen op forel. Of er in de Lhomme veel forel
voorkomt, weet ik niet, maar ik zag er geen enkele visser een
forel aan de haak slaan. Pas hadden wij de rivier verlaten of
wij hoorden er het gezang van een botvink, onmiddellijk beantwoord door het gezang van soortgenoten uit de omgeving.
Alle vinken zongen uitheemse zang, een gezang dat voor mij,
als fervent voorstander van ons Vlaams vinkenlied, als een
vloek in de oren klonk. Het te volgen wandelpad leidde ons
dwars door prachtige bossen bestaande uit een mengeling
van dennen en loofhoutsoorten. Via een uitkijkpost boven op
een heuvel zagen wij de ons omringende valleien. Het was
een prachtige zomeravond en gezeten op een bank aan de
rand van het bos genoten wij van het mooie weer en van de
omgeving. Na driekwartier stappen, hoorden wij vlak voor ons
het luiden van de klokken van de abdij. Kort daarna bereikten
wij de abdij, die helaas niet toegankelijk is voor het publiek.
(zie vervolg blz. 5)
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1 BONDSKAART PER SPELENDE VOGEL VEREIST.
DE BONDSKAART MOET BIJ DE INSCHRIJVING VOORGELEGD WORDEN.
SPELEN MET VOORGLAS ALTIJD VERPLICHT.
LEG NA HET SEIN “REGELS OP DE GROND” DE REGEL LANGS DE KANT VAN HET PARCOURS.
DE INSCHRIJVINGEN LOPEN TOT EEN KWARTIER VOOR DE AANVANG VAN DE ZETTING, UITZONDERINGEN WORDEN VERMELD IN DE AANKONDIGINGEN.

APPELTERRE, De Tabakvink Begin 9 u - 2515
Lok. De Torenspurters, JB Van Langenhaeckestr 4 - Inleg
1,50 EUR - vooruit 75 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR
- iedereen bloemst - 1e proefzetting - gr pr verfgroothandel
Duo-Paint Aalst - inschr tot 8.30 u.
AVELGEM, De Moedige Zangers Begin 9 u - 0322
Lok. De Waterhoek, Kapellekouter 1 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR - 4/4 bloemst
- iedereen bloemen - gr pr decoratie Rommens Avelgem inschr tot 8.40 u.
BESELARE, Den Blauwen Boogaard Begin 9 u - 3821
Lok. De Geite, Wervikstr 22 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - af 0,12 EUR gewest - iedereen verrassing
- gr pr Willy Saelen - inschr tot 8.30 u.
DEINZE (ZEVEREN), KM De Durvers Deinze Begin 9 u 0885 Lok. De Reisduif, Leeuwstr 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp - iedereen
bloemen indien aanwezig - gr pr bestuur.
EVERGEM, De Straatzangers Begin 9 u - 4201
Lok. ’t Kruisken, Schoonstr 203 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - natura 25 EUR - gr pr
lokaalhouder - inschr tot 8.30 u.
HARELBEKE, De Moedige Zangers Begin 9 u - 2090
Lok. Den Arend, Deerlijksestwg 32 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR + 25 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - 2 bloemst natura iedereen bloem - gr pr Giks mode - inschr tot 8.40 u.
KUURNE, De Congozangers Begin 9 u - 1525
Lok. Astrid, Brugsestwg 311 - Inleg 1,20 EUR - vooruit 50
EUR + 50 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,70 EUR - 2 bekers iedereen L. bloemen indien aanwezig - 4 fruitmanden - gr
pr renovatieteam Maertens - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.
MALDEGEM-KLEIT, De Bezemzangers Kleit Begin 9 u 1990 Lok. Salastraete, Urselweg 46 - Inleg 1,50 EUR - gratis
25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 15 naturaprijzen
- 2e proefzetting - gr pr uitvaartverzorging De Coster.
MARIALOOP-MEULEBEKE, De Roodborsten Marialoop
Begin 9 u - 3371 Lok. ’t Voske, Vossekotstr 8, Meulebeke Inleg 1,50 EUR - vooruit 35 EUR + 35 EUR + 35 EUR - pr
3/4 tal - af bonnetje 0,90 EUR - natura 20 pakjes koffie - gr
pr Pauwels-Bils, Daniël VB, OBM.

ZONDAG 6 APRIL
VOORMIDDAG
ADEGEM, Ons Genoegen Begin 9 u - 1942
Lok. De Spaander, Spanjaardshoekstr 48 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 25 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - 1e proefzetting - inschr tot 8.40 u.
ASSEBROEK, KM De Oeverzangers Begin 9 u - 0665
Lok. Wegwijzer, Astridlaan 277 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
35 EUR - pr 3/4 tal - af bonnetjes 1 EUR - 1e proefzetting inschr tot 8.30 u.
BEERNEM, De Snauwhoekzangers Begin 9 u - 0635
Lok. St.-Lucas, Parkstr 6 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25 EUR
- pr 3/4 tal - af bloem 0,90 EUR - iedereen bloemen - gr pr
supermarkt D.B. Center - inschr tot 8.25 u.
BEVERE-OUDENAARDE, KM De Vriendschapsvink
Begin 9 u - 2688 Lok. Voetbalplein, Doornikse Heerweg 12A
- Inleg 2 EUR - vooruit 50 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR
- proefzetting - iedereen bloemen - gr pr Carine Portois, advocaat Ivan Van Hoecke, renovatiewerken P.D.K. - inschr tot
8.40 u.

9800 DEINZE
8480 ICHTEGEM

De inzenders zijn aansprakelijk voor hun bijdragen - De handschriften worden niet teruggegeven - Naamloze brieven worden geweigerd - de A.Vi.Bo. v.z.w. is niet aansprakelijk
voor reclameteksten - Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing voorbehouden - De redactie houdt zich het recht voor de ingezonden bijdragen te weigeren, in te
korten of te wijzigen (A.Vi.Bo.-statuten, art. 14,28 en reglement Inw. Orde VIII).

SPORTKALENDER A.VI.BO.

ZATERDAG 5 APRIL
VOORMIDDAG

9860 SCHELDEWINDEKE

Ondervoorzitters:
Luc De Schrijver, Kuwaardestraat 16
Rik Tanghe, Mexicostraat 53a

DADIZELE, De Korte Zangers Begin 9 u - 2485
Lok. De Kroon, Ledegemstr 1 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - kon 1e r - gr pr
Paradijsvogel Rollegem-Kapelle - inschr tot 8.30 u.
DEERLIJK, De Kon. Bosvink Begin 9.30 u - 3511
Lok. Lindenhof, Vichtseweg 282 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR L.P. - inschr van 8 u tot 9 u.
DEINZE, De Klokkezangers Begin 9 u - 0932
Lok. Handelshuis, Oude Brugsepoort 121 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 60 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura
50 EUR - gr pr De Korenbloem, voeding Caroline - inschr
tot 8.40 u.
EMELGEM (IZEGEM), De Kon. Lustige Zangers Emelgem
Begin 9 u - 1771 Lok. Quicky, Ingelmunstersestr 13 - Inleg 2
EUR - vooruit 75 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 2 EUR - grote
vogels - gr pr slagerij Verscheure, Blauwe Duiver, tuincentrum Aveve - inschr tot 8.30 u.
EREMBODEGEM, KM De Hogewegvink Begin 9 u - 0032
Lok. sporthal Denderdal, Kortestr 14 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - 2 bloemst - proefzetting - inschr tot 8.30 u.
GELUWE, KM Jong Maar Moedig Begin 9 u - 2025
Lok. Berkenhof, Kloosterstr 9 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 85
EUR + 40 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR L. - kon sch zondagkamp - gewestkamp - natura ± 50 EUR - gr pr lokaalhouders Patrick en Marleen - inschr tot 8.30 u.
HANSBEKE-MERENDREE, De Vrije Vinkeniers Hansbeke Begin 9 u - 0249 Lok. Het Verdronken Eiland,
Merendreedorp 20 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 30 EUR - pr
3/4 tal - af bloem 0,75 EUR L. - proefzetting.
HARELBEKE, KM De Gavervink Begin 9 u - 2103
Lok. De Tientjes, Tientjesstr 22 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR + 15 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,80 EUR - 2 bloemst
- vinkenwijding - 16e gr pr Mimosa - inschr van 7.15 u tot
8.40 u.
HEESTERT, De Kon. Morgenzang Begin 9 u - 0297
Lok. De Metro, Stijn Streuvelsstr 41 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR + 20 EUR eigen leden - pr 3/4 tal - af bloem 0,80
EUR - iedereen bloemen - gr pr bakkerij Clarysse - inschr
tot 8.25 u.
JABBEKE, KM De Jonge Vinkeniers Begin 9 u - 1397
Lok. Beukenhof, Gistelstwg 342 - Inleg 1 EUR - vooruit 35
EUR + volledige inleg - pr 3/4 tal - 16e E.P. Jaak Jonckheere.
KNESSELARE, De Dappere Zangers Begin 9 u - 0151
Lok. In de Boltent, Urselseweg 112 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 2 bloemst - 35e
gr pr KBC - 12e gr pr Mia Veevaete - 21e gr pr Jagerson 28e gr pr Pieters.
LIEDEKERKE, KM De Verenigde Vinkeniers Begin 9.30 u
- 0972 Lok. Terminus, Schelfhoutstr 251 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 25 EUR in 2 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 3
bloempotten - 1 plant - proefzetting - gr pr Wilfried De Potter
- inschr tot 9 u.
LOTENHULLE, KM De Lentezanger Begin 9 u - 0033
Lok. Transport, Heirstr 22 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR
in 2 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 2 bloemst - natura 30
EUR - L. bloemen aan alle deelnemers - gr pr lokaalhouders
Bea en Marc - inschr tot 8.30 u.
MARIALOOP-MEULEBEKE, De Roodborsten Marialoop
Begin 9 u - 3190 Lok. Herenthoeve, Heirenstr 1, Meulebeke
- Inleg 1,50 EUR - vooruit 35 EUR + 35 EUR + 35 EUR - pr
3/4 tal - af bonnetje 0,90 EUR - natura 20 pakjes koffie - gr
pr De Meyere en Daniël VB.
MOORSELE, KM De Vlaamse Zangers Begin 9 u - 2399
Lok. De Kroone, St.-Maartenspl. 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
75 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR L. - inschr tot 8.30 u.

Bestuurders:
Marc Vantieghem, Sparrenlaan 22
Jan Hollevoet, Elverdingestraat 33
Noël Devolder, Waterlelielaan 6
Marnix Moerman, Steenovenstraat 21

8553 OTEGEM
8900 IEPER
8520 KUURNE
8520 KUURNE

Woordvoerder A.Vi.Bo. - medewerkend erelid:
Filip Santens, Elsdreef 7
8790 WAREGEM
Erevoorzitter Officiële Zangkeurraad:
Frans Declerck, Jasmijnenstraat 16

8710 WIELSBEKE

Voorzitter Bondsraad - medewerkend erelid:
Noël Declercq, Weidestraat 394
8310 ASSEBROEK

NAZARETH, KM De Nieuwe Zangers Begin 9.30 u - 1205
Lok. De Haan, Vossenholstr 5c - Inleg 1,50 EUR - vooruit 30
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - proefzetting - natura
25 EUR - iedereen bloemen - inschr tot 9 u.
OOSTNIEUWKERKE, KM De Breydelzonen Begin 9 u 2380 Lok. De Reisduif, Colliemolenstr 25 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 50 EUR + 15 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - gr
pr Vaco, Marc Bruneel, KBC - inschr tot 8.30 u.
OPHASSELT, De Rapide Vink Begin 9 u - 2544
Lok. De Kat, Brambroek 1 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 40 EUR
- pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - allen bloem - 1e proefzetting
- inschr tot 8.40 u.
RANST, KM De Boomgaardvink Begin 9 u - 4345
Lok. Duivenlokaal, Molenstr - Inleg 1,50 EUR - vooruit 12,50
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,25 EUR + 0,12 EUR bom - 3
rozijnenbroden - proefzetting - inschr tot 8.30 u.
REKKEM, Zonder Vrees Begin 9 u - 2462
Lok. Louis, Schelpenstr 108 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 60
EUR in 2 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - gr pr KBC
Rekkem - inschr tot 8.30 u.
SCHENDELBEKE, De Industrievink Begin 9.30 u - 0539
Lok. Den Toren, Schendelbekeplein - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - proefzetting inschr tot 9.05 u.
SIJSELE, De Sijseelse Botvink Begin 9 u - 0753
Lok. De Bijeenkomst, Dorpstr 115 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 1e proefzetting
- gr pr Marc Braems en Frank De Coster.
SINT-ELOOIS-VIJVE, KM De Statiezangers Begin 9 u 2944 Lok. ’t Kroontje, ?str - Inleg 1,50 EUR - vooruit 60 EUR
- pr 1/3 + 1/3 tal - af bloem 0,75 EUR - gr pr Peter Soetaert,
P. D’Hondt - inschr tot 8.40 u.
URSEL, De Vlaamse Zangers Begin 9 u - 0231
Lok. Katerhoek, IJzeren Hand 16 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 20 naturaprijzen
en 6 super naturaprijzen.
VELDEGEM, De Veldvink Begin 9 u - 3509
Lok. Boldershof, Koning Albertstr 45 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 30 EUR - pr 3/4 tal - 2 waardebons - 1e proefzetting gr pr bakkerij Marc, elektriciteit Boudewijn Feys - inschr tot
8.30 u.
VOSSELAAR, De Heidezangers Begin 9.30 u - 4576
Lok. Sportvriend, Hoortverten 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
10 EUR - pr 2/3 tal - 5 bloemst - 1e oefenzetting - inschr
tot 8.45 u.
ZULTE, De Botvink 2000 Begin 9 u - 3915
Lok. Leiezicht, Staatsbaan 280 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - ieder bloemst - iedereen natura - inschr tot 8.30 u.
ZWEVEGEM-KNOKKE, KM Hoop op de Toekomst Begin
9 u - 0873 Lok. Uilenspiegel, Avelgemstr 171 - proefzetting,
geen bloemen, geen inleg, geen prijzen - inschr tot 8.30 u.

MAANDAG 7 APRIL
VOORMIDDAG
ZEDELGEM, De Moubeke Vink Begin 9 u - 3554
Terrein spoorweg, Snellegemstr - proefzetting.

DINSDAG 8 APRIL
VOORMIDDAG
DEINZE, De Drieszangers Begin 9.30 u - 0922
Lok. James, Stationsstr 40 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR 1e r + 50 EUR 2e r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR natura ± 100 EUR - gr pr ramen en deuren Baku - inschr van
7.30 u tot 9.10 u.

WOENSDAG 9 APRIL
VOORMIDDAG
JABBEKE, KM De Jonge Vinkeniers Begin 9 u - 1396
Lok. Beukenhof, Gistelstwg 342 - Inleg 1 EUR - vooruit 35
EUR + volledige inleg - pr 3/4 tal - 26e E.P. Mario Segaert.

DONDERDAG 10 APRIL
VOORMIDDAG
HANSBEKE-MERENDREE, De Vrije Vinkeniers Hansbeke Begin 9 u - 0248 Lok. Het Verdronken Eiland,
Merendreedorp 20 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 30 EUR - pr
3/4 tal - af bloem 0,75 EUR L. - kl vogels 400-420 l. - natura 50 EUR op de regels - gr pr bouwonderneming Luc
Hautekeete.

BUITENGEWONE ZETTINGEN
ZATERDAG 5 APRIL
VOORMIDDAG
BOEZINGE, KM De IJzervink Begin 9 u - 5094
Lok. De Zwaan, Diksmuidseweg 428 - Inleg 1,50 EUR vooruit 25 EUR - pr 3/4 tal - buitengewone zetting, ledenzetting - inschr tot 8.30 u.
IEPER, KM De Kaaivink Begin 9 u - 1643
Lok. Nova, Brugseweg 167 - speciale ledenzetting KM De
Kaaivink - inschr tot 8.40 u.
WAREGEM, De Carmelzangers Begin 9 u - 3580
Lok. Vifana, Holstr 66 - Inleg 1,50 EUR - af bloem 0,50 EUR
- allen bloemst - natura allen 1 meter braadworst (1 maal
per speler) - gr pr slagerij Giant Waregem - ledenzetting inschr tot 8.40 u.
WAREGEM, De Molenzangers Begin 9.30 u - 3558
Lok. De Oude Molen, Stijn Streuvelstr 78 - Inleg 1,50 EUR iedereen bloemst - ledenzetting - inschr vanaf 8.30 u.
WAREGEM, KM De Roodborsten Begin 9.30 u - 3798
Lok. De Karekiet, Bessemstr 20 - Inleg 1,50 EUR - allen
bloemen - alleen ledenzetting - gr pr Marcel Platteau - inschr
tot 9 u.
WAREGEM, KM De Torenzangers Begin 9.30 u - 3559
Lok. De Biest, Bieststr 58 - Inleg 1,50 EUR - allen gratisprijs
- natura allen bloemen - ledenzetting - gr pr hoorapparaten
Auris, Luc Lambrecht, verzekeringen F. Verleyen - inschr tot
9.10 u.

ZONDAG 6 APRIL
VOORMIDDAG
AVELGEM, De Moedige Zangers Begin 9.30 u - 0323
Lok. De Waterhoek, Kapellekouter 1 - Inleg 1,50 EUR - iedereen prijs - ledenzetting - ieder lid naturaprijs.
AVELGEM, KM De Zingende Vogels Begin 9 u - 0545
Lok. Oud Gemeentehuis, Oudenaardsestwg 6 - buitengewone zetting - proefzetting: eigen leden mooi bloemst - inschr
tot 8.30 u.
IEPER, KM De Kaaivink Begin 9 u - 1644
Lok. Nova, Brugseweg 167 - speciale ledenzetting KM De
Kaaivink - inschr tot 8.40 u.

LAATTIJDIG BINNEN
ZONDAG 6 APRIL
VOORMIDDAG
MERKEM, De Molenzangers Begin 9 u - 1364
Lok. De Stenen Molen, Ieperstwg 7 - Inleg 1,50 EUR vooruit 50 EUR + inleg - pr 3/4 tal - proefzetting - gr pr Luc
Malfeyt - inschr tot 8.30 u.

WOENSDAG 9 APRIL
VOORMIDDAG
HOUTHULST, De Sparrevink Jonkershove Begin 9 u
- 1640 Lok. Extra-Time, Jonkershovestr 103A - Inleg 1,50
EUR - vooruit 50 EUR + 1/2 inleg - pr 2-tal - af bloem 0,75
EUR - natura ± 75 EUR - 2 taarten, 60 zakken bloemaarde
van 50 liter, ook voor blootspelers - iedere aanwezige natura
- gr pr Limento, Chris Verslype - inschr tot 8.30 u.

De moppentrommel
Een pastoor zit met zijn jonge onderpastoor in een snackbar
een kleinigheid te eten. Er komt een mooi meisje voorbij en de
onderpastoor kijkt haar belangstellend na.
De pastoor zegt streng: “Kijk naar uw bord en gedenk uw gelofte!”
De jonge onderpastoor merkt op: “Maar mijnheer pastoor, het
is toch niet omdat we op dieet staan dat we niet meer naar het
menu mogen kijken!?”
Een man vraagt een stimulerend middel aan de dokter omdat
hij zijn vrouw niet meer zo goed aankan. De dokter schrijft een
bepaald pilletje voor.
Toevallig komt de dokter die man een paar dagen later op straat
tegen. “Hoe gaat het er nu mee?”, informeert hij belangstellend.
“Fantastisch!”, zegt de man enthousiast.
“En is uw vrouw nu tevreden?”, vraagt de dokter.
“Ik zou het niet weten”, zegt de man, “ik ben al drie dagen niet
meer thuis geweest!”
Twee dronkaards komen uit het café en besluiten langs de
spoorlijn naar huis te gaan, dan kunnen ze niet verdwalen.
Na een tijdje lopen ze natuurlijk tussen de rails. De ene man
zegt: “Zeg, die trappen, dat is niets, maar die leuningen staan
toch zo laag!”

Wat geven Hollanders elkaar op kerstavond? Een hand.
Een jong Nederlands koppel is op huwelijksreis naar Parijs
geweest en komt op bezoek bij de moeder van de man.
Het gesprek tussen het meisje en haar schoonmoeder verloopt als volgt:
“Hebben jullie een fijne reis gehad?” “Ja hoor, mammie.”
“Je hebt de Eiffeltoren toch gezien?” “Natuurlijk, mammie!”
“Montmartre ook?” “Ja, dat ook, mammie.”
“En ben je aan de Seine geweest?” “Ja mammie, en hij aan
het mijne ook!”
Twee paters zitten op de oever van een visvijver. Telkens ze
beet hebben, lopen ze op het water om de haak uit de vis te
halen en dan gaan ze terug op de oever zitten.
Een visser die naast hen zit, wil hetzelfde doen, hij valt echter
prompt in het water.
“Hoe doen jullie dat toch?”, vraagt de visser vol ontzag.
De paters antwoorden in koor: “Wij weten waar de paaltjes
staan!”
Kleine Pim wordt bij zijn opa gebracht wanneer zijn ouders
uitgaan.

Hij kijkt vol belangstelling toe wanneer opa een pijpje opsteekt.
Opeens graait hij het ding weg, loopt ermee naar de keuken
en houdt het brandende pijpje onder de kraan.
Opa vraagt verontwaardigd: “Waarom doe je dat nu, jongen?”
Pimmetje antwoordt: “Papa en mama hebben gezegd dat we
een nieuwe auto kopen als opa zijn pijp uit is!”
Een rust- en verzorgingstehuis bestaat honderd jaar. Er wordt
in de pers aandacht aan besteed en een reporter komt de
bewoners interviewen.
“Hoe oud bent u?”, vraagt de reporter aan een willekeurige
bejaarde. “Ik ben 99”, antwoordt die.
“Waaraan heeft u uw hoge leeftijd te danken?” “Wel, ’s morgens
rook ik één sigaretje, ’s middags nog één en ’s avonds een paar.”
“En u”, vraagt de journalist aan een andere man. “Ach, ik drink
’s morgens een borreltje, ’s middags nog één en ’s avonds nog
een paar.” “En hoe oud bent u?” “Ik ben 92”.
Een derde bewoner komt naderbij en krijgt dezelfde vragen.
“Ik neem ’s morgens een vrouwtje, ’s middags een vrouwtje
en ’s avonds nog een paar”, zegt die.
“En wat is uw leeftijd?”, vraagt de reporter aan de man.
“Ik ben 33.”
Wilfried Braekevelt
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Gegevens gewestleiders
Lidnr.
gewest
		

gew. gewestleider
adres
nr.			

postcode

woonplaats

maatschappij

e-mailadres

9420

Erondegem

053-805797		

De Dorpszangers Erpe

fvim@telenet.be

Nevele

09-3717380

De Eikzangers Vosselare

walter.telier@telenet.be

000837
Alken
44 Bielen Jean
Winkelstraat 1
3730
Hoeselt
089-514165		
									

De Limburgse Vinkeniers
Alken-Romershoven

jeanbielen@skynet.be

004989

Antwerpen

3

Devos Lucien

Manderleylaan 21

2980

Zoersel

KM De Boomgaardvink Ranst

000958

Ardooie

4

De Bels Wielfried

Veldstraat 8

8870

Izegem		

0497-258030

KM Arm Maar Eerlijk Kachtem

debelswielfried@hotmail.com

001768

Avelgem

5

Vervaecke Luc

Keiberg 21

8552

Moen

056-647332

0497-842830

De Vlaamse Zangers Moen

luc.vervaecke@telenet.be

014856

Brakel

48

Decock Julien

Beekkantstraat 6

9688

Schorisse

055-455622

0495-675877

De Vrolijke Vink Schorisse

006082

Brugge

7

Bleyaert Martin

Nieuwendam 2

9880

Aalter

09-3744243		

000822

Aalst

1

Van Impe Freddy

Koningsdries 9

001594

Aalter

2

Telier Walter

Herman Lovelingstr.11 9850

telefoon

gsm

0468-128855

03-3832566		

De Oeverzangers Assebroek

001081
Deerlijk
8 Desmet Jozef
Zuringweg 9
8791
Beveren(Leie) 056-704827		
									

De Vlaamse Leiezangers
Beveren-Leie

006632
Deinze
9 Jooris Daniël
Zavelstraat 6
9800
Grammene
051-637814		
									

De Klokkezangers
Bachte-Maria-Leerne

001216

Denderleeuw

10

Muylaert Danny

Anderenbroek 34

9450

Denderhoutem 053-838154

000740

Diksmuide

11

Syoen Hilaire

Woumenweg 275

8600

Woumen

051-500989

007105

Eeklo

12

Teerlinck Willy

Ledestraat 20

9971

Lembeke

09-3771636

007257

Gavere

13

Van Parys Eric

Nieuwstraat 18

9810

Nazareth		

0475-717762

De Meivink Denderhoutem

desmetjoseph@hotmail.be

danny.muylaert3@telenet.be

KM De Blanckaertvink Woumen

0472-965208

Kasteelzangers Lembeke

Willy.Teerlinck@Skynet.be

0475-806086

De Sterrezangers Eke

eric.van.parys@skynet.be

007568
Gent
14 De Ruysscher Lucien Koning
9840
De Pinte
09-2828742 0477-736034
				
Leopoldlaan 18					

De Zingende Pintenierkes
De Pinte

deruysscherlucien@hotmail.com

000089

0472-603781

St.-Antoniusvink Zerkegem

007946
Helkijn
17 Dewaele Christiaen
Jolainstraat 6
8554
Sint-Denijs
056-457505
056-456206
									

KM De Verenigde Zangers
Sint-Denijs

001326

Houthulst

19

Vermoortele Eddy

Jonkershovestr. 60

De Woudzangers Klerken

eddy.vermoortele@telenet.be

002522

Ieper

20

Claeys Raphaël

Poperingseweg 543 8908

Sint-Filip Vlamertinge

raf.claeys@hotmail.com

Gistel

15

Maene Marc

Zilverstraat 13

8480

8650

Bekegem		

Houthulst		
Vlamertinge

0495-831260

057-201536		

		

21								

002745

22

Izegem

Vandommele Norbert Wantje Pietersstr. 18 8870

Izegem

051-311822		

De Jonge Vinkeniers Izegem

003192
Knokke
24 De Vlieghe Gerard
Westkapellestr. 193 8301
Heist-aan-Zee 050-513104		
									

Knokke-Heist

002964

Komen

23

Ghesquiere Chris

Barrierestraat 37

8940

Wervik		

0476-333492

De Vlaamse Zangers Wervik

KRIS.GHESQUIERE1@TELENET.be

009675

Kortrijk

25

Dewitte Stefaan

Nevelstraat 33

8520

Kuurne

0479-014676

De Congozangers Kuurne

dewitte.stefaan@telenet.be

Deinsesteenweg 20a 9770
Kruishoutem 09-3838484 0468-139224
000584
Kruishoutem
26 Plaisier Didier
									

De Molenzangers
Kruishoutem-Lozer

didier.plaisier@telenet.be

002818

eric.vanhauwaert1@skynet.be

Wevelgem

056-401646		

KM De Eendracht Lauwe

010718
Moeskroen
28 Moreau Jerôme
Liessestraat 129
7700
						

Mouscron/
Moeskroen

056-342575

0472-656110

De Cristalzangers Bellegem

004303

Ninove		

0498-595289

De Tabakvink Appelterre

002583
003872
003346

Menen

Ninove

27

Vanhauwaert Eric

Kozakstraat 222

8560

056-729893

KM De Strand- en Duinzangers

30

De Spiegeleer Guy

Roslaer 104

Oostnieuwkerke 31

Demunster Norbert

Zeveneeckebosstr. 4 8840

Westrozebeke 051-700416		

KM Vijverbosvink Westrozebeke

Naessens Carine

Broekstraat 52a

Zingem		

De Moedige Zangers Asper

Ostyn Marnix

St.-Bertinusstr. 166 8970

Poperinge

057-333841		

De Vrije Vinkeniers Poperinge

Oudenaarde

32

Proven-Poperinge 33

9400

9750

0474-443684

Guy.de.spiegleer@telenet.be

carine_n@live.be

011664

Roeselare

35

Verhaest Noël

Honzebroekstr. 55

8800

Roeselare

051-226429		

De Appelvink Roeselare

danny.verhaest@telenet.be

001499

Ronse

36

Batsleer Ivan

Kapellestraat 193a

9600

Ronse/Renaix 055-216627		

De Blauwbekken Ronse

batsleerivan@euphonynet.be

Robberecht Etienne

Rijksweg 190

8710

Wielsbeke		

Klein Maar Moedig Wielsbeke

etienne.robberecht@telenet.be

012365
Tielt
38 Strobbe Eric
Pastorijstraat 117
8700
Aarsele
051-635084		
									

KM Verheugd in de Zang
Aarsele

strobbeeric@yahoo.com

002159

Herrezen Bosvogel Zarren

dominiquebaert@telenet.be

De Eikvink AlveringemHoogstade

wilfried.cosman@hotmail.com

003147

Sint-Eloois-Vijve 37

Torhout

39

Baert Dominique

Koekelarestraat 91

8610

Kortemark

051-700355

0476-314477

0476-255926

Gouden-Hoofdstr. 15 8630
Vinkem
058-299806 0479-341135
003846
Veurne
40 Cosman Wilfried
									

001793

Vichte

41

Vanwijnsberghe Stefaan Breestraat 54

8540

Deerlijk

056-773450		

KM Bosvink Deerlijk

013893

Wakken

42

Schelstraete Daniël

Oude Heirbaan 192 9800

Gottem

051-635550		

Immer Geduld Wontergem

014037

Waregem A

43

Dhuyvetter Luc

Mussekouter 45

8790

Waregem		

002703

Waregem B

49

Vanhecke Julien

Bergstraat 15

8790

Waregem

003453
Zonnebeke
45 Pattyn Henri
				

Vierde Regiment
Karabiniersstr. 37

8980

Passendale		

003535

Zulte

46

Christiaens Hubert

Nachtegaalstr. 87

9870

Zulte

09-3889138		

Verenigde Vrienden Zulte

002365

Zwevezele

47

Haeck Guido

Heremeersstraat 9

8750

Wingene

051-772050

St.-Elooisvink Wingene

0496-479826

056-603789		
0478-753039

0475-463546

De Torenzangers Waregem

luc.dhuyvetter14@skynet.be

De Forstzangers Waregem
De Blauwbekken Geluveld

henripattyn@telenet.be

Guido.Haeck@hafinco.be
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Kampioenschap van België 2014

(vervolg van blz. 1)

Een klein wonder was geschied! De nukkige werkkracht van
onze West-Vlaamse mensen haalde het op de oorlogsellende
en overheidstegenkanting.
Terecht kunnen we fier zijn op onze voorouders. Hun werkkracht en onverzettelijkheid kunnen vandaag als voorbeeld
dienen!
Langemark stond terug op de kaart...

zen aan de Britse flank standhielden tegen de eerste Duitse
gasaanvallen. Tweeduizend soldaten vielen er toen en liggen
er in de omgeving begraven.
De oorspronkelijke struiken en de aarde onder het monument
kwamen uit Canada. Doordat de Belgische bevolking het terrein aan het Gemenebest schonk, staat men er dus letterlijk
en figuurlijk op Canadese grond.

Canadees monument (trefpunt KvB 2014)
‘De Canadien’, zoals dit beeld in de volksmond genoemd
wordt, mag terecht één van de mooiste monumenten uit de
frontstreek genoemd worden. Het is een wit granieten zuil van
ruim 10 m hoog, met bovenop het borstbeeld van een gehelmde Canadese militair die lijkt na te denken over het lot van zijn
gesneuvelde vrienden.

Duitse militaire begraafplaats
Met jaarlijks ruim 150.000 bezoekers is het Soldatenfriedhof
de meest bezochte Duitse militaire begraafplaats in België.
Vandaag hebben meer dan 44.000 slachtoffers er een laatste
rustplaats. Door het groot aantal studenten onder de vrijwilligers, kreeg de begraafplaats ook de naam ‘Studentenfriedhof’.
Ongeveer 25.000 ervan konden niet geïdentificeerd worden
en liggen in een ‘Kameradengrab’. Ook nu nog worden militairen bijgezet waarvan de stoffelijke resten worden teruggevonden op de voormalige slagvelden.
Een nieuwe onthaalsite naast de begraafplaats stelt het leven
van de soldaat gedurende de eerste oorlogsmaanden voor en
de wegtrekkende bevolking, de verschrikking van de eerste
gasaanval in april 1915, het ontstaan en de evolutie van deze

begraafplaats. Het is een zwarte tunnel van 25 m lang. Een
sober ontwerp, gecombineerd met authentiek en nieuw beeldmateriaal, zorgt voor een unieke belevenis!
De begraafplaats is bijzonder aangrijpend door de kracht van
de eenvoud. Aan de ingang bevindt zich een zwaar poortgebouw dat aan een bunker laat denken.
Langs de straatkant groeien knotwilgen – als een erewacht –
en het deel rond het vroegere klaprozenveld is omringd door
een brede sloot die doet denken aan de wateronderzetting
van het IJzerfront.

Vier treurende militairen.
Deze Canadese militair lijkt na te denken!

Hij staat met gebogen hoofd gericht naar de plaats vanwaar
op 22 april 1919 de chloorgaswolk kwam aandrijven. Zijn gevouwen handen rusten op een omgekeerd geweer: de kolf
naar boven gericht, de loop in de grond. Deze houding,
‘arms reversed’ is de traditionele militaire groet aan de gesneuvelden.
Deze kolom wijst het slagveld aan vanwaar 18.000 Canade-

Opvallend is de beeldengroep van de Münchense professor
Emiel Krieger. Er worden vier treurende militairen uitgebeeld.
De beelden zijn sober uitgevoerd. Het geheel moet tot bezinning oproepen!!
Langemark staat nu, 100 jaar later, opnieuw op de kaart. Het
is ‘the place to be’ voor de inschrijvingen van het Nationaal
Kampioenschap op 29 juni 2014. Tot dan!
Bron: D. Jonckheere
De ingang laat aan een bunker denken.

Wat zal het worden?

1898 - 1906:

De bende Pollet
De bandieten onzer grensstreek
Vervolgverhaal uit ‘Het Wekelijks Nieuws’ - nr. 1
In de driehoek Belle-Hazebrouck-Merville, op een 20 km van de
Belgische grens, ligt het dorpje Vieux-Berquin in het golvende
landschap. Een Noord-Frans dorpje zoals er vele zijn maar
waaraan voor eeuwig de naam Pollet zal blijven verbonden.
Het gezin Pollet had vijf kinderen: Evarist, August, Celine,
Angèle en Abel. Vader Henri Pollet was fabrieksarbeider, moeder Melanie Decalf deed het huishouden. Het ging er niet te
nauw aan toe, de kinderen waren veel aan hun lot overgelaten
en er kwam er ook niet veel van terecht.
Van de vijf was cadet Abel veruit de stilste en de rapste, ook
de meest in zichzelf gekeerde en de ondoorgrondelijkste. Hij
was koppig, had niet veel kameraden en thuis hadden vader
en moeder nooit een woord van hem.
Toen Abel 10 jaar werd, verhuisden zijn ouders naar het aanpalende Strazeele, vier kilometer dichter naar de grens toe.
Weldra was ook de tijd gekomen voor Abel om zijn eerste
communie te doen. Het was die dag, al naar de kerk trekkend,
dat hij zijn eerste misdrijf pleegde. In de kruidenierswinkel
Denys zag hij de deur openstaan, hij graaide het geld uit de
schuif maar botste bij het buitenkomen tegen een buurvrouw
aan. Deze had het door wat er was gebeurd en de gendarmen
werden er bijgehaald. Resultaat van het gebeuren was drie
maanden opvoedingsgesticht.
Dit laatste zou zijn loopbaan volledig tekenen. Eens vrijgekomen werd hij op school door iedereen als dief geschuwd en
na enkele weken kreeg men hem er met geen stokken meer
naartoe. Aldus kwam Abel Pollet als twaalfjarige bij veekoopman Declerck in dienst en als dusdanig reisde hij bij het ophalen en afhalen van vee de hele streek af en deed hij een heleboel kennis op, waarvan hij later gretig gebruik zou maken.
Hij vloog bij Declerck buiten toen men de gestolen ring met
diamant van de vrouw des huizes in de voering van zijn vest
terugvond. Vader Pollet ontzegde hem meteen de ouderlijke
woning, en zo kwam hij bij zijn oudere broer August terecht,
gehuwd met Eugenie Morent. Van hem leerde hij de blauwersstiel en deze bracht hem weer in aanraking met gendarmen.
Abel werd inmiddels een trouw cafébezoeker, kwam in onverschil met zijn schoonzuster, vloog bijna op straat, maar werd
net opgeroepen om als twintigjarige te Duinkerke zijn soldatendienst te gaan vervullen.
Hij was er de onderdanigste van allen en kwam terug met een
certificaat van opperste gedrag, wat zijn faam in de streek
enigszins opkalefaterde. Omdat hij als blauwer te goed gekend was, stopte hij er gedeeltelijk mee en werd wildstroper.
Zijn inwonen bij August en Eugenie kostte evenwel heel wat,
en het kwam tot een breuk: Abel vloog buiten en ging zijn
intrek nemen bij de ouders van het meisje waarmee hij sinds
een tijd omgang had: Julienne Platteel.
Het onverschil van enige tijd voordien ter zijde leggend, trok hij
met haar mee naar August en kondigde zijn huwelijk aan. “Wat
zeggen de oude ervan?”, vroeg August. “We zijn hen gaan
uitnodigen, ze komen... misschien. Ze hebben niets beloofd.”
Het was op de terugweg die avond dat Abel tegen Julienne
zei: “Van nu af aan zal ik voor mijn eigen werken. Ik word

M. Fieuw

‘chef’”. Het kwam eruit als een vloek, maar Julienne verschoot
er niet van. “Vertel het maar tegen mij, al wat je ge weet, ik
zal... uw eerste helper zijn.” “Ik de kapitein en gij de eerste
luitenant”, kraaide Abel. “Wij zullen August een keer tonen wat
we kunnen.”
Een maand later, op 22-jarige ouderdom, in december 1895,
trad Abel Pollet in het huwelijk met Julienne Platteel, 23 jaar
oud. Het was een koude dag en de familie trok vroeg huiswaarts in de valavond. De vrouw van August was vroeger nog
vertrokken en August zelf maakte ook aanstalten om op te
stappen, toen bruid Julienne hem vroeg even naar buiten te
gaan want “Abel had wat te vertellen”.
De ‘kapitein’ had maar enkele woorden nodig om August er
van te overtuigen mee te doen om “een slag te slaan bij boer
Vernin te Pradelle”. Julienne zou ook meegaan en de buit zou
worden gedeeld. En enkele tijd later trok het drietal op. Dezelfde morgen waren ze getrouwd, ’s avonds pleegden ze hun
eerste diefstal.
August wist de hofstede precies liggen en wist dat er een
waakhond was, maar die kende hem, en Abel vertelde dat
de deur van de aardappelkelder nooit op slot was. Het zou
gemakkelijk gaan. Abel had een dolk bij en gaf er een aan Julienne die op wacht stond. August had zijn vuisten of zou wel
iets vinden om toe te slaan als ze verrast werden.
Ze drongen eerst de huiskelder in, vulden een zak met hespen en gezouten vlees en Abel geraakte in de keuken, waar
hij ‘gouden geld’ en tweehonderd frank meegraaide. Het was
pas als ze boven hun hoofd kindergeschrei hoorden, dat ze
met de buit verdwenen. Julienne stond buiten onbewogen op
hen te wachten.
Deze inbraak maakte heel wat ophef in de streek, maar het
duurde niet lang of er werden zowat overal diefstallen met of
zonder inbraak vastgesteld. Nergens lieten de daders enig
spoor na en de onderzoekers tastten in het duister. Niemand
verdacht Pollet, die wel stroper en blauwer was, maar wiens uiterlijk zeker niet dat van een dief of mogelijks moordenaar was.
De Fauvarts
August zag er gemener uit met zijn half toegeknepen oogjes en met zijn grotere drankzucht en geldverspillerij. Hij was
geboren op 10 oktober 1870 en zijn vrouw Eugenie Morent
was afkomstig van Vleteren; ze was drie maanden ouder dan
hij. De armoe dreef hen in de armen van Abel. August was
niet zo stoutmoedig als Abel en minder in staat een diefstal te
beramen en voor te bereiden. Eugenie van haar kant was als
heelster van gestolen goed bijzonder nuttig.
Inmiddels had Abel nog andere medewerkers van betekenis
gevonden: de weduwe Fauvart en haar zonen Leon, Henri
en Eugeen. Leon was leurder, was goed gezien en dus een
gedroomde inlichtingsagent. Henri was dikwijls werkloos en
deed mee voor den brode, terwijl van Eugeen in de zaak Pollet
heel wat minder sprake was. De Fauvarts waren arm en Pollet
maakte met geld van hen zeer trouwe bendeleden.
(wordt vervolgd)

Nu we halverwege de maand maart zijn, hebben de dagen
meer daglicht en wordt her warmer. Wanneer men 77 jaar is,
is dat geen nieuws meer. Alles herhaalt zich voor oudere mensen zo snel dat men er zou naar verlangen om, met die mooie
dagen in het voorjaar, de tijd te doen stilstaan. Al beginnen
bij mij de ‘lechten’ te kraken als ik de kleine oppervlakte aan
het spitten ben voor de groenteteelt. Maar als men kan moet
men verder doen, ‘rust roest!’ Een 20 jaar geleden was ik met
een collega aan het werk bij oudere mensen. Halverwege de
middag werden we geroepen om een kop koffie te drinken. ‘k
Hoor het dat mannetje nog tussenin zeggen, en hij wees in
de richting van zijn spade: “Dat is een slecht machien!” Dat
ervaar ik nu ook, het is een gereedschap voor mensen die op
kracht zijn.
Dit jaar heb ik de grond van mijn volière bewerkt alsof het
teeltgrond was. ‘k Heb er allerlei soorten vogelzaad in gezaaid.
Deze winter verbleven al mijn vinken in bakken. De volière
werd vóór 22 jaar opgebouwd met houtkepers en geplastificeerde draad. Al is het houtwerk bijzonder goed onderhouden
geweest met houtveredelingsproducten, toch was er op verschillende plaatsen herstelling nodig.
Sinds twee maart vertoeven de poppen in de volière met afmetingen van 8,5 m lengte, 4 m breedte en 3 m hoogte. Ze
hebben als beplanting een paar sparren en ook vlierhutten.
‘k Zal dit jaar mijn 20ste kweekjaar aangaan om terug in die
volière te kweken met 7 poppen en een jonge man.
Deze morgen, de 15de maart, heb ik de man van uit de kooi
bij de poppen gelaten (‘k hoorde dat hij de juiste zang sleept
en zingt). Als ik het bekijk hoe ze bezig zijn, de bladscheuten
van de vlierhutten aanpikken en wat ze vanuit de grond oppikken: ‘k heb er het raden naar... Soms zijn het als schichten als
ze van de ene naar de andere kant vliegen.
Het eerste kweekjaar, in 1995, had ik 5 jongen: 3 mannen en
2 popjes. Het was voor mij toen nog de tijd van gaan werken.
Het jaar erop, in 1996, deed ik er alles aan om hetzelfde te
hebben, maar ’t mislukte. ‘k Dacht dat ik een goed afgesloten
volière had, maar kleine muizen hadden zich door de draad
gewrongen. Dat was de oorzaak van de mislukking.
Sindsdien heb ik de daaropvolgende jaren vinken gekweekt
met een gemiddelde van 20 jongen in één seizoen. Het hoogste getal was 30 jongen in één seizoen. De laatste twee jaren
waren ook wat minder: 13 in 2012 en 10 in 2013.
We kijken er naar uit wat het in 2014 wordt: kweken, de rij met
vinkenkooien aanvullen, deelnemen aan het Kampioenschap
van België, tentoonstellen in de Gouden Ring Show in Roeselare,... Dat zijn voor mij de vinkensportbezigheden.
Moge er voor alle vinkenkwekers dat beetje geluk bij zijn, dat
maakt het verschil tussen goed of minder goed.
Wat noodzakelijk is bij vinken kweken? Vele muizenvallen en
een goede voeding: pinkies, buffalo’s, breedmax, oro-digest,
probi-zine, sedochol, eivoer, prestige zangzaad en als nestmateriaal mos.
Aan de liefhebbers die mij een kwekeling gevraagd hebben:
“Als het mij lukt, dan zal je er één hebben, zoals afgesproken.
Daarvoor: tot in het najaar, met een kop koffie. Aan jullie dan
om aan te kloppen!”
Marcel Verduyn
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Genietend van een weekend in Rochefort
In deze majestueuze abdij, ooit een van de pronkstukken van
de Cisterziënerorde, wordt het befaamde Rochefort trappistenbier gebrouwen. Na verkenning van de omgeving werd
via tal van bosdreven en landelijke veldwegen de terugtocht
aangevat richting het centrum van Rochefort. Kort voor valavond kwamen wij daar aan. Met deze zomerse temperaturen
was het druk in alle horecazaken en het was dan ook zoeken
om een plaats te bemachtigen. Na wat zoek- en speurwerk
konden wij aan tafel aanschuiven en werd de innerlijke mens
versterkt met een Ardeense vlees- en kaasschotel (uitermate
lekker, al die streekeigen producten), dit alles aangevuld met
een paar Rochefort trappisten. Na het avondmaal hebben wij
bij het gebruik van een laatste consumptie nog wat nagepraat
over het verloop van de voorbije dag, om daarna de bedstede
op te zoeken voor een verdiende nachtrust.
Dag 2
Vroege vogels zijnde waren wij om 6.30 uur uit de veren. Door
het geopend kamervenster hoorden wij het gezang van merel, zanglijster en van de uitheems zingende botvink. Aan botvinken geen gebrek, men hoort hen ten allen kante. Aan de
overzijde van ons vakantieverblijf staat een middeleeuws kasteel. De torens van dit kasteel werden bewoond door tientallen
gierzwaluwen en onder de dakgoten nestelden verscheidene
paren huiszwaluwen. Bewuste morgen was er geen wolkje
aan de hemel te bespeuren en over de heuvelkam kwam de
zon in vol ornaat tevoorschijn, het beloofde een mooie zomerdag te worden.
Op aanraden van onze gastvrouw zouden wij de dag starten
met het bewandelen van de route van de vallei van de Lesse
(9,2 km). Daar de startplaats zich bevond in Eprave, ongeveer
5 km van ons vakantieverblijf, werden wij met de wagen van
en door onze gastvrouw naar Eprave gebracht. Eprave is een
pittoresk Ardeens dorp, gelegen aan de oever van de rivier de
Lhomme. Een mooi gerestaureerde watermolen, gelegen op
de hoek van de dorpskern, herinnert aan een historisch verleden. Het te bewandelen parcours leidde ons dwars door een
prachtig natuurgebied om kort daarna de vallei van de Lesse,
de rivier zelf en het dorp Lessive te bereiken. Lessive heeft
bij velen eind de 20ste eeuw bekendheid verworven door zijn
voormalig grondstation voor telecommunicatie. De rivier de
Lesse is een bekende bij kajakkers en andere watersportfanaten. Aan fauna en flora is er in dit gebied geen gebrek.
Wij zagen en hoorden er kramslijsters, zanglijsters, Vlaamse
gaaien, verscheidene houtspechten, talrijke botvinken, gekraagde roodstaart en vele andere insectenetende vogels.
Langs de oevers van de rivier zagen wij tal van watervogels.
De beemden langs de oever van de rivier waren begroeid met
allerlei wilde planten, bloemen en struiken, waarvan bij het
merendeel de naam mij onbekend is, het El Dorado bij uitstek
voor allerlei vogel- en diersoorten.

Na het verlaten van Lessive bewandelden wij een rustige, landelijke weg richting Villers-sur-Lesse. De zon was volop van
de partij en toen wij in dit dorp aankwamen, wees de temperatuurmeter reeds 25 graden Celsius aan. Hoe prachtig dit te
bewandelen gebied ook was, een horecazaak om er iets te
gebruiken was er nergens te bespeuren. In Villers-sur-Lesse
bevindt zich het gele kasteel met bijhorende boerderij en uitgestrekte gebieden. Ooit was dit kasteel met bijhorende domeinen eigendom van de koninklijke familie. Dit alles werd begin
de twintigste eeuw geschonken aan de Koninklijke Schenking.
In de verte zagen wij op de flank van een heuvel het koninklijk
kasteel van Ciergnon. Dit kasteel wordt tot op heden gebruikt
door onze actuele koninklijke familie als vakantieverblijf. Vlak
buiten de dorpskern hoorden wij het gezang van een Vlaams
zingende botvink. Dit was de enige Vlaams zingende botvink
die wij er tijdens de duur van ons verblijf in de hele streek
gehoord heb. Misschien was die vink er zoals wij op vakantie
(grapje) of was hij tijdens de voorbije trektocht het noorden
kwijt. Een goede kilometer verder bereikten wij de samenvloeiing van de Lesse en de Lhomme. De snelstromende rivier is er ondiep en een kudde koeien wandelde doodbedaard
dwars door de bedding van de rivier om langs de andere zijde
de grenslanden te bereiken.
Het laatste gedeelte van de wandeling bracht ons via de Ravelweg (een aangelegd wandel-/fietspad op een oude spoorwegbedding) terug naar het punt van vertrek in Eprave. Dit
wandelpad loopt gedeeltelijk evenwijdig met de rivier. Langs
weerszijden van het pad bevindt zich een dichte begroeiing
van allerlei planten en struiken. Wij hoorden er het gezang
van de tjiftjaf, tuinfluiter, zwartkopgrasmus, rietzanger, enz.,
en op de leistenen die zich langs de kant van het pad bevonden, zagen wij diverse zonnebadende salamanders. Een
paar kilometer verder bereikten wij een uitgestrekt bos met
een dichte onderbegroeiing. Her en der zagen wij sluipwegen
en sporen van groot wild, zoals wilde zwijnen en reeën, die

zich via deze paden naar de overkant begaven om er voedsel te zoeken in de weilanden en akkers. Het was elf uur in
de voormiddag toen wij aan het eindpunt van de wandeltocht
in Eprave aankwamen. Ook in dit dorp was er geen enkele
horecazaak te bespeuren. De dorstigen laven stond niet in het
plaatselijke dagboek en wij, stommeriken, hadden verzuimd
om een drankje mee te nemen. In de verte zagen wij de kerktoren van Han-sur-Lesse, dit dorp werd na een half uur flink
doorstappen onze volgende bestemming. Met dit prachtige
zomerweer was de drukte er te snijden. Het toeristisch treintje dat de bezoekers naar de grotten van Han bracht, kon de
volkstoeloop naar deze attractie amper volgen. Beiden zijn wij
vroeger reeds tweemaal in de grotten geweest en daarom besloten wij om af te zien van een bezoek. Na het gebruik van
het middagmaal en inzage van onze wandelkaart besloten wij
om de Belvedèrewandeling te maken die aansluiting geeft met
de route Chapelle de Maquis om hierna terug aan te komen in
het centrum van Rochefort.

(vervolg van blz. 1)

wij het toegangspad tot de grotten van Eprave. De grotten zijn
enkel toegankelijk op aanvraag en onder begeleiding van een
ervaren gids. Voor ons was dit niet aan de orde daar wij ons
beperkten tot het bewandelen van het gebied. De verscheidene grottengalerijen banen zich een weg dwars door een
ruwe heuvelrug. De wandelpaden verlopen er grillig en steil
en vragen op bepaalde plaatsen de volle aandacht om niet te
struikelen, maar de natuur is er overweldigend.
Na het verlaten van dit gebied wandelden wij verder naar Hansur-Lesse om na het middagmaal zoals gepland de route Fon
de Tion te bewandelen. Toen wij ongeveer 1 km van Han-surLesse verwijderd waren, begon het te regenen. Flink doorstappen en zo vlug mogelijk een droog onderkomen zien te
vinden, was de boodschap. De regen viel met bakken uit de
lucht en onze regenattributen lagen netjes opgeborgen bij ons
thuis. Amai, wie kan er nu zo dom zijn? Eerst geen drankje in
voorraad en dan nog eens alle regenattributen thuis gelaten.
Als de nood het hoogst is, komt onverwachts de redding. Vlak
naast de horecazaak waar wij schuilden voor de regen en
meteen ook het midagmaal namen, zag ik in de etalage van
een aanpalende winkel een paar regenschermen hangen. Als
de bliksem trokken we daarheen, we waren juist op tijd, want
het waren de twee laatste die zij te koop hadden. Nu hadden
wij tenminste enige bescherming tegen het slechte weer en
konden wij de geplande wandeling verder zetten.
Helaas, de wandelpret was er gedeeltelijk af. De panoramische vergezichten lagen verscholen onder de mist en een
laag wolkendek. De wandelpaden lagen er door de regen vuil
en glibberig bij en alle vogelgezang was verstomd. De laatste
uren van ons weekend waren letterlijk in het water gevallen.

De Belvedèreroute is 10 kilometer lang en doorkruist de mooiste gebieden van de streek. De wandelroute gaat over berg en
dal. Fikse klimpartijen en steile afdalingen, soms langs smalle
paden, worden er de wandelaar voor de voeten geschoven,
maar de gedane inspanningen worden ruimschoots vergoed
door de aanwezigheid van een ongerepte natuur en panoramische vergezichten.
In de vooravond bereikten wij opnieuw het centrum van Rochefort waar de innerlijke mens met spijs en drank werd versterkt om na het gebruik van een laatste consumptie terug te
keren naar ons vakantieverblijf.
Dag 3
Met dageraad was ik uit de veren. Moeder de vrouw was nog
moe van de fikse wandelingen die wij gisteren gemaakt hadden en verkoos om nog wat door te slapen. Toen ik het kamervenster opende, was ik op slag klaarwakker want een koude
wind blies me pal in het gezicht. Het weer ging de andere
richting uit en de zon zat verscholen achter een dik wolkenpakket. Voor vandaag hadden wij een wandeling gepland naar
de grotten van Eprave en een deelname aan de route Fon de
Tion. Onze gastvrouw had naar het weerbericht geluisterd en
volgens haar gaven de berichten bewolkt maar droog, met in
de latere namiddag kans op een plaatselijke bui. Oef, dat was
een pak van het hart want wij hadden met dit mooie weer van
thuis geen regenattributen meegenomen.

Op de terugweg naar Rochefort beleefden wij een triestig
voorval. Aan de kant van het wandelpad zagen wij een jonge
bonte specht die te vroeg het nest had verlaten en die hulpeloos in het natte gras rondhuppelde. Zijn verenpak was doornat en vliegen kon hij niet. Ik heb geprobeerd om hem in een
boom te laten klauteren maar telkens opnieuw viel hij naar
beneden. Met pijn in het hart heb ik die mooie vogel aan zijn
lot moeten overlaten. Moeder Natuur selecteert, maar soms
op een wrede manier.
Bij aankomst in het centrum van Rochefort bleek er geen kat
op straat te bespeuren. Hoe groot de drukte de dagen voorheen, hoe leeg dit alles die avond. Probleemloos vonden wij er
een onderkomen om het avondmaal te gebruiken. De laatste
dag van ons weekend zat er op.
De volgende morgen zijn wij na het ontbijt voldaan en tevreden huiswaarts gekeerd. Dank aan onze kinderen voor dit
mooie geschenk en dank aan onze lieve gastvrouw Caroline
voor de goede ontvangst.
Vrienden vinkeniers, als de gelegenheid zich voordoet, trek er
ook eens op uit. Verre buitenlandse reizen zijn niet altijd een
must, in ons klein Belgenlandje is er zoveel moois te beleven.
Iedere streek heeft zijn eigen charme en ieder komt er aan zijn
trekken. Zich begeven in de natuur, horen, zien en genieten,
wat wil men nog meer? Als vogelliefhebber, natuurvriend en
wandelaar is er zoveel te beleven. Wandelen is helemaal niet
moeilijk... gewoon doen!!!
Walter Vandevoorde

Vriendschap
Onmiddellijk na het ontbijt begaven wij ons op ons wandelpad.
Ditmaal ging de tocht door een gebied met een variatie aan
akkers, weilanden en stroken met bos. Pas aangekomen in
een akkergebied hoorden wij het gezang van de leeuwerik. De
weilanden waren bijna allen omzoomd met grote meidoornhagen en hier zagen wij verscheidene geelgorzen. Wat verder
bereikten wij het gehucht Hamarenne. Dit gehucht herbergt de
gegoede klasse van Rochefort. Prachtige villa’s met uitgebreide parken beplant met een weelde aan bomen en struiken zijn
er aan alle kanten te zien. Hier zagen en hoorden wij kneu,
groenvink, putter, zanglijster, talrijke botvinken, kramslijsters,
spechten en vele andere zangvogels. Tal van rododendrons
en azalea’s stonden er in bloei en in de parken en weilanden
zagen wij prachtige ren- en/of jumpingpaarden.
Kort na het verlaten van dit gehucht werden wij afgeleid dwars
door een immens groot bosgebied. Her en der zagen wij observatiehutten voor jagers en op de bodem bemerkten we
verscheidene sporen van groot wild, wat wees op een rijke
wildstand van dit gebied. Na het verlaten van dit bos bereikten

Ik hou van jou voor wie je bent. Niemand verdient je tranen,
en hij of zij die ze wel verdient, zal je zeker nooit doen huilen.
Als iemand van je houdt, maar niet zoals je het wil, wil dat niet
zeggen dat hij/zij niet van je houdt met zijn hele ziel.
Een echte vriend is iemand die je bij de hand neemt en je
hart raakt. Stop nooit met lachen, zelfs al ben je triest, want
je weet nooit wie verliefd kan worden op die lach. Misschien
ben je in de wereld maar een pion, maar voor sommigen ben
je de hele wereld.
Spendeer geen tijd aan mensen die nooit tijd hebben voor
jou. Huil niet omdat iets eindigt, maar wees blij omdat het je
gelukkig maakte.
Er zullen steeds mensen zijn die je bekritiseren, maar heb
vertrouwen in zij die het met je menen.
Word een beter mens en besef goed wie je bent.
Loop jezelf niet voorbij, de meeste dingen overkomen je als je
ze het minst verwacht, loop ze niet voorbij...
Deel dit met iedereen die je dierbaar is!
Philippe Dewaele
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HARELBEKE, KM De Gavervink

Belangrijke info omtrent
ons speelparcours!
Het bestuur van KM De Gavervink wil hierbij graag een belangrijke mededeling doen omtrent ons speelseizoen 2014!
Voor het speelseizoen 2014 kan onze vereniging geen beroep meer doen op het huidig parcours ‘Parking West van het
Provinciedomein De Gavers’.
Hierbij het citaat van de stad Harelbeke: “Vanaf 22 april 2014
worden werken uitgevoerd op de parking West van Provinciedomein De Gavers in Harelbeke (Stasegemsesteenweg). De
parking zal eerst gedeeltelijk, en later volledig, niet bereikbaar
zijn voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog gebruik maken van de parking om zo toegang tot
het domein te verkrijgen. Het einde van de werken is voorzien
half juni 2014.”
Het nieuwe speelterrein zal zich situeren in de Arendsstraat
op de Arendswijk (zijstraat van de nieuwe woonwijk ‘Bistierland’) te Harelbeke, gelegen op amper 1,3 km van ons huidig
lokaal De Tientjes.
Hieronder vindt u een kleine wegbeschrijving van lokaal De
Tientjes tot de ingang van het speelterrein Arendsstraat.

Slachtplaatsen
Doordat de wetgeving heel wat strenger geworden is de laatste jaren, wordt er niet meer thuis geslacht. Dit leidde vroeger
soms tot grote overlast van het gedumpte slachtafval. Doordat er nu op bepaalde plaatsen tijdelijke slachtplaatsen zijn,
gebeurt dit nu alles keurig en netjes onder toeziend oog van
het federaal agentschap voor voedselveiligheid. Hier kan men,
indien men dit wenst, een lam of schaap nog op de strikte,
traditionele manier slachten.
Het slachten
Ik moet wel zeggen dat ik verbaasd was van zo’n talrijke opkomst! De lange wachtrij sprak boekdelen! De meesten hadden al op voorhand hun dier aangekocht. Eens ze dan op het
gewenste uur toekwamen, werd hun dier dan uit de kudde gehaald om zo naar de slachtbank te worden gebracht. De dieren werden tussen een muur en dranghekkens in een smalle
gang geleid, zodat ze mooi op één rij bleven staan. De mensen volgden met argusogen hun offerdier in de file naar de
slachtbank. Indien ze dit wensten, konden ze nog enkele gebeden of rituelen toepassen alvorens het dier geslacht werd.
Het dier werd met zijn kop richting Mekka gelegd, en dan werd
het met een halssnede gedood door henzelf of door iemand
die ervaring heeft met rituele slachtingen. Sommigen brachten zelfs drie, vier stuks mee, voor vrienden, familie of buren.
Of één dier om te offeren en een ander om voor zichzelf te
houden. Het offerdier moest wel het mooiste zijn en geen gebreken vertonen, want als één een beetje mank was, werd er
verwisseld. Eens het dier dan dood was, werd het ontveld, de
poten werden eraf gesneden en de ingewanden verwijderd,
net zoals bij een gewone slachting. Ieder volgde zijn slachtoffer minutieus en nauwgezet op, en elke keer het dier de volgende stap onderging, schoven ze mee op aan de voorkant
van de geïmproviseerde slachtband. Bij de één moest de kop
eraf gedaan worden, anderen namen deze mee naar huis om
te tonen aan de familieleden.
Verdeling
Een derde deel van het offerdier wordt door de familie gehouden. Een ander deel gaat naar de buren en een laatste deel
gaat naar de armen. De armen, dat zijn dan mensen die het
financieel moeilijk gehad hebben dit jaar en daardoor dus ook
geen mogelijkheid gehad hebben om zelf een dier te (laten)
slachten. Natuurlijk, als iedereen je dan zo’n grote portie vlees
brengt, zou je ’s morgens vroeg moeten opstaan om al het
vlees dat je ontvangen hebt op te kunnen eten...
Nieuw gebruik
Het laatste nieuw gebruik, maar dat is dan eerder in Turkije, is
dat men in plaats van zelf een dier te slachten, een bepaalde
geldsom, in evenredigheid met de waarde van een schaap,
stort op de rekening van een stichting die op haar beurt dan
vlees geeft aan mensen in arme landen die het echt nodig
hebben. Dit wordt soms ook gedaan om niet teveel vers geslacht vlees te hebben.

U vertrekt in zuidoostelijke richting op de Tientjesstraat naar
de Heerbaan. Sla linksaf de Heerbaan in. Zo’n 900 meter verder slaat u links de Arendsstraat in. Dan slaat u de eerste
straat rechts in om na enkele meter aan het speelterrein aan
te komen.
Het bestuur

Het Offerfeest
Media
We horen er vaak van spreken op de tv of op de radio, maar
zelf hebben we er nog maar weinig of niets mee te maken
gehad. Dit jaar ben ik zelf eens van dichtbij gaan kijken in een
tijdelijk slachthuis te Poesele (Nevele), om te zien hoe dat eigenlijk allemaal in zijn werk gaat. Zo kon ik ook mijn kennis in
verband met andere culturen een beetje verruimen. Wanneer
we op reis zijn, staan we open voor andere culturen maar in
eigen land is dat soms iets moeilijker...
Oorsprong
Het Offerfeest is een herdenking ter ere van de profeet Ibrahim, die zijn zoon wou offeren voor God. Het geluk zat echter
niet aan zijn kant want zijn mes sneed niet. Maar toen zond
God een engel naar Ibrahim die hem meedeelde dat hij ook
een ram mocht offeren in plaats van zijn zoon.
Ramadan
Het Offerfeest wordt voorafgegaan door de Ramadan en het
Suikerfeest. De Ramadan is eigenlijk een vastenmaand waaraan de gelovigen die in goede gezondheid zijn, deelnemen.
Ouderen, zieken, kinderen, zwangere vrouwen, mensen
waarvan het hun gezondheid kan schaden zoals diabetici,
zijn enkele voorbeelden waarvoor een uitzondering gemaakt
wordt voor het deelnemen aan deze vastenmaand. Deze duurt
een 30-tal dagen, meestal afhankelijk van de maanstand en/
of zichtbaarheid van de maan. Tijdens deze periode eet en
drinkt men enkel na zonsondergang en voor zonsopgang. De
Ramadan heeft volgens de islam als bedoeling het aanleren
van discipline, uithoudingsvermogen, zelfbeheersing, het respect voor de medemens vergroten, verzoening, vergiffenis,
het moet hen herinneren aan de honger en armoede op de
wereld...
Suikerfeest
Je hebt het beslist al gezien wanneer je naar de winkel gaat:
overal liggen van die zoete producten uitgestald na de Ramadan. Dat is het feest na de vastenperiode. Dit feest wordt soms
ook het kleine feest genoemd, want het Offerfeest is het grote
feest. Iedereen doet zich dan tegoed aan al dat zoets en lekkers, meestal in familieverband.
Tussen het Suikerfeest en het Offerfeest wordt de pelgrimstocht naar Mekka gedaan.

Tevreden
Zo zie je dat elke cultuur zijn eigen gebruiken en tradities
heeft. De mensen die ik daar gesproken heb, proberen hun
eeuwenoude tradities in ere te houden. Ik was dan ook tevreden dat ook ik mijn paardenbril even afgezet heb om eens te
kijken naar de tradities van andere culturen.
Ik denk dat ik deze nacht zal dromen van lekkere lamskoteletjes met frietjes, want toen ik die jonge lammetjes in de file zag
staan naar de slachtbank toe, dacht ik: “Oh, dat ziet er een
malske uit, met een beetje lookboter...”.
Frank De Meyer

De onkreukbaren!
Misschien is dit een keiharde titel, maar misschien ook een
beetje terecht, want de ganse groep mag volgens mij wel eens
op een voetstuk worden gezet.
Een bestuur bestaat niet uit één of twee personen maar uit zeven mannen en vrouwen; aan het hoofd één onkreukbare met
al zijn luitenanten. En misschien zijn er nog een paar mensen
buiten de schermen die een hand toesteken en er ook voor
beloond worden met een kleine attentie. Ik dacht, dat mag ook
wel eens in ons blad, zonder afbreuk te doen aan de andere
lokalen, want dat is ook piccobello. Dit alles terzijde. De onkreukbaren, waarom deze titel!?
Gewoonweg, ze zijn zo, iedereen is welkom in hun lokaal en
ze geven het beste van zichzelf, simpelweg de top of the bill.
Waarom? Ieder jaar komen ze zeker in de top tien van zettingen met het hoogst aantal vogels. Natuurlijk spelen de gratisprijzen daarin mee maar in het bijzonder het jaarlijks souper
waar iedereen, ook niet-leden, mag aan deelnemen, mits een
kleine vergoeding. Maar er mag worden gegeten per kilo en
gedronken per liter. De mensen die het festijn verzorgen, mogen volgens mij zeker vernoemd worden, dat is firma Walter
Baert en zoon. De liters die moeten worden overgegoten, worden verzorgd door de onkreukbaren en hun voltallige groep.
Namen noemen is moeilijk, ‘k zou er vergeten en ‘k durf me er
niet aan wagen. Ik heb al niet veel haar meer of liever gezegd,
‘k heb een kletskop. Toch wil ik iemand speciaal vermelden.
Na het eetfestijn komt de muziek, en voor de mens die dat
verzorgd heeft: hoed af! En ik meen het meer dan ik het zeg:
’t was formidabel, gewoonweg super. Zijn vrouw verzorgde de
mengtafel, het was top.
Het is de dag van vandaag niet zo eenvoudig om een vereniging levend te houden. Iedereen weet ook dat het bijna onmogelijk is met één of twee mensen. Maar laat het ons anders
zeggen, we hebben enkel een paar mensen nodig zoals in
het voetbal, mensen die de lijnen kunnen uitzetten. Voor die
mensen moet er zorg gedragen worden. “Dood nooit een kip
die gouden eieren legt”. Die mensen mogen de naam dragen
van ‘de onkreukbaren’. Daar moet ieder lid fier op zijn en er
veel ‘onze vaders’ voor lezen, liefst iedere dag één voor het

verder bestaan van zulke groepen en voor het verder bestaan
van onze hobby.
Ook moeten we veel liefde hebben voor elkaar want de dag
van vandaag is de liefde soms ver te zoeken. Daarom, laat
ons de handen in elkaar slaan, eens goed knijpen en we doen
verder. Het is zoals in het leger, er is een kolonel en die heeft
onder zich een paar (vrouwelijke) luitenanten, sergeanten,
korporaals en ook de gewone soldaat. Daarvan zijn er het
meest, in een maatschappij is dat ook zo. Draag er zorg voor,
een schouderklopje kan wonderen doen. Die gewone soldaat
die de regels legt, afwast en alles op zijn plaats legt, daarvan
worden er niet zoveel meer gemaakt. Respect voor zulke mensen. Bij de prijsuitdeling worden de bloemen niet opgehaald,
ze worden naar de liefhebber gebracht. Maar dit alles terzijde.
Dit is een ketting waarvan geen enkele schakel mag ontbreken, want dan gaat het fout. En dat moet juist vermeden worden in een bestuur, één voor allen en allen voor één. Eendracht maakt macht. Er moet veel vriendschap zijn en dat is
de juiste formule. Doch die wordt niet op één dag gemaakt,
en ook niet in één seizoen. Daarvoor moet een mandje goede
appels samen liggen, er mag geen gedeukte en zeker geen
rotte bij zijn. Ik ken een lokaal waar het zeer goed gaat, maar
er zijn nog veel lokalen die het goed met elkaar menen. Ik ben
nu een beetje het gewest kwijt, maar het zal me een volgende
keer wel te binnen schieten. Ik meen het goed met iedereen,
want het leven is kort, denk daar maar eens aan. Niet staan
huilen na de dood, zie ze graag terwijl ze leven. Geef geen
bloemen na het leven, daar heeft niemand wat aan, geef ze
wanneer er nog leven is.
Dat is wat ik ervan denk, en dit komt recht uit mijn hart, niet
voor één maar voor iedereen.
De Piraat

Is het nu
echt zoveel slechter??
Met veel aandacht heb ik het artikel gelezen, verschenen in
het blad van 15 januari, maar ik denk toch dat de schrijver in
een veel duurdere streek woont dan ik.
Ik ben persoonlijk een andere mening toegedaan, misschien
wel een beetje te optimistisch, maar de cijfers die ik aanhaal,
mogen gerust nagegaan worden.
In 1968 huwden mijn vrouw en ik, en ik had een brutoloon van
50 fr. per uur als schrijnwerker. Nu enkele cijfers: een pintje in
het dorpscafé bij ons kostte 8 fr., een brood van 800 gr kostte
13,25 fr. en 1 kg varkensgehakt 60 fr. We hadden geen auto,
heel eenvoudig omdat ons budget dat niet toeliet. Dus hadden
we ook geen probleem met brandstof. We hadden geen centrale verwarming, dus niet veel stookolieverbruik. Op vakantie
gaan was uit den boze. In die tijd was er 14 dagen betaald
verlof, en hiervan werd gretig gebruik gemaakt om allerlei opknapbeurten in en rond ons huurhuis te verwezenlijken.
De cijfers van nu zijn inderdaad veel hoger, maar toch even
een vergelijking.
Bij ons kost een gewone consumptie 1,30 EUR in het duurste
geval. In een mooi, verzorgd café en in een ander café (goed
beklant) kan men nog altijd een pintje krijgen voor 1 EUR. Dat
is geen fabeltje, kom eens met je vogeltje bij ons spelen en je
zult zien, de cijfers kloppen.
Wel, als ik dat eens vergelijk: een volle gast schrijnwerker verdient nu bruto 15,40 EUR, wanneer ik dit omzet in Belgische
frank is dat 616 fr.
Dat pintje kost nu 52 fr. = 10 pintjes met 1 uur werk; vroeger
kostte een pintje 8 fr. = 5 pintjes met 1 uur.
Een brood kost nu 80 fr. = 6 broden met 1 uur werk; vroeger
kostte dat 13,25 fr. = 3 broden met 1 uur.
1 kg gehakt kost nu 280 fr./kg = 1,75 kg met 1 uur werk; vroeger kostte dat 60 fr./kg = 800 gr met 1 uur.
In 1970 bouwden wij ons huis, dan had ik al een brutoloon
van 67,20 fr. per uur en (geen geheim) ik moest 5300 fr. per
maand afbetalen.
Als ik nu datzelfde huis zou bouwen met dezelfde accommodatie, zou ik daarvoor misschien 45.000 fr. per maand moeten
afbetalen, maar hier weer dezelfde vergelijking:
5300 fr. per maand betekende vroeger 79 u. brutoloon; 45.000
fr. per maand betekent nu 73 u. brutoloon.
Ik kan maar één iets vaststellen, namelijk de oude spreuk
“zaai naar de zak” en je bent op je gemak. Kijk uit om een
pintje te vinden aan 60 fr. i.p.v. 100 à 150 fr. Maak thuis een
goed potje klaar, en zwaai eens met lof naar uw kokkin.
Verder niet te negatief denken en optimist zijn, dat is mijn leuze en het maakt me vrij gelukkig. Er zijn er zoveel die het veel,
heel veel slechter hebben dan wij, denk maar aan Zuid-Afrika,
de Filippijnen, Syrië en noem maar op.
Dit is nu mijn mening en hopelijk ook die van jullie.
Marc Beunens

Jantje gaat biechten
Jantje: “Ik heb ernstig gezondigd...”
Pastoor: “Hoezo, mijn zoon?”
Jantje: “Ik heb een meisje meegenomen naar mijn slaapkamer.”
Pastoor: “Dat is geen zonde.”
Jantje: “Ja, maar ik heb haar schoenen en kousen uitgetrokken.”
Pastoor: “Dat is geen zonde.”
Jantje: “En toen heb ik haar jurk en broekje uitgetrokken.”
Pastoor: “Dat is geen zonde.”
Jantje: “Maar toen zijn we op bed gaan liggen.”
Pastoor: “Dat is geen zonde. Wat gebeurde er toen?”
Jantje: “Toen kwam mijn vader binnen...”
Pastoor: “Dat is zonde!”
ingestuurd door F. Debraeve
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Extra’s voor onze vinken
November is de periode dat we veel aandacht schenken aan
onze overledenen. Begraafplaatsen worden opgesmukt met
vooral bloemen. Menig kaarsje wordt aangestoken en laat zijn
licht schijnen in deze donkere periode van het jaar.
Mijn vrouw is afkomstig van een polderdorp aan de Nederlandse grens. Een streek waar open ruimte gelukkig nog aanwezig is. Het krekengebied en de weidse landerijen geven me
steeds weer een gevoel van vrijheid en hoe mooi de natuur
is. Deze zware poldergrond is dus uitermate geschikt voor de
landbouw. Waar vroeger boer en natuurverenigingen soms
lijnrecht tegenover elkaar stonden, ziet men vandaag de dag
steeds meer overleg en samenwerking. Een gevolg van die
samenwerking is dat men steeds meer en meer bloemenweiden of iets dergelijks ziet verschijnen rond de akkers. Deze
percelen zijn 6 meter of meer breed. Gevolg: alles wat leeft
van insecten vindt hier zijn gading, ofwel voedsel; anderen
vinden er een oase van rust of bescherming.
Op één november op weg naar de begraafplaats in Watervliet,
merkte ik in een van deze bermen een ganse groep distelvinken die zich tegoed deden aan de zaden. Onmiddellijk
dacht ik aan mijn vinken in de volière. Ik zou ze verrassen met
het voedsel waar de distelvinken zo verlekkerd op waren. Op
de terugweg werd er aan vernoemde plaats gestopt en verscheidene stengels met de zonnebloempitjes werden meegenomen. De liefde voor de vinkjes gaat soms boven een wetje...
De volgende dag werden de stengels verdeeld in de verschillende vluchten. Geen uur later waren de jonge vogels reeds
aan het ruziën om het beste plaatsje te bemachtigen op de
ronde rozetten waar zich het zaad in bevond. Op een paar
dagen was alles leeggeplunderd, zelfs de bloemen waar de
zaden inzaten, werden opgepeuzeld.
Nog meer rariteiten heb ik waargenomen.
Na het voorbije stormweer hadden verscheidene takken het
begeven, zelfs een gedeelte van de kruin van een fruitboom
was slachtoffer.
Heel het zootje werd opgeruimd en samen met snoeihout van
enkele weken terug gehakseld. Net als vorig jaar heb ik de
houtsplinters op de bodem van de volières uitgestrooid, een
paar centimeters dik. Na een tijdje ging ik even een kijkje nemen hoe de vogels zouden reageren op deze verandering. Vol
bewondering stelde ik vast dat bijna alle vogels op de bodem
van de volière in de houtsnippers aan het scharrelen waren.
Tot op heden merk ik dat hier of daar een vogel op een van
de snippers zit te sabbelen. Ik veronderstel dat ze er toch iets
nuttigs in vinden, anders zie ik geen reden waarom ze het
zouden doen.
Aangemoedigd door deze waarnemingen ben ik her en der
gaan neuzen. Het volgende heb ik gelezen in ‘De Vogelwereld’.

schade die ze zouden aanbrengen aan akkergewassen. De
bloeiende bloem is zondermeer mooi, ze is honingrijk en
wordt wat graag bezocht door ondermeer bijen, vlinders en
andere insecten die de nectar best weten te smaken.
De speerdistel wordt tot de zogenaamde ‘veerdistels’ gerekend waarmee wordt bedoeld dat de zaadjes letterlijk een
veervormige vertakking tonen. Bij het rijpen gaan de zaadjes
open en komen ze los te zitten, waarna een gunstige wind ze
over het land verspreidt. De zaadjes die op de grond terechtkomen en niet worden vernield of gegeten door onze vogels,
zullen in het voorjaar opnieuw gaan bloeien. De bloeitijd loopt
van juli tot oktober.
Vogels: We denken hier ondermeer aan al onze Europese
vinkachtigen waarbij de distelvink, uiteraard, onlosmakelijk
aan die plant en de andere distelsoorten verbonden is. De
snavel van die vogel is lang en spits en kan daardoor zonder
veel moeite de zaden uit de aar halen. Ook exotische soorten en sijzen, kanaries, enz. weten best dat de zaden van de
speerdistel lekker zijn.
De handel heeft deze zaden eveneens ontdekt en het nut
ervan ingezien, deze worden steeds meer aangeboden.
Terug iets om uit te testen in de volières van onze vinken.
Daarbij komt dat de bloeiperiode juli-oktober samenvalt met
de ruiperiode van onze vogels. Een zo groot mogelijke variatie aan voedselaanbod kan hun gezondheid enkel maar ten
goede komen.

savaient’ - Onze grootmoeders wisten het).
Het recept is heel eenvoudig: de bladeren, vers of gedroogd,
worden van dertig tot vijftig gram gekookt op één liter water.
Hierna wordt dit brouwsel gedurende één tot twee uur gekoeld
en bij voorkeur gesuikerd met honing omdat de thee anders
te bitter is om te drinken. Er worden er drie tot vier tassen per
dag van gedronken.

Voor de hiernavolgende tekst zeg ik dank aan dhr. Henri
Henrard voor de mooie beschrijving.

Lijm
In vroegere tijden werd de hulst ook gebruikt om lijm mee te
maken, althans zo staat het in de ‘Dictionnaire de la langue
Française’ (het woordenboek van de Franse taal). Die lijm
werd gebruikt in de marine maar ook, toen het nog mocht, om
vogels mee te vangen...

Bomen die vogels aantrekken: de hulst

Deze altijd groene boom heeft een lage ontwikkelingscyclus
maar is wel een blijver, volgens sommige auteurs kan hij tot
300 jaar oud worden. Hij lijkt aan de tijd te ontsnappen en heet
een geluksbrenger te zijn.
Voorkomen
Van nature uit groeit de hulst in de onderbegroeiing van de
bossen en vormt daar soms grote heggen. De plant kan zowel zon als schaduw verdragen maar in vochtige gebieden
als rivieroevers en moerassen voelt de plant zich niet thuis.
Ook in echt droge gebieden wordt de hulst van nature uit niet
teruggevonden. De plant groeit het best in een rijke maar licht
zurige grond maar vermijdt de droge en weinig diepe kalkhoudende gronden. In België bereikt de plant een hoogte die
begrepen ligt tussen de tien en de zestien meter.

De speerdistel

Distels hebben geen te beste reputatie. Voor vier soorten geldt
in Vlaanderen zelfs een verplichte vernietiging. Het gaat om de
akkerdistel, de kale jonker, de kruldistel en de hier verder besproken speerdistel. De ongewenstheid van deze vier, op zich
toch mooie planten, moet gezocht worden in de ‘veronderstelde’

Parasieten
Op de hulst worden slechts weinig parasieten teruggevonden
en dit ten gevolge de hardheid van de bladeren.
Bessen
De mooie rode bessen vormen tijdens de winter voor enkele
vogelsoorten als merel, lijster en enkele vinkensoorten een
heerlijk ontbijt. In Wallonië worden deze bessen ook wel ‘cerises du bouvreuil’ (goudvinkbessen) genoemd.

Hulsten
De familie van de hulst bestaat onder andere ook uit de Paraguyaanse hulst (Ilex paraguyensis) die ook de matéplant
wordt genoemd. Ook is er de kleine hulst (Ruscus aculeatus)
die omwille van zijn geringe hoogte (80 cm) ook de ‘muizendoorn’ wordt genoemd. Uit de wetenschappelijke naam valt
af te leiden dat deze hulst eigenlijk behoort tot een andere
hulstenfamilie en, met uitzondering van de altijd groene kleur,
de stekelige bladeren en de rode bessen, er verder niets gemeen mee heeft. Deze hulst behoort tot de familie van de
asperges, in realiteit een wortelstok, en zou helende eigenschappen bezitten tegen onder andere jicht, geelzucht en ontstekingen op de urinewegen.

De braambes

De naam verwijst naar de kleine, doornige stekels die zich
op de takken bevinden. De aanraking ermee is niet pijnloos.
De rijpe, zwart gekleurde vrucht is lekker en wordt door vogel, dier en mens als een lekkernij beschouwd. Veel Europese
soorten maar ook tal van exoten en insectenetende soorten
weten de braambes te waarderen, onze grotere vinkachtigen
met de goudvink en de haakbek op kop. Maar ook de lijster en
spreeuwachtigen zijn lang niet vies van de braambes.
Het is zeker eens het proberen waard om enkele takken met
vruchten van de braambes in de volière te werpen. Zullen ook
onze vinken de vruchten lusten of laten ze alles links liggen?
Spannend om gade te slaan!!

Wijn
Jean Palaiseul leert ons ook dat er in sommige regio’s wijn
wordt gebrouwen van de hulst die vooral bij chronische koorts
zijn nut bewijst. Eén tot twee glazen daags kunnen voldoende zijn. In de Farmacopee (dit is een officieel handboek met
voorschriften voor de analyse van geneesmiddelen) werd de
exacte samenstelling van de bladeren bestudeerd (bron: Le
Petit Larousse).

Een- en tweeslachtig
De hulst is zowel een één- als een tweeslachtige plant. Dit
betekent dat er zowel planten bestaan die én mannelijke én
vrouwelijke bloemen bevatten, maar ook dat er hulsten zijn
die enkel mannelijke of vrouwelijke bloemen bezitten. Bij deze
laatste kan de bevruchting enkel gebeuren via de wind en/
of insecten maar ook via de vogels uiteraard. Maar de hulst
wordt ook gekweekt via het planten van stekken.
De rode bessen zijn slechts terug te vinden op vrouwelijke of
op tweeslachtige planten.
Gewoonten
Mijn ouders waren landbouwers en ik ben er fier op dat ze
onze velden kenmerkten door op de palen en op de afrasteringen een boeket hulst aan te brengen, dit om de familiebanden
aan te zwengelen. In andere regio’s werden de ambachtelijk
gemaakte worsten en ham beschermd door de hulst en dit om
ondermeer te voorkomen dat rat of muis er toegang toe kreeg.
En ook werden de stokken om het vee te begeleiden altijd
weer gemaakt van hulststokken. In de meubelmakerij staat de
hulst bekend om zijn wit hout met een zwart hart dat zeer
makkelijk gepolijst kan worden. Van het sterke en resistente
hout worden ondermeer rijzwepen, wandelstokken, hendels,
manden en visstokken gemaakt.
Bladeren
Hoe ouder de boom wordt hoe minder stekelig de bladeren
worden. Maar wist u ook dat aan de bladeren van de hulst
koortsafdrijvende eigenschappen toegeschreven worden?
Ook zouden ze het bloed zuiveren en toxische stoffen afdrijven. Zelfs beschadigde weefsels zouden in hun normale
toestand worden teruggebracht na een behandeling met de
afgeleiden van de hulst. Het is ook uitstekend te gebruiken bij
ontstekingen of chronische aandoeningen van de slijmvliezen
en bij aanhoudende hoest, bij bronchitis en longontstekingen,
reumatiek en koorts (bron: Jean Palaiseul ‘Nos grands-mères

En nog...
Bladeren: Over het algemeen blijven de bladeren tot drie jaar
aan de tak. Ze zijn van drie tot tien cm lang, langwerpig en
sterk. De randen zijn gekruld met stekelige toppen. Groen van
kleur en gegroefde bast.
Knoppen: Ovaal en klein.
Bloemen: Tweehuizig. De bloemen die in mei verschijnen, zijn
klein en bijna niet te zien. Zij staan in kleine schermpjes bij
elkaar in de okselknoppen.
Bes: Steenvrucht, decoratief, rond, één cm groot, rood, vlezig,
zuiverend maar ook giftig.
Schors: Glad, grijs en fijn gekloven.
Takken: Groene, heldere kleur, wordt mettertijd glad en
glanzend.
Slot
De hulst, wild of gecultiveerd, laat niemand onberoerd. Zij die
over de mogelijkheid beschikken deze indrukwekkende plant
te kweken, moeten het zeker doen. Vogels zullen u dankbaar
zijn voor het onderdak en voor het voedsel. Uw vrouw zal verleid worden door de decoratieve capaciteiten van de plant en
dan zeker bij het jaareinde om de bladeren in versieringen te
verwerken. Vogelliefhebbers zijn ook al altijd ecologisten geweest.
Nogmaals dank aan dhr. Henri Henrard voor de mooie tekst
namens de vinkeniers.
Jean De Neve

Gildeleven
GEWEST VICHTE

Verslag gewestvergadering van 9 maart 2014
Deze vergadering ging door in zaal De Speldoorn in de Heirweg te Anzegem.
De gewestleider verwelkomde iedereen op deze laatste vergadering vooraleer het speeljaar begint.
We begonnen met het betalen van het ledengeld, 12,50 EUR
per maatschappij. Daarna volgde het binnenbrengen van wijzigingen van het reglement inwendige orde.
Hierna werden de aangevraagde drukwerken uitgedeeld en
betaald, evenals de kweekringen ’14. De computerlijsten en
de bondslidkaartlijsten werden binnengebracht.
Bij het bespreken van de gewesthulde werd het voornemen
naar voor gebracht om volgend jaar de gewesthulde en het
bijhorende etentje te verzetten naar de zondagmiddag in
plaats van nu de zaterdagavond. Dit voorstel werd dan ook
goedgekeurd. Dus de gewesthulde zal volgend jaar op zondagmiddag plaatshebben.
Aan allen: tot langs de reke!
D. Bijttebier

GEWEST RONSE

Verslag gewestvergadering van 9 maart
Deze vergadering vond plaats bij De Hospitaalvink.
De gewestleider verwelkomde iedereen op deze laatste gewestvergadering voor het begin van het speelseizoen.
(zie vervolg blz. 8)
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(vervolg van blz. 7)

De belangrijkste punten van de Algemene Vergadering werden nog eens overlopen. Iedereen kon ondertussen het volledige verslag lezen in het A.Vi.Bo.-blad.
De bestelde drukwerken werden uitgedeeld, waarbij elke maatschappij haar schulden betaalde. Ook de bestelde kweekringen
werden overhandigd.
Elke maatschappij leverde haar reglement inwendige orde en
speelreglement in verband met koning- en kampioenschappen
in. Ook de samenvattende lijsten van de afgeleverde bondslidkaarten werden afgegeven.
De laatste bondslidkaarten werden afgestempeld.
De gewestleider verwachtte van elke maatschappijafgevaardigde dat ze, op de laatste vergadering in hun maatschappij,
er nog eens bij alle liefhebbers op zouden aandringen de regels na te leven en niet op eigen houtje (meestal foute) beslissingen te nemen. Als iedereen zich aan de reglementen
houdt, kunnen zich geen problemen voordoen.
Het gewestkasboek werd ondertekend ter goedkeuring en ontlasting.
Hierbij was alles afgehandeld en werd de vergadering dan
ook gesloten met de wens tot een vruchtbaar speelseizoen
voor iedereen.
Gewestschrijfster, N. Dekens

GEWEST INGELMUNSTER

Verslag gewestvergadering van 9 maart
Deze vergadering ging door in lokaal De Tap, bij De Kon. Verenigde Liefhebbers Lendelede.
De vergadering werd geopend door de hulpgewestleider,
waarna de aanwezigheidslijst werd overlopen, alle maatschappijen waren vertegenwoordigd. Kurt verwelkomde ook A.Vi.Bo.bestuurder dhr. Jan Hollevoet.
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen en
goedgekeurd, zonder opmerkingen.
Er werd dan overgegaan tot de dagorde, met name het verslag van de ingegeven inventarissen. Er waren inventarissen
die enkele fouten vertoonden en die door Kurt aangetoond
werden op een kopie ervan; deze werden aan de afgevaardigden bezorgd.
Vervolgens werd er overgegaan tot een evaluatie van het
gewestfeest. Dit werd ingericht door KM De Nieuwe Vinkeniers uit Ingelmunster; er waren 83 aanwezigen, wat een mooi
aantal was. Kurt bedankte de inrichtende maatschappij. Er
werd nu reeds een oproep gedaan voor het feest van volgend
jaar in 2015, en dat ingericht wordt door KM De Verenigde
Liefhebbers Lendelede. Misschien kunnen we dan met nog
meer aanwezig zijn.
Alle maatschappijen bezorgden ook de verbeterde en aangepaste ledenlijst. Onderling werden nog kalenders voor het
speelseizoen uitgewisseld en de afgevaardigden die er nog
geen hadden, zouden deze later aan elkaar bezorgen.
Dan werd het percentage voor het bepalen van de kleine gewestkampioen anoniem bepaald en in een gesloten enveloppe gestopt. Gelukkig werd Geert er ook attent op gemaakt dat
deze door alle afgevaardigden moest afgetekend worden, iets
wat hij bijna over het hoofd had gezien.
Wat het bestellen van kweekringen betreft, werd meegedeeld
dat men nog een tweede ronde kan bestellen vóór 1 mei en
een derde ronde vóór 1 juni. Bij deze bestellingen wordt er wel
een meerprijs aangerekend.
Het aantal leden voor ons gewest is 378, verdeeld over acht
maatschappijen.
Dan werd overgegaan tot de verdeling van de aangevraagde
documenten en werd er ook een blad meegegeven voor de
betaling ervan.
In allerlei en elk zijn zeg vroegen Kurt, Geert, Paul, Luc, José
en Jean-Pierre het woord.
Kurt deed een voorstel om de kas van het gewest te spijzen

Zoekertjes en Advertenties

en vroeg zich ook af of we in de toekomst de afgevaardigden
konden laten betalen voor deelname aan het gewestfeest.
Men sprak af om op deze voorstellen terug te komen tijdens
de bijeenkomst voor het bepalen van de gewestkampioenen,
of op de eerste vergadering in september. Andere suggesties
zijn dan ook steeds welkom.
Geert maakte de afgevaardigden er attent op dat het nutteloos en ongepast is dat eventuele liefhebbers onaangename
telefoontjes plegen of berichten sturen naar Kurt of Geert.
Paul legde aan bestuurder dhr. Jan Hollevoet een verschenen
artikel uit het gewest Ieper voor. Deze zou bekijken of dit wel
of niet kan.
Luc en José vroegen enkele overschrijvingsformulieren. JeanPierre vroeg of het gewestfeest weer in de maand februari
moet doorgaan.
Tot slot werden alle maatschappijafgevaardigden een goed
speelseizoen toegewenst en samen met dhr. Jan Hollevoet
bedankt voor hun aanwezigheid.
G. Missine

GEWEST ARDOOIE

Verslag gewestvergadering van 16 maart 2014
Terwijl de meeste liefhebbers de laatste voorbereidingen treffen voor het kweek- en speelseizoen 2014, hielden de afgevaardigden van het gewestbestuur de laatste voorjaarsvergadering die doorging bij KM De Jonge Vinkeniers Emelgem.
Enkel de afgevaardigde van KM De Meizangers Koolskamp
had zich laten verontschuldigen.
Na het gebruikelijke voorlezen en goedkeuren van het verslag
van vorige bijeenkomst werd de dagorde aangesneden.
De afgevaardigden werden beladen met alle bestelde stukken die ze nodig hadden om het seizoen probleemloos aan te
vatten. De aangevraagde drukwerken, diploma’s, certificaten
bijlokalen en afgetekende bondslidkaarten werden aan hen
overhandigd. Iedere maatschappijvertegenwoordiger ontving
de bestelde kweekringen en eigendomskaarten, en het uitbetaalde prijzengeld van de Ronde om aan de betrokken liefhebbers te bezorgen. Ook werd hen een formulier bezorgd
voor het invullen van het aantal jongen per geslaagde kweker
2014, terug mee te brengen naar de vergadering van september.
Over de Algemene Vergadering te Waregem waren de afgevaardigden kort: ieder jaar komt dezelfde dagorde aan bod
met een herhaling van wat tijdens het seizoen beslist werd als
geheugenopfrissing.
Onderling wisselden de vertegenwoordigers de speelkalenders. Ook de data van de kampioenvieringen werden doorgegeven en genoteerd.
Het interessantste punt van deze vergadering was het verslag
en de uitleg door Patrick Vanhaecke, voorzitter van KM De
Verenigde Liefhebbers, over de gegeven infosessie i.v.m. de
A.Vi.Bo.-admin en Zettingsoft. Patrick liet ons kennismaken
met deze zaken op een zeer deskundige maar toch begrijpbare manier. Zelfs computerleken konden begrijpen wat er zich
in de toekomst op dit gebied zal afspelen en welke mogelijkheden hierdoor geopend worden. Eenmaal ermee begonnen,
weet men zijn eigen gemak niet. Het gewestbestuur houdt er
zich aan Patrick te bedanken voor het volgen van deze infosessie en voor zijn deskundige en gesmaakte uitleg. Hopelijk
starten ook in ons gewest nog meerdere maatschappijen met
deze aangereikte tools.
Ook de gewestzetting kwam nog ter sprake. Er werd beslist
om meerdere hoofdprijzen te voorzien in de steunactie met als
doel meer mooie prijzen en meer tevreden liefhebbers. Tevens
zou de inrichtende maatschappij (Arm Maar Eerlijk Kachtem)
per 5-tal in de uitslag een mooie waardebon voorzien. Er zal
ook terug een flyer met aankondiging van deze zetting verspreid worden om de liefhebbers op de hoogte te brengen.
De gewestleider drong er nogmaals op aan om de uitslagen
meetellende voor het gewestkoningschap, nl. de zettingen die
doorgaan op de tweede zondag van mei en juni in het gewest,
onmiddellijk door te geven. Zo moet het mogelijk zijn om in
ieder lokaal de voorlopige stand te afficheren.
Iedereen werd er nogmaals attent op gemaakt dat de tweede
bestelling kweekringen op het secretariaat binnen moet zijn
vóór 1 mei, de derde tegen 15 juni.
Verder werd nog herinnerd aan de mis voor de overleden vinkeniers die zou doorgaan om 22 maart om 15 uur te Dentergem.
Als afsluiting van de vergadering zorgde Willy, voorzitter van
de organiserende maatschappij, ervoor dat iedereen nog iets
tussen de tanden kreeg en zijn dorst kon lessen.
Verder wenst het gewestbestuur iedere liefhebber een aangenaam en ontspannend kweek- en speelseizoen toe. Alle liefhebbers hebben deze winter gezorgd dat alles tiptop in orde
is en nu is het aan onze gevleugelde vrienden. Veel succes en
tot ziens op onze zettingen en op de gewestzetting.
Gewestsecretaris, B. Honoré

!

Rouw
Rouw // Herstel
Herstel // Feest
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De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- ZEDELGEM, De Moubeke Vink, trouwe vinkenierster mevr.
Mariette Vandaele, secretaresse van onze hoofdsponsor Daniël
Desangere.
- REKKEM, Zonder Vrees, trouw spelend lid Frans Beyls.
- RUMBEKE-BEITEM, KM De Goudvink, mevr. Martha Decruw,
schoonmoeder en moeder van trouwe leden Raymond Claerhout en Marleen Pyncket.
- KRUISHOUTEM, De Moerasvink, Maurice Devos, vader van
spelend lid Geert Devos, gewezen voorzitter van De Wandelingzangers.
- MELLE, Klein Maar Moedig, mevr. Laura Meiresonne, zus en
schoonzus van leden Johnny Meiresonne en Annick De Cock,
echtgenote en moeder van vaste tekenaar Ronny De Keyzer
en zoon Julien.
- OOSTKAMP, De Roodborstjes, Cyriel Deblaere, vader van
spelend lid Annie Deblaere.
- LENDELEDE, KM De Verenigde Liefhebbers, jarenlang
trouw lid van onze vereniging, Romain Blondeel.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- WAARDAMME, KM De Rooiveldvink, ondervoorzitter André
Meeuws.
- REKKEM, Zonder Vrees, trouw lid Lucien Naessens; trouw
lid Eric Bucket.
- EVERGEM-RABOT, De Rabotzangers Evergem, mevr.
Maureen Rabaut, echtgenote van bestuurslid Luc De Groote.
- DENTERGEM, De Kon. Lindezangers, trouw lid Marc Verscheuren.
- OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden, Maria Meyhui, echtgenote van trouw spelend lid Frans Dujardin.
- ZEDELGEM, De Moubeke Vink, ons trouw spelend lid Daniël
Steen.
- EERNEGEM, KM Recht en Eerlijk, Kris Marchand, schoonzoon van trouw spelend lid Marcel Vanbossel.
- OUWEGEM, KM De Vrije Bosvink, gewestleidster Carine
Naessens.
- ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink, Eddy Callebout,
echtgenoot van spelend lid Rita Desendre; spelend lid John
Lacluyse.
- EMELGEM, De Kon. Sint-Jansvrienden, trouw lid Ronny Hoste;
trouw lid Roger Desarranno.
- HULSTE, KM Vreugde in de Zang, spelend bestuurslid Frans
Accou.
- MERENDREE, De Nachtegaals, trouw spelend lid dhr.
Maurice Mortier.
- DENDERHOUTEM, De Meivink, onze trouwe leden Roger
De Bolle en Paul Wellekens.
- ICHTEGEM, KM De Reigerzangers, lid Roger Rosseel;
vrouw van spelend lid Freddy Lingier.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ZIJ STAPTEN IN HET HUWELIJKSBOOTJE...
- BELLEM, KM De Oost-Vlaamse Zangers, trouw spelend lid
Wouter Vermeersch en Lien Declercq.
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- MOORSLEDE, KM De Vrije Vinkeniers, Luca Parrein, zoon
van Serge en Emmily Galle, kleinzoon van spelend lid Danny
Galle.
ZIJ VIERDEN HUN 50e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- MENEN, KM De Vrije Vinkeniers, trouw spelend en bestuurslid Bernard Six en Laurette Lefevere.

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Kampioenschap van België
2014

Boezinge, ter plaatse wordt van Boezienge gesproken, is een
West-Vlaams dorpje, een deelgemeente van de stad Ieper,
waar ‘KM De IJzervink’ gevestigd is. Deze maatschappij nam in
1988 het 28ste Kampioenschap van België op haar schouders.
Het historisch materiaal van de maatschappij gaat terug tot
haar oorsprong in het jaar 1935. Honderd jaar geleden, voor
er sprake was van een wereldoorlog, heerste er een strikte
machtshiërarchie in Boezinge, zoals in zowat elke plattelandsgemeente. Tot de notabelen behoorde de pastoor, die de boeren en landarbeiders begeleidde van bij hun geboorte tot aan
hun dood. In heel het dorp golden de waarden die hij en zijn
onderpastoor predikten. Ook de notaris, de dokter, de onderwijzers, de kloosterzusters en de veldwachter stonden boven
de goegemeente.
Maar het was de kasteelheer die aan de top van de hiërarchie prijkte. Hij was de eigenaar van een resem pachthoeven en door zijn jachtrecht de schrik van de pensjagers. Als
burgemeester hield hij een stevige greep op de dorpspolitiek.
Kortom, zijn woord was wet!
Geboorte van De IJzervink
De IJzervink werd gesticht door ‘de pionier van de vinkensport’ in de IJzerstreek en heel de Westhoek, namelijk Achiel
Verhack, die in samenwerking met luitenant Verstraete, één
der grondleggers was van onze huidige A.Vi.Bo. Het was een
natuurlijke aandrang dat hij zich in eigen gemeente geroepen
voelde tot het oprichten van een vinkenmaatschappij.
De geboorte van ‘De IJzervink’ was een feit, met als bestuur
van het eerste uur: voorzitter Achiel Verhack, ondervoorzitter
Camiel Laleeuw, schrijver Firmin Verhack, schatbewaarder
Alfons Maes, vlaggendrager Victor Valleys, hoofdcommissaris Daniël Laleeuw en als lokaalhouder Jerom Demeerseman,
die deze taak tot 1965 naar ieders tevredenheid volbracht. Nadien kwam de keuze voor het lokaal terecht bij De Vuurlinie, bij
Ernest Knockaert, tot 1980. Het clubhuis verhuisde dan naar
het Cultureel Centrum dat beter beantwoordde aan de moderne noden en verwachtingen.
Na het oprichten van de maatschappij, die automatisch verbonden was aan de nationale federatie A.Vi.Bo., werd met de
indeling van de gewesten een onderkomen gevonden in het
gewest Ieper.
(zie vervolg blz. 3)

Vergadering
Raad van Bestuur A.Vi.Bo.
De maandelijkse vergadering gaat door op zaterdag 12
april 2014 om 13.30 u. in lokaal ‘Au Damier’, Stationsplein
te Roeselare.
Dagorde:
- Verslag vorige vergadering
- Kweekproject
- Evolutie project digitalisatie
- Inventarisatie 31/01/2014
- Ruilingen en mutaties
- Bondslidkaartlijsten
- Beschrijven kampioenschappen
- Inwendige ordes maatschappijen en gewesten
- Het A.Vi.Bo.-blad
- Financieel verslag eerste kwartaal
- Tweede bestelling kweekringen
- H. Mis overleden vinkeniers
- Controle aangevraagde bijlokalen
- Briefwisseling
- Stuurgroepen
De A.Vi.Bo.-voorzitter
Gino Welvaert

Editoriaal
“Ophouden met over het weer te praten, staat ongetwijfeld voor het uitblijven van 90% van de gesprekken”, viel met
enige denigrerende ondertoon in een avondvullend tv-programma.
Durf ik niet te betwijfelen! Niet vergeten immers hoe wij met ons gematigd zeeklimaat om het met klimatologische
terminologie te formuleren, als geen ander van weer en wind afhangen. Mooi weer bezorgt niet enkel de mens op
zich maar ook een gehele samenleving een niet of nauwelijks te definiëren gevoel van welbehagen.
De vogeltjes fluiten, dewelke maakt niet uit, de bijtjes zoemen, maakt evenmin uit, en de vlindertjes, eveneens
zonder naam, fladderen in ’t rond.
Blij vinkenier te zijn waar zoveel gelijkgestemden toch iets intenser en consequenter met natuur omgaan.
Elke vogel wordt in zijn vlucht gevolgd. Laatste vinkenpopjes zien we richting broedgebied trekken en die ene
leeuwerik - terug van weggeweest - zingend ten hemel stijgend, volgen we tot onze ogen ons in de steek laten. In eigen
tuin groot of klein weten we waar wat broedt. Heggenmussen laag in donkere struik, ontspringen meestal de dans en
worden door de gekende rovers niet gestoord. Een uitzonderlijk vroeg nest heeft het sinds een paar dagen bijzonder
druk met aan- en afvliegen. Zoveel ijver stoor je niet. Te oordelen naar de blauwe eischaaltjes in het gazon, ligt er
quasi zeker al een kersvers stel jongen. Nog even en de bedelroep bij het voeren door man of pop zal dit bevestigen.
Merels hebben het iets minder fortuinlijk. Het wordt wellicht zelfde drama als bij de bosduif die niet of nauwelijks
nog jongen groot kan brengen. Ook de Turkse tortel en de zanglijster hebben het uitermate moeilijk. Een koppel
duifjes nog te zien, is jongste tijd een rariteit. Die laatste houden het bij mijn weten in mijn tuin een derde jaar op
rij voor bekeken. De tjiftjaf dan weer is net als de zwartkop slechts een voorjaarspassant en ook de roodstaart met
zijn knerpend en geknepen gezang is abnormaal vroeg terug uit Afrika en zoekt zijn stek. Is een hafholenbroeder
die eveneens zelden lang in de gelijnde tuin vertoeft. De kneu daarentegen ziet het in mijn regio helemaal niet meer
zitten nog te broeden en valt enkel sporadisch nog te spotten drijvend naar betere oorden. Een kwarteeuw terug was
deze gezellige zanger evenwel alom present. Met het verdwijnen van de juiste biotoop en bovenop de aanwas van
de verwenste ekster die met ongeziene arrogantie elke heg afspeurt, kan geen broedsel nog tot enig succes leiden. Zo
ook is voor de putter het broeden uitermate moeilijk. Zoveel mooier klinkt de volksnaam distelvink, een charmant
vogeltje sinds een paar jaar in mijn buurt niet meer weg te denken. Vandaag vliegt een gezellig koppel ijverig af en
aan met nestmateriaal. Een tweede vrolijk stel snuisterend tussen de bloesempracht van pruimelaar en perzikboom,
afwisselend met bezoek aan hazelaar en ahorn, houdt het van de ochtend tot bij deemstering nog steeds bij zingen.
Twee eitjes slechts was vorig jaar de buit geroofd door die grote zwarte vogel. Een vierde jaar op rij broedt immers
in een reuze eik bij de overburen de oorlogszuchtige kraai en voert van daaruit haar moordende raids. Waar eindigt
die ongelimiteerde aanwas van kauw; tot wat leidt die overpopulatie van de nietsontziende kraai? Het was mij te
machtig om in buurgemeente een maïsstoppelveld links te laten zonder deze zwarte pestkoppen op zoek naar een
hapje even te tellen. In de slingerende Egyptestraat - hoe komt een landelijke weg aan zo’n naam - konden niet
minder dan 103 arrogante plompe exemplaren kibbelend om een laatste graantje, geteld. Moordmachines zijn het,
die in een scheervlucht niet enkel de onbeholpen kuikens bij de kloek stelen maar eveneens het stel nakomelingen van
de steeds zeldzamer geworden patrijs en fazant schaamteloos weten te decimeren. Zelfs piepkleine konijntjes durven
ze zonder gêne te attaqueren.
En dat niet elke vinkenier zich om zoemende bijtjes interesseert kan geenszins een verwijt zijn. Opvallend echter
hoe krachtig en massaal de wilde bijen de winter, als je die zo noemen kan, doorkwamen. Hommels van alle slag
brommen ons rond de oren. Maar ook en vooral minder opvallende solitaire soorten zijn abnormaal in de weer.
Hij of zij met groene vingers die voorbije dode tijd een zogenaamd bijenhotel in elkaar knutselde, kent vandaag
ongetwijfeld succes. Als nooit eerder vliegt de rosse metselbij zo massaal doch bijzonder vredig in woonbuurten.
Beslist een beste bestuiver van miskende waarde. Voor niet ingewijden weinig opvallend en met enige verbeelding,
te vergelijken met de honingbij.
En dan sieren nog die vele vrolijk fladderende vlinders tuin en landschap. Op een rijtje: citroenvlinder, parelmoervlinder,
kleine vos, een enkele dagpauwoog en verder een onvoorstelbare schare speelse witjes, waren voorheen nooit zo vroeg
en zo massaal in het voorjaar actief. Voor alle duidelijkheid, het moet zowat zes decennia geleden zijn dat ik speels
met primitief schepje vlinders probeerde te verschalken en mijn passie voor die fantastische wereld ontlook.
Teveel curiosa in de wereld van wat groeit en bloeit dwingen tot onder de loep nemen van slechts een paar uitschieters.
De koningin der bloemen, de roos, bloeide van najaar tot vandaag door. De scheerling die als bijzonder giftige plant
eertijds in hogere kringen wel eens meer de mens een gemene dood injoeg en doorgaans van mei tot augustus met
zijn vaalwitte bloemschermen pronkt, stond al met nieuwjaarsdag in bloei. Als algemeen onkruid met penetrante
muizengeur, heeft deze plant net niet de allures van een stevige struik die weinig kieskeurig op weg en berm woekert.
In voorouderlijke tijden was het gebruik of misbruik van deze gevaarlijke schermbloemige eveneens in de wereld van
de stroperij schering en inslag. Alles en zoveel meer beschrijft Ignaz Matthey in ‘Vincken moeten vincken locken’.
Abnormaal rijk is eveneens de bloei van het schaduwminnende speenkruid. Waarom niet deze ranonkelachtige
binnenhalen in eigen tuin om jaar op jaar zijn glanzend gele bloemenpracht te bewonderen? Ook het maarts viooltje
met zijn fijne, sensuele geur, duidelijk meer dan in zijn sas met het milde weer, misstaat geenszins in de halfwilde
tuin. Eenmaal speenkruid, eenmaal maarts viooltje, altijd...
Intussen is het nieuwe speelseizoen een kleine tien dagen jong. De meest moedigen misten de start niet.
Toch valt het op dat ondanks zoveel prachtige dagen nog maar weinig vogels op kruissnelheid zingen. Geduld blijft
nog steeds een mooie deugd. In de kweekruimtes worden echter naar verhalen eerste successen geboekt.
Eentje sprak me reeds van een stel te ringen jongen. Vinkenierslatijn of resultaat van zorg en een dosis geluk?
Bij deze een pracht van een speelseizoen gewenst, doorspekt van onovertroffen vriendschap en sportiviteit. Moge
daarenboven eenieder de zaligheid ervaren van een succesvol kweekseizoen.
Noël Declercq

2 «HET A.Vi.Bo.-BLAD» WOENSDAG 9 APRIL 2014

Nota voor de post: navraag abonnementen
Abonnementsdienst: Schardauw 1, Bus 1
Tel. + fax Secretariaat A.Vi.Bo.: 056/70 18 64

8520 Kuurne

Secretariaat A.Vi.Bo.: Gesloten op vrijdag
Open voor bezoek en bestellingen
Woensdag: van 14.00 tot 18.00 u.
Zaterdag: van 10.00 tot 12.00 u.
Drukkerij en Redactie:
Drukkerij Dejonghe NV, Paddevijverstraat 42
e-mail: regina@dejonghe.be
Verantwoordelijke uitgever:
Rinda Vandromme, Paddevijverstraat 42

Raad van Bestuur A.Vi.Bo. en Redactieraad:
Erevoorzitter - medewerkend erelid:
Noël Vlaminck, Dentergemsestr. 77
8780 OOSTROZEBEKE
Voorzitter:
Gino Welvaert, Esdoornlaan 41

8900 Ieper
8900 Ieper

1 BONDSKAART PER SPELENDE VOGEL VEREIST.
DE BONDSKAART MOET BIJ DE INSCHRIJVING VOORGELEGD WORDEN.
SPELEN MET VOORGLAS ALTIJD VERPLICHT.
LEG NA HET SEIN “REGELS OP DE GROND” DE REGEL LANGS DE KANT VAN HET PARCOURS.
DE INSCHRIJVINGEN LOPEN TOT EEN KWARTIER VOOR DE AANVANG VAN DE ZETTING, UITZONDERINGEN WORDEN VERMELD IN DE AANKONDIGINGEN.

AARSELE, KM Verheugd in de Zang Begin 9 u - 3158
Lok. ’t Dorpshuis, Aarsele Dorp 21 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,90 EUR L. - kl vogels 410430 l. - natura iedereen bloemen - gr pr patisserie Pol + Wim
Carpentier Aarsele - inschr tot 8.30 u.
APPELTERRE, De Tabakvink Begin 9 u - 2514
Lok. De Torenspurters, JB Van Langenhaeckestr 4 - Inleg
1,50 EUR - vooruit 75 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR iedereen bloemst - 2e proefzetting - gr pr garage De Smet
Ninove - inschr tot 8.30 u.
BELLEGEM, De Cristalzangers Begin 9 u - 2535
Lok. De Smisse, Bellegemsestr 62 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
65 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - allen bloem - 1 verrassingsmand - gr openingszetting 2014 - inschr van 7.30 u tot
8.30 u.
BEVERE-OUDENAARDE, KM De Vriendschapsvink
Begin 9 u - 2689 Lok. De Valk, Stationsplein 83 - Inleg 2
EUR - vooruit 50 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - kl
vogels 390-410 l. (met klassement 20/04 en 10/05) - iedereen bloemen - gr pr De Valk, bloemen Ranonkel, centrale
verwarming PvdM - inschr tot 8.30 u.
BRUGGE, De Molenzangers Begin 9 u - 0597
Lok. De Verloren Hoek, Carmerstr 174 - Inleg 1,50 EUR vooruit 30 EUR - pr 3/4 tal - af textiel 1 EUR - gr pr het
bestuur.
DEERLIJK, De Kon. Bosvink Begin 9 u - 3470
Lok. Lindenhof, Vichtseweg 282 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR L.P. - gr pr beenhouwerij Hoste - inschr tot 8.30 u.
DEINZE, De Klokkezangers Begin 9 u - 0931
Lok. Handelshuis, Oude Brugsepoort 121 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 60 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - talrijke
naturaprijzen - iedere speler belegd broodje - gr pr Johan
Van De Putte, slagerij Bruno & Christine - inschr tot 8.40 u.
DESSELGEM, KM De Luchtzangers Begin 9 u - 0832
Lok. ’t Straetje zonder Ende, Nieuwstr 212 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 75 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - kl vogels
410-430 l. - iedereen bloemen - gr pr KM De Luchtzangers inschr van 7.30 u tot 8.30 u.
EGEM, KM De Germanusvink Begin 9 u - 4105
Lok. Het Torenhof, Paardestr - Inleg 1,50 EUR - vooruit 60
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - 2 bloemst - natura 50
EUR - gr pr Het Torenhof, dakwerken Nick Claerhout Pittem
- inschr tot 8.20 u.
EMELGEM, KM De Jonge Vinkeniers Begin 9 u - 4403
Lok. Kartouche, Ingelmunstersestr 8 - Inleg 2 EUR - vooruit
75 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - kl vogels 390-410
l. - gr pr Puype, Pauwelijn, Van Hauwaert - inschr van 7.15 u
tot 8.30 u.
EREMBODEGEM, KM De Hogewegvink Begin 9 u - 0033
Lok. sporthal Denderdal, Kortestr 14 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - 2 bloemst - proefzetting - inschr tot 8.30 u.
EVERGEM, De Straatzangers Begin 9 u - 4200
Lok. ’t Kruisken, Schoonstr 203 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
40 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - gr pr V.D. Walle,
Hebbrecht - inschr tot 8.30 u.
GELUVELD, KM De Blauwbekken Begin 9? u - 3694
Lok. Voetbalkantine BS Geluveld, Kasteelstr 8A - Inleg 1,50
EUR - vooruit 75 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 30
gratisprijzen onder de aanwezige liefhebbers - gr pr Dennis
Derveaux, Geert Devloo - inschr tot 8.30 u.
HULSTE, KM Vreugde in de Zang Begin 9 u - 2210
Lok. Oud Gemeentehuis, Hulstedorp 20 - Inleg 1,70 EUR
- proefzetting - speciale prijzen voor de leden van Het
Leieverbond - inschr van 7.45 u tot 8.30 u.
IEPER, KM De Kaaivink Begin 9 u - 1645
Lok. Nova, Brugseweg 167 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - af 0,45 EUR gewest - natura voor aanwezige blootspelers - inschr tot 8.30 u.
JABBEKE, KM De Jonge Vinkeniers Begin 9 u - 1395
Lok. Beukenhof, Gistelstwg 342 - Inleg 1 EUR - vooruit 50
EUR + volledige inleg - pr 3/4 tal - 3e E.P. brood en banket
Maene Ettelgem.
KUURNE, De Congozangers Begin 9 u - 1526
Lok. Astrid, Brugsestwg 311 - Inleg 1,20 EUR - vooruit 50
EUR + 50 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,70 EUR - 2 bekers iedereen L. bloemen indien aanwezig - 4 fruitmanden - gr pr
renovatieteam Maertens - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.
MACHELEN, De Dorpszangers Machelen-Zulte Begin 9 u 2313 Lok. Jeruzalem, Karperstr 10 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 5 bloemst - iedereen bloemen - gr pr traiteur Filip.
MALDEGEM-KLEIT, De Bezemzangers Kleit Begin 9 u 1991 Lok. Salastraete, Urselweg 46 - Inleg 1,50 EUR - gratis
25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 15 naturaprijzen
- gr pr gebr. Vermeire, verdeler Ford Knesselare.
MARIALOOP-MEULEBEKE, De Roodborsten Marialoop
Begin 9 u - 3191 Lok. Voske, Vossekotstr 8, Meulebeke Inleg 1,50 EUR - vooruit 35 EUR + 35 EUR + 35 EUR - pr
3/4 tal - af bonnetje 0,90 EUR - natura 50 flessen Augustijn
- gr pr Daniël VB en Lannoo Agri.

9800 DEINZE
8480 ICHTEGEM

De inzenders zijn aansprakelijk voor hun bijdragen - De handschriften worden niet teruggegeven - Naamloze brieven worden geweigerd - de A.Vi.Bo. v.z.w. is niet aansprakelijk
voor reclameteksten - Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing voorbehouden - De redactie houdt zich het recht voor de ingezonden bijdragen te weigeren, in te
korten of te wijzigen (A.Vi.Bo.-statuten, art. 14,28 en reglement Inw. Orde VIII).

SPORTKALENDER A.VI.BO.

ZATERDAG 12 APRIL
VOORMIDDAG

9860 SCHELDEWINDEKE

Ondervoorzitters:
Luc De Schrijver, Kuwaardestraat 16
Rik Tanghe, Mexicostraat 53a

MELLE, Klein Maar Moedig Begin 9 u - 1311
Lok. G.O.C., Geraardsbergsestwg 94 - Inleg 1,50 EUR vooruit 25 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - 1 bloemst
- natura iedereen bloemen à 1,25 EUR - proefzetting - inschr
tot 8.35 u.
MOEN, De Vlaamse Zangers Begin 9 u - 0526
Lok. Centrum, Kerkstr 1 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 2 r van 25
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR - 2 bloemst - iedereen
bloemen - gr pr elektro Glorieux Helkijn - inschr tot 8.30 u.
NEVELE-HANSBEKE, De Vrije Vinkeniers + Klim-Op
Hansbeke Begin 9 u - 0250 Lok. Brandweerkazerne
Nevele, Brugstr 1 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4
tal - af bloem 0,75 EUR L. - kl vogels 400-420 l. - 50 EUR
natura op de regels - gr pr Rode Kruis.
SINT-ANDRIES, De Clubzangers Begin 9 u - 0768
Lok. ’t Putje, Gistelsestwg 390 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 35
EUR + volledige inleg - pr 3/4 tal - 1e proefzetting - gr pr café
’t Putje - inschr tot 8.30 u.
TORHOUT, De Veldvink Begin 9 u - 3470
Lok. ’t Paviljoen, Pastoriestr 7 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - proef - gr pr uw buurtwinkel Het Rondpunt,
taverne Stadhuis - inschr tot 8.30 u.
WAARSCHOOT, KM De Boomgaardzangers Begin 9 u 1142 Lok. Den Biechtstoel, Stationstr 1 - Inleg 2 EUR - vooruit 15 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - kl vogels 390-410 l.
- natura 10 EUR - gr pr tuincenter Roels, Ivan Maes - inschr
tot 8.30 u.
WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst Begin 9 u - 3654
Lok. Flandria, Wapenplaats 39 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR in 2 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - proefzetting
voor allen - iedereen bloemen bij aanwezigheid - gr pr Maes
& Coucke Dentergem + Christof Craeynest & co Dentergem
- inschr tot 8.40 u.
ZEVERGEM, De Hofzangers Begin 9 u - 1342
Lok. Mieregoed, Mieregoedstr 1 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
30 EUR + 20 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - 2 bloemst
- proefzetting - inschr tot 8.40 u.
ZWEVEGEM-KNOKKE, KM Hoop op de Toekomst Begin
9 u - 0874 Lok. Uilenspiegel, Avelgemstr 171 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - gr pr
lokaal Uilenspiegel - inschr tot 8.25 u.

ZONDAG 13 APRIL
VOORMIDDAG
AALTER, De Nieuwe Boomgaardzangers Begin 9 u 0161 Lok. Plezanten Hof, Veldstr 8 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura 50 EUR
- proefzetting - gr pr garage Van Nevel - inschr tot 8.30 u.
AARSELE, KM Verheugd in de Zang Begin 9 u - 3159
Lok. ’t Zolderke (sporthal), Schoolstr - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,90 EUR L. - proefzetting natura iedereen bloemen - gr pr Bernard Langeraet, garage
Mortier Vinkt, fietsen Sovélo Aarsele - inschr tot 8.30 u.
ADEGEM, Ons Genoegen Begin 9 u - 1943
Lok. De Spaander, Spanjaardshoekstr 48 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 25 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - 2e proefzetting - inschr tot 8.40 u.
ASPER, KM De Moedige Zangers Begin 9 u - 4214
Lok. Nova, Steenweg 82 - Inleg 2 EUR - vooruit 50 EUR - pr
2/3 tal - af bloem 1 EUR - proefzetting - iedereen bloemen +
naturaprijs - gr pr Anna Snoeck - inschr tot 8.30 u.
ASSEBROEK, KM De Oeverzangers Begin 9 u - 0666
Lok. Wegwijzer, Astridlaan 277 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
35 EUR - pr 3/4 tal - af bonnetjes 1 EUR - 2e proefzetting inschr tot 8.30 u.
BEERNEM, De Snauwhoekzangers Begin 9 u - 0636
Lok. St.-Lucas, Parkstr 6 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25 EUR
- pr 3/4 tal - af bloem 0,90 EUR - proefzetting - iedereen
bloemen - gr pr garage Hallaert, natuursteen Brandt - inschr
tot 8.25 u.
BELLEM, KM De Oost-Vlaamse Zangers Begin 9 u - 0074
Lok. ’t Karrewiel, Bellemdorpweg 34 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura 50 EUR
- proefzetting - gr pr bestuur.
BOEZINGE, KM De IJzervink Begin 9 u - 5090
Lok. De Zwaan, Diksmuidseweg 428 - Inleg 1,50 EUR vooruit 75 EUR - pr 3/4 tal - af 0,45 EUR gewest - iedereen
natura - gr pr accountants Ronny Steyaert Ieper, café Nova
Ieper, café St.-Christof Ieper - inschr tot 8.30 u.
BORCHTLOMBEEK, De Bareelvink Roosdaal Begin 9
u - 1022 Lok. ’t Lof, Kerkstr 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - proefzetting - inschr
tot 8.20 u.
BRAKEL, De Bronvink Begin 9.30 u - 0484
Lok. Watermolen, Watermolenstr 70 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,50 EUR L. - proefzetting
- inschr tot 9.10 u.
BRAKEL, De Zwalmzangers Begin 9 u - 0396
Lok. Don Paco, Stationsstr 77 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 8
EUR + inleg - pr 3/4 tal - proefzetting - inschr tot 8.40 u.
DEERLIJK, KM ’t Gezang van de Bottenhoek SintLodewijk Deerlijk Begin 9 u - 3631 Lok. d’Iefte, Hoogstr
122 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75 EUR - pr 3/4 tal - af bloem
1 EUR - iedereen bloemen - 56e vinkenwijding - 36e trofee
Leon Defraeye - inschr tot 8.30 u.

Bestuurders:
Marc Vantieghem, Sparrenlaan 22
Jan Hollevoet, Elverdingestraat 33
Noël Devolder, Waterlelielaan 6
Marnix Moerman, Steenovenstraat 21

8553 OTEGEM
8900 IEPER
8520 KUURNE
8520 KUURNE

Woordvoerder A.Vi.Bo. - medewerkend erelid:
Filip Santens, Elsdreef 7
8790 WAREGEM
Erevoorzitter Officiële Zangkeurraad:
Frans Declerck, M. Couckestraat 1 bus 11

8790 WAREGEM

Voorzitter Bondsraad - medewerkend erelid:
Noël Declercq, Weidestraat 394
8310 ASSEBROEK

DEINZE, De Drieszangers Begin 9 u - 0921
Lok. James, Stationsstr 40 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR 1e r + 50 EUR 2e r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR
- natura ± 100 EUR - gr pr Johan Matton - inschr van 7 u
tot 8.40 u.
DENDERHOUTEM, De Meivink Begin 9.30 u - 4021
Lok. Rialto, Terlinden 4 - proefzetting voor de leden, geen
inleg, geen prijzen - elk lid mag max. 3 vogels in de reke
brengen - inschr tot 9.10 u.
DENTERGEM, De Kon. Lindezangers Begin 9 u - 3661
Lok. Bizarre, Dreve 1 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25 EUR + 25
EUR + 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - allen natura - allen bloemen bij aanwezigheid - aandenken voor de
leden - gr pr Adrien & Tiny Rickaert, de Sportraad, Robert
Dekeukeleire en Gerry Hillegeer - inschr tot 8.30 u.
EDEWALLE-BOSSCHEDEWEGE, KM De Bosvink Begin
9 u - 3251 Lok. Markhove Kortemark, Ichtegemstr 90 - Inleg
1,50 EUR - vooruit 75 EUR + 1/2 inleg in 2 r - pr 3/4 tal - af
bon 0,75 EUR - 2 fruitmanden - gr pr beenhouwerij Sandy &
Ignace, café Markhove - inschr tot 8.30 u.
EERNEGEM, KM Recht en Eerlijk Begin 9 u - 1456
Lok. Voetbalkantine, Achterstr 3 - Inleg1 EUR - vooruit 50
EUR + volledige inleg in 2 r - pr 3/4 tal - proefzetting met
vinkenwijding - gr pr schepen van sport Koen Pattyn en
OCMW-raadslid Geert Pascal - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.
EINE-OUDENAARDE, KM De Lustige Vinkeniers Eine
Begin 9 u - 2795 Lok. De Kring, Kapittelstr 3 - Inleg 2 EUR
- vooruit 40 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - 1 bloemst proefzetting - iedereen bloemen - gr pr sanitair Vermeersch,
Rik Van Hulle en voeders Maes - inschr tot 8.30 u.
EMELGEM (IZEGEM), De Kon. Lustige Zangers Begin 9
u - 1844 Lok. Quicky, Ingelmunstersestr 13 - Inleg 2 EUR vooruit 75 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 2 EUR - grote vogels
- gr pr Kiplekker Izegem, boetiek Snoepy, Luc Vanhauwaert
- inschr tot 8.30 u.
ERPE (ERPE-MERE), De Dorpzanger Erpe Begin 9 u 0001 Lok. Fonteintje, Boskouterstr - Inleg 1,50 EUR - vooruit-gratis 40 EUR + 25 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - 2
bloemst - proefzetting - inschr tot 8.30 u.
GITS, KM De Kasteelvink Begin 9 u - 3143
Lok. Unie-K De Waaiberg, Koolskampstr 22D - Inleg 1,50
EUR - vooruit 65 EUR - pr 3/4 tal - af bon 0,75 EUR - natura
50 EUR - gr pr Briek Vastgoed - inschr tot 8.30 u.
HOOGLEDE, KM De Vlaamse Zangers Begin 9 u - 3317
Lok. De Gouden Leeuw, Hogestr 22 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 60 EUR + 35 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - 2
bloemst - natura 30 EUR - gr openingspr Wim en Isabel gr pr ING - 16e gr pr plastiek Guido Vancoillie RoeselareBeveren, medew. dier- en hobbycentrum De Spanjaard
Torhout - inschr tot 8.30 u.
HULSTE, KM Vreugde in de Zang Begin 9 u - 2211
Lok. Oud Gemeentehuis, Hulstedorp 20 - Inleg 1,70 EUR vooruit 30 EUR 1e r (= 1/2 + 0,75 per vogel) + 15 prijzen van
1,50 EUR 2e r - pr ? tal - af bloem 0,95 EUR - 2 bloemst - 2e
gr pr KBC Hulste - inschr van 7.45 u tot 8.30 u.
ICHTEGEM, KM De Boomgaardvink Begin 9 u - 3334
Lok. Germinal, Engelstr 23 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR + volledige inleg - pr 3/4 tal - 2 bloemst - proefzetting - gr pr m.m.v. Jean-Marie Verhaeghe, kantoor V&V
agentschap Recordbank, kapsalon Luc Ichtegem - inschr
tot 8.30 u.
JABBEKE, KM De Jonge Vinkeniers Begin 9 u - 1394
Lok. Beukenhof, Gistelstwg 342 - Inleg 1 EUR - vooruit 35
EUR + volledige inleg - pr 3/4 tal - 2e E.P. Casimir Schaep.
KNESSELARE, De Dappere Zangers Begin 9 u - 0152
Lok. In de Boltent, Urselseweg 112 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 2 bloemst - 16e
gr pr Van Heyste - 17e E.P. De Blauwe Parel - 28e gr pr Joris
Ide - 22e gr pr patisserie Chris - 2e gr pr vishandel Tom De
Jaeger.
KUURNE, De Molenzangers Begin 9 u - 2278
Lok. Het Katje, Brugsestwg 100 - Inleg 1,20 EUR - vooruit
25 EUR gr + 25 EUR kl - pr 2-tal - af bloem 0,60 EUR L. - iedereen bloemen bij aanwezigheid - vanaf 5e prijs per 10-tal
spec. prijs (vlees) - speciale prijs voor de leden van eigen
maatschappij - gr pr Etienne Vynckier - inschr van 7.30 u
tot 8.30 u.
LEMBEKE, KM De Kasteelzangers Begin 9 u - 1173
Lok. Kingston, Lembeke-Dorp 33 - Inleg 2 EUR - vooruit 15
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - kamp - inschr tot 8.40 u.
LIEDEKERKE, KM De Verenigde Vinkeniers Begin 9.30 u
- 0973 Lok. Terminus, Schelfhoutstr 251 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 25 EUR in 2 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 3
bloempotten - 1 plant - proefzetting Stravbier - inschr tot 9 u.
LOTENHULLE, KM De Lentezanger Begin 9 u - 0034
Lok. Transport, Heirstr 22 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR
in 2 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 2 bloemst - natura 30
EUR - L. bloemen aan alle deelnemers - gr pr garage J. Van
Loocke - inschr tot 8.30 u.
LOVENDEGEM, KM De Bosvink Begin 9 u - 1230
Lok. St.-Elooi, Eeksken 63 - Inleg 1,50 EUR - gratis 20 EUR
- pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - proefzetting - gr pr Annette
Ardinois - inschr tot 8.30 u.
LOVENDEGEM, KM De Krügerzangers Begin 9 u - 1247
Lok. Family, Kasteeldreef 14 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - natura 10 EUR proefzetting - inschr tot 8.30 u.
MAARKE-KERKEM, KM De Boomgaardvink Begin 9 u 0430 Lok. ’t Hof Wijmenier, Wijmierstr 20 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 25 EUR - pr 1/2 tal - af bloem 1,50 EUR - proefzetting - inschr tot 8.30 u.
MACHELEN, De Dorpszangers Machelen-Zulte Begin 9 u 2314 Lok. Jerusalem, Karperstr 10 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 5 bloemst - iedereen bloemen - gr pr bakkerij Christof.
MARIA-AALTER, De Sparhoekzangers Begin 9 u - 0258
Lok. ’t Hoekske, Wingenestr 55 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR L. - iedereen bloemen - proefzetting - gr pr café ’t Hoekske, Gino Vermeire en
Stevade, Johan Stevens - inschr tot 8.30 u.

MERKEM, De Molenzangers Begin 9 u - 1365
Lok. De Stenen Molen, Ieperstwg 2 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 70 EUR gr + 40 EUR kl + inleg - pr 2-tal - gr pr
lokaalhoudster Bernice, VDK, Dany Desender, garage Luc
Vanelstlande, Patriek Syoen - inschr tot 8.30 u.
MEULEBEKE, KM Recht Voor Allen Begin 9 u - 1580
Lok. De Germinal, Kapellestr 23 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 3
x 20 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura 25 EUR
- parcours Oude Diksmuidse Boterweg - inschr tot 8.30 u.
NAZARETH, KM De Nieuwe Zangers Begin 9.30 u - 1208
Lok. De Haan, Vossenholstr 5c - Inleg 1,50 EUR - vooruit 30
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - proefzetting - natura
25 EUR - iedereen bloemen - inschr tot 9 u.
OEDELEM, KM De Blauwbek Begin 9 u - 0737
Lok. De Akkerbolders, Sportstr 1 - Inleg 1,50 EUR - gratis 25
EUR - pr 2/3 tal in 2 s - af bloem 0,85 EUR - proefzetting - gr
pr Immanuel Anthierens - inschr tot 8.30 u.
OEKENE, KM Vlug en Vrij Begin 9 u - 2713
Lok. De Wandeling, St.-Elooiswinkelsestr 65 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 75 EUR + 30 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75
EUR L. - kon - kamp - gr pr lokaalhouders, bank Centea
Dadizele, fietsen Gino Popelier Oekene - inschr van 7.30 u
tot 8.30 u.
OPHASSELT, De Rapide Vink Begin 9 u - 2545
Lok. De Kat, Brambroek 1 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 40 EUR
- pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - allen bloem - 2e proefzetting
- inschr tot 8.40 u.
OTEGEM, De Straatzangers Begin 9 u - 0558
Lok. Belvere, Zwevegemstr 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR - gr pr lokaal Belvere
- inschr tot 8.30 u.
PARIKE, De Bergzangers Begin 9 u - 0514
Lok. Hozenhoek, Hollebeekstr 76 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
10 EUR - pr 3/4 tal - 1e proefzetting - inschr tot 8.40 u.
POEKE, KM De Paradijsvogels Begin 9 u - 0131
Lok. Den Zoeten Inval, Poekedorpstr 2 - Inleg 1,50 EUR vooruit 30 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - iedereen
bloemen - gr pr bank KBC Lotenhulle - inschr tot 8.30 u.
RANST, KM De Boomgaardvink Begin 9 u - 4344
Lok. Duivenlokaal, Molenstr - Inleg 1,50 EUR - vooruit 12,50
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,25 EUR + 0,12 EUR bom - 3
bloemst - proefzetting - inschr tot 8.30 u.
REKKEM, Zonder Vrees Begin 9 u - 2463
Lok. Louis, Schelpenstr 108 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 60
EUR in 2 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - gr pr drukkerij
Mediafabriek Lauwe - inschr tot 8.30 u.
ROLLEGEM-KAPELLE, KM De Vlaamse Blauwbekken
Begin 9 u - 2385 Lok. De Voerman, Sint-Jansplein 9 - Inleg
1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR
- speciaal L. bloemen - gr pr uit sympathie - inschr van 7.45 u
tot 8.30 u.
RONSE, De Blauwbekken Begin 9 u - 4500
Lok. Au Doux Repos, Leuzesestwg 128 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 50 EUR - pr 2/3 tal, 1/1 max. 25 vogels - af bloem
0,87 EUR L. - inschr tot 8.40 u.
RUISELEDE, KM De Lichtzangers Begin 9 u - 3093
Lok. Den Tap, Aalterstr 10 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 20 EUR
- pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR - 1ste proefzetting - gr pr
lokaal, Laurette Devrieze, José L’Hoost.
SCHENDELBEKE, De Industrievink Begin 9.30 u - 0540
Lok. Den Toren, Schendelbekeplein - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - 2e proefzetting
- inschr tot 9.05 u.
SCHORISSE, KM De Vrolijke Vink Begin 9 u - 0471
Lok. Kromhof, Hofveldstr 86 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 40
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - 1e proefzetting.
SIJSELE, De Sijseelse Botvink Begin 9 u - 0754
Lok. De Bijeenkomst, Dorpstr 115 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 2e proefzetting - gr
pr Hans Teirlinck en Guido Geernaert.
SINT-BAAFS-VIJVE, KM De Kapellezangers Begin 9 u 2989 Lok. Mozaïek, St.-Bavostr 6 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
30 EUR + 30 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - iedereen bloemen bij aanwezigheid - gr pr hobbyvoeders Vama
Waregem - inschr tot 8.30 u.
SINT-MICHIELS, KM De Noordervink Begin 9 u - 0710
Lok. Lindenhove, Leiselestr 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 30
EUR + volledige inleg - pr 3/4 tal - 1e proef - gr pr brood en
banket Cloet St.-Michiels - inschr tot 8.40 u.
SLEIDINGE, KM De Lindezangers Begin 9 u - 1391
Lok. ’t Klokhuis, Schoolstr 7 - Inleg 1,50 EUR - gratis 12,50
EUR + 12,50 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR L. - natura
25 EUR - proefzetting - inschr tot 8.40 u.
TIELT, KM De Roodborsten Begin 9 u - 3183
Lok. ’t Dolfijntje, Generaal Maczeckpl. 1 - Inleg 1,50 EUR vooruit 40 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,90 EUR - 2 bloemst
- 1e proefzetting - inschr tot 8.40 u.
TORHOUT, KM De Vrije Vinkeniers Begin 9 u - 3483
Lok. Sparrenhove, Herderstr 3 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 40
EUR - pr 3/4 tal - 2 bloemst - proefzetting - gr pr begrafenissen Rommelaere, Veranda Comfort - inschr tot 8.30 u.
URSEL, De Vlaamse Zangers Begin 9 u - 0234
Lok. Katerhoek, IJzeren Hand 16 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 20 naturaprijzen
en 6 super naturaprijzen.
VELDEGEM, De Veldvink Begin 9 u - 3510
Lok. Boldershof, Koning Albertstr 45 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 30 EUR - pr 3/4 tal - 2 waardebons - 2e proefzetting - gr
pr café Munchenhof, glashandel Franky Vervaecke - inschr
tot 8.30 u.
VOSSELAAR, De Heidezangers Begin 9.30 u - 4577
Lok. Sportvriend, Hoortverten 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
10 EUR - pr 2/3 tal - 5 bloemst - 2e oefenzetting - inschr
tot 8.45 u.
WAARSCHOOT, KM De Boomgaardzangers Begin 9 u 1143 Lok. Den Biechtstoel, Stationstr 1 - Inleg 2 EUR - vooruit 15 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - natura 10 EUR - gr
pr De Mouterij, Carrefour Market - inschr tot 8.30 u.
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WAREGEM, KM De Torenzangers Begin 9 u - 3557
Lok. De Biest, Bieststr 58 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - 2 bloemst - gr pr fun.
Vanhoutteghem, kantoor Argenta, dagbladhandel Boetse inschr tot 8.40 u.
WERVIK, KM De Vlaamse Zangers Begin 9 u - 2009
Lok. Bristol, Komenstr 78 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 40 EUR
+ 30 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - kon - kamp - natura 65 EUR - gr pr vogelcenter Patrick Hoornaert - inschr
tot 8.30 u.
WIELSBEKE, Recht en Eerlijk Begin 9 u - 1826
Lok. ’t Park, Rijksweg 336 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25 EUR
+ 15 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - gr pr café ’t Park
en KBC - inschr tot 8.30 u.
WINGENE, KM De Sint-Jansvink Begin 9 u - 4086
Lok. Vierwegen, Balgerhoekstr 63 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR in 2 cat - pr 3/4 tal - af handdoek 0,75 EUR
- proefzetting - 2 bloemst - natura 50 EUR, natura voor
iedereen aanwezig - gr pr HKW Neirynck en zn, carrosserie Vromman, gebr. Muylle Beveren-Roeselare - inschr
tot 8.30 u.
ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink Begin 9 u - 1381
Lok. Les Tzars, Vedastusstr 65 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR + volledige inleg - pr 3/4 tal - proefzetting - gr pr
zakenkantoor Fidelis en dagbladhandel ’t Gazetje Jabbeke
- inschr tot 8.30 u.
ZONNEBEKE, KM De Grensvink Begin 9 u - 3846
Lok. The Corner, Langemarkstr 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp - gr pr
Roland Decroix - inschr tot 8.30 u.
ZWEVEGEM-KNOKKE, KM Hoop op de Toekomst Begin
9 u - 0875 Lok. Uilenspiegel, Avelgemstr 171 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - gr pr
erevoorzitter Luc Ameye, Rita Vercruysse - inschr tot 8.25 u.

NAMIDDAG
MERE, De Meerse Vinkeniers Begin 15 u - 1068
Lok. Hoeksken, Steenstr 36 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - 3 bloemst - 1e proefzetting - inschr tot 14.35 u.
RUMBEKE-BEITEM, KM De Goudvink Rumbeke Begin
17 u - 2674 Lok. Beythem Statie, Ieperseweg 106 - Inleg
1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR kamp - gr pr Gerard Maertens - inschr tot 16.30 u.

MAANDAG 14 APRIL
VOORMIDDAG
KANEGEM, De Jonge Zangers Begin 9 u - 3053
Lok. Kalkoven, Kanegemstr 156 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR - 1e proefzetting - gr
pr Gerard Verbeke en zoon - inschr tot 8.40 u.
ZEDELGEM, De Moubeke Vink Begin 9 u - 3378
Terrein spoorweg, Snellegemstr - proefzetting.

DINSDAG 15 APRIL
VOORMIDDAG
DEINZE, De Klokkezangers Begin 9 u - 0930
Lok. Handelshuis, Oude Brugsepoort 121 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 60 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura
50 EUR - gr pr bakkerij Blanchaert, Passe-Vite - inschr tot
8.40 u.
OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden Begin 9 u
- 2973 Lok. Vrij Polen, Hoogstr 39 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
20 EUR + 30 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - 2 bloemst
- weekdag 1 met klassement - gr pr Judith en Eddy - inschr
tot 8.30 u.

WOENSDAG 16 APRIL
VOORMIDDAG
HARELBEKE, KM De Gavervink Begin 9 u - 2104
Lok. De Tientjes, Tientjesstr 22 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75
EUR + 25 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,80 EUR - 2 bloemst 8e gr pr Claerhout - inschr van 7.15 u tot 8.40 u.
HOUTHULST, De Sparrevink Jonkershove Begin 9 u
- 1642 Lok. Extra-Time, Jonkershovestr 103A - Inleg 1,50
EUR - vooruit 50 EUR + 1/2 inleg - pr 2-tal - af bloem 0,75
EUR - natura ± 75 EUR, 2 taarten, 15 koekebroden - iedere
aanwezige natura, ook blootspelers - gr pr Travers, Baes,
bakkerij Madonna - inschr tot 8.30 u.

NAMIDDAG
DENDERHOUTEM, De Meivink Begin 19 u - 1006
Lok. Rialto, Terlinden 4 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR
- pr 1/2 tal - af bloem 1 EUR - 2 bloemst - gr pr Danny en
Christina - inschr tot 18.40 u.

DONDERDAG 17 APRIL
VOORMIDDAG
VOSSELARE, KM De Eikzangers Begin 9 u - 0179
Lok. Gemeentezaal, Vosselaredorp - Inleg 1,50 EUR vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kl vogels
400-420 l. - natura 30 EUR paaseieren - gr pr Martin Van
Quaethem.

Kampioenschap van België
2014

Wolwasserij.

De Thibault de Boesinghe
Al driehonderd jaar domineert het kasteeldomein met zijn 5,5
ha groot park, het centrum van Boezinge. Het kasteel werd
tijdens de Eerste Wereldoorlog in gebruik genomen door de
Britse soldaten en werd in 1915 volledig verwoest.

LAATTIJDIG BINNEN
ZONDAG 13 APRIL
VOORMIDDAG
ICHTEGEM, KM De Reigerzangers Begin 9 u - 3432
Lok. De Nieuwe Reiger, Diksmuidebaan 214 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR proefzetting - 2 badproducten - gr pr Norbert Decuyper
Wijnendale, La Palma Gits, kleding Deconinck Wijnendale,
dierenspeciaalzaak De Watertoren Torhout, bouwmaterialen
Tanghe Ichtegem, dr. Gielen en dr. Degrootte Wijnendale inschr tot 8.30 u.

Bron: De IJzervink, Boezinge ons dorp, Ieper Graag gezien

M. Fieuw

Secretarissen: aandacht!
Wil bij het invullen van de uitslagformulieren er op letten dat
ook het gewestnummer steeds ingevuld wordt. Hieronder ter
herinnering de lijst van gewestnummers.

Lijst gewestnummers

Kasteel van Boezinge.

In 1924 liet de adellijke familie de Thibault de Boesinghe het
kasteel herbouwen in classicistische stijl. Ook het park werd
naar de vooroorlogse toestand heraangelegd.
Langs de Ieperlee
Het Ieperleekanaal was een eeuwenoude verbinding van Ieper naar Nieuwpoort, die garant stond voor het verhoopte vlotte handelsverkeer. Het kanaal was van groot belang voor de
middeleeuwse lakennijverheid van de stad Ieper. 1200 arbeiders hebben gedurende zeven jaar gegraven aan het kanaal.
Het stuk Ieper-Boezinge lag hoger dan het stuk BoezingeIJzer. Door het groot verval werd een sluis gebouwd om de
scheepvaart vlotter te laten verlopen. Het sas van Boezinge
werd gebouwd in 1638-’40, tijdens de realisatie van het Ieperleekanaal (Ieper-IJzer). Het was voor die tijd een uniek bouwwerk!

Prentkaarten
Prentkaarten werden vroeger ook gebruikt om reclame mee
te voeren. Robert Laurens uit Boezinge zette er zijn wolwasserij mee in de verf. In het water van het kanaal IJzer-Ieper
wasten Robert en zijn arbeiders wol, die zowel bestemd was
voor particulieren als voor spinnerijen.
De schapenvellen werden aangevoerd op steekkarren en na
de reiniging werden ze weggebracht in rieten manden.
Daarnaast baatte Robert met zijn vrouw de herberg Het
Hoekje uit, was hij gareelmaker én hoofd van de plaatselijke
burgerwacht.

HOUTHULST, De Sint-Omerzangers Begin 9 u - 1705
Lok. De Boskant, Poelkapellestr 19c - natura iedereen 5 kg
zaad, bloempot en 1 shampoo - ledenzetting - gr pr Ingrid &
Régis + bestuur - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.
HOUTHULST, De Sparrevink Jonkershove Begin 9 u 1641 Lok. Extra-Time, Jonkershovestr 103A - gratis ledenzetting - inschr tot 8.30 u.
OESELGEM, KM De Nieuwe Brugzangers Begin 9 u 3930 Lok. De Vierschaar, Staatsbaan 2 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 30 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - ledenzetting, uitsluitend voor de leden van de maatschappij - parcours: Pontstraat.
ZULTE, KM De Verenigde Vrienden Begin 9 u - 3888
Lok. Calypso, Statiestr 78 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR
+ 1/2 inleg - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura iedereen
bloemen - ledenzetting - gr pr café Calypso, apoth. Michiel,
foto Yves Vervaeck - inschr tot 8.30 u.

Na de verwoesting van de 17de-eeuwse sluizen tijdens de
Eerste Wereldoorlog, werden omstreeks 1930 twee nieuwe
sluizen gebouwd. Een kunstwerk dat het opnieuw mogelijk
maakte om schepen, en dit met een niveauverschil van 5,5 m,
van het ene naar het andere waterpeil te brengen. Nu wordt
het enkel door plezierboten en vissers gebruikt. Het eens zo
betwiste kanaal schenkt aan de creatieve wandelaars en vissers een rustige omgeving door zijn dichtbegroeide jaagpaden, fietspaden en visrijke waters.
Boezinge is een typisch Vlaams dorpje zoals zovele Vlaamse
dorpjes, maar met zijn eigen karakter en fierheid, glorierijk en
mooi!

Het is dan ook met de inzet van dit gewest, met haar nog vijf
resterende maatschappijen en steunend op zijn historische
achtergronden, dat besloten werd het Nationaal Kampioenschap 2014 naar Ieper te brengen.

’t Nieuws van toen
(Uit de Gazette van Brugge en de provincie West-Vlaanderen
– 18 februari 1905)
Ongeluk. De 18-jarige Maurice Quaghebeur van Poperinge
was woensdag met twee wagens suikerbieten naar de statie
van Boezinge gereden, toen onderweg de paarden op hol gingen en van de kassei afliepen. De ongelukkige jongeling werd
tegen een boom geslagen en tussen de wagen en de boom
de borst verpletterd. Hij heeft nog enige ogenblikken geleefd.
(9 oktober 1897)
Rijtuigongeval. Donderdag, rond 7 uur, keerde M. Bonte, van
Boezinge, met zijn vrouw per rijtuig huiswaarts. Het paard, dat
voor de eerste maal ingespannen was, ging aan de herberg
‘De Stenen Brug’, Brielenseweg, op de vlucht. Bonte en zijn
vrouw werden uit het rijtuig geslingerd. Gelukkig kwamen zij er
ongedeerd vanaf. Het rijtuig werd in stukken geslagen.

ZATERDAG 12 APRIL
VOORMIDDAG

Later was het kanaal te klein geworden om nog enig economisch belang te hebben.

(vervolg van blz. 1)

Een terugblik
De binding tussen de stad Ieper en het landelijke Boezinge
dateert reeds van veel vroeger dan de door ons gekende
fusionering.
Geschiedkundig was Boezinge steeds nauw verwant met de
middeleeuwse metropool en vestingstad. De Ieperlee vormde
in vroegere eeuwen een zeer belangrijke levensader voor de
handel van Ieper, waardoor er ter beveiliging en ter bewaking
van deze essentiële handelsroute nederzettingen werden gesticht. Eén van die nederzettingen, op amper 5 km van de
stadskern, was Boezinge. Haar naam werd reeds vermeld in
het Ieperse St.-Maartenskapittel van het jaar 1119. Door de
jaren heen heeft de gemeente, mede door zijn sleutelpositie,
steeds een rol van betekenis gespeeld.
Jammer genoeg had ze meer dan haar deel in het krijgsgewoel. Boezinge was altijd het hoofdkwartier of de voornaamste doorpassage voor vreemde legers die uit of naar Vlaanderen trokken. Het waren nu eens de Fransen, dan de Spanjaarden, Hollanders, Engelsen of Duitsers, zonder de onderlinge
meningsverschillen te vergeten. Het bloed van duizenden
soldaten heeft op haar grond gevloeid. Ze werd vernield en
gesloopt om steeds glorierijker uit haar as te herrijzen.
De grootste internationale bekendheid verwierf ze bij het
toppunt van menselijke waanzin in de oorlog ’14-’18, als de
plaats waar de eerste chemische oorlogsvoering zijn intrede
deed onder de vorm van het chloorgas. Altijd zal die gruwelijke
schaduw blijven hangen, mede door de vele militaire begraafplaatsen en herdenkingsmonumenten.
Nu, in 2014, heeft Boezinge zich een veel humanere functie toegeëigend, als Ieperse pilootgemeente straalt ze rust
en ontspanning uit. Boezinge heeft een prachtige dorpskern,
overheerst door zijn slanke, gotische kerktoren en een groene
oase van het plaatselijke kasteelpark. Eveneens vindt men er
de bron van het gerstenat uit eigen brouwerij.

BUITENGEWONE ZETTINGEN

Het sas met het huis van de sasmeester.

1. Aalst
2. Aalter
3. Antwerpen
4. Ardooie
5. Avelgem
6.		
7. Brugge
8. Deerlijk
9. Deinze
10. Denderleeuw
11. Diksmuide
12. Eeklo
13. Gavere
14. Gent
15. Gistel
16.		
17. Helkijn

18.		
19. Houthulst
20. Ieper
21. Ingelmunster
22. Izegem
23. Komen
24. Knokke
25. Kortrijk
26. Kruishoutem
27. Menen
28. Moeskroen
29.		
30. Ninove
31. Oostnieuwkerke
32. Oudenaarde
33. Proven-Poperinge

34.
35. Roeselare
36. Ronse
37. St.-Eloois-Vijve
38. Tielt
39. Torhout
40. Veurne
41. Vichte
42. Wakken
43. Waregem A
44. Alken
45. Zonnebeke
46. Zulte
47. Zwevezele
48. Brakel
49. Waregem B

MEULEBEKE, KM Recht Voor Allen

Op welk parcours wordt er
gespeeld dit seizoen?
Door het wegvallen van het parcours in de Ter Borchtlaan waren er dit jaar nogal wat problemen met het vinden van bepaalde parcours waarop we onze vinkenwedstrijden mochten
laten doorgaan.
Het grootste deel van onze zaterdag- en zondagwedstrijden
gaan door op het parcours in de Oude Diksmuidse Boterweg.
Er is daar een ruime parkeermogelijkheid om en rond het parcours zodat iedere deelnemer dicht bij zijn plaats kan parkeren.
Enkele grotere zettingen hebben doorgang in de Marialoopsteenweg en de Veldstraat, namelijk een zaterdag in mei (Marialoopsteenweg), een zaterdag in juni en een zaterdag en
maandag in juli (Veldstraat).
Onze zes woensdagzettingen gaan door in de Bosterhoutstraat.
Bij deze danken we dan ook het gemeentebestuur van Meulebeke, bedrijven en bewoners die gelegen zijn in de onmiddellijke omgeving van de speelgelegenheden, voor de bereidwillige medewerking.
We hopen natuurlijk ook dat onze trouwe liefhebbers op post
zullen zijn!
Het bestuur
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Sauerland,
land van de duizend bergen
Tijdens de periode september 1959 tot en met eind mei 1960
heb ik als milicien mijn militaire dienstplicht vervuld in Hellersen, een deelgemeente van de stad Lüdenscheid (D).
Lüdenscheid was tijdens de bezetting van Duitsland na de
tweede wereldoorlog een bekende garnizoensstad en is gelegen in de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, midden in
Südsauerland. Deze kazerne was gelegen bovenop een heuvel middenin een bosrijke omgeving, op een vijftal kilometer
van het centrum van Lüdenscheid. In dit afgelegen oord was
het uitgaansleven voor ons als milicien eerder een saaie bedoening, maar als vogelliefhebber kwam ik soms ogen en
oren tekort om de vele vogels die er vertoefden waar te nemen. Goudvinken, putters, botvinken, kruisbekken, enz. zag ik
er dagdagelijks in de onmiddellijke omgeving van de kazerne
en/of op het aanpalende oefenterrein. Ondanks ook ik bij het
afzwaaien uit volle borst gezongen heb: “Van wij zijn er van
de klas en we drinken bier met emmertjes...” kreeg ik met de
jaren dat ik ouder werd, steeds wat meer heimwee naar die
streek, waar ik meer dan een halve eeuw terug een uitzonderlijke fauna en flora gezien had.
Op het eind van 2012 werd ik via het autocarbedrijf Flamingo
uit Harelbeke in het bezit gesteld van een reisbrochure. Daarin
las ik dat zij voor de maand augustus 2013 een vijfdaagse reis
planden naar het Sauerland, met de bedoeling om er naast
kennismaking met dat gebied en zijn voornaamste bezienswaardigheden, tevens een bezoek te brengen aan enkele
voormalige garnizoenssteden, met Lüdenscheid en Soest in
het bijzonder. In Soest is in de vroegere Kolonel SBH Adam
kazerne een museum gevestigd gewijd aan de geschiedenis
van de BSD (Belgische Strijdkrachten Duitsland) na de tweede wereldoorlog.
In samenspraak met mijn echtgenote lieten wij ons inschrijven
voor deze reis die zou plaatsvinden vanaf maandag 19/08 tot
en met vrijdag 23/08.
Op maandag 19/08 ll. was het zover en om 6.30 u. zijn wij met
een hele groep medereizigers, met de riante autocar van Flamingo afgereisd naar bovenvermelde bestemming. Chauffeur
Piet en reisleidster Magda waren de verantwoordelijken van
de firma Flamingo, met als taak ons een aangename reis te
bezorgen. Daar zijn zij ten volle in geslaagd, waarvoor langs
deze weg mijn oprechte dank en waardering.
Via Gent, Antwerpen, Eindhoven en Venlo bereikten wij vlak
voor de middag Duisburg, waar wij na het bezichtigen van
de meeste bezienswaardigheden het middagmaal namen.
Daarna werd de reis verder gezet via tal van autosnelwegen
die het Ruhrgebied doorkruisen, om een paar uur later het
wondermooie Sauerland en de vroegere garnizoensstad Lüdenscheid te bereiken.
Ondanks ik in Lüdenscheid en omgeving negen maanden van
mijn legerdienst heb doorgebracht, was alles er zoveel veranderd dat ik mij bijna niets meer van al het vroegere kon herinneren. De toenmalige kazernes de IJzer en de Leie zijn haast
volledig verdwenen, en wat ervan overblijft, heeft een totaal
andere bestemming gekregen die niets meer met enige legeractiviteit te maken heeft. De vroegere soldatencafeetjes in de
binnenstad zijn er niet meer en de Duitse jonge meiden die
wij er toen ontmoetten zijn, indien op heden nog in leven, juist
zoals wij in de herfst van hun leven terechtgekomen. Het enige
wat ik in deze ex-garnizoensstad kon herkennen, waren de
vroegere woonhuizen van de beroepsmilitairen, die gelegen
waren op de grote baan naar Hellersen, en de kazerne Hellersen zelf, waar ik gelegerd was, maar die op heden gebruikt
wordt als stedelijk ziekenhuis.
Na het verlaten van de stad ging de tocht verder via een panoramische weg naar ons verblijfshotel in Bilstein-Lennestad.
Deze panoramische weg slingert zich door een dal parallel
aan de oever van een kleine bergrivier. De omringende bergen zijn grotendeels begroeid met dennenbomen, deze her
en der afgewisseld met percelen kerstbomen. De teelt van
kerstbomen is er een voorname beroepsactiviteit met bedeling naar alle uithoeken van Duitsland en uitvoer naar het buitenland. In de dalen zagen wij uitgestrekte weiden die periodiek gemaaid worden, de opbrengst (hooi of kuilvoeder) wordt
gebruikt als veevoeder. De economische activiteit in de kleine
dorpen gelegen langs deze vallei, is er beperkt tot kleinschalige
industriële bedrijven en horecazaken, deze laatste speciaal
gericht op het toerisme.
Om 18 uur bereikten wij ons verblijfshotel gelegen midden de
dorpskern van Bilstein, een kleine deelgemeente van Lennestad. Na inname van onze kamer en het nemen van een
verfrissende douche, werden wij om 19 uur aan tafel verwacht
voor het avondmaal.
Toen wij daarna het restaurant verlieten, was het reeds valavond en na een gezellige babbel bij een afsluitend glaasje
met enkele van onze reisgezellen in de bar, werd het stilaan
tijd om de bedstede op te zoeken.
Dag 2
Een vroege vogel zijnde, was ik reeds om 5.45 u. uit de veren
want ik wou geen tijd verliezen om het dorp en zijn omgeving
te verkennen. Toen ik om 6.15 u. het hotel verliet, was alles
er nog in peis en vree, maar de vogels uit de omgeving waren wakker. Op het nabijgelegen kerkplein zag ik onmiddellijk
enkele groenvinken en een paar putters, en op het grasplein
van het dorpspark enkele merels, een paar zanglijsters en
een drietal kramslijsters. Op de hoek van het park ontdekte ik
een aanduidingpaal met de beschrijving van diverse wandelroutes, deze gelegen in de onmiddellijke omgeving. Dit was
wat ik zocht, want ik had ruim anderhalf uur de tijd om te gaan
wandelen vooraleer het ontbijt te gebruiken.
Na nazicht van de verscheidene wandelroutes viel mijn keuze
op een wandeling van 6,8 km richting Kirchverschede en terug. Na een goede 300 meter stappen, verliet ik de bebouwde
kom om daarna via een steil bergpad dat langs weerszijden

begroeid was met struikgewas en een afwisseling van onkruid, open natuur te bereiken. In een begroeide wegberm
bemerkte ik een groep goudvinken. Zij waren helemaal niet
schuw en deden zich tegoed aan de vele onkruidzaden en de
rijpe braambessen. De karmijnrode borstkleur van de mannen
schitterde in de opkomende zonnestralen. Wat verder stond
ik plots oog in oog met een tweetal reeën die, wanneer ze mij
bemerkten, halsoverkop het bos indoken. Na het verlaten van
het bergpad bereikte ik een smalle, met asfalt verharde weg
die uitkwam bij een boerderij. Aan de rand van de boerderij,
vlakbij een voederplaats voor het vee, zag ik verscheidene
botvinken. Zij waren volop in de rui, de jonge mannen vertoonden het begin van hun rode borstkleur. Naast die kudde
botvinken zag ik er in de onmiddellijke omgeving tal van andere vogels zoals groenvinken, grijze kwikstaarten, gekraagde
roodstaarten, talrijke mussen en een paar geelgorzen en putters. Na het verlaten van de boerderij kwam ik in een dichte
bebossing en daar hoorde en zag ik diverse Vlaamse gaaien
en houtspechten, met als zeldzaam exemplaar de zwarte
specht. In de verte hoorde ik het geroep van een buizerd. De
buizerd is er samen met de torenvalk een veelvuldig voorkomende roofvogel. Naast deze heb ik er tevens de sperwer en
de bruine kiekendief gezien. Eekhoorns waren er alomtegenwoordig. Wanneer ik in hun nabijheid kwam, klauterden zij,
zich verschuilend aan de achterzijde van de boomstammen,
tot in de toppen van de bomen.

Toen ik het bos verliet, kwam ik aan een pas gemaaid weiland. Midden op die weide zag ik een jonge vos, bezig met
het verorberen van een prooi. Plots had hij mij bemerkt en als
de weerlicht ging hij ervandoor. Zo steil de weg naar boven,
zo steil dalend ging het nu op de terugweg, mijn kuitspieren
werden duchtig op de proef gesteld. In een jong berkenbos
zag ik opnieuw enkele goudvinken en wat verder een grote
kudde botvinken. Deze laatste waren waarschijnlijk reeds aan
het verzamelen als voorbereiding op de komende najaarstrek.
Her en der zag ik sporen van wilde zwijnen maar ik heb er
geen enkele gezien. Op zich is dat normaal want wilde zwijnen
zijn schuwe dieren die, wanneer zij niet worden opgejaagd,
zelden bij daglicht te zien zijn. Hier en daar zijn er jachthutten gebouwd, wat wijst op een intensief jachtgebied. Volgens
infopanelen en toeristische folders waren er in dit gebied ook
herten aanwezig. Pas op de laatste dag van ons verblijf heb
ik er twee gezien. De streek die ik bewandelde, was een oase
van rust en stilte, het paradijs bij uitstek voor fauna en flora.
Na bijna anderhalf uur stappen bereikte ik opnieuw het dorpsplein van Bilstein en ons verblijfshotel, waar een smakelijk en
uitgebreid ontbijt klaarstond. Mijn reisgezellen waren reeds
aan het ontbijten en keken eerder verwonderd en onbegrijpend toen zij vernamen dat ik er reeds een wandeling van
anderhalf uur had opzitten. Enfin, wat zij van mij dachten, kon
mij worst wezen, want ik had enorm genoten van mijn eerste
wandeling in het Sauerland.
Na het ontbijt was het om 9 uur verzamelen geblazen aan de
autocar voor een uitstap en bezoek aan een vroegere ertsmijn
in Ramsbeck. Deze mijn was gevestigd onder een berg, ging
tot 125 meter diep in de bodem en telde 7 boven elkaar liggende mijnschachten met een totale lengte van 7 km. Alleen
de bovenste schacht was, mits begeleiding van een gids, toegankelijk voor het publiek. De andere schachten staan vol water, dat water wordt periodiek overgepompt naar een nabijgelegen meer dat dient als drinkwaterreservoir voor de streek. In
deze mijn werd lood, zink en zilver ontgonnen, maar door de
stijgende ontginningskosten en de dalende opbrengst werd
de mijn in 1974 gesloten. In een bijhorend museum kon men
de hele historiek van het mijnleven volgen en met een treintje
werden wij de mijn ingereden waar een gids ons verdere uitleg
verschafte. Echte slavenarbeid in primitieve omstandigheden
hebben de mijnwerkers er ondergaan, en voor velen was hun
leven reeds vroegtijdig ten einde door het inademen van stof

en giftige gassen die vrijkwamen met het loskappen van het
rotsgesteente. Als men zoiets bezoekt, staat men even stil bij
de waarde van het leven dat wij vandaag de dag aangeboden
krijgen. Wat mogen wij ons gelukkig prijzen dat alles voor ons
zoveel beter en comfortabeler is dan voor die sukkelaars van
vroeger.
Na dit interessante bezoek werd het tijd om de innerlijke mens
te versterken en in een nabijgelegen restaurant werd ons een
lekkere barbecue geserveerd. Na het middagmaal werd de
tocht verder gezet voor een bezoek aan de stad Winterberg,
een van de meest bekende toeristische steden van het Sauerland. Winterberg is gelegen op ruim 800 meter hoogte en is
vooral tijdens de winter een toeristische trekpleister door zijn
diverse rodelbanen, langlauf- en skipistes.
Vooral bij de Nederlanders is deze plaats het toeristisch eldorado bij uitstek. Tijdens ons bezoek aan Winterberg zagen wij
talrijke auto’s met Nederlandse nummerplaten en in tal van
horecazaken hoorden wij Nederlands praten.
Op heden was er in dit modern oord maar weinig te beleven,
de terrassen zaten propvol, wachten en nog eens wachten
op een bestelling was de boodschap. Ik had er geen spijt van
toen wij terugkeerden naar ons hotel waar het avondmaal
klaarstond.

Dag 3
Zoals de dag ervoor was ik weer vroeg uit de veren. Lang
slapen terwijl het zonnetje schijnt, is niet aan mij besteed. Opnieuw zou ik voor het ontbijt een wandeling maken, maar ditmaal langs de andere zijde van het dorp. Deze wandeling was
een kopie van de wandeling van de vorige morgen.
Pas had ik de dorpskern verlaten of ik zag er verscheidene
zangvogels met de goudvink en de botvink in het bijzonder.
De mist hing laag in slierten over de valleien en door de mist
heen zag ik de silhouetten van enkele grazende reeën. Toen
ik hoger in de bergen kwam, was de mist verdwenen en zag ik
een prachtig panoramisch zicht van een gedeeltelijk in de mist
gehuld dorp. De spitse kerktoren torende boven de mist uit
als de waakhond van de dorpskern. Gezeten op een bank die
geplaatst was op een hooggelegen uitkijkplaats, heb ik met
volle teugen genoten van al de pracht die Moeder natuur mij
die morgen te bieden had. Plots kwam een marter met, naar
ik dacht, een muis in zijn muil uit het struikgewas tevoorschijn.
Ik hield mij stil en hij kwam recht naar mij toegelopen. Toen
hij mij bemerkte, verschuilde hij zich haastig in de berm langs
de weg. Het was een volwassen exemplaar met een prachtig
glanzende pels. Op de terugweg naar het dorp wandelde ik
evenwijdig met de oever van een kleine bergrivier. In deze rivier zwommen talrijke forellen. Een blauwe reiger was er zijn
ontbijt aan het samenvissen en vloog verschrikt weg toen ik
in zijn nabijheid kwam. Blauwe reigers en eenden waren de
enige watervogels die ik er gezien heb.
Na anderhalf uur stappen kwam ik terug in het hotel, juist op
tijd voor het ontbijt. Mijn tafelgenoten waren benieuwd naar
wat ik deze morgen gezien had.
Na het ontbijt was het verzamelen aan de autocar, ditmaal
voor een uitstap naar Attendorn, waar wij de druipsteengrotten van Atten-Höhle zouden bezoeken. Eén van de bijzonderste grotten in dit uitgebreid grottenstelsel is de Atta-grot
die tot een van de mooiste druipsteengrotten van Duitsland
behoort. Deze grotten werden in 1907 eerder toevallig ontdekt
tijdens kalksteenontginning door dynamitering van de bergwand. Meer dan vier miljoen bezoekers uit de hele wereld is er
reeds op bezoek geweest. Vorm en kleur van de stalagmieten,
stalactieten en stalagmaten zijn er uniek. Deze kleuren worden gevormd door druipend water met een samenstelling van
ijzeroxide en kalk. Na een steile afdaling langs ietwat glibberige en natte paden kwamen wij in diverse zalen terecht, de ene
al wat mooier dan de andere. Prachtig en enig in de wereld
zijn de gordijnvormige stalagmieten. De aangroei van deze
bedraagt amper 1 mm per 10 jaar. Met een constante temperatuur van 9°C voelt het er frisjes aan. Het heeft verscheidene
jaren geduurd, met tal van aanpassingswerken, vooraleer de
grotten toegankelijk waren voor het publiek. In een deel van
de grotten wordt kaas gelegerd die onder de naam Atta-Käse
wordt verkocht. Vleermuizen zijn de enige bewoners van de
grotten, zij hangen verscholen tussen de spleten aan het plafond en laten zich maar zelden zien.
Na het bezoek aan dit natuurfenomeen werden wij in het nabijgelegen restaurant Het Hemelrijk het middagmaal aangeboden. Na de middag ging de tocht verder naar de Biggensee
waar wij een boottocht maakten van anderhalf uur. In Duitsland wordt een meer een See genoemd. De Biggensee is het
grootste kunstmatig waterreservoir van Westfalen. Het is ontstaan door de stuwdam die gebouwd werd van 1956 tot 1965.
Het heeft een lengte van 15 km en een inhoud van 172 miljoen m3 water dat in hoofdzaak gebruikt wordt voor drinkwater
en voor aandrijving van waterkrachtcentrales. Midden in het
meer ligt het 100 ha grote eiland Gilberg dat geclassificeerd is
als beschermd natuurgebied. Enkele kolonies blauwe reigers,
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aalscholvers en Canadese ganzen hebben er zich gevestigd.
Tevens is de Biggensee een belangrijk recreatieoord voor tal
van watersporten. Tijdens de rondvaart was de zon volop van
de partij en het was heerlijk vertoeven op het dek van de boot.
Het water was kristalhelder en tot op grote diepte zagen wij
vissen zwemmen.
Na deze rondvaart werd het stilaan tijd om ons verblijfshotel
op te zoeken. Bij aankomst om 16.30 u. restte ons voldoende
tijd om nader kennis te maken met het dorp en om een bezoek te brengen aan het imposante Kasteel van de Heren van
Bilstein dat gelegen is bovenop een nabijgelegen heuvel met
uitzicht op het dorp. Dit adellijke kasteel dateert van de 15de
eeuw maar is op heden openbaar bezit, dienstig voor tal van
culturele activiteiten.
Tijdens en na het avondmaal werd onder de reisgezellen druk
nagepraat over het verloop van de voorbije dag. Een dag
waarop ieder tevreden terugblikte.

uitleg, ons verstrekt door een werknemer van het bedrijf, werd
ons de gelegenheid geboden om de diverse likeuren te proeven. Persoonlijk ben ik geen fervent likeurdrinker maar menig
glaasje werd door mijn reisgezellen gesmaakt, zodanig zelfs
dat velen er na het beëindigen van het bezoek een blozend
kleurtje aan overhielden.
Na dit bezoek werd ons het middagmaal aangeboden in een
prachtig restaurant dat gelegen was in het natuurpark Ebbegebirge in Dumicke. Als vogelliefhebber/vinkenier kwam ik er
aan mijn trekken want de botvinken liepen er ons letterlijk voor
de voeten en zochten vlakbij voedsel onder de stoelen en tafels op het terras.
Om 14.30 uur werd de terugtocht non-stop aangevat, de verplichte rustpauze voor de chauffeur niet te na gesproken. Het
werd een terugreis zonder noemenswaardige hindernissen en
om 21 uur bereikten wij de stelplaats van de autocarfirma in
Harelbeke. Wij hadden met zijn allen van een prachtige reis
genoten. Een reis die voor ons, als oud-militair, talrijke herinneringen opriep, en voor mij persoonlijk een reis die mij als
natuurliefhebber nog lang zal geheugen.
Sauerland, land van de duizend bergen!! Een land met een
prachtige fauna en flora!! Een reis met alles erop en eraan.
Een reis niet ver en niet duur. Wat wil men nog meer?
Walter Vandevoorde

Reglement is reglement!

Dag 4
Toen ik bij het krieken van de dag wakker werd, waren de bergen gehuld in laaghangende bewolking die het zicht gedeeltelijk ontnam. Helemaal niet het ideale weer om een wandeling
te maken, daarom besloot ik om in het hotel te blijven.
Na het ontbijt stond er een uitstap naar Soest op het programma, waar wij een bezoek zouden brengen aan een museum
gewijd aan de historiek van Belgische Strijdkrachten Duitsland
tijdens de bezetting na de tweede wereldoorlog. Dit museum
is gevestigd in de vroegere Kolonel SBH Adam kazerne en is
in het bezit van tal van foto’s en voorwerpen die herinneren
aan de tijd van de bezetting. Het roept bij iedere bezoekende
oud-militair die in Duitsland gekazerneerd was tal van herkenningspunten en herinneringen op. Een tweetal ex-beroepsmilitairen die in Soest zijn blijven wonen, gaven er rondleiding
en uitleg. Het museum is uniek in zijn soort maar dreigt door
gebrek aan financiële middelen en aan medewerkers, binnen
afzienbare tijd te verdwijnen. Verscheidene onder ons die ooit
in Duitsland hun militaire dienst hadden vervuld, waren uiterst
geïnteresseerd en vol van herinneringen wegens hetgeen
daar te zien was. Spijtig genoeg was onze tijd te beperkt om
alles naar behoren te bekijken. Met de middag moesten wij
met spijt in het hart van dit museum afscheid nemen.
Daarna werd ons in een vroeger soldatencafé dat omgebouwd werd tot restaurant, het middagmaal aangeboden. Na
de middag ging de tocht verder naar Warstein waar de Warsteiner Brouwerij is gevestigd. De Warsteiner Brouwerij werd
in 1753 opgericht en is één van de grootste zelfstandige brouwerijen in Duitsland. Het boegbeeld is het merk Warsteiner,
één van de meest populaire bieren in Duitsland. Het succesvolle bier wordt in meer dan zestig landen gedronken. Het is
een familiebedrijf, reeds generaties lang in handen van de familie Cramer. In het bezoekerscentrum van Warsteiner World
wordt met de hulp van een multimediatheater deskundig uitleg
gegeven over het product en het bedrijf zelf. Tenslotte konden
wij met een speciale bezoekerstrein een kijkje nemen op het
reilen en zeilen van de brouwerij. Na dit interessant bezoek
werd aan ieder in de bezoekershal gratis Warsteinerbier of
frisdrank aangeboden.
Na dit aangename intermezzo werd de terugtocht aangevat
richting ons verblijfshotel waar onmiddellijk na aankomst het
avondmaal werd genomen.
Dag 5
De laatste morgen van ons verblijf was aangebroken. Tijd om
de valiezen te maken en na het ontbijt afscheid te nemen. Het
weer was een dubbeltje op zijn kant. Dreigende regenwolken
hadden het mooie zomerweer van de voorbije dagen verdreven. Tijdens de hele duur van ons verblijf had ik maar enkele
huiszwaluwen in het dorp bemerkt, maar toen ik die morgen
door het raam keek, zag ik vele tientallen huiszwaluwen neerstrijken op de elektrische luchtleidingen. Waarschijnlijk waren
deze zwaluwen reeds op trek naar het zuiden.
Kort na het ontbijt namen wij afscheid van ons hotel en werd
de tocht huiswaarts aangevat. Daar wij tijd in overvloed hadden, werd even halt gehouden in het toeristische dorp Kirchverschede. In dit dorp zagen wij prachtige vakwerkhuizen,
allen gelegen in een prachtige omgeving. Dit toeristische dorp
was een voorbeeld van orde en netheid. Tijdens mijn verblijf
stelde ik vast dat de Duitsers milieubewuste mensen zijn. Tuinen, parken, wegen en wegbermen zijn mooi onderhouden,
nergens ziet men er zwerfvuil.
Na dit kort bezoek ging de tocht verder naar Olpe waar wij
kennismaakten met de meeste bezienswaardigheden van
deze stad, om daarna een bezoek te brengen aan de Kornbrennerei Kempers. In deze Kornbrennerei wordt hoogwaardige alcohol gestookt die versneden wordt dienstig voor het
maken van diverse likeuren. Was de alcohol van hoogwaardige kwaliteit, de installatie was het des te min. Alles gaf een
verouderde indruk. Na een korte rondleiding met de nodige

De wereld bestaat uit niets anders dan reglementen en ze
moeten er ook zijn, want zonder is er geen verhaal en geen
houvast. De regering bezorgt er ons meer dan ons lief is, maar
toch moeten we er ons bij neerleggen want de wet is de wet,
reglement is reglement en penalty is penalty. Men kan er dagen over zeuren, hoofdpijn krijgen, zenuwen bij de vleet, maar
er verandert niet veel. De geldbeugel gaat open en toe, voor
de een meer dan voor de andere, het is iedere dag naar het
bord kijken en verbetering zit er niet in.
Laat ons niet zeuren en aan onze mooie hobby denken, die
we hoog in het vaandel moeten houden. Natuurlijk is onze
sport ondenkbaar zonder een goede leiding of een ‘kleine regering’. Het loopt ook niet altijd van een leien dakje en dat is
natuurlijk soms wel jammer, maar alles kan worden opgelost,
zonder grote problemen, waarom niet?
Ik ben van het volgende gedacht: indien er woorden zijn met
de een of de andere, buur, vriend of vijand, moet u eens vijf
minuten gaan zitten om na te denken. Vergeet het slechte en
denk alleen aan het goede, aan de zonnige dagen die je samen hebt beleefd. Dan komt het wel weer in orde. Het leven is
al zo kort, denk daar maar eens aan. Een tweede leven komt
er niet, gedaan is gedaan. Mijn vader, moeder, schoonzus en
schoonbroer hebben nog geen telefoontje gegeven, en toch
kennen ze mijn nummer...
Een woord is zo rap gevallen, het gebeurt iedere dag. Bij mij
thuis is er nooit een woord, maar wel een ganse reke. Doch,
‘koppen’ is er niet bij, binnen de vijf minuten is alles opgelost.
Gaat het niet met een korrel zout, dan nemen we een ganse
kilo. Als je het merk moet weten: Nezo, dat is het goede zout.
Het verstand moet en zal zegevieren
In alles en nog wat dat in ons leven omgaat, kan en moet
het verstand zegevieren. Maar een universitair kan ook niet
zonder de minder begaafde mensen die maar een diploma
van de gemeenteschool op zak hebben. Iedereen weet dat het
gemeenteschooldiploma niet bestaat. Maar de mensen van
pakweg vijftig jaar geleden hadden niet altijd de middelen om
naar school te gaan. Ze waren de kinderen die ‘uit de werkmansbroek vielen’ en op veertien jaar moesten gaan werken.
Daar ben ik er één van en daar ben ik fier op. Want bij de vinkeniers bestaat nu eenmaal het grootste deel uit de man met
de pet, doch ze mogen er zijn, ik ben er gewoon fier op bij die
groep te horen!
Onze Raad van Bestuur draag ik een warm hart toe, en de
ganse A.Vi.Bo. Want zij hebben wel iets meer voorhanden.
Voor ons: zorg dragen voor onze dieren, iedere dag een kijkje
nemen, eenmaal per jaar onze papieren in orde brengen, en
klaar is kees. Voor onze leiders en bestuursleden echter gaat
er geen enkele dag zomaar voorbij. Pet af!
Ter orde, zo was het in het leger
Ondertussen heb ik een schoonzoon en ook een kleinzoon.
Reeds meerdere keren zei mijn schoonzoon, die boekhouder
is geworden, dat hij een jaar vakschool had moeten volgen,
omdat hij niet kan wat ik kan van handenarbeid. Doch ik kan
dan niet wat hij kan, en zo vullen we elkaar aan. We praten
veel samen en overleggen met elkaar. Ik ben tot de conclusie
gekomen dat je beter af bent met twee kilogram verstand dan
met honderd kilogram macht.
In het bestuur van onze hobby is dat net hetzelfde. Laat de
kracht zijn werk doen en het verstand het zijne. Laat ons praten tegen elkaar, niet roepen en tieren. En als je tilt slaat en je
zegt een ongewenst iets, slaap dan eens goed en geef elkaar
de volgende morgen de handdruk, zodat de kneukels kraken,
en het is gedaan.
Alles zal op wieltjes lopen als ieder zijn werk doet en men een
team vormt. Zo is dat in alles: voetbal, wielrennen, motorsport,
noem maar op. Niet roepen op elkaar, maar gewoon praten.
De legerdienst mocht volgens mij nooit worden afgeschaft.
Zo’n zes maanden was voldoende, maar dan wel zes maanden dril, met alles erop en eraan. De jongere mensen, die
eigenlijk nog naar het leger moesten maar door broederdienst
of door overlijden van vader toch niet werden opgeroepen en
vrij waren, kan ik er zo uithalen. Hun manier van werken: opkuisen, orde, ontzag voor ouderen, noem maar op, ik haal ze
er zo uit. Mijn vader zou gezegd hebben: Ze scheiden zoals
een hond van zijn str...
Wij hebben veel geleerd bij het leger, maar ook geleerd wat
niet moest, bier kenden we niet wanneer we vertrokken. Maar
laat ons nu zeggen: goedendag, mijnheer den onderpastoor.
De Piraat

Wij zijn de spruiten uit
liefde gemaakt
Dit te lezen... maakt je misschien wat weemoedig... maar anderzijds gelukkig om zó geleefd te hebben.
Wij zijn de spruiten uit liefde gemaakt, meestal in het donker
of met het licht uit...
Geboren in de jaren 1940-60, of sommigen (die nog taaier
zijn) nog iets vroeger, die nog meer onze kluit Aarde trouw
zijn...
Wij waren de sterken uit de jaren 40, 50 en 60.
Vooreerst hebben wij een normale geboorte overleefd, met
moeders die rookten en/of dronken gedurende hun zwangerschap.
Zij namen aspirines, aten vinaigrettesaus, mayonaise en desserten en zij werden niet getest op suikerziekte of cholesterol.
En na dat trauma werden wij op onze buik te slapen gelegd in
kinderbedden, geverfd met mooi blinkende loodverf.
Er waren geen kindersloten op de deuren, en als wij met de
fiets reden, hadden wij basketbalpetten op en geen helmen.
Als baby of kind reden wij mee op de schoot van moeder, in
auto’s zonder gordels, kinderstoelen of opblaasbare kussens.
In de bak van een camionette zitten of op het paard van boer
Zutter, op een zonnige dag, was altijd een belevenis en iets
heel speciaals.
Wij dronken putwater of water van de kraan en geen water uit
een plastieken fles.
Wij aten taartjes, wit brood, echte boter, spek met eieren, en
beukennootjes en walnoten die al op de grond lagen.
Wij dronken warme chocolademelk met echte suiker erin. We
hadden geen last van obesitas.
Waarom?
Omdat wij steeds buiten speelden. Daarom!!
Wij verlieten de woning ’s morgens vroeg om naar school te
fietsen (er waren toen geen moeders die ons met de auto
even konden brengen), of om heel de dag te spelen in de
frisse lucht, en dit op voorwaarde dat we ’s avonds bij donker thuis waren (of als de straatverlichting begon te branden).
Onze ouders wisten helemaal niet waar we uithingen. We
hadden geen gsm maar we hadden ook Dutroux nog niet
meegemaakt.
We hadden ‘vuile kleren’ om te spelen en ‘schone kleren’ om
op bezoek te gaan.
Wij hadden uren nodig om ons speelgerief zelf te maken.
Wij hadden geen playstation, nintendo, X-box, iPod, enz. Er
waren geen videospelen, geen 150 tv-kanalen, geen videofilms of dvd’s, geen stereoketens.
Vóór 18 uur keek je alleen naar het ‘testbeeld’. Er waren geen
computers of internet.
Wij hadden nog vrienden en gingen buiten om met hen te
spelen.
Wij vielen uit bomen, sneden ons, braken af en toe een arm,
been of een tand. We gingen appels en peren ‘plukken’ en er
waren daar geen gerechtelijke vervolgingen voor, om iemand
daarvoor de schuld te geven. Als we dan toch gepakt werden,
dan kregen we een pak slaag en thuis hielden wij wijselijk
onze mond.
Wij kregen voor onze 12de verjaardag een grote fiets, speelden met stokken als degen, een deksel van de vuilnisbak als
schild, katapulten, slingers, boog en rieten pijlen met vooraan een grote nagel... We maakten van oude messen goede
werpmessen en oefenden ons op een boomstam of een oude
vogelpikdoel uit het café. Ondanks dat men ons vertelde dat
wij onze ogen konden verliezen of ons gingen verwonden met
die dingen, hebben wij dat allemaal overleefd.
Wij reden met de fiets of gingen te voet tot aan de woning van
een vriend en gingen gewoon langs achter binnen.
We waren er van harte welkom en schoven soms mee aan
tafel voor het middagmaal. Het idee dat onze ouders ons uit
de gevangenis dienden te halen, was absurd, dat bestond gewoon niet. Zij waren mét en vóór de wet, en mét de leraars.
Als we op school een straf kregen, kregen we thuis nog eens
extra straf erbij!
Onze generaties hebben enkele van de beste ondernemers,
denkers en uitvinders van alle tijden en van heel de wereld
voortgebracht. Deze jaren brachten een explosie van nieuwigheden en nieuwe ideeën.
Wij hadden de vrijheid om te proberen, de schrik voor het falen, het succes en de verantwoordelijkheid die ermee gepaard
gingen. Wij hebben geleerd om dat te beheersen en om daarmee om te gaan.
Wanneer u één van hen bent? Proficiat!
Misschien wilt u dit delen met anderen die het geluk hebben
gehad groot te worden voordat de advocaten en politici alles
kwamen regelen en reglementeren?
Wat was het leven mooi, simpel en helder. Soms wat ruw maar
klaar en duidelijk, mét regels, en wat waren we gelukkig!
ingestuurd door Willy Verthé

Een oud maar plezant mopje
Er komt een vertegenwoordiger in stofzuigers langs op een
boerderij. Hij belt aan en de boerin doet open.
De vertegenwoordiger begint te praten: “Dag mevrouw, ik
ben vertegenwoordiger van hele goede stofzuigers: die zuigen echt alles, maken alles schoon. En om het u te bewijzen,
maak ik nu uw tapijt even vuil.”
De vertegenwoordiger gooit een hele doos met vuiligheid over
de vloerbedekking en zegt dan: “Met mijn stofzuiger maak ik
dat weer helemaal brandschoon. Ik garandeer u: elke korrel
die blijft liggen, eet ik persoonlijk van de vloer.”
Zegt de boerin: “Begint dan mor te fretten, want waai emme
genen elentrik.”
ingestuurd door F. Debraeve
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Bereikbaarheid van het lokaal

Roddelen
Ik was aan het surfen op internet en vond deze prachtige
tekst, waaruit naar mijn mening veelt te leren valt, op de protestantse site. Ik meende dat dit het publiceren waard was in
ons blad...
Hoe komen mensen ertoe om zo enthousiast roddels de wereld in te sturen, mee te doen aan dergelijke verhalen bij opbod? Waar zit de prikkel om toch maar op de kar te springen
van het vertellen van feiten die eigenlijk geen gebeurtenissen
zijn?
Bij roddel worden fracties van feiten uitvergroot, uit hun context gehaald en zwaar ingedikt verder verteld als een ‘nieuw
feit’.
Meedoen met roddelen en roddels de wereld insturen om je
groot gelijk te bewijzen, is aantrekkelijk. Je wordt meegesleept
door het aspect van in de belangstelling staan. Zonder het
goed en wel te beseffen, ben je bezig als producer, medeproducer, van een verhaal dat nog slechts enkele procenten met
de realiteit te maken heeft. Maar alles klinkt zo enthousiast en
aantrekkelijk dat je daar argeloos nog een pikant detail in verwerkt tijdens het verder vertellen. Eigen interpretatie vermeng
je dan met gegevens die je van een ander kreeg. Dit maak je
dan tot een nieuw feit en dat is weer aanleiding tot het lanceren van een nieuw verhaal.
Oorzaak van roddel kan jaloezie, hebzucht, hoogmoed, luiheid,... zijn. Mensen kunnen niet langs hun basisdriften – overleven en de soort in stand houden – heen. Een deel van deze
basisbehoefte wordt al gerealiseerd in het zich sterker opstellen dan de andere. Dit kan eenvoudig door fysiek de sterkere
te zijn, of materieel via bezit of positie. Lukt dit niet helemaal,
dan is er nog de toepassing van de ‘onderuithaaltheorie’: belast de ander zoveel mogelijk, maak hem zo klein dat je zelf,
zonder persoonlijke prestatie of inzet, enkele sporten op de
ladder naar boven klimt. Dit lukt door het minimaliseren van de
kwaliteit van de andere, door zijn prestaties zo te relativeren
dat ze bijna ontkend worden. Vergeet zeker niet zijn fouten uit
te vergroten tot echte misdaden, van het soort waarbij de maffia staat te blozen.
Dit lukt zeker wanneer je met overtuiging een verhaal vlot kan
verkopen, niet gehinderd door overdrijven of gebrek aan fantasie, de pedalen met de werkelijkheid volledig loslatend.
Overdrijven is al erg genoeg. Roddel in stand houden, is nog
erger. Meestal overziet de roddelaar de gevolgen van het kwalijke gerucht niet, ofwel mikt hij juist op de venijnige uitwerking
ervan en lanceert hij daarom het verhaal...
Ivo Beunens

Wat een wonder!!

Het lokaal van KM De Kasteelvink Gits bevindt zich, zoals iedereen wel weet, in Unie-k, De Waaiberg, Koolskampstraat
22d te Gits.
Er zijn reeds een tijdje werkzaamheden in de omgeving, maar
vanaf heden treden de werkzaamheden in een fase die voor
vinkeniers bepaalde moeilijkheden met zich meebrengt.
Vanaf heden wordt het kruispunt aan de spoorweg aangepakt.
Dit wil zeggen dat het volledige kruispunt aan de spoorweg zal
onderbroken zijn: Stationstraat, Bollestraat en Koolskampstraat.
Voor de vinkeniers die komen langs de Bruggesteenweg
(Roeselare, Hooglede, Kortemark, Torhout,...) is ons lokaal te
bereiken via een omleiding.
Voor degenen die komen van Roeselare, is volgende weg
te gebruiken: men rijdt tot aan het rondpunt op de Bruggesteenweg, daar rechtdoor richting Lichtervelde, en dan neemt
men de eerste straat rechts (= Middenstraat); deze straat blijft
men volgen tot aan de spoorweg. Onmiddellijk over de spoor-

weg slaat men rechtsaf. De straat gaat licht bergop en boven
neemt men de eerste straat rechts en men komt dan aan de
Koolskampstraat (Electro Meseyne). Dan opnieuw rechtsaf en
men komt aan het Dominiek Savio-instituut en dus ook aan
ons lokaal.
Voor de mensen die van de richting Torhout of Lichtervelde
komen langs de Bruggesteenweg is het de laatste straat links
voor het rondpunt te Gits. Daarna is het dezelfde weg als hierboven beschreven.
Het is niet zo moeilijk; met een beetje goede wil geraakt men
overal. Wij doen in ieder geval ons best om de bereikbaarheid
zo vlot mogelijk te maken en we zullen op enkele plaatsen
aanwijzingen aanbrengen.
Hierna volgt een plannetje om alles zo duidelijk mogelijk te maken.
Bij deze wenst het bestuur van KM De Kasteelvink iedereen
een aangenaam vinkenseizoen met mooie resultaten!

1,43 meter
Hoe komt het dat de standaardafstand tussen 2 spoorrails
1,43 meter is? Dat weet je binnen de 2 minuten...
De standaardafstand tussen twee spoorrails is 1,43 meter. Dit
is een standaardmaat die overal gebruikt wordt.
Waarom nam men deze ‘ongewone’ maat? Het is de maat die
ze in Engeland hanteerden en alle spoorwegen zijn daarop
gebaseerd. Waarom bouwden de Engelsen dit met deze afstandsmaat? Omdat dit dezelfde maat was van de eerste
tramlijnen. Waarom gebruikten zij deze maat voor de tram?
Omdat de mensen die de tramlijnen bouwden dezelfde maat
namen van de afstand tussen de wielen van de huifkar en
andere karren.
Waarom hadden die karren nu zo’n rare maat? Wel, als ze
een andere maat namen, dan braken de wielen af op de oude
wielsporen in de baan.
Vanwaar kwamen die wielsporen? Het keizerrijk Rome bouwde voor zijn legioenen heirbanen tot in Engeland. Deze waren overal even breed en er werden op voorhand ‘groeven’

gemaakt, waarin hun karren en strijdwagens precies pasten.
Zo werd er geen enkele wagen beschadigd.
Sinds de Romeinen hun wagens bouwden, wordt nog steeds
dezelfde maat genomen voor het bouwen van de huidige
treinrails. Nu kan je je afvragen: “Maar waarom 1,43 meter”?
Romeinse strijdwagens werden gebouwd op de maat van het
achterste van twee paarden.
Nog iets: als je de lancering van een spaceshuttle ziet, dan
merk je een grote brandstoftank, met daarnaast twee stuwraketten. Ingenieurs die de tank bouwden, wilden deze eigenlijk
groter maken, maar de tank moest vanwaar ze gemaakt werd
tot aan de lanceerbasis vervoerd worden per trein, door een
tunnel in de bergen... en die tunnel is, zoals je ondertussen al
weet, zo breed als het achterste van twee paarden. De grootte
van een spaceshuttle werd 2000 jaar geleden al bepaald door
het achterste van twee paarden!!
En jij dacht dat het achterste van een paard maar iets stoms
was? Paardenkonten bepalen veel, nietwaar?
ingestuurd door Willy Verthé

Over wonderen gesproken. Eerst zou ik willen teruggaan naar
mijn kindertijd, toen ik drie à vier jaar was. Eerste dag kleuterschool: daar ging ik zeker niet samen met mijn moeder naartoe, misschien met een buurmeisje of broer?
Mijn moeder had dan al zeker een vijfde en waarschijnlijk al
een zesde kind gekocht (ik in oktober 1933, mijn zus in juni
’37). Kindjes werden toen nog gekocht.
De tweede dag heb ik geschreid, ik weet nier waarom, maar ik
schrei nog altijd gemakkelijk, ondanks mijn grote smoel.
En nu naderen wij mijn onderwerp.
Wanneer ik voor het eerst op het potje ben gegaan, dat had ik
aan mijn moeder moeten vragen, maar die tijd is voor haar en
voor mij al lang voorbij.
Ik weet nog dat ik tijdens mijn prille schoolbezoek in mijn
broek gekakt had en een van mijn broers me terug naar huis
moest brengen. In die tijd kakte je niet in je onderbroek, kinderen hadden die niet, bij een ongeluk was het direct in je broek
en langs je billen.
De pispot ken ik nog. Het waren verlakte potten, alhoewel ik
ook nog een stenen voor mijn ogen zie. Hoe en wanneer die in
ons huis zijn gekomen, heb ik niet kunnen achterhalen.
Het begin van de oorlog, mei 1940, zal altijd in mijn geheugen
gegrift blijven. Over die tijd van toen nog dit: de wc noemden
wij ‘het vertrek’, wij gingen naar het vertrek. Dat was met de
zoeten inval, alles direct in de beerput. Wc-papier werd wel
gebruikt, maar het was niet hetzelfde als nu, het was krantenpapier. Je kon het eerst lezen en dan gebruiken. Er stond toen
ook al reclame in.
Ik vroeg eens aan een vrouwtje om een foto van haar zoon in
het parochieblad te laten zetten. Ze weigerde omdat ze bang
was dat de mensen die foto zouden gebruiken om hun gat af
te kuisen.
Hoger in mijn artikel schreef ik hoe lang het duurt vooraleer
een kindje proper is, en nu het wonder! Het wonder van het
vogeltje vanonder!
Het pas geboren vogeltje komt uit het ei gekropen, ei zo na
(wat een gepaste uitdrukking) komt de moeder teruggevlogen.
De jonge vogeltjes openen hun bekjes en ieder op hun beurt
krijgen ze een beetje voedsel van hun ma. En nu gebeurt het
wonder: het vogeltje slikt zijn eten binnen, draait zijn poepje
buiten het nest en presenteert zijn strontje, mooi verpakt in
een vliesje (‘k zou bijna zeggen met een cadeaustrikje) aan
zijn ma. Die deponeert dat ergens ver van het nest, pikt een
nieuw brokje eten op en verzorgt het volgende vogeltje op dezelfde manier.
Twee vogeltjes paren, eitjes, jongskes, eten, toilet en veertien
dagen later zit een nieuwe generatie op stok. Nieuwe mannetjes, nieuwe vrouwtjes, nieuwe generatie. Wonderbaarlijk!
Bij de mens, koning der natuur, duurt het drie à vier jaar eer
hij proper is. Het vogeltje laat na veertien dagen ongegeneerd
zijn strontje op het hoofd van de mens vallen.
Iedereen kent het liedje “’k Zag twee beren broodjes smeren,
o dat was een wonder”, en is het geen wonder? Mensen kunnen broodjes smeren. Maar wonderen als dat van dat strontje,
dat geeft me stof tot nadenken...
Besluit: Wat was er eerst, de kip of het ei, is voor mij niet dé
vraag. Het wonder van het strontje, dát gaat mijn verstand te
boven.
Vraag: Is er leven na de dood? Ja, ik geloof!
Gerard De Vlieghe
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Kampioenenviering bij De Lustige Vinkeniers Eine

1898 - 1906:

De bende Pollet
De bandieten onzer grensstreek
Vervolgverhaal uit ‘Het Wekelijks Nieuws’ - nr. 2

Zaterdag 19 oktober 2013 was het weer zover. Het bestuur
was reeds in de voormiddag aanwezig om de zaal klaar te
zetten en vooral om de koelkasten op te vullen.
Omstreeks 16.15 u. was het verzamelen geblazen in ons lokaal De Kring bij Luc en Peggy, voor onze gratis kroegentocht
voor alle aanwezigen naar de bijlokalen.
Om 18.30 u. gingen we dan naar feestzaal De Kring terug om
zoals gewoonlijk een uurtje lang aperitief en hapjes te nuttigen. Blijkbaar had iedereen de ‘form’ te pakken want verschillende flessen werden leeg teruggevonden...
Om 19.30 uur vroeg de voorzitter om aan tafel te gaan voor
ons banket met aangepaste wijnen. Na de soep en als hoofdgerecht eendenborst, ging voorzitter Eddy Van Beneden samen met zijn bestuursploeg over tot de huldiging.
Koning 2013 was Franky Van Damme, koningin Suzanne Hoste, kampioen was de 10-jarige Majbritt Van Beneden en kleine
kampioen een zeer gelukkige voorzitter en tevens papa van
de kampioen, Eddy Van Beneden. Ze kregen elk een prach-

tige vinkenkooi en een bloemstuk. De 20 eersten in het klassement kregen elk een mooie geldprijs en bloemen.
Er werd ook nog hulde gebracht aan verdienstelijke leden, namelijk eregedeputeerde Jean-Pierre Van Der Meiren, 35 jaar
lid; Peggy Van Overmeeren (lokaalhoudster), 25 jaar lid; en
secretaris Toon Vermeersch, 30 jaar bestuurslid.
Daarna was er nog koffie, gebak en een druppel. Dit alles was
volledig gratis voor onze leden. Met onze muziekstudio erbij,
enkele stevige pinten, enz. gaven we volle gas tot in de late
uurtjes (tot 4 uur in de morgen). Enkele nieuwe niet-leden waren zo verrast dat ze reeds geboekt hebben voor volgend jaar!
Zelfs onze lokaalhouder en de voorzitter gingen bijna uit de
kleren...
Iedereen ging tevreden naar huis want het was weer een gezellige boel geweest. Diezelfde morgen was (zoals gewoonlijk) onzen Dirk er als de kippen bij om de zaal op te ruimen,
waarvoor mijn oprechte dank!
De voorzitter

Onze kampioenenviering

Op 19 oktober jongstleden ging in lokaal ’t Handelshuis te
Nokere-Kruishoutem ons jaarlijks verbondsfeest door. En of
het leuk was, dat kon je merken aan de gezichten van onze
kampioenen!
Dit jaar viel de eer te beurt aan: - Voor De Moerasvink Kruishoutem: koning Frankie Balcaen met vogel Spilty, kampioen
werd Geert Van Den Broecke met vogel Hortack en kleine koning werd Davy Van Den Houtte met vogel Xavi.
- Voor De Blauwbekken van Nokere: 1e kampioen Pascal Van
Houteghem met vogel Lucky, 2e kampioen Lucien Nachtergaele met vogel Sem en kleine kampioen Marc Houflijn met
vogel Jan.

Gewestkampioen werd dit jaar Pascal Van Houteghem met
vogel Lucky, tweede werd Eddy De Scheemaecker met vogel
Obama en kleine gewestkampioen werd Georgette Delcroix
met vogel Noël.
Voor het seizoen 2014 verspelen we het gewestkampioenschap met drie maatschappijen daar onze vrienden van De
Dorpszangers Machelen ons zijn komen vervoegen. Hartelijk
welkom! Dit maakt het nog spannender.
Het bestuur wenst iedereen een goede vogel en veel vinkenplezier!

De vele diefstallen in de streek maakten evenwel op den duur
de Pollets enigszins verdacht. Ze kregen zelfs de gendarmen
op bezoek, maar deze vonden geen bewijs. Abel besloot
echter tijdelijk te gaan werken. Bij boer-herbergier Gruson
te Estaires vloog hij evenwel na drie maanden buiten, maar
’s nachts kwam hij met August de kelder en de kasten leegplunderen. De zomer daarop, in 1899, was hij tijdelijk bij boer
Ducater te Merville en deze werd eveneens met een inbraak
beloond.
Abel leefde toen uit voorzichtigheid tijdelijk gescheiden van
zijn vrouw en vond in zijn schoonzuster Angèle Platteel een
flinke verheelster van gestolen waar. Tijdelijk woonde hij ook
in bij een zekere Catherine Vanhille te Caestre, die spoedig
actief bendelid zou worden. August van zijn kant verhuisde
naar Godewaarsvelde, dichter van Poperinge en de grens toe.
De winter daarop volgde de ene diefstal na de andere, allemaal binnen de driehoek Hazebrouck-Belle-Béthune. De
zwaarste slag werd geslagen bij boer Maeke te Moerbeke,
waar er zoals bijna steeds via het keldervenster werd binnengedrongen. Drie pakken vlees, boter en kledingstukken
werden gestolen en daarna 300 fr. in gouden geld. Drie uur
later was de ‘marchandise’ al bij de weduwe Picquet te Hazebrouck, die alles aan de man bracht.
De weduwe Fauvart maakte zich echter kwaad dat zij niet had
mogen tussenkomen. Abel paaide haar met 100 fr., wat Leon
Fauvart deed uitroepen dat Pollet spoedig Baeckeland zou
overtreffen. “Daarvoor moet ik er eerst nog een paar aan mijn
mes rijgen”, bofte Pollet, “maar het komt”.
De eerste tegenslag kwam op 8 februari 1900 bij een inbraak
bij boer Joye te Lestrem. Zij vonden er de boer en de boerin te
bed op de voute en zagen bij het er brandende kaarslicht een
tas en een koffertje staan. August brak de deur open en Abel
trok er alleen op uit, hij graaide de tas mee maar toen hij naar
het koffertje toe wou, stiet hij tegen een tafeltje. Boer en boerin schrokken wakker, evenals de zoon die boven sliep, maar
Abel schoot als een weerlicht de voute uit, buiten en weg. De
buit was goed. August kreeg 100 fr. en de rest, zijnde 250 fr.,
stak Abel op zak. Er werd over de verrassing in het naar huis
trekken zelfs niet gesproken.
De bende groeit
Eigenaardig genoeg groeide de bende als vanzelf aan. Begin
maart 1900 kwam Angèle Pollet broer Abel opzoeken. Ze was
met een zekere Herman gehuwd en woonde te Merville. Ze
klaagde over geldgebrek en Pollet stelde voor dat haar man
met hen zou samenwerken. Het bleek echter dat deze een
bloodaard was en voor dat ‘werk’ niet geschikt. Maar zijzelf
wou wel helpen, als er maar iets afviel voor haar.
Een kwartier nadien was er al een diefstal beraamd bij de
herbergier-bakker van haar straat, waar zij ging kuisen. Zij
zou zorgen dat de achterdeur niet geschoofd was. Abel trok er
alleen op uit. Dat deed hij meer als het maneklaar was. Hij geraakte gemakkelijk binnen, roofde eerst de herberglade leeg
en ging dan op zoek naar de klederen van de bakker, want
Angèle had hem verteld dat hij zijn geld gedeeltelijk op zak
droeg. Hij vond ze in de slaapkamer, sneed de voering van de
jas los en liet de goudstukken in zijn eigen zak glijden.
Het ging te gemakkelijk en Abel wilde ook nog de kleerkast
onderzoeken, de deur piepte echter en bakker Mallot schoot
wakker. “Dieven”, was zijn eerste gedachte en hij greep zijn
vrouw vast om haar wakker te maken. In het schemerdonker
gleed Pollet echter de kamer uit en eer Mallot het venster had
opengerukt, was hij al verdwenen. Angèle kreeg vijftig frank
en Abel was tevreden met haar aanbreng. Zij zou het daarbij
niet laten.
Pollet kreeg weer bezoek van de gendarmen. Ze vonden echter niets want al het gestolene zat verborgen onder de lemen
vloer van zijn krot en het geld in een koffertje achter in de tuin.
Voor de schijn ging hij weer tijdelijk werken, vreesde nieuwe
huiszoekingen en ging tenslotte zijn gouden geld verbergen
bij de weduwe Fauvart in een stenen pot onder een losse tegel in de geitenstal.
Abel was verre van spaarzaam en het smelten van zijn fortuintje noopte hem tot nieuwe acties. Het was Angèle die de
tip gaf: bij groentehandelaar Hermant te Merville moest er een
slag te slaan zijn. Pollet vreesde echter Merville, omdat er
veel gendarmen waren, maar Angèle overtuigde hem niet ’s
nachts maar ’s morgens vroeg te handelen. Te vijf uur trokken
de Hermants met kar en paard erop uit. Abel lag in het naburig
klaverveld te wachten, zaagde een ijzeren staaf voor het venster weg en vond in de matras van het bed niet minder dan
2.800 fr. Hij was in de hoogste hemel, spoedde zich naar huis,
kleedde zich op zijn zondags en ging naar de kerk. Hij was
juist in het portaal wanneer twee gendarmen voorbijkwamen.
Ze verschoten zich half dood en... zorgden meteen voor een
alibi als de onderzoeksrechter van Merville het order gaf bij
Pollet huiszoeking te gaan doen. Het geld had hij, verborgen
onder een kruiwagen stro, naar moeder Fauvart gebracht.
Op aandringen van zijn vrouw Julienne legde Abel er tijdelijk weer de pees af. Meer nog, hij zocht te verhuizen. Tegen
november trok hij naar Bully-Grenay bij Béthune, trof er oudschoolvriend Victor Note aan, afkomstig van Vieux-Berquin,
net als zijn vrouw. Hij bleef er een paar weken logeren en
zocht voor de schijn naar werk. Daarop huurde hij een woning
te Mazingarbe en liet zijn vrouw en drie kinderen overkomen.
Ondertussen had hij evenwel herbergier-winkelier Largnier
bestolen, een gebuur van Note. Deze en zijn vrouw zagen hoe
Abel 1.235 fr. rijker werd in een paar minuten. Alle twee kregen
ze tweehonderd frank, de rest stak hij zelf op zak.
Geldgebrek zette hem telkens weer tot stelen aan. Het was
fataal, hoe meer hij stal, hoe meer hij uitgaf.
(zie vervolg blz. 8)
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1898 - 1906:

De bende Pollet

GEWEST DEINZE
(vervolg van blz. 7)

Daarbij moest hij altijd zijn helpers en aanbrengers de mond
snoeren met baar geld.
Eerste roofoverval te Caestre
Abel Pollet werd in die periode tijdelijk weer opgeroepen in het
leger en het bleef een ganse tijd stil. Zijn handlangers voelden
zich niet mans genoeg om het alleen te proberen. Een week
voor zijn afzwaaien kreeg Pollet een dag verlof en gebruikte
die om met Note een slag bij de bejaarde gezusters Berteloot
te Caestre te beramen. Caestre lag ver af en Pollet zou zeker
nooit onder verdenking vallen.
(wordt vervolgd)

Medewerking gevraagd!
Ook tijdens het speelseizoen hebben wij
nood aan artikels.
We vragen dan ook aan de vriendenkringers
en de freelancerschrijvers om hun pen niet
volledig links te laten liggen.
Zowel grote als kleine artikels worden in dank
aanvaard!!

De kust
Een jong koppeltje ligt juist in bed en half in slaap wanneer de
telefoon op het nachtkastje rinkelt...
De vrouw neemt op. “Allo, ja, hoe zou ik dat nu weten? Het is
tachtig kilometer van hier”.
Ze legt de hoorn terug neer, waarop de man vraagt: “Wie was
dat?”
De vrouw antwoordt: “O, een of andere vrouw die vroeg of de
kust veilig was”.
ingestuurd door Philippe Dewaele

Gildeleven
ZINGEM, KM De Scheldevink

Op zaterdag 12 april vanaf 18 u. tot 20.30 u. en op zondag 13
april 2014 vanaf 11.30 u. tot 14.30 u., gaat ons eetfestijn door
in zaal Volkskring te Zingem.
Er is keuze uit: steak, zalm met kreeftensaus, balletjes in tomatensaus of halve kip.
Volwassenen betalen hiervoor 15 EUR; voor kinderen (van 5
tot 12 jaar) betaalt men 7 EUR.
Iedereen is welkom! Voor kaarten kan men terecht bij het bestuur, tel. 09/384 80 84.

LAUWE, KM De Eendracht

Uitslag steunactie van 28, 29 en 30 maart
2278 2208 2166 2209 2027 1814 1831 2043 1410 2288
2238 2191 2232 1013 2216 2101 1270 1261 1315 1192
Prijzen af te halen tot 12 mei in lokaal Astoria, Hospitaalstraat
67 te Lauwe (donderdag gesloten).
Dank aan iedereen voor de steun!
Het bestuur

Zoekertjes en Advertenties

Verslag gewestvergadering van zondag 16 maart 2014
Deze vergadering ging door in het lokaal van KM De Durvers.
De voorzitter opende de vergadering om 9.30 u. stipt.
Bij de gebruikelijke aanwezigheidsopname bleek dat de afgevaardigde van De Drieszangers, dhr. Marnix Geiregat, vervangen werd door dhr. Kamiel De Scheemaecker.
Als eerste punt werden de nodige gelden van de Ronde uitbetaald aan de afgevaardigden van de maatschappijen. Daarna
konden we de drukwerken uitdelen en betalen. Dit alles werd
aan de afgevaardigden overhandigd, alsook betaald.
Bij het punt opgeven van dubbelzangers werden er twee namen van vogels genoteerd. Daarna deelde de voorzitter de
plaats, datum en uur mee van de H. Mis voor de overleden
leden.
Vervolgens werd de barbecue na de gewestzetting besproken.
Dit gaat door in juni (zondag), na de gewestzetting dus, in zaal
ter Wilgen, Poelstraat te Deinze. Er zijn drie soorten vlees:
casselerrib, barbecueworst en een vleesbrochette plus groenten en frieten; dit alles voor de prijs van 15 EUR.
Bij het punt allerlei deelde de voorzitter mee dat er een vergadering zou doorgaan voor de zetting van de stad Deinze, dit in
het lokaal van De Klokkezangers, Oude Brugsepoort, Deinze.
Na dit alles kon de voorzitter deze vergadering sluiten.
Gewestschrijver, F. Van de Putte

GEWEST ZWEVEZELE

Verslag gewestvergadering van maart 2014
De aanwezigen werden verwelkomd door de voorzitter Guido
Haeck. Ook de zangkeurders waren aanwezig.
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen,
daarbij waren er bemerkingen: de inschrijvingen van Egem
zijn van 7.30 u. tot 8.30 u., van Zwevezele op zondag van 7.30
u tot 8.20 u. en op de weekdagzettingen tot 8.30 u.
De afrekening van diverse formulieren werd in orde gebracht.
De kalenders van de verschillende maatschappijen werden
onder elkaar uitgewisseld, ook werd een exemplaar overhandigd aan de voorzitter.
De samenvattende lijsten van de bondslidkaarten werden binnengebracht. Eveneens werd een aangepast inwendig reglement van de maatschappijen binnengebracht.
Er werd verslag gedaan van de Algemene Vergadering te Waregem.
De bondslidkaarten van dubbelzangers en gekeurde vogels
werden ondertekend door de voorzitter.
Dan volgde een verslag van de vergadering in Roeselare in
verband met A.Vi.Bo.-admin. De meesten vonden het interessant, er werden zelfs verschillende zaken doorgegeven voor
aanpassing. Er werd gevraagd om de kweek tegen eind augustus door te geven.
Gewestelijke zangkeuringen: Er werd aandacht gevraagd voor
de eindzang tsjeeuw-wie, beeuw-wie, enz. Hierop werd een
lijst opgemaakt met de verschillende lokalen en speelterreinen, dit om de officiële keurders te helpen. Ook werd er gevraagd of er ruimte beschikbaar is om ringcontrole en andere
administratieve taken te doen.
De keurders kregen de formulieren om in te vullen, om de keuringen te doen wanneer ze met drie zijn om te keuren.
Er werd voorgesteld om eerst met de liefhebber te praten,
wanneer de liefhebbers dit negeren, volgen de keuringen.
Het gewestbestuur

!

Rouw
Rouw // Herstel
Herstel // Feest
Feest

De in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliDe in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
ceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
de betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaande betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaanden, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
den, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
derden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantderden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtstreeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.
streeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.

†

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- DE PINTE, De Zingende Pintenierkes, Hislena Robbens,
moeder van onze voorzitster Georgette Verguchte.
- AARSELE, KM Verheugd in de Zang, bestuurslid en trouw
spelend lid Romain De Loof.
- DEINZE, KM De Durvers, trouw lid Willy Cozijns.
- WINGENE, KM De Sint-Jansvink, mevr. Denise Weyts, moeder van Dany Algoedt.
- HOOGLEDE, De Kon. Vlaamse Zangers, Maria Deceuninck,
moeder en schoonmoeder van trouwe leden Marcel Carton
en Annie Terrier.
- BEVERE, KM De Vriendschapsvink, Hislena Robbens, zus
en schoonzus van spelende leden Anna Robbens en Cyriel
Waege.
- ZULTE, KM De Verenigde Vrienden, mevr. Madeline Putman,
moeder van spelend lid Willy Vandenbroeke.
- ARDOOIE, Jackie Vanneste, schoonbroer van ondervoorzitter Paul Kindt.
- SINT-BAAFS-VIJVE, KM De Kapellezangers, bijlokaalhouder Rudy Deleersnijder.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- AARSELE, KM Verheugd in de Zang, trouw spelend lid
Roland Lefebre.
- MELLE, Klein Maar Moedig, Etienne Pissoort, vader van ondervoorzitter Eddy Pissoort; Albertine, echtgenote van spelend lid Denis De Regge; spelend lid Gerard en zoon Luc De
Ram.
- ICHTEGEM, KM De Boomgaardvink, Lydy Cours, echtgenote van trouw spelend lid Joseph Vermeirsch.
- HOUTHULST, De Vrijbosvink, Jeanine Victoor, vrouw van
lid Wilfried Déopère; lid Annie Ghesquiere; Loran Gryson,
man van lid Rita Bartier, schoonbroer van voorzitter Franckie
Schacht.
- WINGENE, KM De Sint-Jansvink, Cecile Sap, echtgenote
van Roger Plovie.
- EKE, De Sterrezangers, onze lokaalhouder Alex Velghe;
trouw spelend lid Camiel Criel.
- DEINZE, De Drieszangers, spelende bestuursleden Darline
Mortier en Marnix Geiregat.
- ASPER, KM De Moedige Zangers, trouwe leden Patricia Van
den Meerschaut, Guy Speybroek en Aurele Van De Sype.
- ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink, spelend lid Roger
Demey; schatbewaarder Freddy Maene, echtgenoot van hulpschrijfster Linda Vandecasteele.
- TIELT, KM De Roodborsten, trouw steunend lid dhr. André
Wolfcarius.
- DESSELGEM, KM De Luchtzangers, spelende leden Raf
Malfait en Frans Lefebvre; alle zieke leden en familie.
- JONKERSHOVE, De Sparrevink, trouw spelend lid Willy
Kindt en vrouw Christiane Garwig.
- STADEN, KM De Frontvink, trouw spelend lid Conny Dewulf.
- TORHOUT, De Veldvink, bestuurslid Edemond Moerman.
- GISTEL, KM De Noordvink, trouw spelend lid Kamiel Allary;
trouw spelend lid Fernand Verhaeghe, echtgenoot van trouw
spelend lid Magriet Derijkere en vader van trouw spelend lid
Annemieke Verhaeghe.
- SLEIDINGE, KM De Lindezangers, trouw spelend lid Arsene
Van De Walle.

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ZIJ VIERDEN HUN 50e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- HOOGLEDE, De Kon. Vlaamse Zangers, trouwe leden Roza
Decaluwe en echtgenoot Noël Werbrouck.
- ROESELARE, KM De Molenzangers, ondervoorzitter JeanMarie Dewilde en Agnes Vantornhout.
- BRAKEL, De Bronvink, spelend lid Robert Jouret en echtgenote Christiane.
HIJ GING MET PENSIOEN...
- ASPER, KM De Moedige Zangers, trouw lid Johan Geiregat.

BEDANKING
- MELLE, Klein Maar Moedig, dank aan Marguerite Clemmen
en Eric Leeman voor hun jarenlange medewerking als bestuurslid.
GELUKWENSEN
- MAARKE-KERKEM, KM De Boomgaardvink, van harte proficiat aan nieuw lid Patrick De Wilde en secretaris Veerle De
Vos met hun nieuwe woonst, na veel zweten en zwoegen bij
de verbouwing.

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Kampioenschap van België
2014

KM Sint-Filip is gevestigd in de gemeente Vlamertinge, een
deelgemeente van de stad Ieper. De dorpskern ligt net buiten
het stadscentrum van Ieper, langs de grote weg naar de nabijgelegen stad Poperinge.
Er zijn al sporen van een vinkenvereniging in Vlamertinge in
de vroege 19de eeuw. Op een aankondiging van een vinkenzetting uit 1856 lezen we dat deze vereniging toen als stamlokaal De Halve Maen had. In die periode droeg de maatschappij als kernleuze ‘Vogelzang is de steun van ons vermaek’. Op 1 april 1923 kreeg de vereniging een officieel statuut onder de naam ‘De Verenigde Vrienden’. In het reglement
van toen was opgenomen dat het uitdrukkelijk verboden was
te vloeken tijdens de bijeenkomsten in het lokaal!
Op 4 februari 1940 werd de vereniging opgericht onder de
naam Sint-Filip, de patroonheilige van de vogelvrienden en
vinkeniers. Vandaag is dit een meewerkende maatschappij tot
het welslagen van het Nationaal Kampioenschap 2014.
Ten prooi aan wisselvalligheden
Vlamertinge, in de nabijheid van Ieper gelegen, onderging
dikwijls bezettingen van vijandelijke legers, die het op de versterkte stad Ieper gemunt hadden. De gemeente viel ten prooi
aan wisselvalligheden van de vele oorlogen, waarbij woningen
vernield en geplunderd werden. Talrijke inwoners zochten in
die beroerde tijden een onderkomen in de stad Ieper of in de
naburige gemeenten.
Een eeuw geleden onderging de gemeente de verschrikkelijke en langdurige loopgrachtenoorlog ’14-’18. Vlamertinge
was volgens de stellingen van de frontlijn, als in een uitgerekte
hoefijzer gelegen, hetgeen de oorzaak was dat de gemeente
soms van drie verschillende zijden tegelijk beschoten werd!
Van de ongeveer 750 woningen die de gemeente bezat voor
deze oorlog, werden er ruim 550 geheel of grotendeels vernield. Van het merendeel was er geen steen meer te vinden,
want gedurende deze lange oorlogsjaren werd het puin afgebroken en weggevoerd om de wegen te verbeteren. Het is
moeilijk te schatten hoeveel obussen, bommen en schrapnels
gedurende deze vier oorlogsjaren op de uitgestrekte gemeente terechtkwamen, maar het is niet overdreven als men dit aantal op 30 tot 40.000 raamt.
Alles ontbrak!
In oktober 1918 kwamen enkele bewoners terug naar deze
verlaten, verwoeste streek! De huizen en stallen die er nog
stonden, werden inderhaast bewoonbaar gemaakt met wat
in handen viel. Het was er dan nog zo enig en verlaten, alles
ontbrak!
Een nieuw leven diende aan de gemeente geschonken te worden. Het begin was moeilijk en lastig, de winter stond voor de
deur. Geen voedsel, geen kolen, geen petroleum, geen vlees,
gebrek aan aardappelen, boter en melk... zonder te spreken
van het gemis aan huisgerief, meubelen, bedden, enz.
Hoe menigmaal zijn er bewoners geweest tot Abele, Watou en
zelfs Roesbrugge om brood! En wat voor brood was het dan?
Het plakte als keibollen in de mond en bleef als keien op de
maag liggen. Het was brood van opgeschoten tarwe of verhit
meel, gemalen met bonen of maïs. Wat een hemelsbreed verschil met brood van tegenwoordig.
De schaarsheid aan eetwaren duurde tot ongeveer februari
1919. Velden waren begroeid met distels, netels en allerhande
onkruid, soms manshoogte groot, doorzaaid met obusputten,
loopgrachten, prikkeldraad, spoorlijnen en allerhande oorlogstuig. Ratten nestelden rond en onder de graszoden, op de landerijen krioelde het van de veldmuizen.
Veel mensen die na vier jaar afwezigheid voor het eerst de
verwoestingen van hun dorp zagen, riepen in een vlaag van
moedeloosheid: “Nooit keer ik naar Vlamertinge terug!” Maar
anderen waren er, die vol wilskracht en taaie ijver zouden
werken om de eerste nieuwe levenskrachten op de gemeente
terug te brengen!
(zie vervolg blz. 4)

Editoriaal
Laatste late trekkers lijken massaal aan voorjaarsterugkeer toe.
Op twee april slierde een slenterende, slingerende sliert ganzen – ik schat een tweehonderdtal – in krasselende lijn
noordwaarts over het dorp heen, richting broedgebied. Het schitterende weer noopte hen allicht tot wat drentelige, al
of niet haastige, spoed om ter plekke enig territorium te bezetten en voor nakomelingen te zorgen. Straks, in herfstige
tijden, zien we ongetwijfeld hun ‘off-spring’ voor het eerst zuidwaarts overwinteringgebied opzoeken. Merkwaardig hoe
dergelijke jonge snaken in de herfst feilloos geijkte trekroutes weten te volgen: genetische inprenting allicht.
Minder fortuinlijk verging het zwartkopvrouwtje. Pal voor mijn voordeur vond ik haar: prooi van één van rondlopende
poezen? Allicht niet, te weinig toegetakeld daarvoor. Terugtrek die te veel van dit tengere vogellichaampje vroeg? Veel
plausibeler. Sneu voor heftig zingende zwartkopman die nu allicht moet wachten op nieuw passerend popje. Territorium
heeft hij al in mijn tuin, kans op paring dus want, zoals eerder in editoriaals geschreven, geen eigen plek betekent geen
kans op paring en nageslacht.
Eerder uit het water opgedoken groene puiten zijn ondertussen, en ook bij nacht, duchtig aan het kwaken. Ook bij hen
spelen hormonen zo stilaan op. Achtervolgingen met halfslachtige watersprongetjes heen en weer lijken alvast voorspel
op meer.
Vorige week ook eerste koppel bergeenden zien neerstrijken in weiland. Deze met onmiskenbare tekening versierde
eenden hebben de gewoonte in holen te broeden. Allicht zijn ze op zoek naar verlaten konijnenpijpen om eigen kroost
groot te brengen.
Stilaan wordt het vast ook tijd om eerste boerenzwaluw te bespeuren; meestal verraden ze zich met hun karakteristieke
gekwetter waarna speuren in de lucht uiteindelijk resulteert in het spotten van eerste exemplaar. Ik kan me niet van de
indruk ontdoen dat ze dit jaar ondanks het mooie lenteweer op zich laten wachten.
Al een aantal dagen kan ik ook alweer genieten van het zwenken en zwieren van in spleten onder het dak van
schoonma’s schuur overwinterende vleermuizen. Met de warmere avonden komen ook zij zich aan de insectendis
scharen en scheren ze rakelings langs boom, struik en gevel om nietsvermoedende avondlijke fladderaars te verschalken.
Schitterend schouwspel zo net voor het duister.
Stekelbaars uit eigen vijver heeft ondertussen in klas bewondering opgewekt van tieners: paringsspel en broedgedrag van
pa stekeltje neemt hen ongemeen boeiend mee in ontdekking van dit wat vergeten inheems visje. Hoe vaak struinde
ik zelf in jonge jaren niet beken en poelen af, op zoek naar al wat leefde. Vervuiling zorgde er echter voor dat dit
schitterende, driedoornige schepseltje zo goed als verdwenen was uit onze beekjes. Gelukkig is het, dankzij verbeterde
waterkwaliteit, ondertussen aan een opmars bezig en bevolkt het stilaan weer onze waterloopjes.
Gisteren kwam mijn vrouwtje overigens met een overwinterd salamanderjong aandraven: gevonden in haar serre onder
één van de vele terrasplanten die aan verplaatsing toe waren. Een bijzonder levendig ding dat in een mum van tijd een
veilig onderkomen vond in het lange gras van aanpalende natte wei.
Ondertussen bloeien tussen boom en struik ook al speenkruid en bosanemoon weelderig in mijn wilde tuindeel. Aan
weidekant zag ik ook eerste pinksterbloem bloeien, vrij vroeg ook dit jaar. En fladderend achter elkaar aan: twee
citroenvlinders. Dat is pas lente!
Mare bereikte ons dat eerste vinkenjongen ondertussen uitgevlogen moeten zijn. Kwekers die het geluk hebben een koppel
even vroeg paarklare vogels in het bezit te hebben, mogen met recht en reden een hoge borst opzetten: een welgemeende
proficiat is hun deel. Bij mij beperkt activiteit zich vooralsnog tot rondgooien van nestmateriaal en... jawel, eerste ei…
in het voederbakje. Nog maar eens! Toch niet opnieuw voorbode van een kwakkelkweek?
Rik Tanghe

Mijn kweek met de barmsijs cabaret
Zoals jullie al lang weten, ben ik een 8- à 9-tal jaar geleden
mijn tentoonstellingscarrière begonnen met het tentoonstellen van botvinken. De botvinkententoonstellingen die nu nog
altijd doorgaan op een winterse zondagvoormiddag, deden
mij echter hunkeren naar meer. Ik ben in die periode gegroeid
van enkelvoudige vinkenier naar meervoudige vogelliefhebber. Ik heb al dikwijls vermeld dat deze tentoonstellingen een
opstapje waren naar de kweek van andere vogels. Mijn voorkeur gaat hierbij nog altijd uit naar de kweek van Europese
cultuurvogels en de mutaties daarvan. Het is een boeiende
hobby die mij heel wat ontspanning en inspanning heeft opgeleverd. Ik wil het nu even hebben over die beginperiode van
de kweek met andere vogels. Ik wil het hierbij hebben over de
cabaret barmsijs.
We spreken van een viertal jaar terug. Ik was net verhuisd
naar Machelen en in die infrastructuur was er plaats om een
volière te plaatsen. Ik kon in het oude ‘houtkot’ plaats voorzien
voor zeven vluchten. De vluchten zijn 1,20 m breed, 2,20 m
hoog en 1,50 m diep. Ik wou hier natuurlijk niet alleen vinken
in kweken. In mijn zoektocht naar andere vogels (via vrienden,
internet,...) kwam ik terecht bij de barmsijs. Naar het schijnt
een makkelijk te kweken vogeltje, een tevreden vogeltje, een
mooi vogeltje en een vogeltje dat nog niet te duur is in aankoop. Het is ook een vogeltje dat makkelijk tentoon te stellen
is, was te lezen... Laat ik jullie eerst wat meer uitleg geven over
de barmsijs.
Onze kleine barmsijs (Carduelis flammea cabaret) meet tussen de 11 en 12 cm. Het is volslank en van kleur de bruinste

onder de barmsijzen. Haar woongebied is West- en MiddenEuropa. Tegenwoordig lijkt dit barmsijsje zich ook te gaan
vestigen in Nederland (Waddengebied). In België is het sporadisch een schaarse broedvogel. Het cabaretje is een bruin
vogeltje met een donkerbruin voorhoofd, een karmijnrood
petje en een lichtbruin achterhoofd met fijne, donkerbruine bestreping. Het heeft een smalle, bleekbruine wenkbrauwstreep,
donkerbruine wangen en donkerbruin tot zwarte teugels. In
het kopje blinken donkerbruine oogjes. Het spitse snaveltje is
fletsgeel met bruine spits en de ondersnavel meer geel. De
borst en flanken zijn warmbruin. In de flanken zien we donkerbruine lengtestrepen. Bij overjaarse mannetjes is de borst
karmijnroze gemarmerd en het keeltje is warmbruin met een
goed afgelijnde zwarte bef. De buik is bleekbruin en de vleugels donkerbruin met lichtbruin omzoomde vleugeltoppen en
beige vleugelbanden. De staart is donkerbruin, aan het einde licht omzoomd. Dit bruine vogeltje heeft donkerbruine tot
zwarte poten en zwarte nagels. Het popje mist, evenals de
eerstejaars mannen, het karmijnrood op de borst.
Wanneer we deze tekst goed lezen, dan weten we ook waarom er op de meeste internetpagina’s te lezen staat dat de
barmsijs een ideaal tentoonstellingsvogeltje is. Er bestaat namelijk geen seksueel dimorfisme bij de cabaret barmsijs in
het eerste jaar... Wat zeg je daar allemaal?, hoor ik mensen
denken. Wel, seksueel dimorfisme in het eerste jaar van de
barmsijs wil zeggen dat mannen en poppen geen verschil tonen in geslacht gedurende het eerste jaar.
(zie vervolg blz. 4)

2 «HET A.Vi.Bo.-BLAD» WOENSDAG 16 APRIL 2014

Nota voor de post: navraag abonnementen
Abonnementsdienst: Schardauw 1, Bus 1
Tel. + fax Secretariaat A.Vi.Bo.: 056/70 18 64

8520 Kuurne

Secretariaat A.Vi.Bo.: Gesloten op vrijdag
Open voor bezoek en bestellingen
Woensdag: van 14.00 tot 18.00 u.
Zaterdag: van 10.00 tot 12.00 u.
Drukkerij en Redactie:
Drukkerij Dejonghe NV, Paddevijverstraat 42
e-mail: regina@dejonghe.be
Verantwoordelijke uitgever:
Rinda Vandromme, Paddevijverstraat 42

Raad van Bestuur A.Vi.Bo. en Redactieraad:
Erevoorzitter - medewerkend erelid:
Noël Vlaminck, Dentergemsestr. 77
8780 OOSTROZEBEKE
Voorzitter:
Gino Welvaert, Esdoornlaan 41

8900 Ieper
8900 Ieper

1 BONDSKAART PER SPELENDE VOGEL VEREIST.
DE BONDSKAART MOET BIJ DE INSCHRIJVING VOORGELEGD WORDEN.
SPELEN MET VOORGLAS ALTIJD VERPLICHT.
LEG NA HET SEIN “REGELS OP DE GROND” DE REGEL LANGS DE KANT VAN HET PARCOURS.
DE INSCHRIJVINGEN LOPEN TOT EEN KWARTIER VOOR DE AANVANG VAN DE ZETTING, UITZONDERINGEN WORDEN VERMELD IN DE AANKONDIGINGEN.

AARSELE, KM Verheugd in de Zang Begin 9 u - 3160
Lok. Voetbalkantine (KFC Aarsele), Schoolstr - Inleg 1,50
EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,90 EUR L.
- kl vogels 410-430 l. - natura ± 25 flessen Leffe van 0,75 l iedereen bloemen - gr pr KFC Aarsele + dakwerken D&D
Tielt - inschr tot 8.30 u.
APPELTERRE, De Tabakvink Begin 9 u - 2516
Lok. De Torenspurters, JB Van Langenhaeckestr 4 - Inleg
1,50 EUR - vooruit 75 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR iedereen bloemst - 3e proefzetting - gr pr sterverzekeringen
Erwin Van Eesbeke Voorde - inschr tot 8.30 u.
AVELGEM, De Moedige Zangers Begin 9 u - 0324
Lok. De Waterhoek, Kapellekouter 1 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR - 4/4
bloemst - iedereen bloemen - gr pr Rik Dutranoit, bank ING
Kluisbergen - inschr tot 8.40 u.
BELLEGEM, De Cristalzangers Begin 9 u - 2533
Lok. De Smisse, Bellegemsestr 62 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
65 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - iedereen bloem - 1
verrassingsmand - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.
BEVERE-OUDENAARDE, KM De Vriendschapsvink
Begin 9 u - 2690 Lok. Voetbalplein, Doornikse Heerweg
12A - Inleg 2 EUR - vooruit 50 EUR - pr 2/3 tal - af bloem
1 EUR - kl vogels 390-410 l. (met klass. 13/04 en 10/05)
- iedereen bloemen - gr pr Sparta Bevere, dierenarts Julie
Windels - inschr tot 8.40 u.
BRUGGE, De Molenzangers Begin 9 u - 0598
Lok. De Verloren Hoek, Carmerstr 174 - Inleg 1,50 EUR vooruit 30 EUR - pr 3/4 tal - af textiel 1 EUR - gr pr het
bestuur.
DE PINTE, De Zingende Pintenierkes Begin 9 u - 1019
Lok. Gildenhuis, Pintestr 4 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 30 EUR
+ 20 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - 2 bloemst - iedereen natura + bloemen - proefzetting - inschr tot 8.30 u.
DEINZE, De Drieszangers Begin 9 u - 0920
Lok. James, Stationsstr 40 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 100
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - kl vogels 390-410
l. - natura ± 100 EUR - gr pr supermarkt AD Delhaize Deinze
- inschr van 7 u tot 8.40 u.
DESSELGEM, KM De Luchtzangers Begin 9 u - 0968
Lok. De Coorengalm, G. Coornaerdtdreef 8 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 125 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - kl vogels
410-430 l. - iedereen bloemen - gr pr Marcel Desmet en wijlen Lucien Coussement, ‘Muziekmaatschappij’ - inschr van
7.30 u tot 8.30 u.
EERNEGEM, KM De Vrijgezellen Begin 9 u - 1430
Lok. Buuzestove, Stationstr 174 - Inleg 1 EUR - vooruit 75
EUR + inleg - pr 3/4 tal in 2 r - gr pr burgemeester Karl
Bonny, pompstation Franky Dumarey Eernegem, glashandel Lievens Eernegem - inschr van 7.15 u tot 8.30 u.
EGEM, KM De Germanusvink Begin 9 u - 4104
Lok. ’t Voske, Paardestr 4 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 60
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - 2 bloemst - natura 50
EUR - gr pr brandstoffen Texaco, bakkerij Martine Pittem,
café Den Uil Koolskamp, fietsen Magic Bikes Pittem - inschr tot 8.20 u.
EMELGEM, De Kon. Sint-Jansvrienden Izegem Begin 9 u
- 0421 Lok. De Nieuwe Wijk, Ardooisestr 9 - Inleg 2 EUR vooruit 100 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1,50 EUR - kl vogels
390-410 l. - gr pr zakenkantoor Eric Verduyn, metaalconstructie Vermacon - inschr tot 8.30 u.
EREMBODEGEM, KM De Hogewegvink Begin 9 u - 0034
Lok. Sporthal Denderdal, Kortestr 14 - Inleg 1,50 EUR vooruit 50 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - 2 bloemst
- 1e r paasdriedaagse + 50 EUR eindklassement = klassement op naam van eigenaar - inschr tot 8.30 u.
EVERGEM, De Straatzangers Begin 9 u - 4194
Lok. Germinal, Velodroomstr 25 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
25 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - natura 25 EUR - gr
pr Germinal (paaszetting) - inschr tot 8.40 u.
HARELBEKE, KM Jong Maar Moedig Begin 9 u - 2226
Lok. Molenhuis, Overleiestr 137 - Inleg 1,70 EUR - vooruit
30 EUR 1e r (+ 0,75 van inleg per vogel) + 10 prijzen van 2
EUR 2e r - pr ? tal - af bloem 0,95 EUR - gr pr A.B. - inschr
van 7.30 u tot 8.30 u.
HOOGSTADE (ALVERINGEM), KM De Eikvink Hoogstade
Begin 9 u - 3448 Lok. ’t Ateljeetje, Kerkstr 6B - Inleg 1 EUR vooruit 50 EUR + inleg - pr 2/3 tal - inschr tot 8.30 u.
ICHTEGEM, KM De Boomgaardvink Begin 9 u - 3335
Lok. Germinal, Engelstr 23 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - 2 bloemst - proefzetting - gr pr m.m.v. Party
Wit, motozaak Den Engel Ichtegem - inschr tot 8.30 u.
ICHTEGEM, KM De Reigerzangers Begin 9 u - 3419
Lok. De Nieuwe Reiger, Diksmuidebaan 214 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR proefzetting - 2 badproducten - gr pr zakenkantoor B. & V.
Mestdagh Torhout, Wolshop Nele Wijnendale, Goegebeur
Wijnendale, Verf- en Behangcenter Torhout, kantoor
Vandekerckhove-Vermaut Torhout, Kip-à-spit Steven Tyvaert
Westkerke - inschr tot 8.30 u.
JABBEKE, KM De Jonge Vinkeniers Begin 9 u - 1393
Lok. Beukenhof, Gistelstwg 342 - Inleg 1 EUR - vooruit 50
EUR + volledige inleg - pr 3/4 tal - 22e E.P. Maeckelberghe
Torhout.

9800 DEINZE
8480 ICHTEGEM

De inzenders zijn aansprakelijk voor hun bijdragen - De handschriften worden niet teruggegeven - Naamloze brieven worden geweigerd - de A.Vi.Bo. v.z.w. is niet aansprakelijk
voor reclameteksten - Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing voorbehouden - De redactie houdt zich het recht voor de ingezonden bijdragen te weigeren, in te
korten of te wijzigen (A.Vi.Bo.-statuten, art. 14,28 en reglement Inw. Orde VIII).

SPORTKALENDER A.VI.BO.

ZATERDAG 19 APRIL
VOORMIDDAG

9860 SCHELDEWINDEKE

Ondervoorzitters:
Luc De Schrijver, Kuwaardestraat 16
Rik Tanghe, Mexicostraat 53a

KOOIGEM, Recht Voor Allen Begin 9 u - 1497
Lok. ’t Rebbeke, Molentjesstr 22B - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR + gewest - kl vogels
390-410 l. - gr pr 2 vrienden Johnny en Eddy - inschr tot
8.30 u.
KORTEMARK, De Bogaardvink Begin 9 u - 3392
Lok. De Gouden Leeuw, Markt 32 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
40 EUR + 20 EUR - pr 3/4 tal - af punten 0,75 EUR - gr pr
De Gouden Leeuw, Melior Consulting, Peter Vanbrabant inschr tot 8.30 u.
KRUISHOUTEM, De Moerasvink Begin 9 u - 4052
Lok. De Zandvlooi, Passionistenstr 48 - Inleg 1,50 EUR vooruit 75 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura 125
EUR - gebak + 1 vinkenkooi op regel - 3e gr pr Geert Van
Den Broecke - inschr tot 8.40 u.
KUURNE, De Molenzangers Begin 9 u - 2277
Lok. Het Katje, Brugsestwg 100 - Inleg 1,20 EUR - vooruit
50 EUR gr + 25 EUR kl - pr 2-tal - af bloem 0,60 EUR L. - iedereen bloemen bij aanwezigheid - vanaf 5e prijs per 10-tal
spec. prijs (vlees) - gr pr Willy Deplancke - inschr van 7.30 u
tot 8.30 u.
LAUWE, KM De Eendracht Begin 9 u - 4174
Lok. Astoria, Hospitaalstr 67 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - gr pr zonwering
Holstra - inschr tot 8.30 u.
LEDEGEM (DADIZELE), De Korte Zangers Dadizele
Begin 9 u - 2486 Lok. De Sportwereld, Stationsstr - Inleg
1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 2/3 tal - kamp 1e r - parcours Kortewagenstraat + Ledegem - gr pr Alice en Emiel
Descamps, café De Sportwereld Ledegem - inschr tot 8.30 u.
MALDEGEM-KLEIT, De Bezemzangers Kleit Begin 9 u 1966 Lok. Salastraete, Urselweg 46 - Inleg 1,50 EUR - gratis
25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 15 naturaprijzen
- gr pr hoefsmid Mario Vervaeke.
MARKE, KM De Leiezangers Begin 9 u - 2262
Lok. Schuttershof, Markekerkstr 24 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 40 EUR + 40 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR L. - gr
pr Tommy en Cindy, Schuttershof - inschr tot 8.30 u.
MERKEM, De Molenzangers Begin 9 u - 1366
Lok. De Stenen Molen, Ieperstwg 7 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 70 EUR gr + 40 EUR kl - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - 2
bloemst - gr pr kapsalon Sabine, Franky Geeraert, garage
Kia, Horik, Wine en Welness - inschr tot 8.30 u.
MEULEBEKE, KM Recht Voor Allen Begin 9 u - 1579
Lok. De Spiegel, Marktstr 9 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 60
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kl vogels 375-425
l. - parcours Oude Diksmuidse Boterweg - inschr tot 8.30 u.
MOORSELE, KM De Vlaamse Zangers Begin 9 u - 2434
Lok. De Kroone, St.-Maartenspl. 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR L. - inschr tot 8.30 u.
NIEUWENHOVE-WAREGEM, De Manezangers Begin 9 u 3497 Lok. Halve Maan, Plasstr 26 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
25 EUR + 25 EUR + 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR
- gr pr Textila, kantoor Hoorens, hotel Rembrandt, garage
Vandenbroucke - inschr tot 8.30 u.
OOSTKAMP, De Stuivenbergzangers Begin 9 u - 0567
Lok. Tom Dooley, Legeweg 4 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 30
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,85 EUR - gr pr tankstation De
Warande - inschr tot 8.30 u.
REKKEM, Zonder Vrees Begin 9 u - 2464
Lok. Louis, Schelpenstr 108 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 60
EUR in 2 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - gr pr Kelly
Rogge - inschr tot 8.30 u.
ROESELARE, De Victorievink Begin 9 u - 2943
Lok. De Pelikaan, Beverensestwg 195 - Inleg 1,50 EUR vooruit 50 EUR gr + 10 EUR kl - pr 2-tal - af handdoeken
0,75 EUR - gr pr lokaalhoudster Els Colpaert - inschr tot
8.25 u.
RONSE, De Blauwbekken Begin 9 u - 2983
Lok. Au Doux Repos, Leuzesestwg 128 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 50 EUR - pr 2/3 tal, 1/1 max. 25 vogels - af bloem
0,87 EUR L. - inschr tot 8.40 u.
SINT-ANDRIES, De Clubzangers Begin 9 u - 0769
Lok. ’t Putje, Gistelsestwg 390 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 35
EUR + volledige inleg - pr 3/4 tal - 2e proefzetting - gr pr Joël
Vandamme - inschr tot 8.30 u.
SINT-BAAFS-VIJVE, KM De Kapellezangers Begin 9 u 2990 Lok. Mozaïek, St.-Bavostr 6 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
30 EUR + 30 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - iedereen
bloemen bij aanwezigheid - gr pr Harinck - inschr tot 8.30 u.
SINT-MARTENS-LIERDE, De Sint-Martinusvink Begin
8.30 u - 0415 Lok. De Kartuizer, Kartuizerstr 1 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - proefzetting - inschr tot 8.10 u.
TORHOUT, KM De Vrije Vinkeniers Begin 9 u - 3484
Lok. Sparrenhove, Herderstr 3 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
40 EUR - pr 3/4 tal - 2 bloemst - proefzetting - gr pr Rik
Vereecke, Cecile Dejonghe - inschr tot 8.30 u.
VOSSELARE, KM De Eikzangers Begin 9 u - 0180
Lok. Gemeentezaal, Vosselaredorp - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura 25 EUR
- gr pr Marc Van Laere.
WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst Begin 9 u - 4464
Lok. Molenhof, Molenstr 15 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR in 2 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp - kl vogels 400-420 l. - iedereen ontvangt een prachtige bloem bij
aanwezigheid - gr pr Verhaege Dentergem + Steven Persijn
Oeselgem - inschr tot 8.40 u.

Bestuurders:
Marc Vantieghem, Sparrenlaan 22
Jan Hollevoet, Elverdingestraat 33
Noël Devolder, Waterlelielaan 6
Marnix Moerman, Steenovenstraat 21

8553 OTEGEM
8900 IEPER
8520 KUURNE
8520 KUURNE

Woordvoerder A.Vi.Bo. - medewerkend erelid:
Filip Santens, Elsdreef 7
8790 WAREGEM
Erevoorzitter Officiële Zangkeurraad:
Frans Declerck, M. Couckestraat 1 bus 11

8790 WAREGEM

Voorzitter Bondsraad - medewerkend erelid:
Noël Declercq, Weidestraat 394
8310 ASSEBROEK

WAREGEM, De Carmelzangers Begin 9 u - 3579
Lok. Vifana, Holstr 66 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 40 EUR - pr
1/3 + 1/3 tal - af bloem 1 EUR - natura allen bloem - gr pr
slagerij Vandendriessche - inschr tot 8.40 u.
WAREGEM, KM De Roodborsten Begin 9 u - 3799
Lok. De Karekiet, Bessemstr 20 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
75 EUR - pr 1/3 + 1/3 tal - af bloem 1 EUR - allen bloemen gr pr plakwerken De Borggraeve - inschr tot 8.30 u.
ZINGEM, KM De Scheldevink Begin 9 u - 2666
Lok. ’t Paradijs, Dorpstr 11 - Inleg 2 EUR - vooruit 50 EUR
- pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - kl vogels 390-410 l. (1e van 3
zettingen; 3 x deelnemen = gratis kip) - E.P. A.R.T. Decock,
café De Patrijs - inschr tot 8.30 u.
ZONNEBEKE, KM De Staalbekken Begin 9 u - 3687
Lok. Voetbalkantine, IJzerweg 1 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
75 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,63 EUR - kon - kamp iedereen bloemen - gr pr gebr. Muylle, Johan Vandevyvere
- inschr tot 8.30 u.
ZULTE, De Botvink 2000 Begin 9 u - 3914
Lok. Leiezicht, Staatsbaan 280 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - ieder bloemst - iedereen natura - inschr tot 8.30 u.
ZWEVEGEM, De Kon. Vlaamse Blauwkoppen Begin 9 u
- 0848 Lok. ’t Damberd, Kouterstr 28 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR L. - gr pr K. Vl.
Blauwkoppen - inschr tot 8.30 u.
ZWEVEZELE, KM De Dappere Zangers Begin 9 u - 4013
Lok. Zeswege, Zeswegestr 55 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 60
EUR - pr 2/3 tal - af bons 0,75 EUR - 1 bloemst - kl vogels
390-410 l. - natura 25 EUR - gr pr Geert Denoo, Marc Vanoverschelde, Luc Vanhoutte en Wenny Defauw - inschr tot 8.30 u.

NAMIDDAG
BESELARE, Den Blauwe Boogaard Begin 16 u - 3822
Lok. De Geite, Wervikstr 22 - Inleg ? EUR - vooruit 50 EUR
- pr 3/4 tal - af 0,12 EUR gewest - gr pr café De Reutel en
Stefaan Pattyn Beselare - inschr tot 15.30 u.

ZONDAG 20 APRIL
VOORMIDDAG
AALBEKE, KM De Sterrezangers Begin 9 u - 2229
Lok. De Melkerij, Lauwsestr 99 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
40 EUR + 40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - L. bloemen voor iedere aanwezige deelnemer - gr pr grondwerken
Johan Devos - inschr tot 8.30 u.
AALTER, De Nieuwe Boomgaardzangers Begin 9 u 0162 Lok. Plezanten Hof, Veldstr 8 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura 50 EUR
- proefzetting - gr pr schoenen Amedejo - inschr tot 8.30 u.
AARSELE, KM Verheugd in de Zang Begin 9 u - 3161
Lok. ’t Dorpshuis, Aarsele Dorp 21 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,90 EUR L. - proefzetting
- natura iedereen bloemen - gr pr kapsalon Sabine, Bastu
Design, garage Renault/Dacia - inschr tot 8.30 u.
AARTRIJKE, KM Recht Voor Allen Begin 9 u - 3242
Lok. Aster, Brugsestr 33 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR
- pr 3/4 tal - proefzetting - gr pr m.m.v. traiteur Steven &
Marijke, tearoom ’t Fornuisje - inschr tot 8.30 u.
ADEGEM, Ons Genoegen Begin 9 u - 1944
Lok. De Spaander, Spanjaardshoekstr 48 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 25 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - 3de proefzetting - inschr tot 8.40 u.
ARDOOIE, De Kon. Verenigde Liefhebbers Begin 9 u 4441 Lok. Montana, Stationstr 121 - Inleg 2 EUR - vooruit 75
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - gr pr Johan Ghesquière,
Geert Berteloot, Marcel Vanhaecke (wijlen).
ASPER, KM De Moedige Zangers Begin 9 u - 4215
Lok. Nova, Steenweg 82 - Inleg 2 EUR - vooruit 75 EUR - pr
2/3 tal - af bloem 1 EUR - iedereen bloemen + naturaprijs
- gr pr lederwaren Cansse-Lynel + tuinmachines Bauters inschr tot 8.30 u.
ASSEBROEK, KM De Oeverzangers Begin 9 u - 0840
Lok. Wegwijzer, Astridlaan 277 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 35
EUR - pr 3/4 tal - af bonnetjes 1 EUR - gr pr de paashaas inschr tot 8.30 u.
AVELGEM, De Moedige Zangers Begin 9 u - 0506
Lok. De Waterhoek, Kapellekouter 1 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR - 3/4 bloemst - gr
pr P. Pauwels, Peugeot Moen - inschr tot 8.30 u.
BEERNEM, De Snauwhoekzangers Begin 9 u - 0637
Lok. St.-Lucas, Parkstr 6 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25 EUR
- pr 3/4 tal - af bloem 0,90 EUR - iedereen bloemen - proefzetting - gr pr tuincenter Storme, tankstation Vanneste Shell
- inschr tot 8.25 u.
BELLEGEM, De Lustige Vinkeniers Begin 9 u - 2491
Lok. Schutterskantine, Walleweg 66 - Inleg 1,50 EUR vooruit 75 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR + gewest - 1
bloemst - gr openingszetting De Lustige Vinkeniers - inschr
van 7.30 u tot 8.30 u.
BELLEM, Elk Zijn Recht Begin 9 u - 0209
Lok. De Hert, Vaart-Noord 5 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - proefzetting - gr pr
Gerard Taghon.
BORCHTLOMBEEK, De Bareelvink Roosdaal Begin 9 u 1023 Lok. ’t Lof, Kerkstr 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25 EUR pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - proefzetting - inschr tot 8.20 u.
BRAKEL, De Bronvink Begin 9.30 u - 0486
Lok. Watermolen, Watermolenstr 70 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,50 EUR L. - proefzetting
- inschr tot 9.10 u.
BRAKEL, De Zwalmzangers Begin 9 u - 0571
Lok. Don Paco, Stationsstr 77 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 8
EUR + inleg - pr 3/4 tal - proefzetting - inschr tot 8.40 u.
DEERLIJK, Kon. Recht Voor Allen Begin 9 u - 0859
Lok. Schuurke, Ter Donkt 32 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - gr pr Roza Vanbesien inschr van 7.30 u tot 8.30 u.

DEFTINGE, KM De Moedige Zangers Begin 9 u - 0448
Lok. Vera De Poorter, Kouterstr 14 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
43,50 EUR - pr 3/4 tal - proefzetting - inschr tot 8.40 u.
DEINZE (ZEVEREN), KM De Durvers Deinze Begin 9 u
- 0887 Lok. De Reisduif, Leeuwstr 2 - Inleg 1,50 EUR vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kon iedereen paaseieren - iedereen bloemen indien aanwezig
- gr pr bestuur.
DENDERHOUTEM, De Meivink Begin 9 u - 4022
Lok. Rialto, Terlinden 4 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25 EUR pr 1/2 tal - 2 bloemst - proefzetting - inschr tot 8.40 u.
DENTERGEM, De Kon. Lindezangers Begin 9 u - 3662
Lok. Bizarre, Dreve 1 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25 EUR +
25 EUR + 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura
25 EUR - gr pr Roger Decock en Profialis - inschr tot 8.30 u.
EDEWALLE-BOSSCHEDEWEGE, KM De Bosvink Begin
9 u - 3253 Lok. Markhove Kortemark, Ichtegemstr 90 - Inleg
1,50 EUR - vooruit 75 EUR + 1/2 inleg in 2 r - pr 3/4 tal - af
bon 0,75 EUR - 2 fruitmanden - natura ± 50 EUR - gr pr
plakwerken Eric Vanhoutte, Geert Logghe, Bevernage, café
Markhove - inschr tot 8.30 u.
EERNEGEM, KM Recht en Eerlijk Begin 9 u - 1457
Lok. Voetbalkantine, Achterstr 3 - Inleg 1 EUR - vooruit 50
EUR + volledige inleg in 2 r - pr 3/4 tal - proefzetting - gr pr
muziekclub B52, carwash De Engel Ichtegem en apotheek
Becue - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.
EINE-OUDENAARDE, KM De Lustige Vinkeniers Eine
Begin 9 u - 2796 Lok. De Kring, Kapittelstr 3 - Inleg 2
EUR - vooruit 50 EUR + 30 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1
EUR - kamp - 4 bloemst - iedereen bloemen - gr pr vloeren
Deepafloor Ename, Hans Vermeulen - inschr tot 8.30 u.
EKE, De Sterrezangers Begin 9 u - 1246
Lok. Oud Eecke, Steenweg 80 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR in 2 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 20 naturaprijzen
op de regel (zakjes paaseieren) - iedereen L. bloemen - inschr tot 8.30 u.
EKSAARDE, De Kasteelvink Begin 9 u - 1262
Lok. Sportlokaal, Eksaarde-Dorp 120 - Inleg 1,50 EUR - gratis 30 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR L. - inschr tot
8.30 u.
EMELGEM, KM De Jonge Vinkeniers Begin 9 u - 4404
Lok. Kartouche, Ingelmunstersestr 8 - Inleg 2 EUR - vooruit
75 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - gr pr Verledens, bloemen Duizendschoon, bank Deceuninck - inschr van 7.15 u
tot 8.30 u.
EREMBODEGEM, KM De Hogewegvink Begin 9 u - 0035
Lok. Sporthal Denderdal, Kortestr 14 - Inleg 1,50 EUR vooruit 50 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - 2 bloemst
- 2e r paasdriedaagse + 50 EUR eindklassement = klassement op naam van eigenaar - inschr tot 8.30 u.
GISTEL, KM De Noordvink Begin 9 u - 1452
Lok. Kraeyenhof, Kerkstr 21 - Inleg 1 EUR - vooruit 50 EUR
- pr 3/4 tal - af bloem 0,50 EUR - natura paaseieren per
ingeschreven vogel - iedereen L. bloemen - proefzetting gr pr traiteur Johan & Nancy Borgoo Zevekote - inschr tot
8.30 u.
GITS, KM De Kasteelvink Begin 9 u - 3144
Lok. Unie-K De Waaiberg, Koolskampstr 22D - Inleg 1,50
EUR - vooruit 75 EUR - pr 3/4 tal - af bons 0,75 EUR - natura
50 EUR - gr pr Axa Gits - inschr tot 8.30 u.
HARELBEKE, De Moedige Zangers Begin 9 u - 2091
Lok. Den Arend, Deerlijksestwg 32 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR + 25 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - 2 bloemst
- natura iedereen bloem - gr pr Danny Cottignies - inschr
tot 8.40 u.
HELKIJN, Les Amis du Pinson Begin 9 u - 1637
Lok. Les Bourleurs, Kerkstr 44 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,60 EUR + gewest - gr pr Nadine
- inschr tot 8.30 u.
HOUTHULST, De Sparrevink Jonkershove Begin 9 u
- 1643 Lok. Extra Time, Jonkershovestr 103A - Inleg 1,50
EUR - vooruit 50 EUR + 1/2 inleg - pr 2-tal - af bloem 0,75
EUR - kamp - natura ± 75 EUR, natura voor iedere aanwezige, ook voor blootspelers - 2 taarten, 15 koekebroden - gr
pr Darras - inschr tot 8.30 u.
IEPER, KM De Kaaivink Begin 9 u - 1646
Lok. Nova, Brugseweg 167 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75
EUR - pr 3/4 tal - af 0,45 EUR gewest - kon - kamp - naturaprijs voor blootspelers die aanwezig zijn - inschr tot 8.30 u.
INGELMUNSTER, De Kon. Nieuwe Vinkeniers Begin 9 u
- 1709 Lok. Aviflora, Bruggestr 218 - Inleg 1,50 EUR vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,90 EUR - parcours
Deefakker - inschr tot 8.30 u.
JABBEKE, KM De Jonge Vinkeniers Begin 9 u - 1392
Lok. Beukenhof, Gistelstwg 342 - Inleg 1 EUR - vooruit 30
EUR + volledige inleg - pr 3/4 tal - natura 50 EUR - 10e E.P.
Marc, Koen en Raymond.
KANEGEM, De Jonge Zangers Begin 9 u - 3054
Lok. Kalkoven, Kanegemstr 156 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR - 1 bloemst - 2e
proefzetting - gr pr Marc Poelvoorde - inschr tot 8.40 u.
KNESSELARE, De Dappere Zangers Begin 9 u - 0153
Lok. In de Boltent, Urselseweg 112 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 2 bloemst - 21e
gr pr Van Hecke - 36e gr pr Bulcke - 12e gr pr Roose.
KOMEN-TEN-BRIELEN, Pinson du Moulin Begin 9 u 2017 Lok. A la Boucherie, Grotestr 49 - Inleg 1,50 EUR vooruit 30 EUR 1e r + 20 EUR 2e r - pr 2-tal - af bloem 0,75
EUR - kamp - gewestkamp - 2 bloemst - natura 20 gratisprijzen - gr pr Braem-Keersebilck - inschr tot 8.30 u.
KROMBEKE, KM De Jagersvink Begin 9 u - 2668
Lok. ’t Hof van Vlaanderen, Krombekeplein 13 - ieder lid
geldprijs - proefzetting gewest Proven-Poperinge - inschr
tot 8.30 u.
KUURNE, De Congozangers Begin 9 u - 1521
Lok. Astrid, Brugsestwg 311 - Inleg 1,20 EUR - vooruit 40
EUR + 40 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,70 EUR - 2 bekers geen bloemen maar paaseieren voor iedereen aanwezig - 4
fruitmanden - gr pr Rika Vyncke en Donald Manhaeghe - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.

WOENSDAG 16 APRIL 2014 «HET A.Vi.Bo.-BLAD» 3

LEMBEKE, KM De Kasteelzangers Begin 9 u - 1174
Lok. Kingston, Lembeke-Dorp 33 - Inleg 2 EUR - vooruit 15
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - kamp - inschr tot 8.40 u.
LOTENHULLE, KM De Lentezanger Begin 9 u - 0035
Lok. Transport, Heirstr 22 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR
in 2 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 2 bloemst - natura
30 EUR - L. bloemen aan alle deelnemers - gr pr bank en
verzekeringen KBC - inschr tot 8.30 u.
MAARKE-KERKEM, KM De Boomgaardvink Begin 9 u 0431 Lok. ’t Hof Wijmenier, Wijmierstr 20 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 50 EUR - pr 1/2 tal - af bloem 1,50 EUR - 9 trofeeën
- iedereen natura - proefzetting - inschr tot 8.30 u.
MACHELEN, De Dorpszangers Machelen-Zulte Begin 9 u
- 2315 Lok. Jerusalem, Karperstr 10 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 5 bloemst - gr
pr Helicat, Filip Bekaert.
MARIA-AALTER, De Sparhoekzangers Begin 9 u - 0259
Lok. ’t Hoekske, Wingenestr 55 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR L. - iedereen bloemen
- proefzetting - gr pr Account Accofidis en bakkerij Paul De
Baets - inschr tot 8.30 u.
MARIALOOP-MEULEBEKE, De Roodborsten Marialoop
Begin 9 u - 3192 Lok. Herenthoeve, Heirentstr 1 Meulebeke
- Inleg 1,50 EUR - vooruit 35 EUR + 35 EUR + 35 EUR - pr
3/4 tal - af bonnetje 0,90 EUR - natura 50 flessen Augustijn
van 0,75 l - gr pr ALM.
MELLE, Klein Maar Moedig Begin 9 u - 1316
Lok. G.O.C., Geraardsbergsestwg 94 - Inleg 1,50 EUR vooruit 25 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - 1 bloemst
- natura iedereen bloemen à 1,25 EUR - proefzetting - inschr
tot 8.35 u.
MENEN, KM De Vrije Vinkeniers Begin 9 u - 2448
Lok. De Witte Zwaan, Generaal Lemanstr 16 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 31 EUR + 31 EUR - pr 2/3 tal - af bloem
1,50 EUR - natura 50 EUR - gr pr Euro Superdiscount,
gesponsord door Eric Delbaere, André Bauwens en Pol
Decaestecker - inschr tot 8.30 u.
NEDERENAME, KM De Boomgaardvinken Begin 9 u
- 2672 Lok. Paviljoen, Oudstrijdersstr 68 - Inleg 2 EUR vooruit 50 EUR - pr 1/2 tal - af bloem 1 EUR - L. bloemst
- iedereen bloemen bij aanwezigheid - proefzetting - inschr
tot 8.30 u.
OEDELEM, KM De Blauwbek Begin 9 u - 0747
Lok. De Akkerbolders, Sportstr 1 - Inleg 1,50 EUR - gratis 25
EUR - pr 2/3 tal in 2 s - af bloem 0,85 EUR - proefzetting - gr
pr De Plaetsemolen - inschr tot 8.30 u.
OOSTKAMP, De Roodborstjes Begin 9 u - 0340
Lok. ’t Putje, Stationstr 8 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25 EUR
- pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - proefzetting - inschr tot
8.40 u.
OPHASSELT, De Rapide Vink Begin 9 u - 2546
Lok. De Kat, Brambroek 1 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR
- pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - allen bloem - 3e proefzetting
- gr pr Esso station Steenhuize - inschr tot 8.40 u.
OUTER, De Lebeekse Vink Begin 9.30 u - 2354
Lok. De Spits, Kerkstr 73 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 37,50
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - ieder bloemst - proefzetting - inschr tot 9.10 u.
OUWEGEM, KM De Vrije Bosvink Begin 9 u - 2709
Lok. De Welkom, Ouwegemsestwg 123 - Inleg 2 EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - iedereen naturaprijs en iedereen bloemen - proefzetting.
PITTEM, KM Niet Rijk Maar Recht Begin 9 u - 4397
Lok. De Sporthal, Egemstr 47 - Inleg 2 EUR - vooruit 37
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - natura 20 EUR - gr pr slagerij Andy, kachels Ronny De Brandere, grondwerken Cloet,
zakenkantoor Van Haecke, Vanhoutte Industrie, bouwwerken Vandaele - inschr tot 8.30 u.
POEKE, KM De Paradijsvogels Begin 9 u - 0132
Lok. Den Zoeten Inval, Poekedorpstr 2 - Inleg 1,50 EUR vooruit 30 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - iedereen
bloemen - gr pr bouw/renovatie Patrick De Waele Lotenhulle
- inschr tot 8.30 u.
RANST, KM De Boomgaardvink Begin 9 u - 4339
Lok. Duivenlokaal, Molenstr - Inleg 1,50 EUR - vooruit 12,50
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,25 EUR + 0,12 EUR bom - kon
1e r - 3 rozijnenbroden - inschr tot 8.30 u.
RONSE, De Hospitaalvink Begin 9 u - 0688
Lok. St.-Pieter, Lorettestr 139 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,87 EUR L. - kon - kamp - inschr
tot 8.40 u.
RUDDERVOORDE, De Sint-Godelievevink Begin 9 u 3847 Lok. De Klakmolen, Torhoutsestr 323 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - proefzetting - gr pr Janssens-Vanbelle, Hoenderpark Dewulf, bakkerij Rommelare - inschr tot 8.30 u.
RUISELEDE, KM De Lichtzangers Begin 9 u - 3094
Lok. Den Tap, Aalterstr 10 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 20 EUR
- pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR - 2e proefzetting - gr pr
Gamma Ruiselede.
RUMBEKE-BEITEM, KM De Goudvink Rumbeke Begin
9 u - 2675 Lok. Beithem Statie, Ieperseweg 106 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 50 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR kamp - gr pr De Goudvink - inschr tot 8.30 u.
SCHENDELBEKE, De Industrievink Begin 9.30 u - 0541
Lok. Den Toren, Schendelbekeplein - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - 3e proefzetting
- inschr tot 9.05 u.
SCHORISSE, KM De Vrolijke Vink Begin 9 u - 0472
Lok. Kromhof, Hofveldstr 86 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 2 x 1/3 tal - af bloem 1 EUR - 5 bloemst - 2e proefzetting.
SIJSELE, De Sijseelse Botvink Begin 9 u - 0755
Lok. De Bijeenkomst, Dorpstr 115 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 3e proefzetting - gr
pr DST Traen, Eddy Dhont.
SINT-ELOOIS-WINKEL, KM De Trage Zangers Begin 9 u
- 2359 Lok. Oud Arsenaal, Rollegemsestr 18 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 75 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - gr pr
het bestuur - inschr tot 8.30 u.
SINT-LODEWIJK, KM ’t Gezang van de Bottenhoek
St.-Lodewijk Deerlijk Begin 9 u - 3477 Lok. De Gilde,
Pladijsstr 278 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 90 EUR in 3 r - pr
3/4 tal - af bloem 1 EUR - iedereen bloemen - gr pr Super
Chic en gar. Schwind - inschr tot 8.30 u.
SINT-MICHIELS, KM De Noordervink Begin 9 u - 0711
Lok. Lindenhove, Leiselestr 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 30
EUR + volledige inleg - pr 3/4 tal - 2e proef - gr pr Louis
Delhaize bij Marina St.-Michiels - inschr tot 8.40 u.
SLEIDINGE, KM De Lindezangers Begin 9 u - 1392
Lok. ’t Klokhuis, Schoolstr 7 - Inleg 1,50 EUR - gratis 12,50
EUR + 12,50 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR L. - natura
25 EUR - proefzetting - inschr tot 8.40 u.
STADEN, KM De Frontvink Begin 9 u - 3435
Lok. De Sportvriend, Ooststr 18 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura 25 EUR
- gr pr Geert Moerkerke, St.-Janskruid, Lieven Top - inschr
tot 8.30 u.

TIELT, KM De Snelle Schuifelaars Begin 9 u - 4364
Lok. Batavia, Pittemsestwg 28 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 40
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,90 EUR - proefzetting - inschr
tot 8.30 u.
TORHOUT, De Veldvink Begin 9 u - 3471
Lok. ’t Paviljoen, Pastoriestr 7 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - proef - gr pr garage Decleir, zakenkantoor
Vermaut Hooglede - inschr tot 8.30 u.
URSEL, De Vlaamse Zangers Begin 9 u - 0232
Lok. Katerhoek, IJzeren Hand 16 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - prins - 20 naturaprijzen en 6 super naturaprijzen.
VELDEGEM, De Veldvink Begin 9 u - 3511
Lok. Boldershof, Koning Albertstr 45 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 30 EUR - pr 3/4 tal - 2 waardebons - 3e proefzetting - gr
pr bank Belfius, rijwielen Kurt Galle - inschr tot 8.30 u.
VEURNE, KM De Paradijsvogel Begin 9 u - 3439
Lok. Central, Zuidburgweg 124 - Inleg 1 EUR - vooruit 50
EUR + inleg - pr 2/3 tal - kamp 1 - gr pr lokaalhoudster
Jaqueline Pil, bakkerij Petit Paris - inschr tot 8.30 u.
VOSSELAAR, De Heidezangers Begin 9 u - 4578
Lok. Sportvriend, Hoortverten 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
15 EUR - pr 2/3 tal - kon 1e r - natura paaseieren - inschr
tot 8.15 u.
VOSSELARE, KM De Eikzangers Begin 9 u - 0181
Lok. Gemeentezaal, Vosselaredorp - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura 30 EUR
paaseieren - gr pr Marc Van Laere.
WAARDAMME, KM De Rooiveldvink Begin 9 u - 3820
Lok. Wara, Beekstr 3 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75 EUR - pr
3/4 tal - af handdoeken 0,75 EUR - proefzetting - 2 bloemst
- natura 25 EUR - gr pr Kaat Bleyaert, Pol Declerck, Frank
Verhaeghe.
WAARSCHOOT, KM De Boomgaardzangers Begin 9 u 1144 Lok. Den Biechtstoel, Stationstr 1 - Inleg 2 EUR - vooruit 15 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - natura 10 EUR
- gr pr Lemey, Van den Bossche, firma De Smedt - inschr
tot 8.30 u.
WERKEN, KM De Motevink Begin 9 u - 1187
Lok. De Warande, Werkenplein 5 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
65 EUR - pr 3/4 tal - af bons 0,75 EUR - 2 bloemst - natura
40 EUR - 10 prijzen op regelnr - paaszetting: iedere spelende liefhebber = paaseieren - gr pr Carrefour GB Kortemark,
Crevits Kortemark - inschr tot 8.35 u.
WESPELAAR, De Kuifleeuwerik Haacht Begin 9 u - 1038
Lok. Sparta, Grote Baan 289 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 7,50
EUR - pr 2/3 tal - af 0,75 EUR - proefzetting - inschr tot
8.30 u.
WIELSBEKE, Klein Maar Moedig Begin 9 u - 2980
Lok. Christen Volkshuis, Markt 14 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
25 EUR + 15 EUR kl - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - gr
pr Christen Volkshuis, Filippe Merville + leden - inschr tot
8.30 u.
WINGENE, KM Komen Is Gaan Begin 9 u - 3842
Lok. Molenhof, Tieltstr 30 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25
EUR - pr 3/4 tal - af handdoeken 0,75 EUR - natura ± 25
EUR - proefzetting - gr pr kapsalon Marc Vanseveren, café ’t
Mandeke Zwevezele - inschr tot 8.30 u.
ZEDELGEM, De Moubeke Vink Begin 9 u - 3380
Lok. La Brasserie, Torhoutsestwg 124 - Inleg 1,50 EUR vooruit 25 EUR - pr 3/4 tal - af bons 0,80 EUR - gr pr Luc
Commyn - inschr tot 8.30 u.
ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink Begin 9 u - 1382
Lok. Les-Tzars, Vedastusstr 65 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR + volledige inleg - pr 3/4 tal - proefzetting - gr pr
hengel- en dierenzaak Yvan’s Zerkegem en bakkerij Gerdy
Zedelgem - inschr tot 8.30 u.
ZONNEBEKE, KM De Staalbekken Begin 9? u - 3686
Lok. Voetbalkantine, IJzerweg - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,63 EUR - kon - kamp - iedereen
bloemen - gr pr KBC, Marc Mortier, Carlos Pype - inschr
tot 8.30 u.
ZULTE, KM De Verenigde Vrienden Begin 9 u - 3886
Lok. Calypso, Statiestr 78 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 2 x 40
EUR + 1/2 inleg - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura
iedereen bloemen - gr pr Xavier V.D.Weghe, coiffure Sarlis
Zulte, Stefaan Buyle, bank VDK - inschr tot 8.30 u.
ZWEVEGEM, De Kon. Rechtzinnige Tekenaars Begin 9 u
- 0957 Lok. ’t Boldershof, Harelbekestr 25 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 30 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - inschr
tot 8.25 u.
ZWEVEZELE, KM De Dappere Zangers Begin 9 u - 4014
Lok. Vienne, Hille 167 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 40 EUR
+ 20 EUR - pr 3/4 tal - af bons 0,75 EUR - proefzetting 2 bloemst - natura 25 EUR - gr pr Huis Pinoccio, Marleen
Behaegel, Hof De Veldroute - inschr tot 8.20 u.

NAMIDDAG
MERE, De Meerse Vinkeniers Begin 15 u - 1069
Lok. Hoeksken, Steenstr 36 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - 3 bloemst - 2e proefzetting - inschr tot 14.35 u.
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ANZEGEM, De Dorpszangers Begin 9 u - 4142
Lok. De Speldoorn, Heirweg - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75
EUR in 3 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 6 bloemst iedereen bloemen - inschr tot 8.30 u.
APPELTERRE, De Tabakvink Begin 9 u - 2517
Lok. De Torenspurters, J.B. Van Langenhaeckestr 4 - Inleg
1,50 EUR - vooruit 75 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR
- iedereen bloemst - 4e proefzetting - gr pr Crelan agentschap, Hoedaert, Michiels Grimmingen en Meerbeke - inschr tot 8.30 u.
BEERNEM, De Snauwhoekzangers Begin 9 u - 0638
Lok. St.-Amand, Reigerlostr 41 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25
EUR + 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - kl vogels 400430 l. - 20 naturapr op de regels - gr pr Pierre Huisseune
- inschr tot 8.25 u.
BISSEGEM, KM De Takkeling Begin 9 u - 2111
Lok. Koningshof, Plaats 7 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25 EUR
+ 25 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - iedereen bloemen indien aanwezig - gr pr Koningshof - inschr tot 8.30 u.
DEINZE, De Klokkezangers Begin 9 u - 0928
Lok. Palace, Markt 32 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 500 EUR
- pr 3/4 tal - natura 80 flessen cava, 150 broden, 3 vinkenkooien - gr pr taverne Palace - inschr tot 8.40 u.
EREMBODEGEM, KM De Hogewegvink Begin 9 u - 0036
Lok. Sporthal Denderdal, Kortestr 14 - Inleg 1,50 EUR vooruit 50 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - 2 bloemst
- 3e rit paasdriedaagse + 50 EUR eindklassement = klassement op naam van de eigenaar - inschr tot 8.30 u.
GOTTEM, KM Immer Geduld Wontergem Begin 9 u 4482 Lok. De Vlasbloem, Oude Heirbaan 119 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 2 r van 25 EUR + 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem
0,75 EUR - natura 25 EUR - iedereen bloemen - gr pr het
bestuur - inschr tot 8.40 u.

HANSBEKE, KM Klim-Op Begin 9 u - 4226
Lok. De Zoete Inval, Hansbekedorp 17 - Inleg 1,50 EUR vooruit 30 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR L. - proefzetting - inschr tot 8.30 u.
HARELBEKE, De Moedige Zangers Begin 9 u - 2093
Lok. Den Arend, Deerlijkse Stwg 32 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR + 50 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - 2
bloemst - natura iedereen bloem - 1e 3 grote/kleine speciale prijs - iedereen verrassing - gr pr verzekeringen Raf
Pattyn.
HOUTHULST, De Sint-Omerzangers Begin 9 u - 1706
Lok. De Boskant, Poelkapellestr 19C - Inleg 1,50 EUR vooruit 70 EUR gr + 30 EUR kl - pr 2-tal - af bloem 0,75
EUR - 20 naturaprijzen op regelnummer + blootspelers - gr
pr KBC en Patrick Jaques - inschr van 7 u tot 8.30 u.
HULSTE, KM Vreugde in de Zang Begin 9 u - 2209
Lok. Oud-Gemeentehuis, Hulstedorpstr 20 - Inleg 1,70 EUR
- vooruit 30 EUR 1e r + 15 prijzen van 1,50 EUR 2e r + 0,75
EUR per vogel - pr ? tal - af bloem 0,95 EUR - 2 bloemst - 3e
gr pr D’Hoeve Hulste - inschr van 7.45 u tot 8.30 u.
KACHTEM, KM Arm Maar Eerlijk Begin 9 u - 4359
Lok. ’t Nieuw Gemeentehuis, Kachtemsplein 13 - Inleg 2
EUR - vooruit 100 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1,50 EUR - natura 25 EUR - gr pr Marc Sintobin, Citroën Vanhulle, bouwonderneming Roland Geldhof - inschr tot 8.30 u.
KORTEMARK, De Bogaardvink Begin 9 u - 3393
Lok. De Gouden Leeuw, Markt 32 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR + 25 EUR - pr 3/4 tal - af punten 0,75 EUR - gr pr
Kris Verlinde, Geert Cool - inschr tot 8.30 u.
KRUISHOUTEM, De Moerasvink Begin 9 u - 4053
Lok. De Zandvlooi, Passionistenstr 48 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 75 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kon kamp - iedereen natura en iedereen bloemen - gr pr Harry
Cortvriend - inschr tot 8.40 u.
KUURNE, De Congozangers Begin 9 u - 1522
Lok. Astrid, Brugsestwg 311 - Inleg 1,20 EUR - vooruit 100
EUR + 100 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,70 EUR - 2 bekers
- iedereen L. bloemen, aanwezig - 4 fruitmanden - gr pr
Derystor, Tony Verhaeghe - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.
LIEDEKERKE, KM De Verenigde Vinkeniers Begin 9 u
- 0974 Lok. Terminus, Schelfhoutstr 251 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 25 EUR - pr 3/4 tal in 2 r - af bloem 0,75 EUR - 3
bloempotten - 1 plant - gr pr proefzetting Johnny Deneve inschr tot 8.30 u.
MALDEGEM-KLEIT, De Bezemzangers Kleit Begin 9 u 1965 Lok. Salastraete, Urselweg 47 - Inleg 1,50 EUR - gratis
25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 15 naturaprijzen
- gr pr Joël Longeville en Marian, buxus- en taxuskwekerij.
MOEN, De Vlaamse Zangers Begin 9 u - 0527
Lok. De Mouter, Ter Moude 13 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 2 x
25 EUR in 2 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR - 2 bloemst iedereen bloemen - gr pr Roos en Tahnee - inschr tot 8.30 u.
NAZARETH, KM De Nieuwe Zangers Begin 9 u - 1209
Lok. De Haan, Vossenholstr 5C - Inleg 1,50 EUR - vooruit
30 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - proefzetting natura 25 EUR extra op de regel, 6 flessen wijn (1 fles per
gezin) van de gewestleider Eric - iedereen bloemen - inschr
tot 8.30 u.
PARIKE, De Bergzangers Begin 9 u - 0687
Lok. Hozenhoek, Hollebeekstr 76 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
10 EUR - pr 3/4 tal - 2e proefzetting - inschr tot 8.40 u.
REKKEM, Zonder Vrees Begin 9 u - 2465
Lok. Louis, Schelpenstr 108 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 60
EUR in 2 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - gr pr Beeuwsaert
Construct - inschr tot 8.30 u.
ROLLEGEM-KAPELLE, KM De Vlaamse Blauwbekken
Begin 9 u - 2386 Lok. De Voerman, Sint-Jansplein 9 - Inleg
1,50 EUR - vooruit 60 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR
- speciaal L. bloemen - gr pr Profilex Wevelgem, Stefaan De
Poortere - inschr van 7.45 u tot 8.30 u.
SINT-ELOOIS-VIJVE, KM De Statiezangers Begin 9 u 2945 Lok. ’t Kroontje, ?str - Inleg 1,50 EUR - vooruit 60 EUR
- pr 1/3 + 1/3 tal - af bloem 0,75 EUR - gr pr Joost Kerkhove,
Veronique Amez - inschr tot 8.40 u.
TORHOUT, KM De Vrije Vinkeniers Begin 9 u - 3485
Lok. Sparrenhove, Herderstr 3 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 40
EUR - pr 3/4 tal - 2 bloemst - kl vogels 445-455 l - proefzetting - gr pr Lottovrienden - inschr tot 8.30 u.
URSEL, De Vlaamse Zangers Begin 9 u - 0243
Lok. Katerhoek, IJzeren Hand 16 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 20 naturapr en 6
super naturapr.
VOSSELAAR, De Heidezangers Begin 9 u - 4579
Lok. Sportvriend, Hoortverten 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
10 EUR - pr 2/3 tal - 5 bloemst - gr pr 2e paasdag - inschr
tot 8.15 u.
WAREGEM, De Molenzangers Begin 9 u - 3563
Lok. De Oude Molen, St.-Streuvelstr 78 - Inleg 1,50 EUR vooruit 50 EUR - pr 2 x 1/3 tal - af bloem 1 EUR - iedereen
bloemstuk - gr pr schepen Chantal Coussement - inschr van
7.30 u tot 8.40 u.
WINGENE, KM De Sint-Jansvink Begin 9 u - 4087
Lok. Vierwegen, Balgerhoekstr 63 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR in 2 cat - pr 3/4 tal - af handdoek 0,75 EUR proefzetting - 2 conservenpakketten - natura 75 EUR (35 x
2 droge worsten) - gr pr Joris Ide Zwevezele, optiek Bergez
Wingene - inschr tot 8.30 u.
ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink Begin 9 u - 1384
Lok. Les Tzars, Vedastusstr 65 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR + volledige inleg - pr 3/4 tal - weekkamp 1 - 1 biermand
1e elke reeks - natura ± 25 EUR - gr pr café Les Tzars, De
Linde - inschr tot 8.30 u.
ZONNEBEKE, KM De Grensvink Begin 9 u - 3397
Lok. The Corner, Langemarkstr 2 - Inleg 1,50? EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp - gr pr Denis
Delvaux - inschr tot 8.30 u.

DINSDAG 22 APRIL
VOORMIDDAG
BELLEM, Elk Zijn Recht Begin 9 u - 0208
Lok. De Hert, Vaart-Noord 5 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - proefzetting - gr pr
Spar De Graeve.

WOENSDAG 23 APRIL
VOORMIDDAG
HANSBEKE, KM Klim-Op Begin 9 u - 4222
Lok. Voetbalkantine, Karmenhoekstr - Inleg 1,50 EUR vooruit 40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR L. - kamp kl
vogels 400-420 l. - natura 60 EUR - gr pr het bestuur - inschr
tot 8.30 u.
HARELBEKE, KM De Gavervink Begin 9 u - 2105
Lok. De Tientjes, Tientjesstr 22 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR + 15 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,80 EUR - 4e gr pr
Benny Defoort - inschr van 7.15 u tot 8.40 u.

HOUTHULST, KM De Terrestzangers Begin 9 u - 1690
Lok. De Jachthoorn, Eug. De Grootelaan 60 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 50 EUR gr + 15 EUR kl - pr 2-tal - af bloem
0,75 EUR - gr pr KBC Ann Vandesteene, El Florido, café De
Warande - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.
RUMBEKE, De Nieuwe Vlaamse Zangers Begin 9 u 2925 Lok. Torentje, Oekensestr 3 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - openingszetting
- gr pr lokaalhouder, Ludo, Betty - inschr tot 8.30 u.
TIELT, KM De Snelle Schuifelaars Begin 9 u - 4365
Lok. Watewy, Hondstr - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr
3/4 tal - af bloem 0,90 EUR - natura 50 EUR - 2 trofeeën - gr
pr Watewy - inschr tot 8.30 u.
ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink Begin 9 u - 1385
Lok. De Lijmpot, Gistelsestwg 609 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR + volledige inleg - pr 3/4 tal - weekkamp 2 - 1
fruitschaal aan 1e van elke reeks - natura ± 25 EUR - gr pr
café De Lijmpot Zerkegem en Recordbank Derca Jabbeke
- inschr tot 8.30 u.

NAMIDDAG
DENDERHOUTEM, De Meivink Begin 19 u - 1007
Lok. Rialto, Terlinden 4 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR
- pr 1/2 tal - af bloem 1 EUR - 2 bloemst - gr pr Danny en
Christina - inschr tot 18.40 u.

VRIJDAG 25 APRIL
VOORMIDDAG
BELLEM, KM De Oost-Vlaamse Zangers Begin 9 u - 0075
Lok. ’t Karrewiel, Bellemdorpweg 34 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - gr pr Julien
Dhoore, Rita De Schaut.
ZEVERGEM, De Hofzangers Begin 9 u - 1343
Lok. Voetbalkantine SV Zevergem, Boeregemstr 1 - Inleg
1,50 EUR - vooruit 30 EUR + 20 EUR - pr 2-tal - af bloem
0,75 EUR - 2 bloemst - kl vogels 325-350 l. - 1e r superkampioenschap kl vogels met eindklassement over de 3 ritten
(2e r op 03/05, 3e r op 28/05) - inschr tot 8.40 u.

NAMIDDAG
OESELGEM, KM De Nieuwe Brugzangers Begin 18.30 u
- 3932 Lok. De Vierschaar, Staatsbaan 2 - Inleg 1,50 EUR vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura 20
broden - parcours Pontstraat - gr pr Alno en Proxy Delhaize.

BUITENGEWONE ZETTINGEN
ZATERDAG 19 APRIL
VOORMIDDAG
AALTER, De Nieuwe Boomgaardzangers Begin 9 u 0159 Lok. Plezanten Hof, Veldstr 8 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura 50 EUR
- ledenzetting - iedereen mag deelnemen - ieder lid bloemst
- inschr tot 8.30 u.
HOUTHULST, KM De Terrestzangers Begin 9 u - 1608
Lok. De Jachthoorn, Eug. De Grootelaan 60 - zetting enkel
voor eigen leden - 1 prijs per lid - natura 5 kg vinkenzaad
- gr pr lokaal De Jachthoorn + bestuur - inschr van 7.30 u
tot 8.30 u.
HOUTHULST, De Vrijbosvink Begin 9 u - 1656
Lok. De Sportkring, Klerkenstr 34 - ledenzetting - iedereen
die deelneemt 5 kg zaad + bloemen + extra prijs - inschr van
7.30 u tot 8.30 u.
HOUTHULST, KM De Woudzangers Begin 9 u - 1688
Lok. St.-Kristoffel, Vijverstr 72 - natura 250 EUR (bloemen,
1/2 kip, vinkenzaad) - gratis ledenzetting, enkel voor eigen
leden - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.

ZONDAG 20 APRIL
VOORMIDDAG
HEULE, KM De Appelvinkeniers Begin 9 u - 2065
Lok. Vier Linden, Vierlindenstr 3 - Inleg 1,50 EUR - bijzondere ledenzetting (proefzetting) - iedereen koekebrood - gr
pr Marc Carlu - inschr tot 8.30 u.
OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden Begin 9 u
- 3052 Lok. Vrij Polen, Hoogstr 39 - Inleg 1,50 EUR - ledenzetting - ieder lid grote bloem - gr pr Judith en Eddy - inschr
tot 8.30 u.

MAANDAG 21 APRIL
VOORMIDDAG
BOEZINGE, KM De IJzervink Begin 9 u - 5091
Lok. De Zwaan, Diksmuidseweg 428 - Inleg 1,50 EUR vooruit 25 EUR - pr 3/4 tal - natura 50 EUR - buitengewone
zetting eigen leden - gr pr de paashaas - inschr tot 8.30 u.
GELUVELD, KM De Blauwbekken Begin 9 u - 3695
Lok. Voetbalkantine BS Geluveld, Kasteelstr 8A - Inleg 1,50
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - zetting enkel voor eigen leden - gratisprijs voor de eigen leden - inschr tot 8.30 u.
IEPER, KM De Kaaivink Begin 9 u - 1647
Lok. Nova, Brugseweg 167 - speciale ledenzetting leden KM
De Kaaivink - inschr tot 8.40 u.
POELKAPELLE, KM De Poelvink Begin 9 u - 1764
Lok. De Reisduif, Brugseweg 221 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af 0,45 EUR gewest - proefzetting ledenzetting, enkel voor eigen leden - iedereen natura - inschr tot 8.30 u.
RANST, KM De Boomgaardvink Begin 9 u - 4340
Lok. Duivenlokaal, Molenstr - Inleg 1,50 EUR - vooruit 12,50
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,25 EUR + 0,12 EUR bom paaseieren - zetting voor eigen leden - inschr tot 8.30 u.

LAATTIJDIG BINNEN
ZONDAG 20 APRIL
VOORMIDDAG
HEIST-AAN-ZEE, KM De Strand- en Duinzangers KnokkeHeist Begin 9 u - 2048 Lok. De Meerpaal, Pannenstr 113
- Inleg 1,50 EUR - vooruit 25 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75
EUR - proefzetting - gr pr Strand- en Duinzangers - inschr
van 8.15 u tot 8.40 u.
MERELBEKE, KM De Kuiëlzangers Begin 9 u - 1271
Lok. De Vriendenkring, Hundelgemsestwg 764 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 25 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - 1
bloemst - proefzetting - iedereen bloemen en natura - inschr
tot 8.25 u.
SINT-JORIS, KM De Molenhoekzangers Begin 9 u - 0686
Lok. De Oude Molen, Galgenveldstr 4 - Inleg 1,50 EUR vooruit 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - 2e proefzetting
- inschr tot 8.30 u.
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WAREGEM, De Forstzangers Begin 9 u - 3781
Lok. Regenboog, Meersstr 72 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 2 x 1/3 tal - af bloem 1 EUR - natura iedereen bloemen - gr pr schilder- en decoratiewerken Van Moorleghem
Wevelgem - inschr tot 8.30 u.
WINGENE, KM De Sint-Elooisvink Begin 9 u - 3946
Lok. Den Ondank, Munkelostr 29 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - gr pr Asora
Zwevezele, slagerij Finesse Zwevezele, café Vierwegen
Wingene - inschr tot 8.30 u.

BUITENGEWONE ZETTING

WOENSDAG 23 APRIL
VOORMIDDAG

VRIJDAG 25 APRIL
NAMIDDAG

IZEGEM, De Jonge Vinkeniers Begin 9 u - 1911
Lok. De Nieuwe Mol, Molstr 101 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
35 EUR + 35 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR L. - natura iedere aanwezige bloemen - gr pr De Nieuwe Mol (bij
Sandrine en Tom), karweidienst, voeg- en restauratiewerken
Karine De Bock - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.

HERDERSEM, KM Het Lustig Vinkje Begin 19 u - 0058
Lok. ’t Korfken, Grote Baan 50 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - 2 bloemst - gr pr lokaal
’t Korfken - inschr tot 18.30 u.

MAANDAG 21 APRIL
VOORMIDDAG
LANGEMARK, KM De Vrijbosvink Begin 9 u - 1417
Lok. Caracas, Boezingestr 115 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
75 EUR - pr 3/4 tal - ledenzetting - proefzetting - gr pr De
Kubus, bakkerij Deraedt - inschr tot 8.30 u.

TE LAAT
SINT-JORIS, KM De Molenhoekzangers - 0687 - zondag
13 april - 9 uur

Kampioenschap van België 2014

(vervolg van blz. 1)

De Britse militaire begraafplaats ‘Red Farm Military Cemetry’,
met 49 doden, is een van de kleinste uit de 172 tellende begraafplaatsen in de Westhoek. In 2009 werd het als monument
beschermd. De begraafplaats is gelegen nabij de boerderij die
‘Red Farm’ werd genoemd.

Na deze zinloze veldslagen en de talloze verwoestingen herrees Vlamertinge langzaam uit zijn as.
’t Nieuws van toen
(Uit de Gazette van Brugge en de provincie West-Vlaanderen
– 8 april 1899)
Dieven geknipt: In de nacht tussen woensdag en donderdag
laatst hebben gendarmen van Ieper en de veldwachter van
Vlamertinge twee dieven geknipt. Het zijn twee werklieden
van Vlamertinge. Eén dezer, J. Malbrancke, hebben zij kunnen
aanhouden. De andere, A. Man, hebben zij herkend en is hen,
dank aan de dikke duisternis kunnen ontlopen; hij is de Franse
grens over. Malbrancke was gewapend met een geweer; had
caoutchoucschoenen aan de voeten en een slaapmuts over
het hoofd getrokken met uitgesneden gaten voor ogen en
mond. Hij was drager van een zak waarin een schoon konijn
zat, dat ontstolen was bij Ern. Parret, landbouwer te Brielen.
Iedereen is tevreden over de schone vangst, en elk hoopt dat
men op het spoor zal geraken van de plichtigen van de talrijke
diefstallen alhier sinds lange tijd gepleegd.
Droevige zeden: Zondag laatst was C. Vandenabeele, van
Brielen, met de dochter van K. Lachat, werkman in Vlamertinge, buiten de wete der ouders naar Brussel gereisd. ’s Avonds
goed bedronken, zijn zij met de trein van 10 uur teruggekeerd,
maar vooraleer naar huis te gaan, hebben zij nog eerst enige
glaasjes gaan ledigen.
Het was eerst rond 11.30 uur toen de reizigers bij Lachat binnenstapten. Natuurlijk waren zij daar niet welgekomen, en
meteen werd de dochter fel bekeven door haar moeder.
Vandenabeele, ziende dat zijn haring niet braadde, begon de
vrouw uit te schelden en zelfs te stoten. Lachat kwam ter hulp
en sloeg hem met geweld naar buiten. De dochter liep haar
vrijer achterna, maar Lachat kwam ze achterna en dwong ze
weer binnen te gaan. Vandenabeele bracht Lachat een gevaarlijke messteek toe. Op het noodgeschreeuw van de gekwetste kwamen de buren haastig toegesneld die de dader
een geduchte en welverdiende ranseling toebrachten. Zij hielden hem aan, lieten de politie verwittigen van ’t gebuurte, die
hem in de bak stak. Lachat ligt te bed ten gevolge van zijn
wonde. Het parket is gisteren voormiddag ter plaatse geweest.
Vandenabeele is bij zijn slachtoffer gebracht en heeft bekend
de steek te hebben toegebracht. In de namiddag is hij gebonden naar het gevang van Ieper overgevoerd (22 maart 1899).

Op sommige begraafplaatsen liggen niet alleen militairen
begraven, maar ook burgers die omkwamen in gevangenschap, en zij die stierven door executie, zoals verzetsmensen,
dwangarbeiders, joden, krijgsgevangenen en onderduikers.
Dit geldt met name voor de in Nederland (Ereveld Loenen),
Indonesië en Duitsland gelegen erevelden.

sers veroorzaakte zware schade aan het dak, torens, enz.
Vele oude bomen werden voor oorlogsdoeleinden omgehakt.
In 1920 werden herstellingswerken uitgevoerd. Het kasteel,
waarvan het oorspronkelijke meubilair bewaard is gebleven,
en de voormalige hovenierswoning zijn nog altijd eigendom
van de familie du Parc.
Zijn begraafplaatsen
Vlamertinge heeft een aantal militaire begraafplaatsen (9).
Deze militaire begraafplaatsen werden ingericht ter nagedachtenis en uit eerbetoon voor soldaten gesneuveld tijdens
deze gruwel. In oorlogstijd is er weinig of geen mogelijkheid
om de lichamen naar het vaderland van de gesneuvelden terug te brengen en worden ze lokaal begraven. Veel militaire
begraafplaatsen over heel de wereld zijn een stille getuige uit
de wereldoorlog en zullen ons blijven herinneren aan de prijs
die voor onze vrijheid werd betaald en aan de gevolgen van de
inzet van militair geweld als politiek instrument.

De paarden zijn gewond en richten zich in hun doodsstrijd
op. Ze torenen uit boven de ruïne van een woning. De twee
paarden staan symbool voor de (vaak vergeten) plaats van
de dieren in oorlogsomstandigheden, en creëren aldus een
unieke waarde. De locatie is symbolisch belangrijk. Dit gebied
vormde de grens tussen de veilige zone achter het front naar
Poperinge toe, en de hel van het front.
De Grote Oorlog wordt ook wel ‘the war to end all wars’ genoemd (de oorlog om alle oorlogen te beëindigen). Tot vandaag stelt men zich nog grote vraagtekens rond de betrouwbaarheid van deze term!!

Zijn kasteel
Vlamertinge heeft een imposant kasteel, midden een bewoond
park met vijver, kasteelhoeve en voormalige hovenierswoning,
ten westen van de Kemmelbeek. Dit werd gebouwd in 18571858 in opdracht van burggraaf Pierre-Gustave du Parc.
Tijdens de wereldoorlog werd het kasteel afwisselend bezet
door verschillende legers, waardoor park en kasteel het mikpunt werden van beschietingen. Beschietingen door de Duit-

Bron: Ieper Graag gezien - Geschiedenis van Vlamertinge (Remi Duflou)

M. Fieuw

Mijn kweek met de barmsijs cabaret
De mannen kleuren maar op tot het prachtige vogeltje met
de rode borst gedurende het tweede levensjaar. Dit zorgt er
natuurlijk voor dat we mannen en poppen in dezelfde reeks
kunnen spelen en dat er bijvoorbeeld in een stam barmsijzen
ook mannen en poppen door elkaar kunnen zitten.
Goed, de beslissing was dus genomen, ik zou beginnen met
de kweek van barmsijsjes. Er werden een tweetal kweekkoppels aangeschaft en vol goede moed werd er uitgekeken naar
de komende lenteperiode om te beginnen aan de kweek van
deze vogeltjes. Natuurlijk ken je in het begin niet zo veel van
deze vogels, en ik had er vier prachtig uitziende vogeltjes uitgenomen, in de overtuiging dat het gezonde, mooie vogels
waren. Ik had natuurlijk de standaard van de barmsijs er niet
bijgenomen en later zou blijken dat deze prachtige vogels niet
echt goede cabaretjes waren... Toch werd er (in de overtuiging dat het mooie vogels waren) met deze vogels gekweekt.
De poppen en mannen werden bij elkaar gestoken en na een
tijdje lag er in het eerste kotje een eerste eitje. Het zijn echt
makkelijke broeders en kwekers. Toen ik een viertal dagen later eens een nestcontrole deed, lagen er echter tot mijn grote
verbazing acht eieren in het nestje... De kweker van mijn cabaretjes had iets te veel cantaxatine in het water gedaan en
de zogezegde man bleek een popje te zijn... De acht eitjes
waren natuurlijk voor de vuilnisbak, want een eitje van een vogel waar geen man heeft bijgezeten, is natuurlijk onbevrucht.
Ik begon de zoektocht naar een man, maar in volle kweekperiode bleek dit toch niet zo makkelijk te zijn. De poppen werden uitgevangen en in een kweekbak geplaatst en ik ging er
van uit dat ik het volgende jaar toch een man zou vinden om
dan verder te kweken met deze vogeltjes.
In de tweede volière verging het mij toch iets beter. Omstreeks
half mei werden de eerste eitjes gevonden, na een paar dagen werden die gelicht en een dertiental dagen later werden
de eerste barmsijsjongen geboren in mijn volière. Een viertal
dagen later werden de kleine pierkes geringd. Een huzarenstukje... Ik hoor de meeste mensen al klagen en zagen wan-

Agonie
Het kunstwerk ‘Agonie’ – aan de rotonde van de Noorderring,
historisch zinvol, zichtbaar, met veel passage – verbeeldt het
thema van de lijdende paarden in oorlogsgeweld. Het werk
draagt een universele boodschap: de mens sleept in oorlogsgeweld de hele natuur met zich mee. Het werk is een aanklacht tegen elke oorlog en vorm van oorlog.

neer zij vinken dienen te ringen met een 2,7-ring. Cabaretjes
dienen geringd te worden met 2,4... Kleine teentjes, korte
teentjes, kleine vogeltjes... Het zweet was mij uitgebroken en
één teen van één vogeltje heeft het er ook bij ingeschoten.
Maar, de eerste drie, volledig in orde, barmsijzen waren een
feit. Het koppeltje deed nog een ronde en 7 jonge barmsijzen
zagen het levenslicht in Machelen. Ik was uitermate tevreden
en alle zaken die te vinden waren op het net waren eigenlijk
wel waar. Het betreft inderdaad een heel leuk vogeltje, makkelijk te kweken en ook redelijk sterk.
Vol goede moed werden de vogeltjes ook eens opgekooid en
klaargemaakt voor tentoonstellingen. Het waren volgens mij
heel mooie vogeltjes en ik nam de vier beste mee naar de
tentoonstelling in Deinze. De teleurstelling achteraf was echter heel groot. De vogeltjes werden een voor een afgekraakt.
Het petje was niet rood (de bovenzijde van het hoofd, vanaf
de snavel tot in de rug, moet bij de cabaret roodgekleurd zijn),
de vogels waren veel te bleek (een typische karaktertrek van
de cabaret is de bruine kleur), de befjes waren niet mooi symmetrisch (onder de snavel heeft de cabaret een mooi symmetrische, zwarte bef) en de flanktekening was ook niet dat... De
vogels gingen naar huis met 87 en 88 punten...
Ik had echter heel wat bijgeleerd van deze ene tentoonstelling en besloot, eenmaal thuisgekomen, de kweekkoppels
eens van dichterbij te bekijken. Ook de standaard werd erbij
gehaald en de vogels vertoonden inderdaad niet de typische
kenmerken van de cabaret. Er werd meteen besloten om alle
vogels weg te doen, jonge en oude, en met de opbrengst hiervan twee betere kweekkoppels aan te kopen. Deze werden
gehaald bij liefhebbers hier in de streek. Nu moet ik hier wel
bij vertellen dat er in onze streek heel wat goede liefhebbers
zijn die deze vogels kweken. De voorzitter van de AOB-club
van Zulte (waar ik tevens bestuurslid ben), is zelfs al ettelijke
keren wereldkampioen geworden met deze prachtige vogeltjes. Deze liefhebbers doen natuurlijk niet hun beste vogels
weg, maar goede vogels werden mij aangeboden. De vogels

(vervolg van blz. 1)

leunden veel beter aan bij de standaard en ik hoopte dat de
kweek ook volgend jaar zo goed ging gaan.
Half april werden de koppels weer samengevoegd en ik kreeg
hieruit toch een 15-tal jongen. Het opkleuren van het petje
gebeurde echter op een volledig verkeerde manier en op de
tentoonstelling kreeg ik wat minpunten voor deze verkeerde
opkleuring. De vogels kregen niet hun verdiende punten omdat hun snavel ook rood kleurde, wat een grove fout is. De
andere opmerkingen bleven echter uit, dus ik was volgens mij
goed bezig.
Ik kocht een koppel barmsijsjes bij en koppelde die aan mijn
twee beste, zelfgekweekte vogels. Ik kon dus vorig jaar starten met vier koppels. Deze brachten een 16-tal vogels voort.
Ook het opkleuren van de vogels werd beter en beter. Tijdens
de rui werd er aan de jonge vogels rood eivoer gegeven met
enkele pinkies in. Deze werden gedrenkt in cantax en onder
het eivoer gemengd. Dit zorgt voor een mooie opkleuring van
het petje van de vogels en zorgt er ook voor, bij eventuele
overkleuring, dat de bek na zes weken terug mooi egaal geel
wordt en niet rood kleurt. Eén van de jonge vogels speelde
dit jaar kampioen tijdens een tentoonstelling. Ook wat andere
vogels speelden redelijk goede resultaten.
Dit jaar zal ik mij ook proberen toe te spitsen op de kweek van
de mutaties van deze vogeltjes. Ik zal proberen om bruine en
agaat barmsijzen te kweken en donkerfactorige barmsijsjes.
Het is zelfs zo dat ik zal proberen om ook de combinatie van
de twee in te voeren en zodoende donkerfactorig agaat en
donkerfactorig bruin te kweken. Een uitdaging die eigen is aan
vogelkwekers.
Ik wil het iedereen aanraden om naast hun vinken ook nog
eens de pracht van andere vogels te ontdekken en hiermee
ook hopelijk met succes te kweken.
Tot de volgende keer!
Kristof Meere
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Sportuitslagen
COMMENTAAR WEEKEND 5-6 APRIL
Na een miezerige winter die in Vlaanderen
slechts alle dagen regen kende en geen spatje
vorst, kwam al heel vroeg de lente piepen en
dat zelfs met zomerse temperaturen. Twintig
graden en meer: de aarde was efkens het
noorden kwijt.
Zo kwamen we aan 1 april... openingsdag van
een nieuw speelseizoen. Amper vijf zettingen
stonden op het programma.
Ikzelf ging spelen naar het naburige Jabbeke
en dat met een oudere vogel. 37 liefhebbers
waagden al hun geluk op een zonovergoten
parcours. Onze voorzitter en gewestleider
Marc Maene kaapte meteen met een nieuweling, die ik mocht tekenen,
de eerste prijs weg en dat met bijna 550 liedjes. Hij de eerste, ik de eerste uit de prijzen met 58 liedjes.
Op woensdag 2 april was er terug zetting in zelfde gemeente... De enige
in A.Vi.Bo.-land. Ik ben niet gaan zien want ik had me schromelijk overslapen... 9.15 u.
Voor zaterdag 5 april blokletterde ons weekblad 15 zettingen waarvan 6
voor eigen leden. Alle plaatsen waren voor mij minstens 100 km (heen
- terug) verwijderd, een reden om thuis te blijven. Ik heb dan maar zelf
een zetting georganiseerd met een tiental vogels van mezelf. Het resultaat was min of meer bevredigend van een drietal, de anderen hielden
het voornamelijk bij pinken en tjokken... ’t Is nog te vroeg zeker en mijn
vogels zijn ook niet bijgelicht. Puur natuur.
Zondag 6 april was er keuze uit 36 zettingplaatsen. Het dichtstbijzijnde
voor mij was terug De Jonge Vinkeniers Jabbeke. Het was windstil, zo’n
twaalf graden en in lichte motregen startten 53 vogels. Enkele vogels
gingen snel van start maar vertraagden nogal rap en vielen uiteindelijk
stil. Verder was er heel veel gepink maar vooral getjok.
De overwinning ging naar de vogel van Fernand Coudeville met 565
slagen. Zelfde vogel floot op 1 april ook al efkens boven de 500 l., dat
belooft! De laatste geldprijs was goed voor 62 l. Algemeen overzicht: 1 x
500, 9 x 400, 3 x 300, 12 x 200, 10 x 100, de rest tussen 100 en 0.
Zo te zien is het nog te vroeg... De liefhebbers zijn er klaar voor maar het
vogeltje nog niet, geduld!
Aan allen veel speelgenot toegewenst.
De Westkerkenaar

ZONDAG 6 APRIL
GEWEST AALST
EREMBODEGEM, KM De Hogewegvink
Lok. Denderdal
33 Vogels 9u
1e reeks
1 Sloeber, V.Den Hel Heidi, Denderl. 756
2 Tom, Keppens Thierry, Vlierzele
515
3 Steker, Leus Kristiaan, Lede
515
4 Zazawie, Roeland Geert
409
5 Marco, Roeland Rudi
374
6 Bo, Melkebeeck Freddy, Hofstade 363
7 Salamander, Leus Kristiaan, Lede 359
8 Lorenzo, De Sloover Katrien, Aalst 357
9 Loewie, De Smet Jean-Pierre, Aalst308

GEWEST AALTER
KNESSELARE, De Dappere Zangers
Lok. In de boltent
30 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Lucky, Rombout Etienne
632
2 Lieve, Ingels Anne-Marie, Sijsele 608
3 Spidy, V. Kerrebrouck Jan, St.-Jor. 598
4 Loic, Martens Mia
551
5 Boeli, Ingels Anne-Marie, Sijsele 532
6 Niels, D’Hooge Julien, Aalter
447
7 Eric, De Vloo Patrick, Maldegem
380
8 Eros, Van Vynckt Roger, Aalter
362
9 Rocco, Snoeck Maddy, Maldegem 347
10 Marc, Martlé Filip
315
11 Fladder, Vermeire Franky, Tielt
315
12 Staf, Rodts Bart, Adegem
311
2e reeks
1 Crak, Foquaert Rudi
307
----LOTENHULLE, KM De Lentezanger
Lok. Transport
57 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1e reeks
1 Zomby, Meerschaert Willy, Koolsk. 661
2 Turbo, Muys Godelieve, Landegem 578
3 Mobil, Vandecaveye Jacky, Wing. 540
4 Carlo, Truyaert Roger, Ruiselede 513
5 Ufo, Van Nevel Jaco, Poeke
483
6 René, Hellebuyck Sylvere, Ruisel. 416
7 Tom, De Saer Luc
410
8 Bono, Vroman Rosita, Ardooie
395
9 Sebastian, Moyaert Willy, Wonterg. 390
10 Rapid, Maes Frans, Tielt
376
11 Wimpie, De Mil Dirk, Wingene
367
12 Nero, De Meyer Geert
367
13 Fabrigas, Vd.Meulen Dries, Ruisel. 355
14 Maatje, Lagrou Eric, Wingene
332
15 Ringo, Mussche Romain, Ruiselede323
16 Johan, De Meulenaere Eric, Oostk. 314
17 Casper, Tadat Christa, Ruiselede 314
----MERENDREE,
De Vrije Vinkeniers Hansbeke
Lok. Het Verdronken Eiland
11 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Debby, De Vreese Etienne, Land. 646
2 Stibar, Hauttekeete Jacky
361
3 Fien, Persan Donald, Drongen
343
4 Spoetnik, Danckaert Franky, Ruis. 334
----URSEL, De Vlaamse Zangers
Lok. Katerhoek
68 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Vosken, Lippens Eric, Lovendegem 303
2 Maxim, De Clercq Gilbert, Waars. 283
3 Gilbert, Watteny Luc, Tielt
258
4 Anneke, Goethals Gilbert, Brugge 255
5 Rune, De Bruyne Odiel, Knessel. 250
6 Koviek, Watteny Tino, Knesselare 241
7 Blondel, Goedgebuer Gilbert, Aalt. 236
8 Krak, Ninclaus Kurt, Eeklo
214
9 Piet, Van De Voorde Roger, Aalter 210
10 Deny, Martens Willy, Aalter
208
11 Bob, Goossens Freddy
208
12 Lucky, De Clerck Francky, Kness. 200
13 Ketje, Hoste Frans, Aalter
200
14 Sven, V.Lijsebettens J.-Pierre, Eek. 195
15 Rocco, Goethals Jolanda, Eeklo
188
16 Luc, Goedgebuer Gilbert, Aalter
183
17 Viko, Versluys Julien, Maldegem
181
18 Yorben, Watteny Tino, Knesselare 179
19 Rusky, Decock Walter, Rudderv.
178
20 Piet, Goossens Freddy
166

GEWEST ANTWERPEN
VOSSELAAR, De Heidezangers
Lok. Sportvriend
15 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Linka, Lenders Henri, Beerse
321

GEWEST AVELGEM
AVELGEM, De Moedige Zangers
Lok. De Waterhoek
17 Vogels 9.30u
Spel stilgelegd na 30 min.
Geen enkele uitslag boven de 158 l.
----HEESTERT, De Kon. Morgenzang
Lok. De Metro
29 Vogels 9u
1 Michel, Libbrecht Luc, Moen
469
2 Defoor, Verplancke Luc, Avelgem 438
3 Otto, Sobrie Annie, Avelgem
426
4 Kobe, Desmet Kathy
404
5 Billy, Desmet Freddy, Moen
400
6 Boriquito, Defoirdt Katrien, Oostroz. 383
7 Coco, Phavongxay Pheth, Otegem 364
8 Julo, Deprez Gregory, Zwevegem 354
9 Rapid, Van Robays Dion, Zweveg. 353
10 Dimi, Vanneste Charline, Kerkhove 353
11 Sef, Van Hastel Linda, Zwevegem 317

GEWEST BRUGGE
ASSEBROEK, KM De Oeverzangers
Lok. Wegwijzer
18 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min. wegens de regen
1 Prutske, Hochepied Werner, Meul. 263
2 Rambo, Vanneste Jan, Ingelmun. 235
3 Exellent, Bleyaert Danny, Wareg. 215
----SIJSELE, De Sijseelse Botvink
Lok. De Bijeenkomst
19 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Maurits, Dhont Carline
232
2 Lucky, Franckaert Robby, Kn.-Heist 222
3 Maud, Bellaert Robin, Oedelem
211
4 Joke, Bellaert Hans, Oedelem
208
5 Kenji, Dhondt Carline
197
----BEERNEM, De Snauwhoekzangers
Lok. St.-Lucas
? Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Thomas, Kindt G., Lichtervelde
390
2 Tim, Vandekerkhove A., Wingene 288
3 Snorky, Soethaert R.
248
4 Dortje, Stuyve J., Zwevezele
228
5 Gringo, Borre M., Oostkamp
227
6 Keano, De Baene J.
202
7 Tom, Algoedt D., Wingene
192
8 Diesel, Stevens Y., Hertsberge
176
9 Pluto, Vercoutere J., Wingene
160

GEWEST DENDERLEEUW
LIEDEKERKE,
KM De Verenigde Vinkeniers
Lok. Terminus
27 Vogels 9.30u
Spel stilgelegd na 30 min. wegens het slechte
weer, omgerekende uitslag
1 Nacho, Van Laer Kjenta, Roosd.
946
2 Pio, V.Schandevijl M.-J., Roosd.
729
3 Silas, Van Schandevijl Steven
518
4 Forza, Minner Rico, Iddergem
357
5 Blacky, De Bolle Pierre
347
6 Rambo, Helderwert Albertine
336
7 Grinta, Maes Marc, Leerbeek
302

GEWEST GAVERE
NAZARETH, KM De Nieuwe Zangers
Lok. De Haan
35 Vogels 9.30u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Sunrise, De Keyzer Dirk, Asper
404
2 Milan, Heiremans Ronny, Lede
392
3 Stafke, Heyerick Marnix, Deinze
385
4 Rainbow, De Keyzer Dirk, Asper
336
5 Eliot, Verleyen Christel, De Pinte 313
6 Thunder, Heiremans Ronny, Lede 302
7 Toeterniettoe, Van Parijs Eric
260
8 Kurt, De Grauwe Eddy, Lochristi
247
9 Rip, Couvreur Kathleen, Merelbeke 223
10 Jordy, Windels Martin, Kruishout. 201
11 Dre, De Bie Marc
198
12 Krapuulke, Heyerick Marnix, Dein. 197
13 Petrus, De Maerteleire Julien
182
14 Messi, De Bleecker Luc
167
15 Squirrel, Van Parijs Natascha
163

GEWEST GISTEL
JABBEKE, KM De Jonge Vinkeniers
Lok. Beukenhof
53 Vogels 9u
1 Lars, Coudeville Fernand
565
2 Flooris, Lingier Gino, Ichtegem
467
3 Turbo, Vermeulen Roland, Zedel. 461
4 Jens, Schaep Casimir, Roksem
438
5 Uno, Dumont Raymond, Torhout
433
6 Valdez, Deschuytter Dirk, Gistel
428
7 Filou, Vanmaele Daniël, Westker. 426
8 Jan, Ongenae Martin, Zerkegem 425
9 Bart, Smagghe Marcella, Koekel. 410
10 Viktor, Carpels Luc, Roksem
401
11 Jaimy, Andries M.-Jeanne, Zerkeg. 399
12 Trisma, Lingier Geert, Torhout
341
13 Nero, Lefevere Freddy, Houthulst 308

GEWEST IEPER
IEPER, KM De Kaaivink
Lok. Nova
14 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Titi, Augusto Joao
246
2 TjifTjaf, Madryl Noël, Zonnebeke 236
3 Melco, Willems Wilfried
178
4 Boy, Bollein Nadine
167
5 Torrez, Verkempinck Rika, Zonn. 162

GEWEST INGELMUNSTER
EMELGEM, De Kon. Lustige Zangers
Lok. Quicky
23 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Odin, Desmet Agnes, Izegem
273
2 Frans, Uyttenhove Jacques, Izeg. 272
3 Darian, Vd.waetere Rafaël, Lend. 245
4 Miq, Vermeersch Raf, Izegem
172

GEWEST KOMEN
GELUWE, KM Jong Maar Moedig
Lok. Berkenhof
36 Vogels V
Spel stilgelegd na 32 min., omgerekende uitslag
1 Ringo, Six Bernard, Wervik
568
2 Fiel, Dierick Febe
438
3 Witten, Vanneste Peggy, Roesel. 429
4 Ronaldo, Huyghe Mieke, Menen
407
5 Max, Onraedt Ronald, Menen
389
6 Pablo, Denijs Raymond, Menen
361
7 Tino, Dierick Kris
361
8 Pros, Bruneel Willy, Ledegem
357
9 Milo, Scheldeman Henri, Geluveld 354
10 Obelix, Ghesquiere Chris, Wervik 336

GEWEST KNOKKE
ADEGEM, Ons Genoegen
Lok. De Spaander
25 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Danny, Bourgonjon Leopold, Mald. 247
2 Martin, Berle Roger, Maldegem
210
3 Boomer, Sevens Martin
178

GEWEST KORTRIJK
HARELBEKE, KM De Gavervink
Lok. De Tientjes
60 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Fantast, Claerhout Koen, Izegem 847
2 Hulstje, Delbaere Chris, Lendelede 608
3 Piet, Delbaere Chris, Lendelede
592
4 Volderke, Vanhoutte Jonas, Hulste 564
5 Tangui, Opbrouck Gerry
522
6 Cesar, V.D.Broucke Pol
507
7 Thunder, Turpyn Eric
497
8 Stampie, Vyncke Rika, Kuurne
431
9 Echo, Claerhout Koen, Izegem
421
10 Mitro, Rubrecht John, Kortrijk
408
11 Staf, Hosten Rita, Beveren-Leie
404
12 Brieken, Devroe Christophe, Deerl. 397
13 Mercedes, Balcaen Martin, Hulste 389
14 Jan, Deryckere Eugeen
381
15 Santi, Christiaens Georges
362
16 Andros, Delbaere Chris, Lendelede 362
17 Wilfried, Desmet Eddy
324
18 Royco, Vanhee Lisa, Kuurne
315
19 Tarzan, Samoy Hendrik, Izegem
304

GEWEST MENEN
REKKEM, Zonder Vrees
Lok. Louis
21 Vogels V
1 Joske, Verhaest Frans, Aalbeke
338
2 Ibe, Samyn Denise
316
3 Sven, Cneut Ivan, Wevelgem
305
4 Youki, Coolsaet Michel
282
5 Piet, Bourgois Roger
267
6 Sam, Nordine Jelassi
253
7 Ed, Naert Eddy, Wevelgem
197
8 Tom, Carrere Thierry
194
9 Okapi, Hendryck Alain
180
10 Jojo, Herman Claude
158
----DADIZELE, De Korte Zangers
Lok. De Kroon
32 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min. wegens de koude
en regen
1 Snoeper, Louage Jelle, Roeselare 285
2 Marc, Callens Willy, Moorslede
228
3 Sloeber, Clarysse Lieven, Rol.-Kap. 211
4 Amigo D, Vanelslander José
187
5 Carlo, Goemaere Romain, Ieper
176
6 Pablo, Goubeir Eric, Moorslede
161
7 Jetsa, Verstraete Gregory, Moorsl. 158
----MOORSELE, KM De Vlaamse Zangers
Lok. De Kroone
27 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Ares, Carlier Jan, Aalbeke
444
2 Peter, Buyck Jacques
335
3 Tilt, Lambrecht Claude, Ingelmun. 284
4 Samson, Ryssaert Roos, Lauwe
215
5 Bjorn, Esprit Marc, Gullegem
212
6 Mika, Bruynooghe Franck, Ard.
208
7 Pierre, Bourgois Achiel
185
8 Rik, Bourgois Achiel
170
9 Marco, Tyberghein Willy
163

GEWEST NINOVE
OPHASSELT, De Rapide Vink
Lok. De Kat
38 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Raffa, Hemeryckx André, Pollare 369
2 Jerry, De Smet Eddy, Zandbergen 274
3 Tibo, Van Steenberge Danny
227
4 Tom, De Bel Omer, Halle
215
5 Ken, Malfroidt Marnick, Idegem
212
6 Elvis, De Lange Rosanne
210
7 Lus, V. Renterghem Willy, Brakel
199
8 Ronaldo, V.D.Stockt Gunther, Den. 195
9 Tweety, Van Wymeersch Luc, Sch. 193
10 Arne, Vandendooren Willy, Lierde 190
11 Vivaldy, Goessens Albert, Voorde 189
12 Choco, Goessens Albert, Voorde 182
13 Pipo, Leenaert Gunther, Zottegem 179
14 Tom, De Cock Gaston, Mere
171
15 Panda, De Lange Rosanne
168

GEWEST OOSTNIEUWKERKE
OOSTNIEUWKERKE, De Breydelzonen
Lok. De Reisduif
84 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Tim, Hemeryck Hannelore, ?
304
2 Willy, Dejonckheere André, Roes. 295
3 Alyssa, Dutry Nadine, Poelkapelle 262

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bingo, Decadt Gianni, Rumbeke
Messi, De Craemer Dany, Hoogl.
Jasco, Hoornaert Ronny, Staden
Manor, Dutry Nadine, Poelkapelle
Vapeur, Leenknegt Danny, Oostn.
Akpala, Huyghe Luc, Staden
Agrat, Vermeersch Dirk, Gits
Jasper, Ducasteele Willy, Dadizele
Patatje, Lepoutre Julie, Zarren
Lotte, Maddens Eric, Roeselare

251
250
243
238
230
220
219
190
166
161

GEWEST BRAKEL

SCHENDELBEKE, De Industrievink
Lok. Den Toren
20 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Krak, V. Lierde Mariette, Brakel
336
2 Staf, Leirens Urbain, Herzele
303
3 Jorn, Schoreels Gino, Aspelare
245
4 Dora, Geus Jeremy, Deftinge
218
5 Coco, Decock Julien, Maarkedal
210
6 Duck, De Henau Mia, Onkerzele
190
7 Bernard, Groeninckx Harry, Voorde 172

GEWEST OUDENAARDE
BEVERE, KM De Vriendschapsvink
Lok. Kantine
58 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Passion, Verzele Noël, Nazareth
321
2 Storm, VD.Straeten Willy, W.-Pet. 274
3 Bicky, Maheur Michel, Zingem
259
4 Mentie, Dekoker Adelin
230
5 Luc, Dhondt Daniël, Zingem
223
6 Dream, VD.Meerschout Noël, Eine 210
7 Nico, Bauwens Wilfried, Ronse
208
8 Zjuul, Wandels Lieven, Wort.-Pet. 178
9 Duco, D’hossche Annie, De Pinte 177
10 Fakier, V.Steenkiste Danny, Asper 177
11 Zorro, V. Gestel M.-Claire, Maark. 166
12 Markske, Dhaenens Ivan, W.-Pet. 160
13 Flop, Claeys Bert, Oudenaarde
159
14 Turbo, Dossche Danny, Asper
158

GEWEST SINT-ELOOIS-VIJVE
SINT-ELOOIS-VIJVE, KM De Statiezangers
Lok. ’t Kroontje
62 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min.
1e reeks
1 Dino, Bulcaen Kurt, Waregem
444
2 Sven, Kints Willy, Beveren-Leie
302
3 Stien, Carlier Lucien, Oostrozeb. 296
4 Mistral, Devos John, Waregem
267
5 Duo, Dhaene Franky, Desselgem 252
6 Jef, Vanhee Hervé, Oostrozebeke 246
7 Fernand, De Meulemeester H., De. 239
8 Joran, Vaernewyck Martine, War. 236
9 Gordy, Verhaeghe Christiaan, Wiel. 225
10 Victor, Gelaude Noël, Ruiselede
224
11 Breber, Desmet Jozef, Bev.-Leie
217
12 Tritri, Dhaene Franky, Desselgem 217
13 Solex, Thomas Martine, Harelbeke 207
14 Igor, V. Houcke Jaak, St.Baafs-V. 204
15 Bart, Desmet Tom, Harelbeke
200
16 Sam, Derammelaere Rik, B.-Leie 187
17 Jos, Verhulst Jacques, St.B.-Vijve 170
18 Bruno, Bogaert Mathis, Wielsbeke 164
19 Steef, Vanwest Aimé
160

GEWEST TIELT
MARIALOOP-MEULEBEKE,
De Roodborsten
Lok. Herenthoeve
55 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Baron, Vd.bulcke Caroline, Ard.
644
2 José, Callens Dirk, Tielt
621
3 Timo, Seynhaeve Eric, Tielt
562
4 Stella, Derammelaere Frans, Meul. 556
5 Pluisje, Delaere Tonny, Meulebeke 547
6 Tura, V. Balberghe Werner, Ingelm. 471
7 Tommy, Acx Geert, Tielt
471
8 Lars, Janssens Linda, Deinze
465
9 Kris, Vandenbussche Nicol, Meul. 429
10 Remy, V.houwaert Herman, Meul. 399
11 Marc, Vansteenkiste André, Tielt
393
12 Rocco, Vd.bulcke Marleen, Meul. 387
13 Bosco, V. Quaethem Jozef, Meul. 385
14 Odjidja, Herman Veerle, Meuleb. 380
2e reeks
1 Rambo, Verkinderen Evelien, Tielt 372
2 Owen, Devlieger Arsene, Denterg. 361
3 Tobias, Devos Daniël, Tielt
351
4 Killian, Devriese Patrick, Meuleb. 343
5 Teo, Vandewalle Frans, Oostroz.
324
6 Michel, De Cock Marc, Oostrozeb. 323
7 Bertje, Vd.kerkhove Kristof, Roes. 317
8 Frans, Pattyn Freddy, Zwevezele 309
9 Arne, Denijs Willy, Oostrozebeke 305

DINSDAG 1 APRIL
GEWEST ARDOOIE
KACHTEM, Arm Maar Eerlijk
Lok. ’t Nieuw Gemeentehuis
81 Vogels 9u
1 Fantast, Claerhout Koen, Izegem 848
2 Snel, Cools Danny, Izegem
605
3 Dino, Bulcaen Kurt, Waregem
594
4 Echo, Claerhout Koen, Izegem
540
5 Junior, Desmet Maria, Meulebeke 503
6 Bambi, Degrendele Danny, Ingelm. 473
7 Filip, Vansteenkiste Jaak, Wingene 458
8 Roger, Bruynooghe Frank, Ardooie 436
9 Andy, De Gryse Daniël, Langemark 423
10 Breker, Desmet Jozef, Bev.-Leie
417
11 Wardje, Desmet Wilfried, Ieper
411
12 Roger, Devos Daniël, Tielt
410
13 Kartoes, Van Eeckhoutte Daniël
375
14 Raf, Tanghe Freddy, Houthulst
370
15 Kartouche, Gauquie Marc, Rening. 365
16 Tjiftjaf, Madryl Noël, Zonnebeke
357
17 Jaco, Desmet Wilfried, Ieper
316
18 Tura, V. Balberghe Werner, Ingel. 311
19 Bart, Desmet Tom, Harelbeke
304
20 Tarzan, Dhondt Rafaël, Oostrozeb. 304

GEWEST BRUGGE

BEERNEM, De Snauwhoekzangers
Lok. St.-Lucas
46 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Nobil, Vandecaveye J., Wingene
375
2 Thomas, Kindt G., Lichtervelde
312
3 Snory, Soethaert R.
274
4 Biel, Dhont E., Maldegem
215
5 Dortje, Struyve J., Zwevezele
191
6 Oryl, Van Ryckegem G.
190
7 Pipo, Sneppe J., Sijsele
188
8 Pol, Van Hulle M.
185
9 Barry, De Mil D., Wingene
183
10 Marie, Bollaert F., Aalter
170
11 Ademar, Gevaert A.
168
12 Kelly, Bouckaert R., Oostkamp
162

GEWEST DEINZE
DEINZE, De Drieszangers
Lok. James
78 Vogels 9.30u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Milan, Heiremans Ronny, Erpe
515
2 Julie, De Wulf André, Nazareth
408
3 Rainbow, De Keyzer Ellen, Asper 370
4 Stafke, Heyerick Marnix
357
5 Debby, De Vreese Etienne, Land. 322
6 Falco, Van Hoe Rita
307
7 Pipo, De Baets Arseen, Meigem
302
8 Pepito, Verzele Noël, Nazareth
278
9 Jan, Maes Geert, Wontergem
269
10 Thunder, Heiremans Ronny, Erpe 266
11 Dali, Lorent Arlette
248
12 Sunrise, De Keyzer Dirk, Asper
247
13 Messi, De Bleecker Luc, Nazareth 244
14 Baron, Delouvroy Josiane, Ronse 239
15 Feniks, De Spiegeleer Guy, Ninove 220
16 Tom, Schellinck M.-Louise, Gent
209
17 Dirk, Van Oost Aimé
197
18 Martico, Aelvoet Wim, Maarkedal 193
19 Rex, Bocage Noë, Olsene
195
20 Killian, De Vriese Patrick, Meuleb. 183
21 Snappie, Heyerick Marnix
175
22 Zorro, Poelvoorde Yvan, Aarsele
167
23 Sloeber, Waege Patrik, De Pinte
165
24 Lomme, Van Laeken Omer, Aars. 165
25 Orlando, Bossuyt Melissa, Olsene 164
26 Ibe, Vandenbroeke José, Kruishout. 161
27 Koen, Vd.bussche Roland, Zulte
158

GEWEST TORHOUT

GEWEST GISTEL

VELDEGEM, De Veldvink
Lok. Boldershof
32 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Billy, Vandamme Joël
883
2 Fedor, Hackx Franky, Torhout
809
3 Stef, Casier Geert, Ichtegem
712
4 Wartje, Duyvejonck Nancy, Lichter. 630
5 Moestie, Decock Raphaël, Lichter. 592
6 Fakteur, V.ryckeghem Walter, Kort. 475
7 Tom, Cool Franck, Eernegem
457
8 Arcadas, Decaluwe Geert, Lichterv. 425
9 Turbo, Decloedt Dany, Lichtervelde 397
10 Blacky, Tallieu Eric
362
11 Tom, Lidou Caroline, Ichtegem
355
12 Sadam, Vermote Gilbert, Ichtegem 338
13 Eddy, Vanneste Ronny, Aartrijke
332
14 Gaston, Vanneste Werner
323
15 Gladiator, Ketels Benny, Torhout
317
16 Remko, Rogge Christine, Eerneg. 317

JABBEKE, KM De Jonge Vinkeniers
Lok. Beukenhof
37 Vogels 9u
1 Rocky, Maene Marc, Bekegem
548
2 Milan, Coudeville Fernand
508
3 Kirsten, Desendere Rita, Assebr. 456
4 Geatje, De Wilde Ronny, Aalst
421
5 Trisha, Lingier Geert, Torhout
415
6 Uno, Dumont Raymond, Torhout
370
7 Rusky, Decock Walter, Rudderv.
370
8 Rappie, Lingier Geert, Kortemark 355
9 Jordy, Kerrebrouck Franky, Zedel. 351

GEWEST VICHTE
DEERLIJK, De Kon. Bosvink
Lok. Lindenhof
30 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min. wegens de koude
1 Matteo, Nolf Mario,Aalbeke
320
2 Kriebel, Nolf Gino, Tiegem
278
3 Fred, Destoop Willy,Waregem
240
4 Seppe, Lanssens Geert
221
5 Agaat, V. Honacker Dirk, Harelb.
218
6 Mark, Furniere Krist, Vichte
185
7 Markske, Debue Etienne, Anzeg. 176
8 Helaas, Lanneau Rita, Ingooigem 172

GEWEST ZULTE
ZULTE, De Botvink
Lok. Leiezicht
81 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Marnix, Defoor Armand, Kortrijk
287
2 Miro, Himpe Rino, Ingooigem
283
3 Merkx, Verstaen Kristof, Oeselgem 280
4 Haiti, Holvoet Eric, Machelen
262
5 Rex, Bocage Noë, Olsene
228
6 Dirk, Vandebroucke Monique
227
7 Max, Callens Jhonny, Kruishoutem 216
8 Elien, Vandenbussche Roland
216
9 Rik, Van Den Broeke Willy
211
10 Voske, Vandewiele Eric, Machelen 203
11 Guido, Lisabeth Gilbert, Oeselgem 202
12 Sven, Lippens Cindy
200
13 Danny, Van Den Broeke Willy
199
14 Orlando, Bossuyt Melissa, Olsene 197
15 Robin, Blondeel Frans
196
16 Joske, Ragolle Herman, Waregem 195
17 Santafe, Van Colenberghe Wilfried 192
18 As, Dhuyvetter Luc, Waregem
192
19 Joel, De Smijter André
190
20 Bieken, Dewitte Stephan
188
21 Vivaldi, De Clercq Antoine
185
22 Witse, Dhondt Raphaël, Oostrozeb. 180
23 Nic, Ketels Roger, Olsene
177
24 Cava, De Coninck Paul, Kruishout. 176
25 Eddy, Taelman Edgard, Oeselgem 175
26 Zizou, Debouver Georges, Wielsb. 173
27 Tiberius, Bourdeaux Marcella
163
28 Fenomeen, Mathijs Sven, Olsene 159

GEWEST KNOKKE
MALDEGEM-KLEIT, De Bezemzangers
Lok. Salastraete
44 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Lucky, Franckaert Robby, Moerk. 318
2 Carlo, Truyaert Roger, Ruiselede 267
3 Exellent, Bleyaert Danny, Wareg. 255
4 Danny, Bourgonjon Leopold
250
5 Santos, Bouche Hubert, Brugge
244
6 Lieve, Ingels Anne-Marie, Sijsele 235
7 Viko, Versluys Julien
224
8 Tarzan, Franco Frans, Oedelem
219
9 Elton, Stevens Martin, Adegem
208
10 Gust, Van Oost Carlos
200
11 Pico, Stevens Martin, Adegem
196
12 Piet, Staelens Jan
190
13 Anotool, V. Poucke Germain, Aalt. 186
14 Jeffrey, Van Kerschaever Daniël
174
15 André, Van Kerrebrouck Jan
174
16 Ufo, Van Nevel Jaco, Poeke
174
17 Klasse, Van Oost Carlos
167
18 Boris, De Coninck Danny
159

WOENSDAG 2 APRIL
GEWEST GISTEL
JABBEKE, KM De Jonge Vinkeniers
Lok. Beukenhof
47 Vogels 9u
1 Flooris, Lingier Gino, Ichtegem
556
2 Raymond, Fiers Pol, Roksem
504
3 Che, Franckaert Robby, Kn.-Heist 500
4 Trisha, Lingier Geert, Torhout
400
5 Viktor, Carpels Luc, Roksem
385
6 Jens, Schaep Casimir, Roksem
382
7 Kobbe, Lidou Ronny, Gits
380
8 Uno, Dumont Raymond, Torhout
366
9 Danny, Wittevrongel Herman, Oos. 362

ZATERDAG 5 APRIL

GEWEST DEINZE
DEINZE, KM De Durvers
Lok. De Reisduif
58 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Dali, Lorent Arlette
633
2 Julie, De Wulf André, Nazareth
600
3 Dardo, Dewitte Stephan, Zulte
532
4 Rik, De Puydt Hans, Merendree
467
5 Star, De Keyzer Dirk, Asper
418
6 Nero, De Baets Arseen, Meigem 403
7 Eric, Ghyselinck Irené, Landegem 401
8 Filip, Van Simaey Etienne, Nevele 395
9 Raf, De Graeve Christiaan
386
10 Tom, Hellebuyck Sylvère, Ruisel. 355
11 Hervé, Moerman Gerard, Olsene 333
12 André, Taelman Edgard, Oeselg. 325
13 Diesel, De Waele Jean-Paul
312
14 Theeyke, Van Damme Luc, Ruisel. 306
15 Bond, Van Steenkiste Danny, Asp. 306
16 Orlando, Bossuyt Mellisa, Olsene 304
17 Rudy, Ledeganck Mia, Merendree 302

GEWEST IEPER
BOEZINGE, KM De IJzervink
Lok. De Zwaan
10 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Wardje, Desmet Wilfried
410
----IEPER, KM De Kaaivink
Lok. Nova
13 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Iris, Verkempinck Rika, Zonneb.
233
2 Danny, Alleman Anne Marie
200
3 Ruben, Vandoorne Marnick
179
4 Bruno, Augusto Joao
178
5 Tuur, Bollein Eugene
175
6 Vivaldi, Archie Patrick
161

GEWEST KNOKKE
MALDEGEM-KLEIT, De Bezemzangers
Lok. Salastraete
47 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Che, Franckaert Robby, Moerkerke 292
2 Elton, Stevens Martin, Adegem
235
3 Lieve, Ingels Anne-Marie, Sijsele 224
4 Lucky, Rombout Etienne, Knessel. 219
5 Diesel, Stevens Ivan, Hertsberge 216
6 Rambo, De Meyer Darline
210
7 Quinten, Lammens Claudia, Ursel 205
8 Carlo, Franco Frans, Oedelem
210
9 Gust, Van Oost Carlos
204
10 Pipo, Minne Ivan, Ruiselede
190
11 Kelly, Bouckaert Robert, Oostkamp 190
12 Koen, Berle Roger
187
13 Piet, De Bruyne Odiel, Knesselare 174
14 Klasse, Van Oost Carlos
164

GEWEST KORTRIJK
KUURNE, De Congozangers
Lok. Astrid
69 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min. wegens de koude
1 Sam, Verbrugge Jonny, Ardooie
435
2 Jasper, Brabant Annie, Izegem
366
3 Ken, Dessein Willy, Gullegem
302
4 Roger, Bruynooghe Franck, Ard.
296
5 Jan, Decroubele Marcel
259
6 Noël, V.walleghem Wilfried, Izeg. 251
7 Rudy, Velghe Jacques, Izegem
247
8 Rob, Van der Wildt Barbara
217
9 Rasta, Lidou Ronny, Gits
213
10 Murphy, V. Honacker Julie, Kortrijk 197
11 Rik, Seys Christine, Heule
194
12 Marco, Vanhee Lisa
193
13 Golf, Claerhout Koen, Izegem
187
14 Proto, Rubrecht John, Kortrijk
186
15 Krak, Laveyne Brigitte, Izegem
180
16 Kiana, Duvillier Tania, Kortrijk
180
17 Danny, Courtens Patrick, Rollegem 163

GEWEST NINOVE
APPELTERRE, De Tabakvink
Lok. Torenspurters
42 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Sloeber, De Bel Peter, Kanegem 699
2 Bertje, Deneve Johnny, Outer
615
3 Liam, De Sloover Katrien, ?
615
4 Tornado, Desprets Rudy, Deftinge 573
5 Bjorn, Schoon M.-Christine, Pollare 571
6 Twister, De Bel Kurt, Lembeek
552
7 Tobias, V. Den Hel Heidi, Denderl. 484
8 Emiel, De Vulder Jens, Vlierzele
475
9 Twister, De Spiegeleer Guy, Nino. 399
10 Niki, Camphijn Etienne, Lierde
376
11 Lukaku, Clement Bruno, Herne
376
12 Pieter, Persoons Willy, Eichem
361
13 Avanti, V.Varenbergh Willy, Eich.
340
14 Paul, De Bel Kurt, Lembeek
326
15 Egon, De Wilde Remy, Aalst
309

GEWEST TIELT
MARIALOOP-MEULEBEKE,
De Roodborsten
Lok. Voske
70 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Rutsel, Bouckhuyt Antoon, Meul. 543
2 Timo, Verkinderen Dirk, Meuleb.
528
3 Filip, Vansteenkiste Jaak, Wing.
528
4 Frans, Pattyn Freddy, Zwevezele 513
5 Tommy, Acx Geert, Tielt
475
6 Wout, Vermeersch Jozef, Tielt
461
7 Vazquez, De Cock Marc, Oostroz. 427
8 Bert, Denijs Willy, Oostrozebeke
419
9 Sting, Depuydt Danny, Meulebeke 412
10 Cavendisch, V.Overbeke B., Meul. 410
11 Ruben, Kinds Hendrik, Zwevezele 408
12 Fred, Brulez Willy, Meulebeke
385
13 Mussolini, Vd.bulcke Caroline, Ard. 380
14 Tura, V. Balberghe Werner, Ingel. 372
15 Wim, V.De Sompel Etienne, Oostr. 366
16 Jo, Devos Daniël, Tielt
359
17 Killian, Devriese Patrick, Meuleb. 355
2e reeks
1 Hufter, Quintyn Gunther, Denterg. 347
2 Bertje, Vd.kerkhove Kristof, Roes. 332
3 Bowie, Willemyns Marc, Tielt
323
4 Ronaldo, Borms Godfried, Tielt
304

GEWEST WAREGEM A
WAREGEM, KM De Torenzangers
Lok. De Biest
25 Vogels 9.30u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Calimero, Vercruyssen Sh., Dess. 300
2 Ulyanov, Bleyaert Danny
296
3 Majic, Vd.straeten Agnes, St.E.V. 278
4 Excellent, Bleyaert Danny
220
5 Expresso, Van Praet Hervé
195
6 Louis, Vanluchene Martine
185

GEWEST AVELGEM

GEWEST WAREGEM B

AVELGEM, De Moedige Zangers
Lok. De Waterhoek
33 Vogels 9u
1 Rapid, Tryen Mariette, Oudenaar. 671
2 Romain, Maes Julien, Fr.-lez-Anv. 557
3 Juulke, Suys Roan
541
4 Jefke, Cottenier Willy, Zwevegem 427
5 Jef, Depraetere Jacques, Kerkh.
408
6 Frederik, Christiaens René, Kerkh. 365
7 Gil, Verplancke Luc
303
8 Donabie, Desmet Freddy, Moen
301

WAREGEM, KM De Roodborsten
Lok. De Karekiet
18 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Dries, Weedaeghe Jacques, Zulte 579
2 Sturen, Verherve Roger
484
3 Storm, V.D.Straeten Willy, W.-Pet. 452
4 Kristof, Weedaeghe Jacques, Zulte 426
5 Sels, De Backer André
380
6 Floris, VD.Straeten Willy, W.-Pet.
351
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Secretarissen: aandacht!
Wil bij het invullen van de uitslagformulieren er op letten dat
ook het gewestnummer steeds ingevuld wordt. Hieronder ter
herinnering de lijst van gewestnummers.

Lijst gewestnummers
1. Aalst
2. Aalter
3. Antwerpen
4. Ardooie
5. Avelgem
6.		
7. Brugge
8. Deerlijk
9. Deinze
10. Denderleeuw
11. Diksmuide
12. Eeklo
13. Gavere
14. Gent
15. Gistel
16.		
17. Helkijn

18.		
19. Houthulst
20. Ieper
21. Ingelmunster
22. Izegem
23. Komen
24. Knokke
25. Kortrijk
26. Kruishoutem
27. Menen
28. Moeskroen
29.		
30. Ninove
31. Oostnieuwkerke
32. Oudenaarde
33. Proven-Poperinge

34.
35. Roeselare
36. Ronse
37. St.-Eloois-Vijve
38. Tielt
39. Torhout
40. Veurne
41. Vichte
42. Wakken
43. Waregem A
44. Alken
45. Zonnebeke
46. Zulte
47. Zwevezele
48. Brakel
49. Waregem B

Medewerking gevraagd!
Ook tijdens het speelseizoen hebben wij
nood aan artikels.
We vragen dan ook aan de vriendenkringers
en de freelancerschrijvers om hun pen niet
volledig links te laten liggen.
Zowel grote als kleine artikels worden in dank
aanvaard!!

De Dappere Zangers
Zwevezele hebben een
nieuw lokaal
Tijdens de kampioenenviering vorig jaar kondigde de toenmalige uitbaatster van Den Hille in Zwevezele aan dat zij eind
2013 zou stoppen als uitbaatster van het café waar zowel de
duiven- als vinkenliefhebbers sinds jaar en dag gehuisvest
waren.
Noodgedwongen moest ons bestuur dus op zoek naar een
nieuw lokaal voor onze vinkenmaatschappij en al vlug bleek
dat lokaal Zeswege onze nieuwe thuisbasis zou worden. Hopelijk kunnen wij vele jaren terecht bij Martine Vereecke en
haar echtgenoot Eddy Denoo. Zeswege is gelegen in de Zeswegestraat 55 in Zwevezele, dit is de weg Zwevezele-Lichtervelde, vlak vóór de gekende en tevens gevaarlijke bocht op Zeswege. Alle zettingen op zaterdagvoormiddag vinden er plaats.
De zettingen op zondagvoormiddag in april en mei kennen
hun verloop in lokaal Vienne bij Vero en Jimmy, Hille 167 in
Zwevezele. In de maanden juni en juli vinden de zettingen op
zondagvoormiddag plaats in De Novene bij William en Dirk in
de Bruggestraat 1 (aan de kerk), eveneens in Zwevezele.
Het voltallige bestuur van KM De Dappere Zangers in Zwevezele hoopt vele liefhebbers te kunnen verwelkomen op één
van de talrijke zettingen van het nieuwe vinkenseizoen!
Willy Deman

Gewest Avelgem volgt
de richtlijnen op
Op diverse vergaderingen, o.a. ‘de Raad van Bestuur komt naar
de gewesten toe’ en ook de Algemene Vergadering, werd beklemtoond dat een wedstrijd één uur duurt. Ook onze gewestleider, Luc Vervaecke, haalde deze woorden aan op de wintervergaderingen. Dit viel blijkbaar niet in dovemans oren. Toch niet in
het gewest Avelgem.
Op zaterdag 5 april was er de eerste zetting van het gewest
bij De Moedige Zangers in Avelgem, wijk Rugge. De helft van
de liefhebbers vroeg aan de inschrijvingstafel: “Hoelang spelen
we?”. Domme vragen bestaan niet, enkel domme antwoorden.
Wel zijn er overbodige vragen. Wie de vergaderingen heeft bijgewoond of de verslagen ervan leest in dit blad, zou deze vraag
bij normale weersomstandigheden niet moeten stellen. Hoed
af voor voorzitter Bernard Vandeputte die voor het begin van
de inschrijving al had overlegd met zijn bestuur en consequent
antwoordde: “Zoals de reglementen het voorschrijven, één uur”.
Bedankt Bernard dat je de durf had de spits af te bijten in het
gewest om de scheef gegroeide speeltijd terug in ere te herstellen. We spelen niet minder dan een uur omdat het april is, we
doen dit enkel als de weersomstandigheden het niet toelaten.
Op zondag 6 april was er zetting bij De Morgenzang Heestert. Drie vierde van de deelnemers waren dezelfde als daags
voordien. Niemand stelde nog de vraag: “Hoelang gaan we
spelen?”. We zijn dus goed vertrokken in het gewest.
Spijtig dat men er niet overal zo over denkt. Verslaafd aan vinkenzetten als ik ben, was ik op 1 april al naar Deinze gaan
spelen. De aankondiging deed me al vermoeden, aanvang
9.30 u., wat het zou worden. Warmer dan op 5 en 6 april was
het met zekerheid. Toch speelden we daar maar een half uur.
Men kan natuurlijk niet weten bij het insturen van het zettingsformulier, drie weken voor speeldatum, welk weer het zal zijn
op 1 april. Maar, goed of slecht weer, zou het twee graden
schelen tussen 9 u. en 9.30 u. of 9.30 u. en 10 u.? Waarom

bij deze zeer gunstige weersomstandigheden dan niet spelen
tot 10.30 u.? Oké, oké, iedere maatschappij kookt zijn eigen
potje. Maar denk erbij: zolang dat potje niet in strijd is met de
reglementen A.Vi.Bo. en de richtlijnen Raad van Bestuur.
Ik kijk nu al reikhalzend uit naar de uitslagen in ons blad de
komende weken. De wedstrijdduur is erbij vermeld. ‘k Ben benieuwd hoeveel procent er een uur zal gespeeld hebben de
eerste week. En ook welke reden zij die het niet deden zullen opgeven. Mogelijk: diarree van de seingever, wielerkoers
moest passeren, lokaalhouder wilde extra pintjes verkopen,
enz... Maar, toch niet te warm of te koud zeker.
Ivo Beunens

1898 - 1906:

De bende Pollet
De bandieten onzer grensstreek
Vervolgverhaal uit ‘Het Wekelijks Nieuws’ - nr. 3
Terugkerend naar de kazerne te Duinkerke sprong Abel op
het gehucht ‘De west’ te Hazebrouck bij zijn broer Evarist binnen. Het duurde niet lang of deze en zijn vrouw waren bereid
te Caestre hulp te verlenen.
Evarist trok er al ’s anderendaags met de leurdermand uit op
verkenning. Hij zocht de woning Berteloot op ten uitkante van
het dorp, belde aan, geraakte binnen en kon alles in zijn geheugen opnemen. Op zaterdag 30 maart zou men de slag
slaan, dag waarop Abel afzwaaide.
Ze vertrokken ’s nachts te 11 uur te voet, Evarist, Note en hij.
Evarist, niet geschikt voor het werk, werd buiten gelaten, maar
Note ging mee binnen via het keldergat. Ze vonden de eerste
slaapkamer leeg, zochten de andere op, maar een van de juffrouwen hoorde gerucht en slaakte een kreet. Pollet greep de
wijwaterfles van de vensterbank en dreigde hen het hoofd in
te slaan. Dood van schrik werden de vrouwen verplicht op te
staan en het geld aan te wijzen. Een van beiden rukte zich
echter los uit Notes handen en schreeuwde luidkeels om hulp
door het venster. “Vluchten”, riep Pollet. Het was mislukt. “Volgende keer nemen we koorden mee”, zei Abel, “en als het niet
lukt, slaan wij ze dood.”
De bende herpakt zich
De tegenslag ontmoedigde Pollet niet, te meer de volgende
inbraken succes opleverden: hespen bij landbouwer Griboval
te Vermelles, twee geslachte varkens bij boer Soyez te Laventie. Weldra gingen ze iedere nacht op strooptocht uit. De
mensen van de streek werden weer achterdochtig, sloten alles goed af en de buit bleef mager, tenzij in een paar gevallen
waarin het toeval meewilde.
Op aandringen van Note werd er op 28 juli 1901 een grote
slag beraamd bij landbouwer Faes te Vieux-Berquin. Het was
op volle dag dat ze de hofstede bereikten. Vanuit het struikgewas aan de andere kant van de weg zagen ze na enkele tijd
hoe boer en boerin op hun zondags naar buiten kwamen, de
deur sloten en de sleutel onder een platte steen wegborgen.
Pollet kraaide van plezier met deze meevaller. Het kostte ook
geen moeite om het geld te vinden, biljetten en geldstukken,
een hele hoop, in totaal 4500 fr., Note kreeg er 2000 van. Ze
scheidden van elkaar te Merville, dat was het veiligste.
De zaak kreeg echter een ernstig staartje. Note maakte zoveel vertier dat het argwaan wekte. Hij werd aangehouden,
viel door de mand en bekende dat Abel Pollet en hij de diefstal hadden gepleegd. Pollet was er inmiddels op uit getrokken naar Kales en Boulogne en kwam slechts tien dagen later
thuis. De gendarmen wachtten hem op, vonden geen geld
meer op hem – alles was verteerd – en ’s anderendaags al
stond hij voor de onderzoeksrechter te Béthune.
Loochenen hielp in dit geval niet. Abel bekende de diefstal bij
Faes, maar ontkende al de andere waarover men hem ondervroeg. Op 21 september hoorde hij zich tot vier jaar veroordelen door de rechtbank van Hazebrouck. Note kreeg één jaar
voorwaardelijk. Pollet werd naar het gevang van Loos overgebracht. Met de slag keerde de rust in de streek weer.
De bendevorming kreeg daarmee een lelijke deuk. Abel zat
drie jaar en werd wegens goed gedrag voortijdig vrijgelaten.
Bij zijn thuiskomst werd hij door de andere bendeleden uitbundig begroet, de weduwe Fauvart maakte een maaltijd klaar.
Pollet zwoer dat ze hem nooit meer zouden pakken en de bendeleden zwoeren hem trouw. Enkel Note was er niet bij. Hij
was er op zijn eentje op uitgegaan, werd gepakt en moest zijn
jaar voorwaardelijk en drie maanden extra uitzitten.
Reeds op 10 januari werd een eerste slag beraamd aan de
statie te Calonnes a/Leie, wegens te veel gerucht mislukte
het. De week daarop waren ze terug te Calonnes. De 87-jarige
alleenwonende boer Deron werd verplicht de schuilplaats van
zijn geld aan te wijzen, verweerde zich tegen de hem slaande
Evarist, maar werd door Abel met een aldaar hangende sabel
zo erg geslagen dat ze hem voor dood achterlieten. Het geld
werd gevonden tussen het bed en de muur. Deron was echter
niet dood, wel zwaar gewond. Het onderzoek liep op niets uit,
de naam Pollet werd zelfs niet eens vernoemd.
Abel lag intussen overhoop met zijn vrouw Julienne Platteel,
die er zich over beklaagde dat ze niet genoeg geld kreeg. Ze
dreigde hem aan de gendarmen over te dragen. Hij paaide
haar met de vrucht van nieuwe diefstallen.
Canut Vromant
Abel besloot naar Hazebrouck te gaan wonen, waar hij als
smokkelaar nog een zekere faam genoot. Eind maart verhuisde hij. Het zou niet lang duren of hij maakte er kennis met een
zekere Canut Vromant. Het gebeurde via zijn schoonzuster
Angèle Platteel, die gescheiden was van haar man Quaghebeur en met Vromant samenleefde.
Vromant zou een der gevaarlijkste leden van de bende worden. Hij werd geboren te Bavinkhove op 20 juli 1878, leefde
van het smokkelen maar verbond meteen voorgoed zijn lot
aan dit van Abel Pollet, die op het verzoek van Vromant met
zijn gezin bij deze ging inwonen.

Een nieuwe bendeaanwinst was een zekere Dehouck, die
Abel via zijn broer August leerde kennen. Deze deed voor de
eerste keer mee bij een overval te Merville, waar een zekere
juffrouw Appourceau op haar hof overvallen werd en bestolen.
De knecht, die in de paardenstal sliep, sloeg echter alarm,
zodat het viertal Abel en August, Vromant en Dehouck, de
benen moest nemen met een vrij geringe buit.
Pollet verhuisde, op aandringen van zijn vrouw Julienne voor
de zoveelste keer, ditmaal naar het Beluik Claire, een rij van
zeven huisjes, eenzaam gelegen aan de boord van Hazebrouck, richting Belle. In een van de andere huisjes woonde
het gezin Matoret, en het duurde niet lang of Abel had te doen
met de schone 19-jarige dochter Louise. Al de anderen in de
rij meenden dat Abel Pollet zich met smokkelen bezighield, zij
wist spoedig wel beter.
Abel had echter spoedig last met zijn vrouw die jaloers was.
Hij vreesde haar en besloot daarop dat Louise weg moest,
niet te ver evenwel. Hij vond voor haar een plaats als meid in
de herberg ‘A l’air des Champs’, waarvan de baas Constant
Camerlynck nog een paar malen als heler was opgetreden.
Het duurde niet lang of de herberg was het hoofdkwartier van
de bende.
Eens dat geregeld, herbegon het stelen. Abel en Canut gingen dagelijks op stap. Het viel niet mee te Bavinkhove en te
Laventie, waar geen buit werd gevonden, te Moerkerke werd
slechts 23 fr. opgeraapt, vergeefs werd de brandkoffer van de
statie van Laventie aangepakt. Een inbraak in de kerk op de
Strazeele bracht slechts 1,50 fr. op. Het was in deze periode
dat Canut aan Abel voorstelde eens “over de grens te gaan
werken”. Hij kende er een zekere Lapar te Poperinge, een die
blauwde om andere zaken te verbergen.
Camiel Guyard, alias Lapar
Een vijftal mislukte diefstallen deden Pollet een besluit nemen:
hij zou met Lapar kennis gaan maken. Van smokkelaars vernam hij dat de man veel vertoefde in de herberg ‘A la Boule
d’Or’ in de Ieperstraat te Poperinge.
(wordt vervolgd)

Droeg uw (groot)moeder
ook een schortje?
De historie van het schortje
Ik geloof niet dat onze kinderen nog weten wat een schortje is.
Het voornaamste gebruik van oma’s schortje was om haar
jurk te beschermen omdat ze er maar een paar had.
Maar ook omdat het makkelijker was om een schortje te wassen in plaats van een jurk.
Ze gebruikte het schortje ook als pannenlappen om de pannen van de kachel of uit de oven te halen.
Het diende ook om de tranen en vuile neus van de kinderen
af te vegen...
En als ze de eieren uit het kippenhok ging halen, was het
schortje ook heel handig om de eieren te dragen.
Als er visite kwam, konden haar verlegen kinderen onder haar
schortje schuilen.
En als het koud was, kon ze haar armen er indraaien en opwarmen.
Het was ook heel geschikt om de menige zweetdruppeltjes
af te vegen als ze bij het koken over de kachel gebukt stond.
Hout voor de kachel werd ook in het schortje binnengebracht.
Uit de tuin droeg ze allerhande soorten groente naar binnen en als de erwten gedopt waren, gingen de schillen in het
schortje.
In de herfst werd het schortje gebruikt om de appels op te
rapen die onder de bomen lagen.
Als oma onverwachts visite aan zag komen, je stond er van te
kijken hoeveel meubeltjes dat ouwe schortje nog kon stoffen
in een paar seconden.
Als het eten klaar was, ging ze naar buiten en zwaaide met
haar schortje, dan wist iedereen dat het tijd was om binnen
te komen.
Het zal nog lang duren voordat iemand uitgevonden heeft wat,
zoals het schortje, voor zoveel doeleinden kan gebruikt worden! Geef dit door aan je vrienden die het verhaal kennen van
oma’s schortje.
Vergeet niet!! In deze tijd zouden wij er gek van worden te
weten hoeveel bacteriën er in dat schortje zaten.
Nochtans heb ik er nooit wat aan overgehouden, of toch...?
Ja, heel veel liefde!!
ingestuurd door Willy Verthé

Spreuken en gezegden
- Gelukkige mensen hebben vermoedelijk niet altijd het beste
van het beste, maar zij maken er altijd het beste van.
- Liefde begint met een lach, groeit met een kus en eindigt
met een traan.
- Laat het vergankelijke los, zodat de toekomst kan openbloeien.
- Het leven wordt niet in tijd gemeten, maar in adembenemende momenten.
- De herinnering die je later wil hebben, moet je nu maken.
- In deze wereld hebben wij mensen, allemaal dezelfde wensen.
- Weglopen van de waarheid, is weglopen van jezelf.
- Hoe rechtvaardig ze ook zijn, harde woorden bijten altijd.
- Kijk om je heen en je zult zien dat de mooiste dingen gratis
zijn.
- Wie blij is met kleine dingen, kan zich de hele dag verheugen.
JDG
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Huldiging afscheidnemende gewestleider gewest Torhout
ganse lijn. En met enige fierheid mag je dit gebeuren als een
parel op je kroon plaatsen.
De taak van gewestleider is er de laatste jaren niet gemakkelijker op geworden. De gewestelijke zangkeuringen vergen
steeds meer aandacht en de administratieve rompslomp is
enorm toegenomen. Dankzij de steun en hulp van Lena werd
alles toch in goede banen geleid.
Lionel en Lena, mogen wij dan in naam van alle 14 maatschappijen van het gewest vragen om dit waarderingsgeschenk in ontvangst te willen nemen als dank voor alles wat je
in al die jaren voor de liefhebbers van het gewest en A.Vi.Bo.
in het algemeen hebt gedaan.
Nogmaals hartelijk dank namens alle 14 maatschappijen van
het gewest Torhout!
“Norbert, bedankt voor deze huldiging.”

Op de eerste vergadering die werd voorgezeten door de nieuwe gewestleider Dominique Baert, werd er gepaste hulde gebracht aan de afscheidnemende gewestleider Lionel Watteny.
In een vorig artikel werd hierover uitvoerig geschreven, maar
dit neemt niet weg dat Lionel verdiend werd gehuldigd. Eerst
werd hij gehuldigd door het gewestbestuur, dat een geschenk
overhandigde aan Lionel en zijn echtgenote Lena. Daarna
werd er hulde gebracht door de maatschappijen, waarbij Norbert Claeys in hun naam sprak. Daarbij las hij een uitstekende
rede voor. Hierna volgt de tekst:

Heren van het gewestbestuur, geachte dames, collega-bestuursleden, beste Lionel, ieder van ons heeft zich vrijwillig
geëngageerd om zich in te zetten als bestuurslid, onder welke
vorm dan ook, tot welzijn van alle leden van de plaatselijke
vereniging. Heel onze maatschappij is mondiger geworden
en het is dan ook geen toeval dat sommige liefhebbers, om
welke reden dan ook komen klagen, want zij zijn 100% zeker
van hun gelijk. Aan ons om een oplossing te zoeken en ze te
overtuigen van hun (meestal) ongelijk?
Enkelen onder ons hebben in de jaren 60 nog de gewestvergaderingen bijgewoond (op zondagvoormiddag) op de Pereboom te Kortemark, eerst onder Arsène en daarna Gaston, tot
Lionel deze laatste opvolgde.

Liedjes van vroeger...

Jeanette en haar motorrijder
(in alle deftigheid)
1ste couplet
Ik ging eens per moto uit rijden
Een toertje al voor mijn plezier
Zo een reisje kon mij verblijden
Ik dronk hier en daar een glas bier
Daar kwam ik een jong meisje tegen
Ik stopte en ik zei “Jeanette,
dat ware voor mij toch een zegen,
als gij stapt op mijn bicyclet”.
Refrein
Dat stond Jeanetje aan
Zij was daarover voldaan
Zij kwam verheugd en blij
Op de moto nevens mij
Ik gaf haar daar een ferme zoen
Ze zei “ge meugt da niet doen,
niemand heeft mij al ooit gekust,
Sootje, laat mij toch gerust”.
2de couplet
“Jeanetje, ge moet zo niet blozen
Een kusje, dat kan toch geen kwaad
Gij zijt toch ook niet vervrozen
Gij zijt toch ook geen vis zonder graat
Ik zou willen met u verkeren
Ik leef hier zo triestig alleen
En vrijen dat zal ik je leren
Gij hebt ook geen harte van steen”.
3de couplet
Ik ben naar haar woning gereden
en stapte met haar in de kluis
haar ouders die waren tevreden
dat Jeanetje zo vroeg was thuis
Ik werd er daar zeer goed ontvangen
Zij haalden van alles nu uit
Maar ik zei “Mijn grootste verlangen
Is dat Jeanetje wordt mijn bruid!”
4de couplet
Haar vader die sprak “Hewel jongen,
Ja, pak ze maar mee, z’is voor u
Ik heb nog geen ene gedwongen,
of Jeanette is de laatste, nu”
Drie maanden die zijn nu vervlogen
Nu rijd ik met Netje De Clerck,
tevreden en zeer opgetogen
Naar ’t stadhuis en ook naar de kerk!
N.B.: Dit kan ik nog zingen. Ik heb het ooit geleerd aan moeder! Dit is op ’t oud wijsje ‘Drinkt, drinkt, drinkt maar een glas’
van vroeger.
Esther Geleyn

Lionel, uw ontslag als gewestleider is voor velen onder ons als
een verrassing gekomen. Eén troost hebben wij echter met
Dominique Baert, die als gewestsecretaris een goede leerschool doorlopen heeft, en nu als nieuwe gewestleider alles in
goede banen zal leiden.
Dominique, het hele gewest zegt je alle steun toe!!
De taak van gewestleider is zeker niet te onderschatten, hij
dient immers als buffer tussen de maatschappijen enerzijds
en de Raad van Bestuur A.Vi.Bo. anderzijds.
Lionel, als gewestleider van het grootste gewest van A.Vi.Bo.,
met 14 maatschappijen, heb je deze taak 17 jaar naar beste
vermogen uitgeoefend. Bij problemen heb je steeds op een
kordate, maar rechtvaardige en diplomatieke manier opgetreden en geprobeerd de eventuele geschillen in der minne te
regelen, tot welzijn van iedereen.
We zien je echter nog niet weggaan, je blijft immers in ons
midden als voorzitter van KM De Verenigde Vrienden uit Lichtervelde.
In 1999 heb je als hoofdverantwoordelijke van het gewest de
taak op je genomen om samen met een selecte groep en de
Raad van Bestuur A.Vi.Bo. ‘het Kampioenschap van België’
voor te bereiden en te organiseren te Kortemark. Dankzij de
goede voorbereiding, het goede weer, de goede opkomst en
een grote schare medewerkers was het een succes over de

Hoe kan je de geldige
vinkenzang nog aanleren?
Wanneer ik het ‘editoriaal’ lees in ons weekblad (nr. 7), geschreven door onze A.Vi.Bo.-voorzitter die het heeft over de
problemen i.v.m. het aanleren van onze vinkenjongen, wil ik
niet nalaten mijn ervaringen hierover neer te pennen, en dit in
het belang van alle vinkeniers.
Ieder jaar zijn er liefhebbers die met dit probleem geconfronteerd worden en die er bijna de hoop bij verliezen. Je zou voor
minder na alle inspanningen die eraan zijn voorafgegaan.
Dergelijke problemen heb ik in de tien jaar dat ik kweek nog
niet meegemaakt, gelukkig maar. Dichtbij de plaats waar mijn
kweek doorgaat, staat het hele seizoen een vink te zingen die
perfecte zangen heeft, maar niet altijd komen de jongen uit
met deze zangen. Dit komt waarschijnlijk omdat ze gedurende
de aanleerperiode ook andere vinken horen. En toch ben ik
van mening dat het mogelijk moet zijn om de geldige zangen
aan te leren aan gelijk welk vinkenjong.
In 2012 ontmoette ik na de zetting een goede vriend die het
bijna niet meer zag zitten. Drie mannetjes had hij gekweekt en
geen enkele daarvan had zang die eindigde met de suskewiet.
Na enkele ‘gele limonades met schuim erop’ besloot hij om er
een bij mij te brengen.
Na enkele dagen observatie kon ik duidelijk horen dat dit een
rappe vink was, maar dat hij altijd zijn liedje eindigde op ske.
Ik plaatste deze vogel in een groot hok waar er nog een pop in
de ruibak zat die ik in reserve had gehouden voor de kweek.
Hij werd in het schemerduister gezet en mijn leermeester werd
erbij geplaatst. Ik had eens in een artikel gelezen dat dit een
mogelijke oplossing kon zijn. Na een week liet ik deze vogel
wat meer ruimte en ja hoor, reeds 1 kort liedje had deze vink
meegenomen, maar zijn liedje met de ske zong hij nog steeds.
De liefhebber van de vogel besloot ook nog een tweede te
brengen. Deze werd bij een andere vogel gezet, zonder dat
er een popje bij stond. Na drie weken zong deze vogel perfect
twee Vlaamse liedjes. Deze werd ook in het schemerduister
gezet, alleen naar de avond toe zag hij wat meer licht. De
liefhebber kwam deze vogel terughalen en was zeer gelukkig.
Maar met de eerste vogel was het andere koek, hij zong zijn
korte zang, de jesse-wie, maar zijn andere ske-zang wilde hij
maar niet opgeven, van een keikop gesproken! Als dank dat
ik de tweede toch al goede zang had bijgebracht, kreeg ik de
overblijvende vogel en het vierde jong, een pop uit hetzelfde
nest, gratis. En ja, augustus was daar en hij zong nog steeds
goed door, maar wat nu? Daarom besloot ik hem reeds in de
ruibak te plaatsen om het het volgende jaar opnieuw te proberen. Want reeds meerdere keren heb ik oudere liefhebbers
horen zeggen dat juist deze soms wel eens de beste zouden
kunnen zijn.
Begin september zong er bij mij nog één vink, mijn crack Blackie. Die heeft twee liedjes en begint altijd maar in oktober aan
zijn ruiperiode. Daar ik mijn andere vinken wilde beschermen
tegen de zang besloot ik beide vogels, Blackie en die kwekeling, maar op zolder te plaatsen en ze daar te laten ruien.

En dat het stil was na deze zeer mooie rede!
Lionel en Lena, bedankt voor alles en hopelijk is dit geen vaarwel maar zien we elkaar op één of andere gelegenheid nog
terug.
Hierbij enkele foto’s van de huldiging en een blik op de vertegenwoordiging van de vergadering.
Gewestleider, Dominique Baert

Bepaalde dagen zongen ze alsof het nog volop seizoen was.
Toen begon de kwekeling enkele pennen te laten vallen, en
dan? Ja, ik kon het eerst niet geloven, opeens zong deze kwekeling het kortste liedje van Blackie en van zijn ongeldige zang
was er helemaal niets meer te horen. Zou het dan toch gelukt
zijn?
Begin 2013 zat de schrik er nog een beetje in dat hij zijn ongeldige zang opnieuw zou zingen en voor alle zekerheid werd
deze vogel dan ook wat tegengehouden in de nabijheid van
enkele andere vinken. Stilletjes aan begon hij zijn twee liedjes
te zingen en zelfs nam hij er nog een derde bij. Dit was een
duidelijk bewijs dat men veel meer kan bereiken dan men zou
denken. Klein nadeel was dat de vogel niet volledig op drift
kwam. Op vandaag, 1 maart, vliegt deze vogel in de buitenvolière en zingt hij al behoorlijk. Ik ben eens benieuwd wat de
resultaten dit jaar zullen brengen nadat hij volledig op drift is
en naar de reke mag!
Wat zei men indertijd, toen men nog uitheemse mocht verleren, over diegene die het Vlaamse lied niet wilden zingen?
Wachten tot hij begint met de ruiperiode. En dat is niet anders
bij onze kwekelingen. Daarom is het ook zo belangrijk dat niet
alle vogels in je bezit dezelfde zang zingen, want een ander
liedje horen, kan soms wonderen doen. Doch belangrijk is hier
te onthouden dat de zangen niet al te kort mogen zijn.
Wanneer ik alles samenvat, kan ik alleen maar zeggen dat
heel veel geduld ook veel geluk kan opleveren, indien je er
maar in gelooft en niet bij de pakken blijft zitten. Indien het na
enkele weken niet lukt met de ene zang, twijfel niet te lang
om een andere te laten horen en indien mogelijk ook nog wat
zang in september en eventueel nog in oktober.
Dit was dan mijn verhaal over de ervaring die ik heb opgedaan, over hoe het toch nog mogelijk kan zijn het geldige
Vlaamse vinkenlied aan te leren.
Eddy Dejonghe

Familiequiz!
Een gezin is geselecteerd voor een familiequiz: moeder, vader, zoon en opa. Voor ze mogen meedoen, moeten ze nog
aan een test deelnemen.
De quizmaster vraagt aan de moeder: “Wat ziet u bij uw man
het liefst omhoog gaan?”
De moeder zegt: “Zijn salaris”.
“Dat is goed”, zegt de quizmaster.
De volgende vraag is voor de vader: “In welke houding ziet u
uw vrouw het liefst?”
“In de huishouding”, zegt de vader.
“Dat is goed”, zegt de quizmaster.
De volgende vraag is voor de zoon: “Waar hebben de vrouwen
het meeste krulhaar?”
“In Afrika”, zegt de zoon. Ook goed.
Dan kijkt de quizmaster naar de opa, maar die zegt: “Aan mij
moet ge niks vragen, want de vorige drie vragen had ik al
fout...”
ingestuurd door F. Debraeve

maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
derden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtstreeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.
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Voor één keer een paar
grappen over mannen...

Gildeleven

- Waarom zijn de meeste vrouwen slechte chauffeurs?
Omdat de meerderheid van de rijschoolinstructeurs mannen
zijn.

Verslag gewestvergadering van maart 2014
Rond de klok van 9.30 u. opende ook nu de gewestleider dhr.
Vanhauwaert deze vergadering. Bij de opname van de tegenwoordigheid bleken alle acht maatschappijen vertegenwoordigd, waarvoor hartelijk dank!
Enkele dozen vol formulieren wachtten op de diverse afgevaardigden, zodat bij de aanvang al duidelijk was dat de nadruk van deze vergadering op het administratieve vlak lag en
we anders een relatief kalme agenda in het verschiet hadden.
Dhr. Vanhauwaert heette de diverse afgevaardigden welkom
op deze laatste vergadering voor de aanvang van het nieuwe
seizoen en drukte de hoop uit een schitterend vinkenierseizoen te beleven met veel ‘correcte’ zangen, prachtig weer
en een overweldigende opkomst, zonder ‘miserie’.
Over de Algemene Vergadering konden we besluiten dat spijtig genoeg de aanwezigheid vanuit ons gewest opnieuw aan
de heel magere kant was.
De gewestleider wenste eerst en vooral de diverse maatschappijen te bedanken voor het binnenleveren en de manier
van invullen van de groene en/of rode inventarissen.
Het kasverslag: ons gewest kent een lichte bonus in vergelijking met verleden jaar. De voorlopige begroting werd opgesteld en ondertekend door de afgevaardigden.
De inzameling van de lijsten bondslidkaarten gebeurde opnieuw op een vlotte manier. Ook de kalenders en een reglement van inwendige orde werden opgevraagd. Gezien iedere
maatschappij voorafgaandelijk een bericht had gekregen met
de staat van de schuldvordering dienaangaande, werd ook dit
luik vlot afgewerkt.
De gewestzetting: de maatschappij De Vlaamse Blauwbekken
uit Rollegem-Kapelle verzorgt deze prachtige wedstrijd naar
aanleiding van hun jubileumjaar, nl. hun 80-jarig bestaan. De
vooruit bedraagt 300 EUR + de helft van de inleg. De prijzen
zijn per 2/3 tal met daarnaast ook de 25 extra prijzen voor
de ‘blootspelers’. Voor iedereen is er een bloem voorzien! De
inschrijving gaat door in het regulier lokaal de Voerman, het
parcours is de Roeselarestraat, beginnende met het nummer 1 vanaf de gekende zaak Paradijsvogel. Ter gelegenheid
van de jubileumzetting is deze zaak trouwens speciaal vroeg
geopend en zijn er op deze voormiddag speciale acties en
kortingen, precies voor de liefhebbers aanwezig op en langs
het parcours. Iedereen dus van harte welkom op deze zondagvoormiddag in Rollegem-Kapelle!
In analogie met het voorgaande jaar wordt de bijbestelling of
de bestelling voor de tweede ronde verwacht bij de gewestleider tegen 1 mei.
De toekomst van het gewestfeest werd nogmaals besproken
nu de diverse maatschappijen al eens in eigen kring geïnformeerd hadden naar de meningen. Een duidelijke consensus
kwam er niet direct zodat er werd gestemd. Daaruit bleek dat
er slechts twee maatschappijen nog voor het feest in zijn huidige formule waren (en dus zes tegen). We maken dus een
transformatie waarbij we het accent van het gewestfeest naar
de zetting verschuiven. De prachtige bloemen voor de diverse
laureaten zullen dus voorzien worden op de gewestzetting en
daar met de geldprijs worden meegegeven. Wat de eventuele
trofeeën betreft: de laureaten kunnen dan eventueel gehuldigd worden samen met de respectievelijke kampioenen in
eigen kring.
De gewestleider formuleerde daarna het slotwoord. Hij sprak
de hoop uit op veel goed weer, veel volk, geen moeilijkheden
en een goed kweekseizoen (de lijsten van de gecontroleerde
kweek moeten terug binnen in september). Hij riep ook alle
leden van het gewest Menen op om talrijk tegenwoordig te
zijn op het gewestkampioenschap in Rollegem-Kapelle, op
het komende Kampioenschap van West-Vlaanderen en vanzelfsprekend ook op het Kampioenschap van België.
Gewestsecretaris i.o., B. Guillemyn

- Wat is het verschil tussen een man en een kop koffie?
Er is er geen, ze maken je alle twee nerveus.
- Wat is het verschil tussen een man en een kat?
Geen, ze zijn allebei bang van de stofzuiger.
- Hoe noemt men een intelligente, gevoelige en knappe man?
Een homo.
- Wat hebben de wolken en een man gemeen?
Wanneer ze verdwijnen, breekt er een mooie dag aan.
- Wat hebben mannen die een vrijgezellenbar bezoeken gemeen?
Ze zijn allemaal getrouwd.
- Wat is het verschil tussen de hersenen van man en een olijf?
De kleur.
- De ideale maten van een man?
80 - 20 - 42 (80 jaar, 20 miljoen euro op de bankrekening en
42 graden koorts).
- Wat moet een vrouw doen wanneer haar man zigzag door
de tuin rent?
Blijven schieten.
- Mannen zijn het bewijs dat reïncarnatie bestaat.
Het is onmogelijk om zo stom te worden in één leven.
- Waarom hebben mannen o-benen?
Omdat onbelangrijke dingen altijd tussen haakjes staan.
ingestuurd door Frans Debraeve

Erfenis
Een ouder echtpaar vierde hun 60-jarig huwelijksfeest. Ze
hadden nooit kinderen gekregen.
De man vroeg aan zijn vrouw wat ze als geschenk wenste. Ze
wilde een schilderij van hen samen laten maken. Hij zag dat
niet zo zitten, maar goed, als dat nu haar wens was, vooruit
dan maar.
Bij de kunstschilder moesten ze een aantal keer poseren. Het
hoofd van de man was klaar. Het hoofd van de vrouw echter
niet, dus ging zij nog een keer alleen.
De schilder vroeg haar of ze tevreden was met het resultaat.
Nou, zij had nog een wens.
“Wat wilt u dan”, vroeg de schilder. “Kunt u mij afbeelden met
een prachtig gouden halssnoer met bijpassende armband en
oorbellen?”, vroeg de vrouw.
“Uiteraard kan dat”, zei de schilder.
Toen het schilderij klaar was, ging het echtpaar dit samen ophalen. De man bekeek het kunstwerk en was tevreden over
het resultaat.
Toen sprak hij tegen zijn vrouw: “Zo’n ketting heb jij toch helemaal niet?”
“Nee”, zei zijn vrouw, “maar je moet je eens indenken, als we
er niet meer zullen zijn, hoe neven en nichten daarnaar op
zoek zullen gaan!”
ingestuurd door Willy Verthé

Zoekertjes en Advertenties

GEWEST MENEN

!

Rouw / Herstel / Feest

De in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
de betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaanden, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
derden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtstreeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.
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Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.
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De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- MACHELEN, De Dorpszangers, Germaine Van Heuverswijn,
moeder van spelend lid Willy Alluyn.
- WAARSCHOOT, KM De Boomgaardzangers, Robin Van
Den Driessche, kleinzoon van lid André Van Steenbrugghe.
- HULSTE, KM Vreugde in de Zang, erebestuurslid Frans
Devlaminck.
- AVELGEM, De Moedige Zangers, Laurette Preneel, weduwe van Laurent Balcaen, schoonzuster van trouw spelend lid
Eddy Balcaen en echtgenote Rita Carteur.
- MEULEBEKE, KM Niet Rijk Maar Recht, Annie Houtteman,
echtgenote van spelend lid André Vandenberghe.
- MOORSELE, KM De Vlaamse Zangers, mevr. Margriet Vandaele, moeder van Wilfried Messely.
- DEINZE, KM De Durvers, trouw lid Lucien Van Coppernolle,
echtgenoot van lid Monique Mortier.
- ZINGEM, KM De Scheldevink, Fernand D’Heuvaert, vader
van spelend lid Steven D’Heuvaert.
- GEWEST GISTEL, ex-gewestschrijver Fernand Devolder.
- BELLEM, KM De Oost-Vlaamse Zangers, gewezen lid Leon
De Ram, vader van bestuurslid Danny De Ram, schoonvader
van steunend lid Carine Campe.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- AVELGEM, KM De Zingende Vogels, bestuurslid Erik Libbrecht.
- BRAKEL, De Bronvink, bestuurslid en spelend lid Marleen
Pieters.
- EINE-OUDENAARDE, De Lustige Vinkeniers, lokaalhoudster
Peggy Van Overmeeren en gewestleidster Carine Naessens.
- KRUISHOUTEM-NOKERE, De Blauwbekken, trouw spelend
lid Jordi Vanhouteghem; medelokaalhoudster Lucile Van De
Woestyne.
- HANSBEKE, De Vrije Vinkeniers, onze afgevaardigde Cathy
Hauttekeete.
- AVELGEM, De Moedige Zangers, trouw spelend lid Johnny
Vanmarcke.
- SIJSELE, De Sijseelse Botvink, bestuurs- en spelend lid
Dorine Timmerman, echtgenote van bestuurs- en spelend lid
Dirk Dhondt.
- ICHTEGEM, KM De Reigerzangers, Willy Goegebeur, vader van spelend lid Christine Goegebeur en schoonvader van
Marc Bogaert.
- GISTEL, KM De Noordvink, Monique Vanhollebeke, echtgenote van trouw spelend lid Jean-Pierre Seru, moeder van
bestuurslid Jurgen Seru.
- TIELT, KM De Roodborsten, ons nieuw lid John De Smet.
- NAZARETH, KM De Nieuwe Zangers, trouw spelend lid Alex
Velghe, tevens lokaalhouder van De Sterrezangers Eke.
- ZINGEM, KM De Scheldevink, onze gewestleidster Carine
Naessens en ons spelend lid Eddy Hendryckx.
- ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink, Tania Plysier, moeder van Nando Plysier, familie van spelende leden Fernand en
Suzy Coudeville, Ingrid Naert en Jurgen Plysier.
- TORHOUT, De Veldvink, Fernand Verhaeghe, vader van
trouwe sponsor Bart Verhaeghe.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- MACHELEN, De Dorpszangers, Nina, kleinkind van bestuursleden Stefaan Cras en Marie-Hélène Arickx, achterkleinkind van gewezen lokaalhoudster Jacqueline Tack.
- BRAKEL, De Bronvink, Arno, achterkleinkind van spelende
leden André Ceuterick en Yvette Lepère.

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Dame &
heren gewestleiders,
aandacht a.u.b.
Aanvragen en verslagen keuringen
Om een vlotte verwerking van de gegevens aangaande de
gedane of aangevraagde keuringen te waarborgen, wordt
de onderstaande regeling van kracht.
1. Alles met betrekking tot officiële keuringen, zoals aanvragen keuringen in beroep of hoger beroep, dient
gericht te worden aan het privéadres van de voorzitter van de Officiële Zangkeurraad: Marc Vantieghem,
Sparrenlaan 22 te 8553 Otegem.
2. Alles met betrekking tot gewestelijke keuringen, zoals
de uitslag van een keuring of een controleverslag van
de gewestelijke zangcommissie, dient gericht te worden aan het privéadres van de voorzitter van de Officiële Zangkeurraad: Marc Vantieghem, Sparrenlaan
22 te 8553 Otegem.
3. Gelieve voor alle briefwisseling de voorziene formulieren te gebruiken.
De voorzitter van de Officiële Zangkeurraad,
Marc Vantieghem

VERSLAG VERGADERING
RAAD VAN BESTUUR
dd. 12.04.2014
Aanwezig:
- Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
- Dhr. Luc De Schrijver, ondervoorzitter
- Dhr. Marc Vantieghem, bestuurder
- Dhr. Jan Hollevoet, bestuurder
- Dhr. Marnix Moerman, bestuurder
Verontschuldigd:
- Dhr. Rik Tanghe, ondervoorzitter
- Dhr. Noël Devolder, bestuurder

A. WOORD VAN DE VOORZITTER
Het speelseizoen is inmiddels van start gegaan. De voorbije winterperiode die voor vinkeniers veelal een rustperiode is, was voor ons allen een bijzonder druk bezette
en intense werkperiode. Een aantal onder ons nemen nu
even een welverdiende rustpauze. Noël en Rik zijn vandaag dan ook verontschuldigd. Even opladen om er vervolgens weer tegenaan te gaan.
Hopelijk wordt het komende speel- en kweekseizoen een
voltreffer en mogen we op eenieders enthousiaste steun
rekenen bij de grote A.Vi.Bo.-manifestaties die eraan komen.
Enthousiasmeren blijft dan ook de uitdaging die elk bestuurslid op elk niveau dient na te streven.

Editoriaal
Pasen draagt een speelse toon in zich!!
De vasten is voorbij en voor de gelovigen onder ons draagt Pasen een bijzondere boodschap in zich. “Het leven haalt het
namelijk op de dood!”
Daar ik beroepshalve vaak geconfronteerd wordt met de mensen in hun eigen lijdensverhaal, geeft het geloof aan velen
onder hen waarlijk houvast en steun in hun onzekere dagen.
Los van het lijdensverhaal en de verrijzenis, is Pasen onlosmakelijk verbonden met een aantal heidense tradities.
Symbolen van de vruchtbaarheid, als eieren en de paashaas, zijn bovendien commercieel uiterst interessant en gaan vlot
van de hand.
Ik herinner mij dat wij als kleine kinderen op Stille Zaterdag druk in de weer waren om onze ‘klokkenput’ te maken.
Deze put werd onder de vakkundige begeleiding van vader in de tuin gegraven en moest aan een aantal strikte vereisten
voldoen. Vooral de afwerking was van het grootste belang. Wanneer de klokken terugkwamen van Rome en ze de eieren
dropten, moesten deze laatste op een uiterst zacht bedje terechtkomen of er bleef niets van over. Wij waren dan ook druk
in de weer om de bodem en de randen af te werken met hooi.
Wat ik aanvankelijk niet snapte, was dat bij slecht weer de klok erin slaagde de chocolade-eieren in de keuken te
deponeren.
De tijden zijn veranderd en inmiddels zijn een aantal zaken duidelijk geworden.
Dat de tijden veranderd zijn, weet mijn lieve vrouw inmiddels ook.
Of hoe verklaar je de wonderbaarlijke verdwijning van een aantal chocoladefiguren en -eieren?
Enkele jaren geleden moest Katia op paasdag vroeg werken en had zij het lumineuze idee het lekkers te verspreiden in
de huiskamer, op de, op dat ogenblik, koude radiatoren. Toen de verwarming iets later aansloeg, werden de ongetwijfeld
mooie figuren en eieren omgezet in vormeloze, wansmakelijke stolsels op de vloer.
Positief aan het gebeuren was dat de huiskamer bijzonder lekker rook naar chocolade.
Dat de lente onverdroten doorzet, is ook eenieder duidelijk. Pasen is immers het lentefeest bij uitstek. In een aantal
volières wordt reeds gebroed en enkele kwekers hebben reeds jongen.
Ikzelf ben eerder voorzichtig en heb pas sedert één week het nestmateriaal ter beschikking gesteld. De meimaand vind
ik namelijk vroeg genoeg om te beginnen met de kweek.
Je hebt uiteraard niet alles in de hand en de natuur zoekt uiteindelijk zijn eigen weg.
Ik vind het met name een hele uitdaging er voor te zorgen dat zowel de pop als de man rijp zijn om te paren. Al te vaak
hoor ik verhalen over zogenaamde ‘slechte’ eieren omdat in deze gevallen de man nog niet echt op drift is, terwijl de pop
legklaar is. Pijnlijker, ja bijwijlen dramatisch wordt het wanneer de pop niet klaar is en de man zijn drift botviert op
de onfortuinlijke dame.
Vandaar mijn persoonlijke stelregel om de kweek pas aan te vatten in de komende weken.
Vol goede moed heb ik het speelseizoen aangevat. Mijn eerste optreden was in een ijzige, mistige koude niet echt groots
te noemen. Het spookbeeld van voorgaande jaren daagde weer op.
Doch toen ik met de moed der wanhoop ’s anderendaags het strijdtoneel betrad, bleek mijn leermeester, bekomen vanuit
de kweekbroederschap, er een duchtige lap op te geven. Er is wel degelijk licht aan het eind van de tunnel.
De bijzonder gesmaakte prestatie geeft moed en alle zwakke prestaties van voorbije jaren verdwijnen nu reeds in het
niets. Mijn jaar is nu al goed!
Volgens sommigen ben ik wel snel tevreden.
Echter, liever snel tevreden dan nooit tevreden!
Gino Welvaert

Kampioenschap van België 2014
Een mooi verhaal dat iedereen zou moeten kennen!
We hebben allemaal reeds de aangrijpende melodie gehoord,
ter ere van de gesneuvelden, die ons hart beroert en een
traan doet wegpinken.
Kent u het verhaal van het ontstaan van deze melodie? Indien
niet, denk ik dat je verwonderd zult zijn van dit werkelijk gebeurd verhaal.
Het verhaal begint in 1862 tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Terwijl het leger van de Unie van kapitein Robert Elicombe in de buurt was van Harrison’s Landing in Virginia, stond
aan de andere kant van deze smalle landgrens het leger van
de Confederatie. Tijdens de nacht hoorde kapitein Elicombe
het gekreun van een ernstig gewonde soldaat. Niet wetende

De jaargangen van 1946 tot en met 1974 worden afgehaald en gedigitaliseerd door de firma Sercu.
De jaargangen vanaf 1975 scannen we zelf in.
Dank aan Luc, Marc en Noël voor het voorbereidende
werk. De firma CCaps stelde ons twee scanners ter beschikking. Marc kon ondertussen de eerste jaargangen
inscannen.

of het een soldaat van de Unie of van de Confederatie was,
besloot de kapitein ondanks het levensgevaar de gewonde
soldaat te gaan zoeken om hem medische verzorging te bieden. In het onophoudelijk vuur van het gevecht sloop hij tot
bij de gewonde soldaat en bracht hem naar het kamp van het
leger van de Unie.
Wanneer hij uiteindelijk zijn kamp bereikte, ontdekte hij dat het
een vijandelijke soldaat was en dat de soldaat was overleden.
De kapitein ontstak een lantaarn en in de schemering zag hij
het gezicht van de soldaat... het was zijn eigen zoon!
De jongen studeerde muziek in het zuiden toen de oorlog uitbrak. Zonder zijn vader te verwittigen, nam hij dienst in het
leger van de Confederatie.
De volgende ochtend, met een gebroken hart, vroeg de kapitein, ondanks de vijandelijke status van zijn zoon, aan zijn
oversten om hem met militaire eer te begraven. Zijn verzoek
werd uitzonderlijk ingewilligd. De kapitein vroeg of de muziekkapel van het leger de begrafenis mocht begeleiden. Zijn
verzoek werd geweigerd wegens het feit dat zijn zoon een
vijandelijke soldaat was. Maar uit respect voor de vader werd
toch besloten om één muzikant toe te wijzen. De kapitein koos
voor een hoornblazer. Hij vroeg de muzikant een reeks noten
te spelen van een stukje papier dat hij gevonden had in de
jaszak van het uniform van de militair, die zijn zoon was. Zo
ontstond de ingrijpende melodie ‘The Last Post’, die tegenwoordig op iedere militaire begrafenis weerklinkt.

(zie vervolg blz. 5)

(zie vervolg blz. 8)

B. SPOEDIG HERSTEL
We wensen mevr. Carine Naessens, gewestleider van Oudenaarde, een spoedig herstel na de heelkundige ingreep.

C. VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen
en goedgekeurd.

D. KWEEKPROJECT
Er is heel wat werk aan het eindrapport waar Gino vol
enthousiasme aan begonnen is, doch de structuur wordt
stilaan duidelijk.
Rik stelde een voorlopige dagorde voor van het kweekcongres van 15 november.

E. EVOLUTIE DIGITALISERING A.VI.BO.-BLAD
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8900 Ieper
8900 Ieper

1 BONDSKAART PER SPELENDE VOGEL VEREIST.
DE BONDSKAART MOET BIJ DE INSCHRIJVING VOORGELEGD WORDEN.
SPELEN MET VOORGLAS ALTIJD VERPLICHT.
LEG NA HET SEIN “REGELS OP DE GROND” DE REGEL LANGS DE KANT VAN HET PARCOURS.
DE INSCHRIJVINGEN LOPEN TOT EEN KWARTIER VOOR DE AANVANG VAN DE ZETTING, UITZONDERINGEN WORDEN VERMELD IN DE AANKONDIGINGEN.

AALBEKE, KM De Sterrezangers Begin 9 u - 2228
Lok. De Melkerij, Lauwsestr 99 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
40 EUR + 40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - L. bloem
voor iedere aanwezige deelnemer - gr pr Domino - inschr
tot 8.30 u.
AALTER, De Nieuwe Boomgaardzangers Begin 9 u 0158 Lok. Pax, Kerkhofweg 13 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - a bloem 0,75 EUR L. - kamp - kl vogels
400-420 l - natura 100 EUR - gr pr slagerij Marc M.-Aalter inschr tot 8.30 u.
APPELTERRE, De Tabakvink Begin 9 u - 2518
Lok. De Torenspurters, J.B. Van Langenhaeckestr 4 - Inleg
1,50 EUR - vooruit 75 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR
- iedereen bloemst - 5e proefzetting - vogelvoer e.d. Ronny
Van Cleemputte Appelterre-Eichem - inschr tot 8.30 u.
BOEZINGE, KM De IJzervink Begin 9 u - 5092
Lok. De Zwaan, Diksmuidseweg 422 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 75 EUR - pr 3/4 tal - af gewest 0,45 EUR - kon
- kamp - iedereen natura - gr pr verzekeringen Devrieze
Elverdinge, alle bankzaken KBC Boezinge, schilderwerk
Voet - inschr tot 8.30 u.
BRUGGE, De Molenzangers Begin 9 u - 0599
Lok. De Verloren Hoek, Carmersstr 174 - Inleg 1,50 EUR vooruit 35 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - kamp - gr pr
Schuttershof.
DEERLIJK, KM Recht Voor Allen Begin 9 u - 0860
Lok. Schuurke, Ter Donkt 32 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - iedereen naturapr - gr
pr Bekaert, Deblock, Etienne Dhaene - inschr van 7.30 u
tot 8.30 u.
DEINZE (ZEVEREN), KM De Durvers Deinze Begin 9 u 0886 Lok. De Reisduif, Leeuwstr 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp - iedereen
bloemen indien aanwezig - gr pr Martin Van Hoo.
DOOMKERKE, KM De Blauwbekken Begin 9 u - 2995
Lok. De Radio, Bruggestwg 105 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af textiel 0,75 EUR - kl vogels 430-450
l - natura ± 50 EUR - inschr vanaf 8 u.
EDEWALLE-BOSSCHEDEWEGE, KM De Bosvink Begin
9 u - 3252 Lok. Zoeten Inval Edewalle, P.D. Vanhauttestr 17
- Inleg 1,50 EUR - vooruit 100 EUR in 2 r + 1/2 inleg - pr 3/4
tal - af bon 0,75 EUR - 2 fruitmanden - natura ± 50 EUR - gr
pr bakkerij Logghe, Hubert Vandousselaere, bakkerij Lidou,
Versmarkt, Marc Vandenberghe - inschr tot 8.30 u.
EMELGEM (IZEGEM), De Kon. Lustige Zangers Emel
gem Begin 9 u - 1770 Lok. Quicky, Ingelmunstersestr 13
- Inleg 2 EUR - vooruit 75 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 2 EUR
- kamp 1/3 - kl vogels 390-410 l - gr pr frituur/broodjeszaak
De 5-wege, bloemen Stefaan, tuin- en hobbycentrum Filip
Verkindere - inschr tot 8.30 u.
EREMBODEGEM, KM De Hogewegvink Begin 9 u - 0037
Lok. Sporthal Denderdal, Kortestr 14 - Inleg 1,50 EUR vooruit 75 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - 2 bloemst
- supercup 1 (klassement over 7 wedstrijden op zaterdagen)
- gr pr cafétaria Sporthal Denderdal - inschr tot 8.30 u.
EVERGEM, De Rabotzangers Evergem-Rabot Begin 9 u
- 1316 Lok. The Mayfair, Schoonstr 123 - Inleg 1,50 EUR vooruit 25 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR.
GITS, KM De Kasteelvink Begin 9 u - 3145
Lok. Unie-k, De Waaiberg, Koolskampstr 22D - Inleg 1,50
EUR - vooruit 100 EUR - pr 3/4 tal - af bons 0,75 EUR kamp - natura 100 EUR - 1e zetting voor zaterdagkampioenschap met klassement waaraan iedereen kan meedoen - gr
pr verzekeringen Deltour, KBC - inschr tot 8.30 u.
GOTTEM, KM Immer Geduld Wontergem Begin 9 u 4483 Lok. De Vlasbloem, ?str - Inleg 1,50? EUR - vooruit ?
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp voor iedereen
- kl vogels 390-410 l - natura 25 EUR - 1e zetting in een
reeks van 4 voor kleine vogels - iedereen bloemen - gr pr
Affinity - inschr tot 8.40 u.
HARELBEKE, De Moedige Zangers Begin 9 u - 2092
Lok. Den Arend, Deerlijksestwg 32 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR + 25 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - 2 bloemst natura iedereen bloem - gr pr traiteur Chris Mestdag - inschr
tot 8.40 u.
HELKIJN, Les Amis du Pinson Begin 9 u - 1636
Lok. Les Bourleurs, Kerkstr 44 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,60 EUR + gewest - kl vogels
390-410 l - gr pr Roger Dubus - inschr tot 8.30 u.
HEULE, KM De Appelvinkeniers Begin 9 u - 2064
Lok. Vierlinden, Vierlindenstr 3 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 2
x 25 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - fruitmand voor
1e van elke serie - iedereen bloem bij aanwezigheid - gr pr
Marc Carlu - inschr tot 8.30 u.
HOUTHULST, De Vrijbosvink Begin 9 u - 1655
Lok. De Sportkring, Klerkenstr 34 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
60 EUR gr + 30 EUR kl - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - kon
- kamp - natura iedereen vlees + bloemen, ook blootspelers
- enkele prijzen met regelnummer - gr pr lokaalhouders Ivo
en Dorine - inschr van 7 u tot 8.30 u.

9800 DEINZE
8480 ICHTEGEM

De inzenders zijn aansprakelijk voor hun bijdragen - De handschriften worden niet teruggegeven - Naamloze brieven worden geweigerd - de A.Vi.Bo. v.z.w. is niet aansprakelijk
voor reclameteksten - Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing voorbehouden - De redactie houdt zich het recht voor de ingezonden bijdragen te weigeren, in te
korten of te wijzigen (A.Vi.Bo.-statuten, art. 14,28 en reglement Inw. Orde VIII).

SPORTKALENDER A.VI.BO.

ZATERDAG 26 APRIL
VOORMIDDAG

9860 SCHELDEWINDEKE

Ondervoorzitters:
Luc De Schrijver, Kuwaardestraat 16
Rik Tanghe, Mexicostraat 53a

ICHTEGEM, KM De Reigerzangers Begin 9 u - 3420
Lok. De Nieuwe Reiger, Diksmuidebaan 214 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 75 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp
1 - 2 badproducten - kl vogels 395-405 l - gr pr dagbladhandel Sonja Verduyn Ichtegem, slagerij Kris Ichtegem, bakkerij
Kristof Lidou en Lindsey Ichtegem, dierenartsenpraktijk De
Toren Torhout, apotheek Bekaert Ichtegem, Virgival bloemen Karine Sanders Eernegem - inschr tot 8.30 u.
INGELMUNSTER, De Kon. Nieuwe Vinkeniers Begin 9
u - 1222 Lok. The Mixx, Bruggestr 122 - Inleg 1,50 EUR vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,90 EUR - parcours
Trakelweg - inschr tot 8.30 u.
INGOOIGEM, KM De Yvegemse Vinkeniers Begin 9 u 4507 Lok. Nieuw Yvegem, Ingooigemstr 9 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 3 x 30 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR (allen) - 3
bloemst - gr pr gebroeders Sobrie - inschr tot 8.30 u.
IZEGEM, De Kon. Blauwe Koppen Begin 9 u - 1965
Lok. Sportief, Meensestwg 118 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
2 r van 30 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - gr pr Clarks
Deceuninck (Vibol), velo’s Johan, Eclips kranten, L’Aturel
florist, brood en banket Koen Maes-Vancoillie, frituur Den
Ast - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.
KOEKELARE, De Mokkervink Begin 9 u - 1083
Lok. De Koekelaarse Paardemelkerij, Catstr 15 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 50 EUR + 1/2 inleg - pr 3/4 tal - natura 2 flessen wijn op de regels - bloemstuk 1e beide reeksen - gr pr
De Koekelaarse Paardemelkerij - inschr tot 8.25 u.
KORTRIJK, KM Hoop in de Toekomst Begin 9 u - 2441
Lok. De Vlaskapel, Moorseelsestr 34 - Inleg 1,50 EUR vooruit 25 EUR gr + 15 EUR kl - pr 2-tal - af bloem 1 EUR
- gr pr lokaalhouder Robby - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.
KUURNE, De Congozangers Begin 9 u - 1527
Lok. Astrid, ?str 311 - Inleg 1,20 EUR - vooruit 50 EUR + 50
EUR - pr 2-tal - af bloem 0,70 EUR - 2 bekers - iedereen L.
bloemen, aanwezig - 4 fruitmanden - gr pr Patrick en Tania
Duvillier - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.
LAUWE, KM De Eendracht Begin 9 u - 4175
Lok. Astor, Koning Boudewijnstr 133 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp kl vogels
390-410 l - gr pr Astor - inschr tot 8.30 u.
MACHELEN, De Dorpszangers Machelen-Zulte Begin 9
u - 2316 Lok. Jerusalem, Karperstr 10 - Inleg 1,50 EUR vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 5 bloemst
- natura 50 kleine broodjes op de regel - gr pr Michel
Verzelen, wijlen Blanche Meulebroeck.
MEULEBEKE, KM Recht Voor Allen Begin 9 u - 1783
Lok. OC Vondel, Karel Van Manderstr 26 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 60 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kl vogels 375-425 l - natura fles wijn per 5-tal - parcours Oude
Diksmuidse Boterweg - gr pr gemeenteraadslid Rik Priem
- inschr tot 8.30 u.
MOEN, De Vlaamse Zangers Begin 9 u - 0528
Lok. Centrum, Kerkstr 1 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 2 r van 25
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR - 2 bloemst - iedereen
bloemen - gr pr lokaalhouder Christophe - inschr tot 8.30 u.
OOSTKAMP, De Stuivenbergzangers Begin 9 u - 0568
Lok. Tom Dooley, Legeweg 4 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,85 EUR - kamp 1 - gr pr Dirk
Dhondt - inschr tot 8.30 u.
OPHASSELT, De Rapide Vink Begin 9 u - 2547
Lok. De Kat, Brambroek 1 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR
- pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - allen bloem - kl vogels 380400 l - gr pr bestuur Rapide Vink - inschr tot 8.40 u.
POPERINGE, KM Hoop in de Toekomst Begin 9 u - 2811
Lok. Britannia, Ieperstr 151 - Inleg 1 EUR - vooruit 50 EUR
- pr 3/4 tal - af 0,25 EUR - iedere blootspeler naturapr - verrassing voor de eerste - inschr tot 8.30 u.
REKKEM, Zonder Vrees Begin 9 u - 2466
Lok. Louis, Schelpenstr 108 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 60
EUR - pr 3/4 tal - kamp 1 - kl vogels 390-410 l - herdenkingspr Michel Vienne - inschr tot 8.30 u.
ROESELARE, KM De Duikervink Begin 9 u - 2910
Lok. De Pelikaan, Beverse Stwg 195 - Inleg 1,50 EUR vooruit 100 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - talrijke
naturapr - openingszetting - gr pr lokaalhoudster Els + verjaardag voorzitster Marie-Louise - inschr tot 8.40 u.
ROESELARE, KM De Molenzangers Begin 9 u - 2926
Lok. De Voetbalist, Vijfwegenstr 70 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR gr + 15 EUR kl - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR
- natura 45 EUR - gr pr Herman D., Marcel S., Noël V., Noël
S., Jean-Marie D. - inschr tot 8.30 u.
ROLLEGEM-KAPELLE, KM De Vlaamse Blauwbekken
Begin 9 u - 2387 Lok. De Sportwereld, Stationstr 130 - Inleg
1,50 EUR - vooruit 70 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR
- speciaal L. bloemen - wedstrijd zelf op parcours RollegemKapelle - gr pr wijlen André Vandoorne - inschr van 7.45 u
tot 8.30 u.
RONSE, De Hospitaalvink Begin 9 u - 0689
Lok. St.-Pieter, Lorettestr 139 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,87 EUR L. - kon - inschr tot
8.40 u.
SINT-ANDRIES, De Clubzangers Begin 9 u - 0770
Lok. ’t Putje, Gistelsestwg 390 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
35 EUR + vol. inleg - pr 3/4 tal - kamp 1e r - gr pr Jean-Luc
Muys - inschr tot 8.30 u.

Bestuurders:
Marc Vantieghem, Sparrenlaan 22
Jan Hollevoet, Elverdingestraat 33
Noël Devolder, Waterlelielaan 6
Marnix Moerman, Steenovenstraat 21

8553 OTEGEM
8900 IEPER
8520 KUURNE
8520 KUURNE

Woordvoerder A.Vi.Bo. - medewerkend erelid:
Filip Santens, Elsdreef 7
8790 WAREGEM
Erevoorzitter Officiële Zangkeurraad:
Frans Declerck, M. Couckestraat 1 bus 11

8790 WAREGEM

Voorzitter Bondsraad - medewerkend erelid:
Noël Declercq, Weidestraat 394
8310 ASSEBROEK

SINT-ELOOIS-VIJVE, KM De Statiezangers Begin 9 u 3011 Lok. ’t Kroontje, ?str - Inleg 1,50 EUR - vooruit 60 EUR
- pr 1/3 + 1/3 tal - af bloem 0,75 EUR - 1e zetting van 4 voor
kl vogels 390-410 l - gr pr Delhaize - inschr tot 8.40 u.
SINT-MARTENS-LIERDE, De Sint-Martinusvink Begin
8.30 u - 0416 Lok. De Kartuizer, Kartuizerstr 1 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - kon
1 - kamp 1 - inschr tot 8.10 u.
TIELT, KM De Roodborsten Begin 9 u - 3185
Lok. Textielhuis, Ieperstr - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25 EUR
+ 25 EUR + 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,90 EUR - 3
bloemst - natura appels - gr pr Textielhuis - inschr tot 8.40 u.
TORHOUT, De Veldvink Begin 9 u - 3472
Lok. ’t Paviljoen, Pastoriestr 7 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - kl vogels 435-445 l - gr pr biermarkt
Verhelle, rouwcentrum Decombele - inschr tot 8.30 u.
VEURNE, KM De Paradijsvogel Begin 9 u - 3440
Lok. Central, Zuidburgweg 124 - Inleg 1 EUR - vooruit 50
EUR + inleg - pr 2/3 tal - kamp 1 - kl vogels 390-410 l - gr pr
garage Hancke Cars - inschr tot 8.30 u.
WAREGEM, De Molenzangers Begin 9 u - 3564
Lok. De Oude Molen, St.-Streuvelsstr 78 - Inleg 1,50 EUR vooruit 50 EUR - pr 2 x 1/3 tal - af bloem 1 EUR - iedereen
bloemst - gr pr frituur Nieuwenhove, bakker Francis, dagbl.
Ninovietje - inschr van 7.30 u tot 8.40 u.
WINGENE, KM De Sint-Jansvink Begin 9 u - 4088
Lok. Vierwegen, Balgerhoekstr 63 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 2/3 tal - af handdoek 0,75 EUR - 1e rit zaterdagkamp - 1 vleespakketje - kl vogels 390-420 l - natura
75 EUR (10 boerkes salami, 10 droge ringworsten, 5 kleine
broodjes, 12 kleine conserven) - gr pr Pinocchio Zwevezele,
Bram Debackere, Christof Wambeke, Billiet Zwevezele,
Weyts Zwevezele - inschr tot 8.30 u.
WORTEGEM-PETEGEM, KM De Bosvink Begin 9 u
- 3605 Lok. Tempo, Waregemseweg 1 - Inleg 1,50 EUR vooruit 50 EUR - pr 2 x 1/3 tal - af bloem 1 EUR - kamp 1 ZK
- natura iedereen bloemen - E.P. Bosvinkvrienden - inschr
tot 8.30 u.
WOUMEN, KM De Blanckaertvink Begin 9 u - 1120
Lok. Rooneplezier, Ieperstwg 88 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
43,50 EUR + 31,50 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR natura 15,50 EUR, iedereen naturaprijs - gr pr Patrik Syoen,
Rudi Jacques.
ZONNEBEKE, KM De Grensvink Begin 9 u - 3725
Lok. The Corner, Langemarkstr 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp - gr pr Carlos
Pype - inschr tot 8.30 u.
ZULTE, De Botvink 2000 Begin 9 u - 4224
Lok. Leiezicht, Staatsbaan 280 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - iedereen bloemstuk - iedereen naturapr - gr pr trappen Smet Zulte - inschr
tot 8.30 u.
ZWEVEGEM, De Kon. Rechtzinnige Tekenaars Begin 9 u
- 0946 Lok. ’t Boldershof, Harelbekestr 25 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 30 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - inschr
tot 8.25 u.
ZWEVEZELE, KM De Dappere Zangers Begin 9 u - 4015
Lok. Zeswege, Zeswegestr 55 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
75 EUR - pr 2/3 tal - af bons 0,75 EUR - 1 bloemstuk - kl
vogels 390-410 l - natura 30 EUR - gr pr Rudi Lanckriet, Filip
Schatteman, ING - inschr tot 8.30 u.

NAMIDDAG
GELUVELD, KM De Blauwbekken Begin 16 u - 3696
Lok. Voetbalkantine BS Geluveld, Kasteelstr 8A - Inleg 1,50
EUR - vooruit 75 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - iedereen bloemen - gr pr SP.a. Jozef Bryon en Willy - inschr
tot 15.30 u.
HOUTHULST, KM De Woudzangers Begin 16 u - 1684
Lok. Sint-Kristoffel, Vijverstr 72 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR + 15 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - kl vogels 430-450 l - natura 80 EUR - er wordt een klassement
gemaakt over de 3 ritten - natura voor blootspelers + een
naturaprijs boven het uitgeloot getal - voor de eerste 3 in
het eindklassement een vinkenkooi of schuilhokje - 1e gr pr
Joeri Vandamme - inschr tot 15.30 u.
LENDELEDE, De Kon. Verenigde Liefhebbers Begin 17
u - 1815 Lok. Steuren Ambacht, Steuren Ambacht 2A - Inleg
1,50 EUR - vooruit 25 EUR + 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem
1 EUR - natura 50 EUR - iedereen een L. bloem - gr pr Andy
en Tik - inschr tot 16.30 u.
MEULEBEKE, KM Recht Voor Allen Begin 17 u - 1785
Lok. O.C. Vondel, Karel Van Mandelstr 26 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 3 x 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 1e
avondkamp - natura 250 EUR - parcours Oude Diksmuidse
Boterweg - per inschrijving 2 kippenbillen bij de prijsdeling gr pr gemeenteraadslid Rik Priem - inschr tot 16.30 u.
OUWEGEM, KM De Vrije Bosvink Begin 16 u - 2710
Lok. Voetbalkantine VC Ouwegem, Heirentstr ZN - Inleg 2
EUR - vooruit 100 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - natura
ieder bloemen - ieder naturaprijs (± 300 gr breydelspek) +
talrijke waardevolle prijzen op regel, o.a. 3 vinkenkooien, 2
schuilhokjes, 3 biermanden en 3 fruitmanden - gr pr t.v.v.
MVC De Welkom Ouwegem - inschr tot 15.30 u.

ZONDAG 27 APRIL
1e RIT
VOORMIDDAG
AALTER, De Nieuwe Boomgaardzangers Begin 9 u 0160 Lok. Plezanten, Veldstr 8 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 2
r van 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR L. - natura 50
EUR - gr pr café Rialto bij Emiel - inschr tot 8.30 u.
AARSELE, KM Verheugd in de Zang Begin 9 u - 3162
Lok. ’t Dorpshuis, Aarsele Dorp 21 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,90 EUR L. - kamp 1e r - 10
naturaprijzen - iedereen bloemen - gr pr Dirk Peck, Elanco
Aarsele, Miguel Vandendriessche - inschr tot 8.30 u.

AARTRIJKE, KM Recht Voor Allen Begin 9 u - 3243
Lok. Aster, Brugsestr 33 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75 EUR
- pr 3/4 tal - kon 1e r - kamp 1e r - gr pr apoth. Devos en
vloeren Chris Decock - inschr tot 8.30 u.
ADEGEM, Ons Genoegen Begin 9 u - 1945
Lok. De Spaander, Spanjaardshoekstr 48 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 50 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp
1e - natura 12,50 EUR - gr pr lokaalhoudster Arlette - inschr
tot 8.40 u.
ANZEGEM, De Dorpszangers Begin 9 u - 4143
Lok. De Speldoorn, Heirweg - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75
EUR in 3 r - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - 6 bloemst - gr pr 1
K gewest - inschr tot 8.30 u.
APPELTERRE, De Tabakvink Begin 9 u - 2519
Lok. De Torenspurters, JB Van Langenhaeckestr 4 - Inleg
1,50 EUR - vooruit 75 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR
- kon 1e r - iedereen bloemst - gr pr Buro Center, Van Der
Bracht Voorde - inschr tot 8.30 u.
ARDOOIE, KM De Lustige Zangers Begin 9 u - 4364
Lok. De Mythe, Stationsstr 207 - Inleg 2 EUR - vooruit 50
EUR in 2 r - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR L. - gr pr tearoom
Mango, burgemeester Karlos Callens.
ASSEBROEK, KM De Oeverzangers Begin 9 u - 0841
Lok. Wegwijzer, Astridlaan 277 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
35 EUR - pr 3/4 tal - af bonnetjes 1 EUR - kamp 1e r - gr pr
Werner Hochepied - inschr tot 8.30 u.
BEERNEM, De Snauwhoekzangers Begin 9 u - 0639
Lok. St.-Lucas, Parkstr 6 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25 EUR
+ 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - kamp 1e r - natura
op de regel - gr pr garage Jacques Philips, bank Argenta
Dirk Van Renterghem - inschr tot 8.25 u.
BELLEGEM, De Cristalzangers Begin 9 u - 2534
Lok. De Smisse, Bellegemsestr 62 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
75 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - iedereen bloem - 1
verrassingsmand - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.
BELLEM, KM De Oost-Vlaamse Zangers Begin 9 u - 0076
Lok. ’t Karrewiel, Bellemdorpweg 34 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
2 r van 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kon - kamp
- natura 50 EUR (20 broden + 15 droge worsten op de regels)
- gr pr M. De Vulder, Y. Van Hulle, R. Grammens, C. Campe.
BEVERE-OUDENAARDE, KM De Vriendschapsvink
Begin 9 u - 2691 Lok. Voetbalplein, Doornikse Heerweg
12A - Inleg 2 EUR - vooruit 50 EUR + 30 EUR - pr 2/3 tal - af
bloem 1 EUR - kamp - iedereen bloemen - gr pr Campina,
Jo De Schamp, Marc Van Lancker - inschr tot 8.40 u.
BEVEREN-LEIE, KM De Vlaamse Leiezangers Begin 9
u - 0814 Lok. Den Dries, Beveren-Dries 28 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 3 r van 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - kon
- kamp - iedereen bloemen - gr pr verzekeringen Duvaco,
Julien Devos - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.
BISSEGEM, KM De Takkeling Begin 9 u - 2110
Lok. Koningshof, Plaats 7 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25 EUR
+ 25 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - iedereen bloemen indien aanwezig - gr pr Koningshof - inschr tot 8.30 u.
BORCHTLOMBEEK, De Bareelvink Roosdaal Begin 9 u 1024 Lok. ’t Lof, Kerkstr 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR
- pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp 1 - inschr tot 8.20 u.
BRAKEL, De Bronvink Begin 9.30 u - 0488
Lok. Watermolen, Watermolenstr 70 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,50 EUR L. - kon 1e +
koningin - iedereen natura - inschr tot 9.10 u.
BRAKEL, De Zwalmzangers Begin 9 u - 0572
Lok. Don Paco, Stationsstr 77 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
15 EUR - pr 3/4 tal - kamp 1e r - 1 beker - inschr tot 8.40 u.
DEFTINGE, KM De Moedige Zangers Begin 9 u - 0628
Lok. Vera De Poorter, Kouterstr 14 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
43,50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,50 EUR - kon 1 - ± 20
bloemst - inschr tot 8.40 u.
DEINZE, De Klokkezangers Begin 9 u - 0929
Lok. Handelshuis, Oude Brugsepoort 121 - Inleg 1,50 EUR vooruit 60 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kon - kamp
- natura 75 EUR - gr pr Bart Van Thuyne, Rutger De Reu en
kapsalon Evy - inschr tot 8.40 u.
DENDERHOUTEM, De Meivink Begin 9 u - 1005
Lok. Rialto, Terlinden 4 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR pr 1/2 tal - kamp 1e r - 2 bloemst - gr pr Danny en Christina
- inschr tot 8.40 u.
DENTERGEM, De Kon. Lindezangers Begin 9 u - 3663
Lok. Bizarre, Dreve 1 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25 EUR + 25
EUR + 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura 25
EUR - gr pr bouwwerken Paul De Coninck en zoon, keurslagerij Robby en Angelique - inschr tot 8.30 u.
DOOMKERKE, KM De Blauwbekken Begin 9 u - 2996
Lok. De Radio, Bruggestwg 105 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
35 EUR - pr 3/4 tal - af textiel 0,75 EUR - kamp 1e r - natura
± 35 EUR - inschr vanaf 8 u.
EERNEGEM, KM De Vrijgezellen Begin 9 u - 1431
Lok. De Buuzestove, Stationstr 174 - Inleg 1 EUR - vooruit 100 EUR + inleg - pr 3/4 tal in 2 r - kamp 1e r - gr pr
alle timmerwerken Johan Inghelbrecht, SD Motors Stefaan
Dewanckele, dr. Nele De Groote Torhout - inschr van 7.15
u tot 8.30 u.
EERNEGEM, KM Recht en Eerlijk Begin 9 u - 1458
Lok. Voetbalkantine, Achterstr 3 - Inleg 1 EUR - vooruit 100
EUR + volledige inleg in 2 r - pr 3/4 tal - kamp 1 - gr pr verzekeringen KBC, Johan De Smedt en schrijnwerkerij Geert
Vandewaeter - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.
EKSAARDE, De Kasteelvink Begin 9 u - 1263
Lok. Sportlokaal, Eksaarde-Dorp 120 - Inleg 1,50 EUR - gratis 35 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR L. - kon - kamp
- inschr tot 8.30 u.
EMELGEM, De Kon. Sint-Jansvrienden Izegem Begin 9
u - 0420 Lok. De Wagenmakerij, Tinnenpotstr 37 - Inleg 2
EUR - vooruit 100 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1,50 EUR kon 1 - kamp 1 - gr pr sanitair Geert D’hondt Ingelmunster
- inschr tot 8.30 u.
EREMBODEGEM, KM De Hogewegvink Begin 9 u - 0038
Lok. sporthal Denderdal, Kortestr 14 - Inleg 1,50 EUR vooruit 75 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - kamp 1e
r - inschr tot 8.30 u.
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ERPE (ERPE-MERE), De Dorpzanger Erpe Begin 9 u 4147 Lok. Fonteintje, Boskouterstr 21 - Inleg 1,50 EUR vooruit-gratis 40 EUR + 25 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75
EUR - kamp 1e - 2 bloemst - inschr tot 8.30 u.
EVERGEM, De Rabotzangers Evergem-Rabot Begin 9 u
- 1317 Lok. The Mayfair, Schoonstr 123 - Inleg 1,50 EUR vooruit 25 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - kon - kamp.
GELUWE, KM Jong Maar Moedig Begin 9 u - 2024
Lok. Berkenhof, Kloosterstr 9 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 85
EUR + 40 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR L. - kon sch.
- zondagkamp - gewestkamp - natura ± 50 EUR - gr pr vogelhandel Dirk Beernaert - inschr tot 8.30 u.
GISTEL, KM De Noordvink Begin 9 u - 1453
Lok. Kraeyenhof, Kerkstr 21 - Inleg 1 EUR - vooruit 50 EUR
- pr 3/4 tal - af bloem 0,50 EUR - kamp 1e r - iedereen L.
bloemen - gr pr schepen Gilbert Beirens - inschr tot 8.30 u.
HANSBEKE-MERENDREE, De Vrije Vinkeniers Hans
beke Begin 9 u - 0251 Lok. Het Verdronken Eiland,
Merendreedorp 20 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 30 EUR - pr
3/4 tal - af bloem 0,75 EUR L. - kon.
HARELBEKE, KM Jong Maar Moedig Begin 9 u - 2227
Lok. Molenhuis, Overleiestr 137 - Inleg 1,70 EUR - vooruit
50 EUR 1e r (1/2 + 0,75 van de inleg per vogel) + 10 prijzen
van 2,50 EUR 2e r - pr ? tal - af bloem 0,95 EUR - gr pr burgemeester Alain Top - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.
HEIST-AAN-ZEE, KM De Strand- en Duinzangers
Knokke-Heist Begin 9 u - 2049 Lok. De Meerpaal,
Pannenstr 113 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25 EUR - pr 2/3 tal
- af bloem 0,75 EUR - 1e rit - gr pr penningmeester Gerarda
Van Brussel - inschr van 8.15 u tot 8.40 u.
HERDERSEM, KM Het Lustig Vinkje Begin 9 u - 4289
Lok. ’t Korfken, Grote Baan 50 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - kamp 1 - 2 bloemst - gr
pr Meert Erpe-Mere - inschr tot 8.30 u.
HEULE, KM De Appelvinkeniers Begin 9 u - 2066
Lok. Vierlinden, Vierlindenstr 3 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
37 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - fruitmand voor
de eerste - iedereen bloem bij aanwezigheid - gr pr Benny
Laevens - inschr tot 8.30 u.
HOOGLEDE, KM De Vlaamse Zangers Begin 9 u - 3316
Lok. De Gouden Leeuw, Hogestr 22 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 70 EUR + 35 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - 2
bloemst - natura 25 EUR - gr pr optiek Vanneste HoogledeIzegem - inschr tot 8.30 u.
HOOGSTADE (ALVERINGEM), KM De Eikvink Hoogstade
Begin 9 u - 3449 Lok. ’t Ateljeetje, Kerkstr 6B - Inleg 1 EUR
- vooruit 50 EUR + inleg - pr 2/3 tal - gr pr bank Crelan Lo en
Roesbrugge - inschr tot 8.30 u.
HOUTHULST, De Sint-Omerzangers Begin 9 u - 1707
Lok. De Boskant, Poelkapellestr 19c - Inleg 1,50 EUR vooruit 70 EUR + 30 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR
- kamp 1e r - natura 20 prijzen op regelnummer voor blootspelers - gr pr Fintro, Het Koffiehuis Claudine, Jan Berten,
Joinvest - inschr van 7 u tot 8.30 u.
ICHTEGEM, KM De Boomgaardvink Begin 9 u - 3336
Lok. Germinal, Engelstr 23 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75
EUR + volledige inleg - pr 3/4 tal - kamp 1 - 2 bloemst - gr
pr m.m.v. burgemeester Karl Bonny en schepen van sport
Ichtegem Koen Pattyn - inschr tot 8.30 u.
INGELMUNSTER, De Kon. Moedige Durvers Begin 9 u 1843 Lok. De Wante, Gentstr - Inleg 1,50 EUR - vooruit 30
EUR + 30 EUR - pr 2 reeksen - af bloem 0,75 EUR - gr pr
Ivan Declercq, Linda Impens - inschr tot 8.30 u.
JABBEKE, KM De Jonge Vinkeniers Begin 9 u - 1391
Lok. Beukenhof, Gistelstwg 342 - Inleg 1 EUR - vooruit 50
EUR + volledige inleg - pr 3/4 tal - kamp 1e r - natura 12,50
EUR - gr pr garage Traen Jabbeke.
KANEGEM, De Jonge Zangers Begin 9 u - 3055
Lok. Kalkoven, Kanegemstr 156 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR - kamp 1e r - 1
bloemst - natura 25 EUR - gr pr Geert Devlieger, Chantal
Pattyn - inschr tot 8.40 u.
KNESSELARE, De Dappere Zangers Begin 9 u - 0154
Lok. In de boltent, Urselseweg 112 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 5 bloemst - iedereen natura - iedereen bloemen - 25e gr pr Marnix en
Francky De Muynck - 30e gr pr Christiaan Lataire - 16e gr pr
Francky Van Mullem.
KOOLSKAMP, KM De Meizangers Begin 9 u - 0436
Lok. Den Uil, Padderijstr 4 - Inleg 2 EUR - vooruit 50 EUR pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - 2 bloemst - natura + iedereen
bloem - gr pr Axa Koolskamp, computers Vercom Ardooie,
kinderopvang Pimboli Koolskamp, café Mango Rumbeke inschr tot 8.30 u.
KORTEMARK, De Bogaardvink Begin 9 u - 3394
Lok. Breugel, Handzamestr 67 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
40 EUR + 20 EUR - pr 3/4 tal - af punten 0,75 EUR - gr pr
Breugel Socon - inschr tot 8.30 u.
KRUISHOUTEM-NOKERE, De Blauwbekken Begin 9 u 2270 Lok. Het Handelshuis, Nokeredorpstr 45 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kon kamp - iedereen bloemen - natura 70 EUR + 20 eerste blootspelers + extra prijs per aanwezig lid van De Blauwbekken
- gr pr Vama Waregem.
KUURNE, De Molenzangers Begin 9 u - 2276
Lok. Het Katje, Brugsestwg 100 - Inleg 1,20 EUR - vooruit
50 EUR + 50 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,60 EUR L. - iedereen bloemen bij aanwezigheid - vanaf 5e prijs per 10-tal
spec. prijs (vlees) - gr pr meubelen Astrid - inschr van 7.30
u tot 8.30 u.
LAUWE, KM De Eendracht Begin 9 u - 4169
Lok. Astoria, Hospitaalstr 67 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - 1e verbondszetting
- gr pr Ce Electro en Bouwpunt Roussel - inschr tot 8.30 u.
LEMBEKE, KM De Kasteelzangers Begin 9 u - 1175
Lok. Kingston, Lembeke-Dorp 33 - Inleg 2 EUR - vooruit 15
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - kamp - inschr tot 8.40 u.
LENDELEDE, De Kon. Lustige Zangers Sint-Katharina
Begin 9 u - 1833 Lok. de Langemunte, Winkelsestr 104 Inleg 1,50 EUR - vooruit 2 s van 35 EUR - pr 3/4 tal - af
bloem 1 EUR - gr pr Spar Sentemart, bloemen Omniflor,
kip-aan-’t spit Pascal - inschr tot 8.30 u.
LIEDEKERKE, KM De Verenigde Vinkeniers Begin 9 u
- 0975 Lok. Terminus, Schelfhoutstr 251 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 100 EUR in 3 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR
- kamp 1 - 6 bloempotten - 1 trofee - gr pr Johnny Van
Droogenbroeck - inschr tot 8.30 u.
LOTENHULLE, KM De Lentezanger Begin 9 u - 0063
Lok. Transport, Heirstr 22 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR
in 2 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 2 bloemst - natura
30 EUR - L. bloemen aan alle deelnemers - gr pr vloeren en
faiences Nico De Meyer - inschr tot 8.30 u.
LOVENDEGEM, KM De Bosvink Begin 9 u - 1231
Lok. St.-Elooi, Eeksken 63 - Inleg 1,50 EUR - gratis 20 EUR
- pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - kon - kamp - gr pr Willy Van
Nieuwenhuyze - inschr tot 8.30 u.
LOVENDEGEM, KM De Krügerzangers Begin 9 u - 1306
Lok. Family, Kasteeldreef 14 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - kon - kamp - natura
10 EUR - gr pr bestuur - inschr tot 8.30 u.

MAARKE-KERKEM, KM De Boomgaardvink Begin 9 u 0432 Lok. ’t Hof Wijmenier, Wijmierstr 20 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 60 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1,50 EUR - kamp 1e
r - zondagkamp 1e r - 9 planten - iedereen natura - inschr
tot 8.30 u.
MALDEGEM-KLEIT, De Bezemzangers Kleit Begin 9 u 1964 Lok. Salastraete, Urselweg 47 - Inleg 1,50 EUR - gratis
2 x 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp - 15
naturaprijzen - gr pr haarkapster Ilse Baute.
MARIA-AALTER, De Sparhoekzangers Begin 9 u - 0260
Lok. ’t Hoekske, Wingenestr 55 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR L. - kamp - natura 25 EUR iedereen bloemen - gr pr VDK Peter Versluys, Aveve Suskewiet
Lataire en groenten en fruit Thierry - inschr tot 8.30 u.
MARIALOOP-TIELT, De Roodborsten Marialoop Begin 9
u - 3193 Lok. Belle Vue, Wakkenstwg 32 Tielt - Inleg 1,50
EUR - vooruit 35 EUR + 35 EUR + 35 EUR - pr 3/4 tal - af
bonnetje 0,90 EUR - kamp 1e r - natura 50 flessen Augustijn
van 0,75 l - gr pr Palmer Duyck, Koen en Ann Verkinderen,
sympathisanten, Vincke.
MARKE, KM De Leiezangers Begin 9 u - 2263
Lok. Schuttershof, Markekerkstr 24 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 40 EUR + 40 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR L. - gr
pr dagbladen + lotto Deborah († Freddy) Vandebrouck - inschr tot 8.30 u.
MELLE, Klein Maar Moedig Begin 9 u - 1315
Lok. G.O.C., Geraardsbergsestwg 94 - Inleg 1,50 EUR vooruit 2 x 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kon - 2
bloemst - natura iedereen bloemen à 1,25 EUR - gr pr Eric
en Marguerite - inschr tot 8.35 u.
MENEN, KM De Vrije Vinkeniers Begin 9 u - 2449
Lok. De Witte Zwaan, Generaal Lemanstr 16 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 31 EUR + 31 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75
EUR - kon - natura 50 EUR - gr pr ACLVB - inschr tot 8.30 u.
MERELBEKE, KM De Kuiëlzangers Begin 9 u - 1272
Lok. De Vriendenkring, Hundelgemsestwg 764 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 25 EUR + 25 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75
EUR - 2 bloemst - iedereen bloemen en natura - gr pr wijnhuis Bollaert - inschr tot 8.25 u.
MERKEM, De Molenzangers Begin 9 u - 1367
Lok. De Stenen Molen, Ieperstwg 7 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 70 EUR + 40 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - 2
bloemst - gr pr Kris Verslype, PD, frituur De Kippe, groenten
en fruit Loncke, Fortis - inschr tot 8.30 u.
MEULBEKE, KM Niet Rijk Maar Recht Begin 9 u - 1855
Lok. De Gouden Leeuw, Oostrozebekestr 79 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 30 EUR + 30 EUR + 30 EUR - pr 3/4 tal parcours Bosterhoutstraat (kan gewijzigd worden) - inschr
tot 8.30 u.
MEULEBEKE, KM Recht Voor Allen Begin 9 u - 1782
Lok. OC Vondel, Karel Van Manderstr - Inleg 1,50 EUR vooruit 3 x 20 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura
50 EUR - parcours Oude Diksmuidse Boterweg - gr pr gemeenteraadslid Rik Priem - inschr tot 8.30 u.
MOORSELE, KM De Vlaamse Zangers Begin 9 u - 2400
Lok. De Kroone, St.-Maartenspl. 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
75 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR L. - inschr tot 8.30 u.
MOORSLEDE, De Sint-Godelievevink Begin 9 u - 3876
Lok. De Koekuit, Gentsestr 95 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
75 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - kon - kamp - gr
pr Christof Constandt + voorzitter Eric Vanhee - inschr tot
8.30 u.
NAZARETH, KM De Nieuwe Zangers Begin 9 u - 1210
Lok. De Haan, Vossenholstr 5c - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp KA - natura 25
EUR - iedereen bloemen- inschr tot 8.30 u.
NEDERENAME, KM De Boomgaardvinken Begin 9 u
- 2673 Lok. Paviljoen, Oudstrijdersstr 68 - Inleg 2 EUR vooruit 50 EUR - pr 1/2 tal - af bloem 1 EUR - kamp 1 - L.
bloemst - iedereen bloemen bij aanwezigheid - gr pr oprit en
terrassen Reynaert - inschr tot 8.30 u.
NEDERZWALM, De Zwalmvink Begin 9 u - 2740
Lok. De Patrijs, Neerstr 1 - Inleg 2 EUR - vooruit 40 EUR - pr
3/4 tal - af bloem 1 EUR - kamp 1e r - L. bloemst - natura
voor iedereen aanwezig - gr pr De Raeve en Cansse-Lynel
- inschr tot 8.30 u.
OEDELEM, KM De Blauwbek Begin 9 u - 0748
Lok. De Akkerbolders, Sportstr 1 - Inleg 1,50 EUR - gratis 50
EUR - pr 2/3 tal in 2 s - af bloem 0,85 EUR - kamp 1e - gr pr
Rik Huysseune - inschr tot 8.30 u.
OESELGEM, KM De Nieuwe Brugzangers Begin 9 u 3931 Lok. De Vierschaar, Staatsbaan 2 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 2 x 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp
- gewestkamp - bloemen voor iedereen bij aanwezigheid - gr
pr bed en breakfast De Zoete Kers.
OOSTKAMP, De Roodborstjes Begin 9 u - 0342
Lok. Arentsplein, Majoorwoodstr 19 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp 1e r - gr
pr café Arentsplein - inschr tot 8.40 u.
OOSTNIEUWKERKE, KM De Breydelzonen Begin 9 u 2381 Lok. De Reisduif, Colliemolenstr 25 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 75 EUR + 15 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR
- kon - kamp - gr pr Rockwool - inschr tot 8.30 u.
OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden Begin 9 u
- 3053 Lok. Vrij Polen, Hoogstr 39 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
20 EUR + 30 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - kon 1 kamp 1 - 2 bloemst - gr pr Judith en Eddy - inschr tot 8.30 u.
OPHASSELT, De Rapide Vink Begin 9 u - 2548
Lok. De Kat, Brambroek 1 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 125
EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - kamp 1e r - allen bloem
- gr pr garage Pascal De Sterck St.L.-Esse, Centea Lieven
Blaton Ophasselt, bloemen Faingnaert Lierde, interieur
Vunck Geraardsbergen - inschr tot 8.30 u.
OUTER, De Lebeekse Vink Begin 9 u - 2355
Lok. De Spits, Kerkstr 73 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 62,50
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - kamp 1 - ieder bloemst natura 25 EUR - gr pr De Spits - inschr tot 8.10 u.
OUWEGEM, KM De Vrije Bosvink Begin 9 u - 2711
Lok. De Welkom, Ouwegemsestwg 123 - Inleg 2 EUR vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - iedereen
bloemen en iedereen naturaprijs - inschr tot 8.30 u.
PARIKE, De Bergzangers Begin 9 u - 0688
Lok. Hozenhoek, Hollebeekstr 76 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
10 EUR - pr 3/4 tal - kon 1e r - inschr tot 8.40 u.
PITTEM, KM Niet Rijk Maar Recht Begin 9 u - 4398
Lok. De Sporthal, Egemstr 47 - Inleg 2 EUR - vooruit 37
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - kon - kamp - natura
20 EUR - gr pr Ide Automotive, bakkerij Hendryckx, bakkerij
Hoorne, bakkerij Spriet, Lucrese Wingene, bakkerij Martine,
foto- en videoateljee Roygens, Debever Egem - inschr tot
8.30 u.
POEKE, KM De Paradijsvogels Begin 9 u - 0133
Lok. Den Zoeten Inval, Poekedorpstr 2 - Inleg 1,50 EUR vooruit 30 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - iedereen
bloemen - gr pr bouwmaterialen Serry Lotenhulle - inschr
tot 8.40 u.
POPPEL, De Takkeling Begin 9 u - 0395
Lok. Radio Paloma, Aarlestr - Inleg 1,50 EUR - vooruit 30
EUR - pr 1/2 tal - af bloem voor 25 EUR - 8 bloemst - inschr
tot 8.30 u.

PROVEN, KM De Ware Vinkeniers Begin 9 u - 2826
Lok. St.-Elooi, Obterrestr 6 - Inleg 1 EUR - vooruit 50 EUR
- pr 3/4 tal - af 0,50 EUR - 2 trofeeën - natura voor blootspelers - inschr tot 8.30 u.
RANST, KM De Boomgaardvink Begin 9 u - 4341
Lok. Duivenlokaal, Molenstr - Inleg 1,50 EUR - vooruit 12,50
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,25 EUR + 0,12 EUR bom - kon
2e r - 3 rozijnenbroden - inschr tot 8.30 u.
ROESELARE, KM De Appelvink Begin 9 u - 4218
Lok. Siberie, Gitsestr 420 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR
- pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - gr pr Francky Matten - inschr van 7.30 u. tot 8.30 u.
ROLLEGEM-KAPELLE, KM De Vlaamse Blauwbekken
Begin 9 u - 2388 Lok. De Voerman, Sint-Jansplein 9 - Inleg
1,50 EUR - vooruit 80 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR kon - kamp 1e r - speciaal L. bloemen - gr pr schepen Wally
Corneillie - inschr van 7.45 u tot 8.30 u.
ROMERSHOVEN, De Limburgse Vinkeniers Begin 9 u 4245 Lok. ’t Siebelke, Romershovenstr 45 - Inleg 1 EUR - pr
2-tal - af bloem 0,50 EUR - kamp - natura 10 EUR - inschr
tot 8.40 u.
RONSE, De Lustige Vinkeniers Begin 9 u - 2790
Lok. Marathon, Savooistr 103 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,87 EUR - kamp 1 - 1 bloemst natura iedereen bloemen - gr pr dakwerken Lusadak - inschr
van 8 u tot 8.40 u.
RUDDERVOORDE, De Sint-Godelievevink Begin 9 u 3848 Lok. De Klakmolen, Torhoutsestr 323 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 70 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp 1e
r - natura 20 EUR - gr pr coiffure Kenzo, dierenspeciaalzaak
De Watertoren, Reso Centrale, behang- en schilderwerken
Edward Cools - inschr tot 8.30 u.
RUISELEDE, KM De Lichtzangers Begin 9 u - 4329
Lok. Den Tap, Aalterstr 10 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 20 EUR
+ 20 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR - kamp 1e r - gr pr
carrosserie Gerard Van Cauwenberghe, tankstation Power
Ruiselede.
RUMBEKE, KM Puritas Begin 9 u - 2905
Lok. De Vink, Groene Herderstr 80 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 60 EUR + 15 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - kon
- kamp - gr pr lokaalhouders Tine en Hans - inschr tot 8.30 u.
SCHENDELBEKE, De Industrievink Begin 9 u - 0542
Lok. Den Toren, Schendelbekeplein - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - kamp 1e r - iedereen bloemen - inschr tot 8.35 u.
SCHORISSE, KM De Vrolijke Vink Begin 9 u - 0642
Lok. Kromhof, Hofveldstr 86 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 65
EUR - pr 2 x 1/3 tal - af bloem 1 EUR - kon 1e r - 5 bloemst
- iedereen bloemen en natura.
SIJSELE, De Sijseelse Botvink Begin 9 u - 0756
Lok. De Bijeenkomst, Dorpstr 115 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp - gr pr
Bocadillo en Dirk Dhondt.
SINT-MICHIELS, KM De Noordervink Begin 9 u - 0712
Lok. Lindenhove, Leiselestr 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 30
EUR + volledige inleg - pr 3/4 tal - kamp 1e r - gr pr coiffure
Da Vinci St.-Michiels - inschr tot 8.40 u.
SLEIDINGE, KM De Lindezangers Begin 9 u - 1393
Lok. ’t Klokhuis, Schoolstr 7 - Inleg 1,50 EUR - gratis 12,50
EUR + 12,50 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR L. - kon kamp - natura 25 EUR - 1e rit - inschr tot 8.40 u.
STADEN, KM De Frontvink Begin 9 u - 3436
Lok. De Sportvriend, Ooststr - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura 25 EUR - gr
pr Wouter Deketelaere, Crelan Lievens, optiek Anseeuw inschr tot 8.30 u.
TIELT, KM De Roodborsten Begin 9 u - 3186
Lok. ’t Dolfijntje, Generaal Maczeckplein 1 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 20 EUR + 20 EUR + 20 EUR - pr 3/4 tal - af bloem
0,90 EUR - kamp - 3 bloemst - 1e rit - gr pr ’t Dolfijntje en
Marcel - inschr tot 8.40 u.
TIELT, KM De Snelle Schuifelaars Begin 9 u - 4366
Lok. Batavia, Pittemsestwg 28 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 20
EUR + 20 EUR + 20 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,90 EUR kamp 1e r - 3 bloemst - inschr tot 8.30 u.
TORHOUT, KM De Vrije Vinkeniers Begin 9 u - 3486
Lok. Flandria, Stationstr 14 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75
EUR - pr 3/4 tal - kamp 1 - 2 bloemst - gr pr Martin en J.Pierre Goethals, Nathalia, Dominique Baert, Victor De Haes
- inschr tot 8.30 u.
URSEL, De Vlaamse Zangers Begin 9 u - 0233
Lok. Katerhoek, IJzeren Hand 16 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
75 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - prins - 20 naturaprijzen 6 super naturaprijzen.
VELDEGEM, De Veldvink Begin 9 u - 3512
Lok. Boldershof, Koning Albertstr 45 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 60 EUR - pr 3/4 tal - kon - kamp - 2 waardebons - natura
20 EUR - gr pr dorpslagerij Ricky - inschr tot 8.30 u.
VLAMERTINGE, KM Sint-Filip Begin 9 u - 1683
Lok. Sint-Joris, Poperingseweg 417 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75 EUR - pr 3/4 tal - af natura 0,45 EUR - kon - kamp
- inschr tot 8.30 u.
VOSSELAAR, De Heidezangers Begin 9 u - 4580
Lok. Sportvriend, Hoortverten 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
15 EUR - pr 2/3 tal - kon 2e r - 8 bloemst - inschr tot 8.15 u.
VOSSELARE, KM De Eikzangers Begin 9 u - 0182
Lok. Gemeentezaal, Vosselaredorp - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura 25 EUR
- gr pr Arseen Hautekeete.
WAARDAMME, KM De Rooiveldvink Begin 9 u - 3819
Lok. Wara, Beekstr 3 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75 EUR - pr
3/4 tal - af handdoeken 0,75 EUR - kamp 1e - 2 bloemst natura 25 EUR - gr pr Staelens-Janssens, Isabelle Fiers,
Joris Segaert.
WAARMAARDE, KM De Boomgaardvink Begin 9 u 0074 Lok. ’t Geheim, Oudenaardsestwg 371 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR kamp - gewestkamp - gr pr Vilmorin - inschr tot 8.30 u.
WAARSCHOOT, KM De Boomgaardzangers Begin 9 u 1145 Lok. Den Biechtstoel, Stationstr 1 - Inleg 2 EUR - vooruit 15 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - natura 10 EUR - gr
pr Johan Buysse, De Kesel, De Graeve - inschr tot 8.30 u.
WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst Begin 9 u - 4465
Lok. Flandria, Wapenplaats 39 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR in 2 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kon - kamp
- natura 25 EUR - traktaat tijdens zetting - wijding - verrassing voor eigen leden - prachtige bloemen voor iedere deelnemer - gr pr schepen Wim Declercq Wakken - inschr tot
8.40 u.
WAREGEM, De Molenzangers Begin 9 u - 3560
Lok. De Oude Molen, St.-Streuvelstr 78 - Inleg ? EUR - vooruit 50 EUR - pr 2 x 1/3 tal - af bloem 1 EUR - iedereen
bloemst -natura iedereen gratisprijs - gr pr frituur ’t Leeuwke
bij Nico en Kathy - inschr van 7.30 u tot 8.40 u.
WAREGEM, KM Liefde Voor Wederliefde Begin 9 u 3656 Lok. De Toekomst, Desselgemseweg 87 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 50 EUR - pr 2 x 1/3 tal - af bloem 1 EUR kon 1 - kamp 1 - natura iedereen bloemen - gr pr K.R.A.C.
Waregem - inschr tot 8.40 u.

WERKEN, KM De Motevink Begin 9 u - 1168
Lok. De Warande, Werkenplein 5 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
65 EUR - pr 3/4 tal - af bon 0,75 EUR - 2 bloemst - natura 30
EUR - 10 prijzen op regelnummer - gr pr garage Maelegheer
Werken, Top 1 Toys Kortemark - inschr tot 8.35 u.
WESPELAAR, De Kuifleeuwerik Haacht Begin 9 u - 1039
Lok. Sparta, Grote Baan 289 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
12,50 EUR - pr 2/3 tal - af 0,75 EUR - kamp 1e r - inschr
tot 8.30 u.
WESTOUTER, KM De Bergvink Begin 9 u - 2792
Lok. ’t Peenhof, Poperingestr 30 - Inleg 1,20 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - 1 trofee - natura ± 15 EUR - iedere
blootspeler natura - inschr tot 8.30 u.
WIELSBEKE, Recht en Eerlijk Begin 9 u - 1827
Lok. ’t Park, Rijksweg 336 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25 EUR
+ 15 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - kamp 1 - gr pr
Vama Waregem en doe-het-zelf zaak Metalor - inschr tot
8.30 u.
WINGENE, KM De Sint-Elooisvink Begin 9 u - 3947
Lok. Den Ondank, Munkelostr 29 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp 1e r - gr pr
Rik Galloo Zwevezele, Barbier en Gryspeert Zwevezele +
bank ING Zwevezele - inschr tot 8.30 u.
WINGENE, KM De Sint-Jansvink Begin 9 u - 4089
Lok. Vierwegen, Balgerhoekstr 63 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75 EUR in 3 cat - pr 3/4 tal - af handdoek 0,75 EUR
- kamp 1e r - 3 conservenpakketten - natura 75 EUR (soeptassensetjes) - gr pr bakkerij Schatteman Zwevezele, café
de Warande Zwevezele, Lieven Devos Zwevezele, Balou
Wingene - inschr tot 8.30 u.
WINGENE, KM Komen Is Gaan Begin 9 u - 3834
Lok. ’t Wingens Molenhof, Tieltstr 30 - Inleg 1,50 EUR vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal in 2 s - af handdoek 0,75 EUR
- kamp - natura ± 25 EUR - gr pr antiekhandel Paul Desmet,
garage Renault Goethals - inschr tot 8.30 u.
ZARREN, De Herrezen Bosvogel Begin 9 u - 3521
Bijlok. St.-Elooi, Marktplein 1 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - af punten 0,75 EUR - gr pr Vandekerckhove
- inschr tot 8.30 u.
ZEDELGEM, De Moubeke Vink Begin 9 u - 3381
Lok. La Brasserie, Torhoutsestwg124 - Inleg 1,50 EUR vooruit 100 EUR - pr 3/4 tal - af bons 0,80 EUR - kamp - gr pr
garage Vansteelant, Raymonda Spillier, coiffure Haircode,
slagerij Taveirne-Devriendt, bakkerij Sioen, verhuurcenter
Walcarius - inschr tot 8.30 u.
ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink Begin 9 u - 1383
Lok. Les Tzars, Vedastusstr 65 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75
EUR - pr 3/4 tal - af bonnetjes 0,80 EUR - kamp 1 - natura
± 25 EUR - gr pr Erik Maene Oudenburg - inschr tot 8.30 u.
ZINGEM, KM De Scheldevink Begin 9 u - 2667
Lok. ’t Paradijs, Dorpstr 11 - Inleg 2 EUR - vooruit 50 EUR +
1/2 inleg - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - kamp - iedereen bloemen + natura - E.P. kantoor Dekens, café De Vaderlander
- inschr tot 8.30 u.
ZWEVEGEM, De Kon. Rechtzinnige Tekenaars Begin 9 u
- 0947 Lok. ’t Boldershof, Harelbekestr 25 - Inleg 1,50 EUR vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kon - kamp
- inschr tot 8.25 u.
ZWEVEZELE, KM De Dappere Zangers Begin 9 u - 4016
Lok. Vienne, Hille 167 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR
+ 25 EUR - pr 3/4 tal - af bons 0,75 EUR - kamp 1e r - 2
bloemst - natura 25 EUR - gr pr café De Klakmolen, Joru
Tegel, bank KBC, Marnik Algoedt - inschr tot 8.20 u.

NAMIDDAG
HEESTERT, De Kon. Morgenzang Begin 17 u - 0299
Lok. De Reisduif, Vierkeerstr 15 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
60 EUR in 2 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR - kon gewest
- iedereen bloemen - gr pr schrijnwerkerij Steven Baert inschr tot 16.25 u.
MERE, De Meerse Vinkeniers Begin 15 u - 1070
Lok. Hoeksken, Steenstr 36 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - kamp 1 - 3 bloemst inschr tot 14.35 u.
RUMBEKE-BEITEM, KM De Goudvink Rumbeke Begin
17 u - 2676 Lok. Beythem Statie, Ieperseweg 106 - Inleg
1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR
- kamp - gr pr Ledalu - inschr tot 16.30 u.

MAANDAG 28 APRIL
VOORMIDDAG
KANEGEM, De Jonge Zangers Begin 9 u - 3056
Lok. Kalkoven, Kanegemstr 156 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR - 2 bloemst - natura
25 EUR - gr pr Frans Dewaele, bloemen Naturel, Monteyne,
Moyaert - inschr tot 8.40 u.
LOTENHULLE, KM De Lentezanger Begin 9 u - 0064
Lok. Transport, Heirstr 22 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR
in 2 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 2 bloemst - natura
30 EUR - L. bloemen aan alle deelnemers - gr pr apotheek
Bonte - inschr tot 8.30 u.
VOSSELAAR, De Heidezangers Begin 9 u - 0360
Lok. Sportvriend, Hoortverten 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 10
EUR - pr 2/3 tal - 5 bloemst - gr pr Heiende Kermis - inschr
tot 8.15 u.
ZEDELGEM, De Moubeke Vink Begin 9 u - 3379
Terrein spoorweg, Snellegemstr - proefzetting.

DINSDAG 29 APRIL
VOORMIDDAG
DEINZE (ZEVEREN), KM De Durvers Deinze Begin 9 u 0888 Lok. De Reisduif, Leeuwstr 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp - iedereen
bloemen indien aanwezig.
OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden Begin 9 u
- 3054 Lok. Vrij Polen, Hoogstr 39 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
20 EUR + 30 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - 2 bloemst
- weekdag 2 met klassement - gr pr Judith en Eddy - inschr
tot 8.30 u.
SINT-DENIJS-WESTREM, De Lindezanger Begin 9 u
- 1279 Lok. Gemeentehuis, Gemeenteplein 1 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 36 EUR 1e r + 24 EUR 2e r - pr 2/3 tal - af
bloem 0,75 EUR - kamp - natura voor iedereen - spelen op
nieuw parcours voetbalplein - gr pr wijlen Gaston Meirlaen
(stichter) - inschr tot 8.35 u.
WINGENE, KM De Sint-Jansvink Begin 9 u - 4090
Lok. Vierwegen, Balgerhoekstr 63 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 2/3 tal - af handdoek 0,75 EUR - dinsdagkamp 1e r - 1 vleespakketje - kl vogels 420-450 l. - natura 75
EUR (50 kleine broodjes) - gr pr bakkerij Vandekeere, ’t Fijn
Beleg, elektro Vanrenterghem, Elna Koi Zwevezele, garage
Vandoorne Oostkamp - inschr tot 8.30 u.
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WOENSDAG 30 APRIL
VOORMIDDAG
HOUTHULST, De Sint-Omerzangers Begin 9 u - 1708
Lok. De Boskant, Poelkapellestr 19c - Inleg 1,50 EUR vooruit 70 EUR gr + 30 EUR kl - pr 2-tal - af bloem 0,75
EUR - natura 20 prijzen op regelnummer + blootspelers - gr
pr Marc Crombez, slagerij Geert, Patrick Madelein - inschr
van 7 u tot 8.30 u.
IZEGEM, De Jonge Vinkeniers Begin 9 u - 1895
Lok. De Nieuwe Mol, Molstr 101 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
35 EUR + 35 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR L. - natura
iedere aanwezige bloem - gr pr uitvaartzorg Marc Snoeck,
chocolaterie Parfait en Bloemenweelde Vandenberghe - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.
ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink Begin 9 u - 1568
Lok. De Lijmpot, Gistelsestwg 609 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR + volledige inleg - pr 3/4 tal - weekkamp 3 1 fruitschaal aan 1e elke reeks - natura ± 25 EUR - gr pr
dakwerken Joeri Acke Zerkegem, Eric Vandenbussche uit
sympathie - inschr tot 8.30 u.

NAMIDDAG
AVELGEM, De Moedige Zangers Begin 18 u - 0507
Lok. Spikkerelle, Scheldelaan 6 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 3
r van 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR - 4/4 bloemst 1e van iedere reeks fles champagne - iedere vogel L. bloem
+ koekebrood - 3 trofeeën - zaal + parcours links van de
kerk - gr pr SP.A - inschr tot 17.35 u.
DENDERHOUTEM, De Meivink Begin 19 u - 4023
Lok. Rialto, Terlinden 4 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR pr 1/2 tal - af bloem 1 EUR - avondkamp 1e r - 2 bloemst - gr
pr Danny en Christina - inschr tot 18.40 u.

DONDERDAG 1 MEI
VOORMIDDAG
AALBEKE, KM De Sterrezangers Begin 9 u - 2230
Lok. De Melkerij, Lauwsestr 99 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 40
EUR + 40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - L. bloem voor
iedere aanwezige deelnemer - gr pr Vlaams parlementslid
en schepen stad Kortrijk Philippe De Coene (SP.A) + Tine
Soens (SP.A) - inschr tot 8.30 u.
AALTER, De Nieuwe Boomgaardzangers Begin 9 u 0157 Lok. Plezanten Hof, Veldstr 8 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp - kl vogels
400-420 l. - natura 100 EUR, 10 naturaprijzen w.o. vinkenkooi - gr pr Rudi en Carine Standaert - inschr tot 8.30 u.
AARSELE, KM Verheugd in de Zang Begin 9 u - 3163
Lok. ’t Dorpshuis, Aarsele Dorp 21 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,90 EUR L. - natura 50 kg
appels - iedereen bloemen - gr pr SP.A + Steven Lampaert
+ slagerij Claude - inschr tot 8.30 u.
ADEGEM, Ons Genoegen Begin 9 u - 1946
Lok. De Spaander, Spanjaardshoekstr 48 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 50 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - natura
12,50 EUR - gr pr slagerij Rijs - inschr tot 8.40 u.
ANZEGEM, KM De Statiezangers Begin 9 u - 3657
Lok. De Sportduif, Dorpsplein 13 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - kon 1 - 4 bloemst natura zand bij prijsuitreiking - allen bloemen - gr pr Jacques
Heffinck.
APPELTERRE, De Tabakvink Begin 9 u - 2520
Bijlok. Pax (achter de kerk), Appelterre Dorp 13 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 150 EUR in 3 r - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR
- iedereen bloemst - natura per gezette vogel glazen drinkpot - spelen op koer fabriek Dorsoo in amb. zone - belegde
sandwiches na zetting - gr 1 meipr De Tabakvink i.s.m.
Vama Waregem en ’t Krokantje Schendelbeke - inschr tot
8.30 u.
ARDOOIE, KM De Lustige Zangers Begin 9 u - 4365
Lok. De Mythe, Stationsstr 207 - Inleg 2 EUR - vooruit 100
EUR in 2 r - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR L. - 2 trofeeën +
1 speciale prijs - natura met gratisprijzen - gr pr Het Rijk
der Zinnen, gebr. Muylle, schoonheidsinstituut La Bellezza,
SP.A Ardooie, Vogelvrienden BOF, Anja Dejonckheere.
BELLEM, Elk Zijn Recht Begin 9 u - 0207
Lok. De Hert, Vaart-Noord 5 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kl vogels 400-420
l. - gr pr zakenkantoor Geert Cauwels.
BEVEREN-LEIE, KM De Vlaamse Leiezangers Begin
9 u - 0815 Lok. Den Dries, Beveren-Dries 28 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 3 r van 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR
- iedereen bloemen - gr pr uitvaartzorg Marnette, Hilde De
Brauwere - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.
BISSEGEM, KM De Takkeling Begin 9 u - 2109
Lok. Koningshof, Plaats 7 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25 EUR
+ 25 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - kon KB - 2
bekers - iedereen bloemen en iedereen gratisprijs indien
aanwezig - gr pr Luc Allegaert, Eddy Opbrouck - inschr tot
8.30 u.
BRAKEL, De Bronvink Begin 9 u - 0489
Lok. Watermolen, Watermolenstr 70 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 100 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,50 EUR - L. bloemst
- iedereen natura + 1 schuilhok op de regel - gr pr SP.A inschr tot 8.40 u.
DEINZE, De Drieszangers Begin 9 u - 0919
Lok. James, Stationsstr 40 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75
EUR 1e r + 75 EUR 2e r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR
- kon - kamp - natura 250 EUR - Kampioenschap GrootDeinze i.s.m. SP.A Deinze, iedereen welkom - inschr van
7 u tot 8.40 u.
DENTERGEM, De Kon. Lindezangers Begin 9 u - 3664
Lok. Bizarre, Dreve 1 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25 EUR
+ 25 EUR + 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura 25 EUR - gr pr drukkerij Verhaege en drankencentrale
Demeulenaere - inschr tot 8.30 u.
EINE-OUDENAARDE, KM De Lustige Vinkeniers Eine
Begin 9 u - 2798 Lok. Casino, Fabriekstr 6 - Inleg 2 EUR
- vooruit 50 EUR + 30 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR kamp - 4 bloemst - iedereen natura en iedereen bloemen
- gr pr SP.A Seniorenbond - inschr tot 8.30 u.
EKE, De Sterrezangers Begin 9 u - 1247
Lok. Oud Eecke, Steenweg 80 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR in 2 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp - 20
naturaprijzen op de regel - iedereen L. bloemen - inschr tot
8.30 u.
EMELGEM (IZEGEM), De Kon. Lustige Zangers
Emelgem Begin 9 u - 1843 Lok. Quicky, Ingelmunstersestr
13 - Inleg 2 EUR - vooruit 75 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 2
EUR - kamp 1/3 - gr vogels - 1 trofee - gr pr SP.A Izegem inschr tot 8.30 u.
EREMBODEGEM, KM De Hogewegvink Begin 9 u - 0039
Lok. Sporthal Denderdal, Kortestr 14 - Inleg 1,50 EUR vooruit 75 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - 2 bloemst - 2
waardebons te winnen van restaurant De Groene Wilg - gr
pr restaurant De Groene Wilg - inschr tot 8.30 u.

GISTEL, KM De Noordvink Begin 9 u - 1454
Lok. Kraeyenhof, Kerkstr 21 - Inleg 1 EUR - vooruit 75 EUR
+ volledige inleg - pr 3/4 tal - kamp 1e r BZ - gr pr schepen
Emmanuel Grijspeert + Johan Cheyns - inschr tot 8.30 u.
HARELBEKE, KM De Gavervink Begin 9 u - 2106
Lok. De Tientjes, Tientjesstr 22 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR + 20 x 1,30 EUR - pr 1/2 tal - af bloem 0,85 EUR - kon kamp - 2 bloemst - 13e gr pr Willy V.D.Meulebroucke - inschr
van 7.30 u tot 8.40 u.
HOUTHULST, KM De Woudzangers Begin 9 u - 1686
Lok. St.-Kristoffel, Vijverstr 72 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR + 15 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - kon - kamp
1e r (van 7) - natura 80 EUR, ook natura voor de aanwezige
blootspelers - gr pr SP.A Groot-Houthulst, Krist Delaere inschr tot 8.30 u.
IEPER, KM De Kaaivink Begin 9 u - 1648
Lok. C.C. Cieper, Brugseweg - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75
EUR - pr 3/4 tal - af 0,45 EUR gewest - kon - kamp - naturaprijs voor blootspelers die aanwezig zijn - gr pr erevoorzitter
Luc Dehaene - inschr tot 8.30 u.
INGELMUNSTER, De Kon. Nieuwe Vinkeniers Begin 9
u - 1223 Lok. Riva, Gravinnestr 17 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR 1e r + 50 EUR 2e r - pr 3/4 tal - af bloem 0,90 EUR
- parcours Sportcentrum - gr pr lokaalhoudster Riva - inschr
tot 8.30 u.
INGOOIGEM, KM De Yvegemse Vinkeniers Begin 9 u 4508 Lok. Nieuw Yvegem, Ingooigemstr 9 - Inleg 1,50 EUR vooruit 3 x 30 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR (allen) - kon
- kamp - 3 bloemst - gr pr Olivier Verleyen - inschr tot 8.30 u.
IZEGEM, De Jonge Vinkeniers Begin 9 u - 1947
Lok. ’t Kroontje, Meensestwg 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 40
EUR + 40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR L. - natura
iedere aanwezige bloemen - gr pr SP.A Izegem - inschr van
7.30 u tot 8.30 u.
KNESSELARE, De Dappere Zangers Begin 9 u - 0155
Lok. In de Boltent, Urselseweg 112 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - iedereen bloemen - per ingeschreven vogel 1 consumptie - 43e gr pr SP.A
- 39e gr pr BNP Paribas-Fortis - 28e gr pr Speeckaert - inschr tot 8.30 u.
KOEKELARE, De Mokkervink Begin 9 u - 1188
Lok. De Koekelaarse Paardenmelkerij, Catstr 15 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 62,50 EUR + 1/2 inleg - pr 3/4 tal - natura 2
flessen wijn op de regel - bloemst aan 1e van beide reeksen
- gr pr De Koekelaarse Paardenmelkerij - inschr tot 8.25 u.
KOMEN-TEN-BRIELEN, Pinson du Moulin Begin 9 u 2080 Lok. A la Boucherie, Grotestr 49 - Inleg 1,50 EUR vooruit 30 EUR 1e r + 20 EUR 2e r - pr 2-tal - af bloem 0,75
EUR - 2 bloemst - natura 20 gratisprijzen - gr pr Claudine
Carpentier - inschr tot 8.30 u.
KORTEMARK, De Bogaardvink Begin 9 u - 3395
Lok. O.C. De Kouter, Ichtegemstr 90 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 140 EUR + 70 EUR - pr 3/4 tal - af punten 0,75
EUR - 2 bloemst - natura 250 EUR - kooi geschonken door
Pieter Gardin; kooi en schuilhuisje op de regelnummers - gr
pr Bostoen - inschr tot 8.30 u.
KORTRIJK, KM Hoop in de Toekomst Begin 9 u - 2442
Lok. De Vlaskapel, Moorseelsestr 34 - Inleg 1,50 EUR vooruit 25 EUR gr + 15 EUR kl - pr 2-tal - af bloem 1 EUR
- gr pr lokaalhouder Robby - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.
KUURNE, De Congozangers Begin 9 u - 1524
Lok. Astrid, Brugsestwg 311 - Inleg 1,20 EUR - vooruit 50
EUR + 50 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,70 EUR - 2 bekers iedereen L. bloemen indien aanwezig - 4 fruitmanden - gr pr
familie Verhaeghe, Dorine, Carine, Pascal en Rudi - inschr
van 7.30 u tot 8.30 u.
LAUWE, KM De Eendracht Begin 9 u - 4176
Lok. Astoria, Hospitaalstr 67 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 100
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - 1 meiviering - gr pr
wijlen Luciaan Depaepe - inschr tot 8.30 u.
LEMBEKE, KM De Kasteelzangers Begin 9 u - 1176
Lok. Kingston, Lembeke-Dorp 33 - Inleg 2 EUR - vooruit 25
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - gr pr slagerij Walter &
Hilde - inschr tot 8.40 u.
LENDELEDE, De Kon. Verenigde Liefhebbers Begin
9 u - 1824 Lok. Steuren Ambacht, Steuren Ambacht 2A Inleg 1,50 EUR - vooruit 37,50 EUR + 37,50 EUR - pr 3/4
tal - af bloem 1 EUR - iedereen een L. bloem - gr pr Marc
Gheysens, Roland Couckhuyt - inschr tot 8.30 u.
LOVENDEGEM, KM De Krügerzangers Begin 9 u - 1302
Lok. Family, Kasteeldreef 14 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 25
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - natura 20 EUR - gr pr
lokaalhouder, Raf Vermeire - inschr tot 8.30 u.
MALDEGEM-KLEIT, De Bezemzangers Kleit Begin 9 u 1963 Lok. Salastraete, Urselweg 47 - Inleg 1,50 EUR - gratis
2 x 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kl vogels 400420 l. - 15 naturaprijzen - gr pr bouwvakker Born Scherrens.
MENEN, KM De Vrije Vinkeniers Begin 9 u - 2450
Lok. De Witte Zwaan, Generaal Lemanstr 16 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 31 EUR + 31 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75
EUR - kon - gr pr autoservice Pieters Menen - inschr tot
8.30 u.
MOORSELE, KM De Vlaamse Zangers Begin 9 u - 2435
Lok. De Kroone, St.-Maartenspl. 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
75 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR L. - kamp M - inschr
tot 8.30 u.
MOORSLEDE, KM De Vrije Vinkeniers Begin 9 u - 2623
Lok. Levet-Scone, Iepersestr 26 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
100 EUR + 25 EUR + volledige inleg - pr 2-tal - kon - kamp gr pr Dennis Derveaux - inschr van 7.30 u tot 8.30 u.
OESELGEM, KM De Nieuwe Brugzangers Begin 9 u 3757 Lok. Leieheem, Kerkplein - Inleg 1,50 EUR - vooruit
2 x 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kl vogels 390420 l. - natura 3 panklare konijnen en talrijke naturaprijzen
- bloemen voor iedereen, aanwezigheid vereist - gr pr wijlen
Camiel Bruyneel.
OOSTKAMP, De Stuivenbergzangers Begin 9 u - 0916
Lok. Tom Dooley, Legeweg 4 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,85 EUR - kamp 1 - kl vogels
430-450 l. - gr pr timmer- en schrijnwerken Jodts - inschr
tot 8.30 u.
POEKE, KM De Paradijsvogels Begin 9 u - 0134
Lok. Den Zoeten Inval, Poekedorpstr 2 - Inleg 1,50 EUR vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - iedereen bloemen - gr pr elektrotechnieken Alexander Roelans
Zomergem - inschr tot 8.40 u.
RANST, KM De Boomgaardvink Begin 9 u - 4342
Lok. Duivenlokaal, Molenstr - Inleg 1,50 EUR - vooruit 12,50
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,25 EUR + 0,12 EUR bom - kon
3e r - 3 bloemen - inschr tot 8.30 u.
REKKEM, Zonder Vrees Begin 9 u - 2467
Lok. Louis, Schelpenstr 108 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 2 r
van 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - gr pr Frans
Declercq - inschr tot 8.30 u.
ROESELARE, KM De Molenzangers Begin 9 u - 2925
Lok. De Voetballist, Vijfwegenstr 70 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR gr + 15 EUR kl - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR
- kon - kamp + jeugd - 2 bloemst + beker - gr pr Michèle
Hostekint (SP.A) en Petite-Fleur - inschr tot 8.30 u.

RUISELEDE, KM De Lichtzangers Begin 9 u - 4330
Lok. De Nieuwe Muide, Aalterstr 45 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 30 EUR + 20 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR - natura 25 EUR - gr pr Franc Van Oost, Galina Melnik.
SIJSELE, De Sijseelse Botvink Begin 9 u - 0758
Lok. De Bijeenkomst, Dorpstr 115 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR + 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura
150 EUR - gr pr Philippe Lonqueville en Johan Sneppe.
SINT-ANDRIES, De Clubzangers Begin 9 u - 0771
Lok. ’t Putje, Gistelsestwg 390 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 100
EUR + volledige inleg - pr 3/4 tal - gr pr Marina Banbust en
wijlen Jenny Jaqueloot - inschr tot 8.30 u.
SINT-BAAFS-VIJVE, KM De Kapellezangers Begin 9 u 2991 Lok. Brouwerijtje, Rijksweg - Inleg 1,50 EUR - vooruit
30 EUR + 30 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - kon kamp - iedereen bloemen bij aanwezigheid prijsdeling - gr pr
Brouwerijtje - inschr tot 8.30 u.
STADEN, KM De Frontvink Begin 9 u - 3437
Lok. De Sportvriend, Ooststr 18 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
75 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura 75 EUR - gr
pr Willy Hoorelbeke, Ronny Meeuws, esthetiek Nathalie inschr tot 8.30 u.
STEENKERKE, De Lustige Zangers Begin 9 u - 3852
Lok. Polyvalente zaal, Steengracht Oost - Inleg 1 EUR vooruit 50 EUR + inleg - pr 2/3 tal - kon - kamp - 1 boeket
bloemen aan de winnaar - gr pr schilder- en decoratiewerken Hollevoet Veurne, Crelan Veurne - inschr tot 8.30 u.
TIELT, KM De Roodborsten Begin 9 u - 3187
Lok. ’t Forum, Nieuwstr - Inleg 1,50 EUR - vooruit 35 EUR
+ 35 EUR + 35 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,90 EUR - 3
bloemst - natura 200 EUR - gr pr ’t Forum - inschr tot 8.30 u.
TORHOUT, De Veldvink Begin 9 u - 3473
Lok. ’t Hoge, Hogestr 6 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR
- pr 3/4 tal - kl vogels 435-445 l. - natura boterham met beleg - gr pr ’t Hoge, zaagsel en palletten Moeyaert - inschr
tot 8.30 u.
VELDEGEM, De Veldvink Begin 9 u - 3513
Lok. Boldershof, Koning Albertstr 45 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 60 EUR - pr 3/4 tal - 2 waardebons - natura 75 EUR - 1e
naturaprijs op de regel: prachtige vinkenkooi - gr pr lokaalhoudster Marleen - inschr tot 8.30 u.
VOSSELARE, KM De Eikzangers Begin 9 u - 0183
Lok. Gemeenteschool, Vaart Links - Inleg 1,50 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura 25 EUR - gr
pr SP.A Nevele.
WAARDAMME, KM De Rooiveldvink Begin 9 u - 3818
Lok. Wara, Beekstr 3 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75 EUR - pr
3/4 tal - af handdoeken 0,75 EUR - 2 bloemst - natura 25
EUR - gr pr Carels-Bogaert, Chris Beke, Joël Vandamme.
WAARMAARDE, KM De Boomgaardvink Begin 9 u 0075 Lok. ’t Geheim, Oudenaardsestwg 371 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 75 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR - kon
gewest - gr pr SP.A Avelgem - inschr tot 8.30 u.
WAARSCHOOT, KM De Boomgaardzangers Begin 9 u 1146 Lok. Den Biechtstoel, Stationstr 1 - Inleg 1 EUR - vooruit 15 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - natura 10 EUR - gr
pr Ter Beke, Bruno Vagenende - inschr tot 8.30 u.
WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst Begin 9 u - 4466
Lok. De Haan, Wapenplaats 27 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
75 EUR in 2 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kamp - kl
vogels 400-420 l. - natura min. 100 EUR - 2 mooie trofeeën
voor beide winnaars door volksvertegenwoordiger Michèle
Hostekint - iedereen prachtige bloemen - gr pr SP.A Wakken
- inschr tot 8.40 u.
WAREGEM, KM De Torenzangers Begin 9 u - 3539
Lok. De Biest, Bieststr 58 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 60
EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - 2 bloemst - natura allen
bloemen bij aanwezigheid - gr pr hondenkapsalon Chappy,
Gazettestal, bakkerij Tom Dewaele - inschr van 7.30 u tot
8.30 u.
WERKEN, KM De Motevink Begin 9 u - 1169
Lok. De Warande, Werkenplein 5 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
65 EUR - pr 3/4 tal - af bons 0,75 EUR - kon - kamp 1e r - 2
bloemst - natura 30 EUR - 10 prijzen op regelnummer - gr
pr optiek Dobbelaere Kortemark, tattoo Lucky 13 Kortemark,
Wilfried Sansen - inschr tot 8.35 u.
WESTOUTER, KM De Bergvink Begin 9 u - 2793
Lok. ’t Peenhof, Poperingestr 30 - Inleg 1,20 EUR - vooruit
50 EUR - pr 3/4 tal - 1 trofee - natura ± 15 EUR - iedere
blootspeler natura - inschr tot 8.30 u.
WINGENE, KM De Sint-Jansvink Begin 9 u - 4091
Lok. Vierwegen, Balgerhoekstr 63 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
150 EUR in 3 cat - pr 3/4 tal - af handdoek 0,75 EUR - 3 flessen cava - natura 500 EUR w.o. 1 ballonvaart voor 1 pers.,
groentepakketten, fruitmand, e.a. - elk lid van Sint-Jansvink
1 bloem - gr pr ballonvaarten Patrick Popelier, biggen en
varkens Fredje Tielt, Luc Vandaele Wingene, Reo Fresh,
Vanveerdeghem - inschr tot 8.30 u.
WINGENE, KM Komen Is Gaan Begin 9 u - 3822
Lok. ’t Wingens Molenhof, Tieltstr 30 - Inleg 1,50 EUR vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af handdoek 0,75 EUR - kl vogels 430-450 l. - natura ± 50 EUR - 1e r donderdagzettingen
- gr pr alle koffiebenodigdheden Mokafina - inschr tot 8.30 u.
WOUMEN, KM De Blanckaertvink Begin 9 u - 1119
Lok. ’t Rooneplezier, Ieperstwg 88 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
43,50 EUR + 31,50 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR natura 15,50 EUR - kampioenschap van de Broeken.
ZINGEM, KM De Scheldevink Begin 9 u - 2665
Lok. ’t Paradijs, Dorpstr 11 - Inleg 2 EUR - vooruit 50 EUR
+ 1/2 inleg - pr 2/3 tal - af bloem 1 EUR - kamp - iedereen
bloemen + natura - E.P. Carine Seyenaeve, kapsalon Diego
Maheur - inschr tot 8.30 u.
ZONNEBEKE, KM De Staalbekken Begin 9 u - 3688
Lok. O.C. ’t Zonnerad, Tresorierstr - Inleg 1,50 EUR - vooruit
100 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,63 EUR - kon - kamp - iedereen bloemen - gr pr SP.A Zonnebeke - inschr tot 8.30 u.
ZWEVEZELE, KM De Dappere Zangers Begin 9 u - 4017
Lok. De Oude Wissel, Tramstr - Inleg 1,50 EUR - vooruit 75
EUR - pr 2/3 tal - af bons 0,75 EUR - 1 bloemst - kl vogels
390-410 l. - natura 1/2 kg pannenkoeken per gezette vogel
bij prijsdeling - gr pr SP.A en Curieus Zwevezele-Wingene inschr tot 8.30 u.

MOEN, De Vlaamse Zangers Begin 17 u - 0529
Lok. De Mouter, Ter Moude 13 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR - kon mij - 1 bloemst boterham met beleg na de zetting - iedereen bloemen - gr pr
De Mouter + SP.A Moen - inschr tot 16.30 u.
OESELGEM, KM De Nieuwe Brugzangers Begin 17 u 3758 Lok. Leieheem, Kerkplein - Inleg 1,50 EUR - vooruit
2 x 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - natura en
bloemen voor iedereen, aanwezigheid vereist - gr pr bouwwerken Taelman en Vyverman.
VOSSELAAR, De Heidezangers Begin 16 u - 0361
Lok. Sportvriend, Hoortverten 2 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
10 EUR - pr 2/3 tal - 10 bloemst - gr pr Jan Driesen - inschr
tot 15.15 u.

VRIJDAG 2 MEI
VOORMIDDAG
BEERNEM, De Snauwhoekzangers Begin 9 u - 0640
Lok. St.-Amand, Reigerlostr 41 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
25 EUR + 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - kl vogels
400-430 l. - 20 naturaprijzen op de regel - gr pr Zaki en Tanja
- inschr tot 8.25 u.
BELLEM, KM De Oost-Vlaamse Zangers Begin 9 u - 0077
Lok. ’t Karrewiel, Bellemdorpweg 34 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - gr pr H.B.
HANSBEKE, KM Klim-Op Begin 9 u - 0093
Lok. Voetbalkantine, Karmenhoekstr - Inleg 1,50 EUR vooruit 2 r van 25 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR L.
- natura 100 EUR op de regels - fruitmand aan 1e van iedere
reeks - iedereen bloemen - gr pr Eric Van Leirsberghe - inschr tot 8.30 u.
WAREGEM, De Carmelzangers Begin 9 u - 3581
Lok. Vifana, Holstr 66 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR - pr
1/3 + 1/3 tal - af bloem 1 EUR - kamp gep. - gr pr schepen
Henri Dewitte - inschr tot 8.40 u.
WERVIK, KM De Vlaamse Zangers Begin 8.30 u - 2010
Lok. Bristol, Komenstr 78 - proefzetting, geen inleg, geen
prijs - inschr om 8 u.

NAMIDDAG
AARSELE, KM Verheugd in de Zang Begin 18.30 u - 3164
Lok. Voetbalkantine (KFC Aarsele), Schoolstr - Inleg 1,50
EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,90 EUR L.
- natura 50 EUR - iedereen bloemen - na de zetting per gezette vogel een hotdog - gr pr jeugd KFC Aarsele - inschr
tot 18 u.
OOSTKAMP, De Roodborstjes Begin 19 u - 0341
Lok. Arentsplein, Majoorwoodstr 19 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kl vogels 410430 l. - gr pr pub-bistro Queens - inschr tot 18.40 u.

BUITENGEWONE ZETTINGEN
DONDERDAG 1 MEI
VOORMIDDAG
POPERINGE, KM Hoop in de Toekomst Begin 9 u - 2812
Lok. Britannia, Ieperstr 151 - Inleg 1 EUR - vooruit 50 EUR
- pr 3/4 tal - af 0,25 EUR - kon HIDT - iedere blootspeler
naturaprijs - verrassing 1e man en 1e vrouw - buitengewone
zetting eigen leden - inschr tot 8.30 u.

NAMIDDAG
ANZEGEM, De Dorpszangers Begin 16 u - 4144
Lok. De Speldoorn, Heirweg - Inleg 1,50 EUR - vooruit 100
EUR in 3 r - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - 6 bloemst - ledenzetting, enkel voor aangesloten leden - inschr tot 15.30
u.
NIEUWENHOVE-WAREGEM, De Manezangers Begin 17
u - 3498 Lok. Halve Maan, Plasstr 26 - Inleg 2 EUR - 1e r
namiddagkamp - gr pr Elza Van Eeckhoutte, Tubeco, Lieven
Vandendriessche, Patrick Devos, Frauke Claeys, R. en R.
Lagaisse, garage Vangheluwe - ledenzetting - inschr tot
16.30 u.

LAATTIJDIG BINNEN
ZATERDAG 26 APRIL
VOORMIDDAG
MERENDREE, De Nachtegaals Begin 9 u - 0177
Lok. Voetbalkantine Landegem, Grote Heirenthoek - Inleg
1,50 EUR - vooruit 40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR
- Z.K. - koning - kamp - natura 6 x taart.

ZONDAG 27 APRIL
VOORMIDDAG
GITS, KM De Kasteelvink Begin 9 u - 3149
Lok. Unie-K De Waaiberg, Koolskampstr 22D - Inleg 1,50
EUR - vooruit 90 EUR - pr 3/4 tal - af bons 0,75 EUR - natura
60 EUR - gr pr Debusseré - inschr tot 8.30 u.
LICHTERVELDE, KM De Verenigde Vrienden Begin 9 u 3411 Lok. De Schouw, Statiestr 113 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 70 EUR + 30 EUR - pr 3/4 tal - af bons 0,75 EUR - natura
50 EUR - inschr tot 8.30 u.
SINT-DENIJS, KM De Verenigde Zangers Begin 9 u 1519 Lok. De Zon, Driesstr 26 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR - gr pr lokaalhouders
Lieve en Gerard - inschr tot 8.30 u.
SINT-JORIS, KM De Molenhoekzangers Begin 9 u - 0688
Lok. De Oude Molen, Galgenveldstr 4 - Inleg 1,50 EUR vooruit 40 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR L. - kamp 1 - gr
pr Centeakantoor Koen Wildemauwe - inschr tot 8.30 u.

NAMIDDAG

DONDERDAG 1 MEI
VOORMIDDAG

ADEGEM, Ons Genoegen Begin 19 u - 1947
Lok. De Spaander, Spanjaardshoekstr 48 - Inleg 1,50 EUR
- vooruit 50 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR - kl vogels
390-410 l. - natura 12,50 EUR - gr pr lokaalhoudster Arlette
- inschr tot 18.40 u.
EMELGEM, De Kon. Sint-Jansvrienden Izegem Begin 17
u - 0422 Lok. De Nieuwe Wijk, Ardooisestr 9 - Inleg 2 EUR vooruit 100 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 1,50 EUR - iedereen
naturaprijs - gr pr SP.A Izegem + trofeeën De Vink Rumbeke
- inschr tot 16.30 u.
KOOIGEM, Recht Voor Allen Begin 17 u - 1619
Lok. Casino, Kooigemplaats 4 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50
EUR gr + 25 EUR kl - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR + gewest
- naturaprijs per 5-tal - 2 bekers - bloemtuil - gr pr Eddy
Vandenbulcke - inschr tot 16.30 u.

HULSTE, KM Vreugde in de Zang Begin 9 u - 2193
Lok. Oud Gemeentehuis, Hulstedorp 20 - Inleg 1,70 EUR
- vooruit 50 EUR 1e r (= 1/2 + 0,75 per vogel) + 20 prijzen
van 1,50 EUR 2e r - pr ? tal - af bloem 0,95 EUR - kon 1e r kamp Leieverbond 1e r - 2 bloemst - 7e gr pr burgemeester
Alain Top - inschr van 7.45 u tot 8.30 u.
LICHTERVELDE, KM De Verenigde Vrienden Begin 9 u
- 3412 Lok. Stad Brugge, Statieplein - Inleg 1,50 EUR - vooruit 50 EUR + 25 EUR - pr 3/4 tal - af bons 0,75 EUR - gratis
steunactie - gr 1 meiviering - inschr tot 8.30 u.
MACHELEN, De Dorpszangers Machelen-Zulte Begin 9
u - 2317 Lok. Jerusalem, Karperstr 10 - Inleg 1,50 EUR vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - kon - kamp
- 5 bloemst - gr pr Vital Aerts.
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MEULEBEKE, KM Recht Voor Allen Begin 9 u - 1781
Lok. De Germinal, Kapellestr 23 - Inleg 1,50 EUR - vooruit 3
x 30 EUR - pr 3/4 tal - parcours Oude Diksmuidse Boterweg
- gr pr Vlaams Volksvertegenwoordiger MIchele Hostekint inschr tot 8.30? u.
POPERINGE, KM De Vrije Vinkeniers Begin 9 u - 2659
Lok. De Havermuis, Havermuis 12 - Inleg 1 EUR - vooruit
50 EUR in 2 r - pr 3/4 tal - af 0,50 EUR - kon eigen mij - 2
trofeeën - natura voor de blootspelers - gr pr SP.A afdeling
Poperinge - inschr tot 8.30 u.

SINT-DENIJS, KM De Verenigde Zangers Begin 9 u 0944 Lok. De Zon, Driesstr 26 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
62,50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,80 EUR - bloementuil
aan 1e wonende in St.-Denijs - E.P. Marcel Bossuyt - inschr
tot 8.30 u.
SINT-JORIS, KM De Molenhoekzangers Begin 9 u - 0689
Lok. De Oude Molen, Galgenveldstr 4 - Inleg 1,50 EUR vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR L. - natura
25 EUR - 63e gr pr KM De Molenhoekzangers - E.P. Rik +
Pierre Huisseune - inschr tot 8.30 u.

URSEL, De Vlaamse Zangers Begin 9 u - 0235
Lok. Katerhoek, IJzeren Hand 16 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
75 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 0,75 EUR - bloemen en naturaprijzen voor iedereen - extra naturaprijzen te verdelen
onder de deelnemers.
ZEVERGEM, De Hofzangers Begin 9 u - 1341
Lok. ’t Mieregoed, Mieregoedstr 1 - Inleg 1,50 EUR - vooruit
70 EUR + 30 EUR - pr 2-tal - af bloem 0,75 EUR - kon kamp - natura 150 EUR - speciale prijzen voor de vriendenkringers - gr pr familie Verkrusse.

ZWEVEGEM-KNOKKE, KM Hoop op de Toekomst Begin
9 u - 0876 Lok. Uilenspiegel, Avelgemstr 171 - Inleg 1,50
EUR - vooruit 50 EUR - pr 3/4 tal - af bloem 1 EUR - gr pr
Parkietenhof St.-Denijs - inschr tot 8.25 u.

NAMIDDAG
ROLLEGEM-KAPELLE, KM De Vlaamse Blauwbekken
Begin 17 u - 2518 Lok. De Voerman, Sint-Jansplein 9 - Inleg
1,50 EUR - vooruit 80 EUR - pr 2/3 tal - af bloem 0,75 EUR
- speciaal L. bloemen - 1 trofee - gr pr lid Luc Slambrouck inschr van 15.30 u tot 16.30 u.

VERSLAG VERGADERING
RAAD VAN BESTUUR
dd. 12.04.2014

Moeskroen: De Cristalzangers, Bellegem

Q. STUURGROEPEN

Deze lijsten worden hoogdringend verwacht op het secretariaat.
We vragen aan de maatschappijen die hun computerledenlijst via admin hebben aangepast om ook een nieuwe
lijst op te sturen met de melding “aangepast via admin”.

F. INVENTARISATIE 31.01.2014

I. BONDSLIDKAARTLIJSTEN

Onze erevoorzitter, de heer Noël Vlaminck, bood opnieuw
zijn diensten aan om dit pak werk te doorploegen. Wij zijn
hem dan ook bijzonder dankbaar voor zijn blijvend, enthousiast en gewaardeerd engagement.

Deze worden verwacht uiterlijk 1 mei. Van bondslidkaarten uitgereikt na 1 mei dient onmiddellijk een lijst opgestuurd te worden naar het secretariaat te Kuurne zodat
we steeds beschikken over de laatste gegevens.

1. ALGEMEEN BELEID
- Naar aanleiding van het ontslag van de gewestleidster
van Ingelmunster zal Jan superviseren in het gewest.
- We willen onze liefhebbers behoeden voor aankoop van
vogels via internet. Controleer steeds de identiteit van de
vogel door de ring af te lezen en er u van te verzekeren
dat hij niet gemanipuleerd is, anders bent u als nieuwe
eigenaar in overtreding op het Soortenbesluit.
A.Vi.Bo. vzw distantieert zich van elke vorm van handel
in vogels.
- Op 9.04.2014 vond op vraag van meester Desmet een
hoorzitting plaats op het secretariaat te Kuurne inzake de
heer Georges Van Wijnsberghe.
- Kampioenschap van België:
Er ging een werkvergadering door op 28 maart te Langemark. Er is nog werk aan de winkel, doch de noodzakelijke
contacten werden gelegd en afspraken werden gemaakt.
Wij zien nog steeds uit naar een kandidatuur voor 2015.
- We betreuren dat, niettegenstaande onze diverse oproepen, maatschappijbesturen zettingen inrichten met een
speeltijd van een half uur. Ons reglement is bijzonder duidelijk over de duurtijd van een zetting: een zetting duurt
1 uur!
- Data van vogel- en kooiententoonstellingen kunnen
doorgegeven worden aan het secretariaat te Kuurne vóór
31.07.2014. Deze worden dan gegroepeerd en gesorteerd
en zullen gebundeld verschijnen in ons A.Vi.Bo.-blad.

(vervolg van blz. 1)

Het vogelbestand, voornamelijk wat vogels met open
pootringen betreft, is zoals verwacht sterk achteruit gegaan. Eind 2015 houdt het wettig houden van vogels uit
de natuur op en onze liefhebbers lijken voorbereid om
vanaf 2016 enkel met kweekproducten te spelen.
Eens te meer stelde Noël vast dat blijkbaar steevast nagelaten wordt om alle kwekelingen op de inventaris te
vermelden.
Weet dat vogels die niet op het inventarisblad voorkomen
geen bondslidkaart kunnen krijgen.
Zoals te verwachten, na ondermeer het verdwijnen van
een aantal maatschappijen en de lange lijst overleden
vinkeniers op de laatste herdenkingsmis, verliezen we
een behoorlijk aantal leden.

G. RUILING EN MUTATIES
Artikel 10.14 van ons reglement omvat volgende tekst:
a) Het ruilen van bevoorrade vinken
Het ruilen van botvinken, die de kaap van 700 liedjes
overschreden in het jaar van de ruil of eerder, wordt
door de Raad van Bestuur opgevolgd. Dit gebeurt met
het formulier ‘ruil’ voor zover het gaat om bevoorrade
vogels met open officiële ring.
De administratieve afhandeling geschiedt op het
A.Vi.Bo.-secretariaat (openingsuren zie A.Vi.Bo.-blad).
Beide partijen bieden zich aan in het bezit van hun
groene inventaris en groene steekkaart van hun te ruilen vogels. In het speelseizoen moeten ook de bondslidkaarten van de te ruilen vogels voorgelegd worden.
Een minimale vergoeding, in grootheid door de Raad
van Bestuur bepaald, wordt als tussenkomst voor de
administratieve afhandeling gevraagd.
b) Mutatie van gekweekte botvinken
De verandering van eigenaar van gekweekte botvinken
met gesloten voetring bij eender welke federatie uitgegeven en die de kaap van 700 liedjes overschreden,
wordt eveneens door de Raad van Bestuur opgevolgd.
Dit gebeurt met het formulier ‘mutatie’! De administratieve afhandeling geschiedt op het A.Vi.Bo.-secretariaat. Beide partijen bieden zich aan in het bezit van
hun rode inventaris. De eigenaar van de over te dragen
vogel legt eveneens de rode steekkaart voor plus desgevallend de bestaande bondslidkaart. Een minimale
vergoeding, in grootheid door de Raad van Bestuur bepaald, wordt als tussenkomst voor de administratieve
afhandeling gevraagd.
c) Bij ruiling van bevoorrade of mutatie van gekweekte
vinken behoudt de vogel zijn naam.
d) Bij sterfte van een vogel die de kaap van 700 liedjes overschreed, moet de eigenaar de groene of rode
steekkaart plus ring en desgevallend ook de bondslidkaart aan het A.Vi.Bo.-secretariaat te Kuurne bezorgen.
e) Bij vogels die niet boven de 700 liedjes zongen en
veranderen van eigenaar, komt het A.Vi.Bo.-secretariaat niet tussen. Beide vogelhouders zijn persoonlijk
verantwoordelijk voor een correcte administratieve
afhandeling. Zowel steekkaart als inventaris worden
conform de voorziening op betreffende documenten
ingevuld. Een bij te schrijven vogel komt steeds op de
eerste vrije lijn van het inventarisblad met de toestand
van 31 januari van het aangiftejaar.
f) Vogels die veranderen van eigenaar tijdens het
speelseizoen komen niet in aanmerking voor titels op
landelijke, provinciale, regionale en plaatselijke kampioenschappen (van 15 april tot en met 31 augustus).
Bij veranderen van eigenaar gedurende het speelseizoen vervalt de bestaande bondslidkaart en dient een
nieuwe bondslidkaart op naam van de nieuwe eigenaar
opgemaakt.

H. ONTBREKENDE COMPUTERLIJSTEN
Van volgende maatschappijen ontvingen we nog geen
verbeterde lijsten afgeleverd door A.Vi.Bo. Deze moeten
aangepast worden met de nodige schrappingen, adreswijzigingen en nieuwe leden.
Aalter: De Vrije Vinkeniers Hansbeke
Antwerpen: ontbreekt volledig

J. BESCHRIJVEN KAMPIOENSCHAPPEN
De beschrijven van de kampioenschappen worden uiterlijk eind april verwacht op het secretariaat.

K. INWENDIGE ORDE
Iedere maatschappij dient te beschikken over een reglement inwendige orde. Dit mag niet in strijd zijn met de
A.Vi.Bo.-reglementen of Vlaamse wetgeving.
Van sommige maatschappijen beschikken we over geen
ofwel een verouderd reglement inwendige orde. Gezien
het belang hiervan hopen we spoedig een vernieuwde
versie van jullie reglement te mogen ontvangen.
Maatschappijen die geen wijzigingen aanbrachten, dienen uiteraard geen nieuw exemplaar op te sturen.
Hartelijk dank aan erevoorzitter Noël om ook dit nazicht
ter harte te nemen.

Noteer dat het voor bestuursleden, lokaalhouders en officiële zangkeurders een plicht is geabonneerd te zijn op
het A.Vi.Bo.-blad. 415 abonnementen blijven op vandaag
onbetaald. We doen een warme oproep om alsnog uw
abonnement te vernieuwen. Bij iedere kans die zich voordoet, proberen we extra inkomsten uit reclame te verkrijgen.

2. ADMINISTRATIE-ADMIN
Het formulier ‘controleverslag kwekers’ ontbrak en werd
ondertussen toegevoegd.
De mogelijkheid om de reglementen inwendige orde van
maatschappij en gewest in Admin te voorzien, wordt nagekeken.
Een aantal getrouwen wordt gevraagd de Raad van Bestuur bij te staan bij het inbrengen van gegevens in admin. Er wordt voorgesteld deze mensen eens samen te
roepen voor overleg en instructie.
Statuten en Reglement Inwendige orde op de website
dient geactualiseerd te worden. We verzamelen alle beslissingen sedert 2010 en voegen die vervolgens toe, zodat het werk up-to-date blijft.

M. FINANCIEEL VERSLAG EERSTE KWARTAAL

3. ERFGOED
Jan zal een artikel wijden aan de verworven subsidie erfgoed.

L. HET A.VI.BO.-BLAD

Zoals reeds aangekondigd op de Algemene Raad en de
Algemene Vergadering zullen betalingen van de gewesten stipter worden opgevolgd.
We herhalen dat betalingen van leveringsnota’s steeds
dienen te gebeuren ten laatste op het einde van de maand
volgend op factuurdatum. 35 van de 44 gewesten voldeden aan deze plicht, waarvoor dank.
We hopen dat de 9 overige spoedig het nodige doen zodat we niet nodeloos tijd spenderen aan het opstellen en
versturen van rappels.
De nieuwe ledenbijdrage dient geregeld uiterlijk eind
april. We wachten nog op 7 gewesten.
Verder werden de rekeningen in detail toegelicht en waar
nuttig vergeleken met vorig jaar.

N. TWEEDE BESTELLING KWEEKRINGEN
De tweede bestelling van de kweekringen moet binnen
zijn uiterlijk 1 mei. Op het bestelformulier dient duidelijk
het lidnummer vermeld te worden. De levering is voorzien
half mei.
Elk lid dat een nabestelling doet, betaalt tevens de 5 €
administratiekost. Maatschappijen die over een login beschikken, kunnen hun bestelling plaatsen via admin (de
individuele aanvragen per liefhebber worden ook verwacht op het secretariaat).

O. HEILIGE MIS OVERLEDEN LEDEN
We danken van harte:
- E.H. Cools, proost der vinkeniers
- E.H. Daniël Verstraete, parochiepriester
- Mevr. Marleen Putman, zangeres
- Het bestuur van KM De Lindezangers, Dentergem
- Dhr. Koenraad Degroote, burgemeester van Dentergem
en Federaal Volksvertegenwoordiger
- Mevr. Els Kindt, Vlaams Volksvertegenwoordiger
- Mevr. Rita Delmotte, schepen van Dentergem
- Dhr. Bart De Keukeleire, schepen van Dentergem
- Dhr. Marc Olivier, gewezen Senator
- Dhr. Roger Terryn, ereburgemeester van Deerlijk
- Alle aanwezigen voor hun talrijke opkomst.
De Heilige Mis zal volgend jaar op 21 maart 2015 doorgaan in de Sint-Adrianuskerk te Adegem.

P. CONTROLE OP AANGEVRAAGDE BIJLOKALEN
Luc zal de controles opvolgen. Bij vaststellen van het in
gebreke zijn zal 12 € i.p.v. 6 € gevraagd worden.

4. ZANG
Een bijeenkomst voor de begeleiders wordt gepland.

R. BRIEFWISSELING EN DIVERSEN
1. ROUWBEKLAG
We vernamen het overlijden van:
Dhr. Frans Devlaminck, erebestuurslid KM Vreugde in de
Zang, Hulste.
Aan de beproefde familie bieden we onze herhaalde blijken van medeleven aan.
2. ERERAAD GEWEST RONSE, ZITTING VAN 23.03.2014
Akkoord met de uitspraak van de ereraad. Dhr. Jean-Paul
Devos belooft de reglementen A.Vi.Bo. na te leven. Mag
weer deelnemen aan vinkenzettingen.
3. DHR. JOERI VAN DAELE, UW MAIL VAN 24.03.2014
We kijken vol ongeduld uit naar uw eerste en hopelijk vele
volgende boeiende en aantrekkelijke artikels.
4. DE TABAKVINK, APPELTERRE, UW MAIL VAN
24.03.2014
Nota genomen van de bestuurswijziging.
5. DHR. GUIDO HAECK, GEWESTLEIDER VAN ZWEVEZELE, UW MAIL VAN 28.03.2014
De eerste zangvoordracht zal doorgaan op 15 november
in de voormiddag (tijdens kweekcongres).
6. BESCHRIJF GROTE ZETTINGEN
Elk jaar ontvangen we verschillende beschrijven van
grote zettingen laattijdig. Deze moeten verschijnen voor
1 april. U zal begrijpen dat we voor niemand uitzonderingen kunnen maken.
7. PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP WEST-VLAANDEREN 2018
Het Provinciaal Kampioenschap 2018 van West-Vlaanderen wordt toegekend aan het gewest Ieper.
8. KM DE STAALBEKKEN, ZONNEBEKE, UW MAIL VAN
10.04.2014
Hartelijk gefeliciteerd met uw 80-jarig bestaan. Een delegatie zal aanwezig zijn.
9. DE EENDRACHT LAUWE
Een kampioenzetting inrichten de dag voor het Kam
pioenschap van België kan volgens onze reglementering
niet. Wordt opgevolgd.
10. KM DE NOORDVINK GISTEL
Nota genomen van de nieuwe gewestelijke zangkeurder.
Ns het dagelijks bestuur A.Vi.Bo. vzw
De voorzitter, Gino Welvaert
Ondervoorzitter,
Luc De Schrijver
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Sportuitslagen
COMMENTAAR WEEKEND 12-13 APRIL
We zijn aan de tweede week van het nieuwe speelseizoen, er werden
111 zettingen aangekondigd.
In het gewest Deinze was er zaterdag zetting bij De Klokkezangers, er
werden 58 vogels ingeschreven, wat een goede opkomst is. Wegens de
hardnekkige mist en de frisse temperaturen werd er maar een half uur
gespeeld, toch stonden al enkele mooie getallen op de regel. Proficiat
aan de overwinnaar.
Zondagmorgen was er terug zetting in het gewest Deinze, bij De Drieszangers. Het weer was zwaar bewolkt en fris en er werd besloten om een
half uur te spelen, wat de 41 ingeschreven liefhebbers konden appreciëren. De overwinnaar van de eerste reeks was Arlette Lorent en deze van
de tweede reeks Peter De Smijtere. Aan beide overwinnaars proficiat.
Laat ons hopen dat de komende weken de temperaturen verhogen, zodat onze vogels wat meer in conditie komen.
Aan alle liefhebbers veel succes gewenst in de kweek en op de zettingen!
Luc De Schrijver

ZONDAG 13 APRIL
GEWEST BRAKEL
BRAKEL, De Zwalmzangers
Lok. Don Paco
12 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Excellent, Bleyaert Danny, Wareg. 363
2 Roy, De Sutter Michelle, Aaigem 342
----SCHENDELBEKE, De Industrievink
Lok. Den Toren
13 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Duck, De Henau Mia, Onkerzele
236
2 Staf, Leirens Urbain, Herzele
235
3 James, Geus Jeremy, Deftinge
230
4 Flip, V. D. Eynde Clery, Onkerzele 211
5 Flip, V. Schelvergem Noël, Welle
197
----PARIKE, De Bergzangers
Lok. Hozenhoek
8 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min.
Geen enkele uitslag boven de 158 l.
----BRAKEL, De Bronvink
Lok. De Watermolen
13 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Picasso, Anckaert Pedro
476
2 Tornado, Desprets Rudy
463
3 Lambik, Coessens Lisette
372
4 Bingo, Vanrenterghem Patrick
326
5 Henri, Schamp Sien
319

GEWEST ZWEVEZELE
WINGENE, KM De Sint-Jansvink
Lok. Vierwegen
41 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1e reeks
1 Shieba, Popelier Patrick, Egem
416
2 Dortje, Struyve Jozef, Zwevezele 412
3 Othar, Clincke Jan
412
4 Fleur, Vanhove Patrick, Ruiselede 408
5 Nilson, Vanhixe Johan, Gistel
397
6 Max, De Bruyne Christian, Ruisel. 395
7 Lambik, Padot Christa, Ruiselede 376
8 Cobe, Scherrens Georges
370
9 Casper, Padot Christa, Ruiselede 352
10 Lies, Pozzolo Marcel, Zwevezele 345
11 Jefke, Van Den Heede Mia
344
12 Pipo, Huvaere Patrick
332
13 Swie, Pattyn Freddy, Zwevezele
317
14 Fabregas, VD.Meulen Dries, Ruis. 308
15 Niel, Blyaert Johan
306

GEWEST WAREGEM A
WAREGEM, KM De Torenzangers
Lok. De Biest
42 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Dino, Bulcaen Kurt
705
2 Bono, Houfflyn Nic
627
3 Miro, Himpe Rino, Ingooigem
608
4 Calimero, Vercruyssen Shakira, D. 545
5 Carl, Deconinck Corine, Zulte
526
6 Carlos, Corbanie Bertrand
521
7 Super, Geldhof Hubert
448
8 Starsky, Douterloigne Dirk
443
9 Pierke, V. Den Driessche Jacques 409
10 Mistral, Devos John
407
11 Victor, Gelaude Noël, Ruiselede
405
12 Jean, Abeels Jean-Marie, Hasselt 399
13 Turbo, Vanoverbeke Eddy, Dess.
382
14 Jotie, Soenens Wilfried
367
15 Fred, Destoop Willy
361
16 Martin, Deconinck Paul, Kruishout. 353
17 Els, Himpe Conny
348
18 Dieter, Callens Paul, Anzegem
342
19 Dirk, Struyve Jozef
304
20 Lucas, Wyckhuyse Lucien
302

GEWEST WAKKEN
DENTERGEM, KM De Lindezangers
Lok. Bizarre
71 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Antares, Deconinck Julienne, Mar. 469
2 Eric, Herman Eric, Wielsbeke
400
3 Tobias, De Vos Daniël, Tielt
315
4 Roger, De Vos Daniël, Tielt
287
5 Jan, Maes Geert, Wontergem
260
6 Bob, Windels Christine, Oostroz. 251
7 Goliat, Rickaert Adrien
250
8 Pipo, Poelvoorde Marc, Wielsbeke 232
9 Tempo, Duyck Frank, Meulebeke 226
10 Sabine, Devriese Rudi, Meulebeke 222
11 Luca, Moeykens Renzo
217
12 Bob, Vanluchene Chris, Wakken
215
13 Witse, Dhondt Rafhaël, Oostroz. 209
14 Turbo, V.overbeke Bernard, Meul. 198
15 Picon, Moeykens Fabrice, Wonter. 197
16 Placide, Van Houtte Joeri, Meuleb. 187
17 Mizie, Mathijs Yves, Kruishoutem 182
18 Tjalke, Devriese Jelke, Meulebeke 176
2e reeks
1 Marc, Vansteenkiste André, Tielt
173
2 Urbain, Vlaminck Jerome
169
3 Saboteur, Mathijs Luc, Kruishout. 168
4 Praet, Vanluchene Jens, Wakken 166
5 Roco, Meirhaeghe Simon, Lemb. 165
6 Vadis, Constant Joke, Meulebeke 164

GEWEST VICHTE
DEERLIJK, KM ’t Gezang van de
Bottenhoek Sint-Lodewijk
Lok. D’Iefte
66 Vogels 9u
1 Vriebel, Nolf Gino, Tiegem
751
2 Rambo, Bruggeman Bernard, Anz. 654
3 Nero, De Rore Bert, Beveren-Leie 563

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Bram, Theerlynck Willy, Desselg.
Rik, Dhont Roger, Deerlijk
Ivo, Derammelaere Georges, B.-L.
Polke, Spleers Jozef, Deerlijk
Roger, Soenens Frans, Deerlijk
Borat, Nolf Mario, Aalbeke
Matteo, Nolf Mario, Aalbeke
Jan, Defoor Armand, Kortrijk
Karel, Desmet Koen, Meulebeke
Breker, Desmet Jozef, Bev.-Leie
Bram, Theerlynck Willy, Desselg.
Markske, Deconinck Jan, B.-Leie
Sven, Kindts Willy, Beveren-Leie
Seppe, Rohaert Chris
Rossi, Callewaert Ivan, Otegem
Tommy, Deknudde Rosette, Deerl.
Dylan, Sobrie Marnic, Nieuwenh.
Messi, Verscheure Filiep, Oostroz.
Dirk, Broucke Veerle
Rik, D’Helft Robert, Kortrijk
Bruno, Vander Cruyssen Patrick
Sam, Derammelaere Rik, B.-Leie

487
478
455
454
451
450
443
437
432
421
415
411
403
384
383
347
342
326
323
322
314
308

GEWEST TORHOUT
VELDEGEM, De Veldvink
Lok. Boldershof
28 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Billy, Vandamme Joël
823
2 Otto, Dekoninck Patrick, Torhout
526
3 Jordy, Kerrebrouck Franky, Zedel. 447
4 Mauro, Anseeuw Rudy, Rudderv. 441
5 Rik, Rosseel Eddy, Kortemark
433
6 Belle, Desanghere Daniël
418
7 Henri, Vantomme Daniël, Pittem
401
8 Mercedes, Ketels Benny, Torhout 395
9 Bo, Develter Ignaas
372
10 Lorre, V.compernolle Roger, Waar. 340
11 Tweety, Reynaert Iemke, Zedelg. 329
12 Jonas, Bollaert André
315
13 Ally, Ketels Vince, Torhout
312
14 Flo, Vermeulen Reginald
306
15 Prutske, Vandoorne Patrick, Rudd. 304
----ICHTEGEM, KM De Boomgaardvink
Lok. De Germinal
18 Vogels V
1 Pippo, Vermote Gilbert
537
2 Chupacabra, Broucke Danny, Wer. 435
3 Bingo, Mollefait Leon, Koekelare
407
4 Kwebbel, Vanoverbeke Norbert
384
5 Hannes, Vermeersch Martine
382
6 Ravage, Van de Walle Joeri
378
7 Pauw, Debou Urbain
376
8 Vonke, Mestdagh Frank, Kortem. 373
9 Ricky, Cauwels Marnix
373
10 Bart, Smagghe Marcella, Koekel. 372
11 Lode, Myny Wilfried, Diksmuide
356
12 Nyoko, Myny Kurt, Diksmuide
350
----HOOGLEDE, De Vlaamse Zangers
Lok. De Gouden Leeuw
59 Vogels V
1 Giorgio, Hoornaert Ruben, Oostn. 804
2 Epo, Vannoote Herman, Langem. 653
3 Thomas, Kindt Gabriël, Lichtervel. 548
4 Messi, Dewyngaert Jurgen, Roes. 529
5 Torres, Hoornaert Wesley, Staden 433
6 Luc, Bruynooghe Daniël
415
7 Gaston, Desnijder Marcel, Staden 396
8 Plascide, Maddens Eric, Roeselare 391
9 Spring, Jonckheere Roland, Westr. 337
10 Nonkel Jef, Verhelst Martijn, Westr. 331
11 Diewke, Snaet Stijn, Staden
326
12 Romi, Verhelst Marc, Westrozeb. 317
13 André, Verlinde Gerdy, Staden
308
14 Tarzan, D’Hondt Willy, Staden
300
----TORHOUT, KM De Vrije Vinkeniers
Lok. Sparrenhove
18 Vogels 9u
1 Aiko, Hackx Francky
820
2 Wartje, Duyvejonck Nancy, Licht. 602
3 Moestie, Decock Raphaël, Lichter. 598
4 Polo, Delrue Marcel, Lichtervelde 505
5 Bojan, Hackx Francky
359
6 Bert, Bolle Georges
340
7 Vleminckx, Decastecker Corneel 339
2e reeks
1 Kismo, Hackx Kevin
303
----ICHTEGEM, KM De Reigerzangers
Lok. De Nieuwe Reiger
22 Vogels 9u
1 Stef, Casier Geert, Torhout
687
2 Tom, LIdou Caroline, Torhout
518
3 Dodo, Demeulenaere Dirk
502
4 Marco, Desender Roger, Torhout 476
5 Donk, Hollevoet Kenneth
460
6 Arne, Casier Geert, Torhout
450
7 Babladoes, V.overbeke V., Kortem. 407
8 Lode, Deceur Gerard, Torhout
385
9 Figo, Hollevoet Kenneth
380
10 Zorro, Demuynck Geert
348
11 Florke, Bogaert Marc
325
----GITS, KM De Kasteelvink
Lok. De Waaiberg
31 Vogels 9u
1 Filou, Scharlaeken Maurits, Licht. 730
2 Pruts, Roelens Monique, Lichterv. 680
3 Molleke, Deraeve Guido, Houthulst 595
4 Sam, V.derhaeghe Annie, Koolsk. 507
5 Milan, Vanrolleghem Jordy
504
6 Kokky, Nollet Erik
485
7 Stan, Verhelle Walter, Ardooie
434
8 Messi, Vanneste Peggy, Roesel.
421
9 Witten, Vanneste Peggy, Roesel. 411
10 Dwieten, Soenen Francis
401
11 Fiasco, Deneker Willy, Hooglede 400
12 Kobbe, Lidou Ronny
383
13 Lorre, Vermeersch Dirk
370
14 Jan, Driessens Lutgarde, Roesel. 363
15 Braziel, Leclercq Gwendolina
325
16 Vasquez, Vandenbussche Iben
319
17 Zepke, Vd.ginste Walda, Roesel. 315
18 Draco, Deneker Willy, Hooglede
307
-----

KORTEMARK, KM De Bosvink
Lok. Markhove
38 Vogels 9u
1 Beer, Teetaert Noël, Kortemark
661
2 Jack, Deley Wilfried, Kortemark
660
3 Thibo, Teetaert Noël, Kortemark
447
4 Dante, Darras Miquel, Koekelare 441
5 Mirakel, Lepoutre Francky, Werken 420
6 Mirakel, V.ryckeghem Walter, Kort. 402
7 Lowie, Casier Ellen, Vladslo
332
8 Xander, Roelens Christine, Kort.
326
9 Jordy, Teetaert Noël, Kortemark
312
10 Polidor, Casier Ignace, Vladslo
302

GEWEST TIELT
AARSELE, KM Verheugd in de Zang
Lok. ’t Zolderke
28 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Lucas, Biebuyck Francine, Dilbeek 475
2 Fuupke, De Waele J.-Paul, Vinkt
418
3 Matthias, Vercouillie Luc, Oostroz. 389
4 Sultan, Van Laeken Omer
385
5 Mamamia, De Bel Koen, Kanegem 355
----TIELT, KM De Roodborsten
Lok. ’t Dolfijntje
44 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 José, Callens Dirk
612
2 Timo, Seynhaeve Eric
542
3 Oxo, Missant Johny
534
4 Sem, De Nijs Johan
519
5 Eduardo, Meese Rudi, Ruiselede 496
6 Cindy, Vd.bulcke Marleen, Meuleb. 488
7 Jolien, Tuyttens yvan
477
8 Tommy, Acx Geert
439
9 Joske, Van Steenkiste Norbert
412
10 Timmy, Laurens Anne, Lichtervel. 393
11 Roger, Vandenbulcke Marleen
388
12 Thor, Vd. Walle Antoine, Roesel.
384
13 Jute, Lambert Willy
374
14 Brik, De Coker Johan
372
15 Gibba, Van De Riviere Frank
355
16 Romain, De Ruyck Paul
342
17 Vargas, Tuyttens Yvan
314
----RUISELEDE, KM De Lichtzangers
Lok. Den Tap
17 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Frans, Coussens Tom
469
2 Bart, Liebaert Guido
252
3 Jommeke, Cooreman A.
230
4 René, Hellebuyck S.
195
5 Ringo, Mussche R.
190

GEWEST SINT-ELOOIS-VIJVE
SINT-BAAFS-VIJVE,
KM De Kapellezangers
Lok. Mozaïek
67 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Jonas, Vervaeke Filip, Waregem
330
2 Toeka, Vroman Carine, Desselg. 298
3 Kouemaha, De Cock Marc, Oostr. 283
4 Tiberius, Bourdeaux Marcella, Zul. 283
5 Britt, Ghekiere André
277
6 Thibeau, Bruyneel Erik, Oostrozeb. 273
7 Turbo, Verhaeghe Christiaan, Wiel. 265
8 Joran, Vaernewyck Martine, War. 253
9 Merkx, Verstaen Kristof, Oeselgem 244
10 Lucien, David Remi, St.Eloois-Vijve 221
11 Sam, Verbrugge Johnny, Ardooie 218
12 Tom, Snauwaert Roger, Oostroz. 217
13 Power, Verbrugge Johnny, Ardooie 216
14 Dardo, Dewitte Stephan, Zulte
210
15 Jet, Vercruysse Lieven, Waregem 200
16 Miel, Vullers Gilbert, St.E.-Vijve
196
17 Steef, Vanwest Aimé, St.E.-Vijve 196
18 Duo, Dhaene Franky, Desselgem 193
19 Joske, V.Den Heede Paul, Wareg. 192
20 Arne, Bruyneel Ruben, Oostrozeb. 191
21 Danny, Eeckhout J.-P., Oostrozeb. 191
22 Robbe, Lareu Frans
190
23 Conan, Vanhoucke Jaak, St.-E.-V. 190
24 Djaszer, Dhoop Luc, St.Eloois-Vij. 185
25 Ringo, Vanacker Marc, Wielsbeke 180
26 Tritri, Dhaene Franky, Desselgem 174
27 Twitter, Dejonghe Eddy, Oostroz. 173
28 Trimar, Meurisse José, Waregem 172
29 Tuur, Damman Franky, Oostrozeb. 165

GEWEST OUDENAARDE
ASPER, De Moedige Zangers
Lok. Nova
37 Vogels 9u
1 Bolt, Sappin Gino, Kruishoutem
915
2 Rainbow, De Keyzer Ellen
789
3 Beny, Dhossche Annie, De Pinte 704
4 Vargas, De Moor Guy
637
5 Patat, Van Der Steen Willem
513
6 Meutie, De Koker Adelin, Ouden. 507
7 Sunrise, De Keyzer Dirk
485
8 Jef, V.Der Haeghen André, Oud.
468
9 Fakier, Van Steenkiste Danny
435
10 Messi, De Bleecker Luc, Nazareth 430
11 Luc, Dhondt Daniël, Zingem
407
12 Eddy, Hoefman Antoine, Baaigem 401
13 Bingo, Waege Patrik, De Pinte
380
14 Eric, Geirnaert André
325
15 Hub, Dossche Freddy, Zingem
321
16 Kim, De Cocker Lisette, Nazareth 311
17 Goewere, Lasseel Georges, Zing. 308

GEWEST OOSTNIEUWKERKE
OEKENE, KM Vlug en Vrij
Lok. De Wandeling
43 Vogels V
1 Mielke, Vanhoutte Geert, Izegem 679
2 Thure, Victor Lionel
641
3 Flor, Uyttenhove Jacques, Izegem 608
4 Jerommeke, Meyfroodt Ronny, Gu. 586
5 Vinny, Gevaere Eric, Roeselare
481
6 Bingo, Decadt Gianni, Rumbeke
452
7 Dynam, Debruyne Jacques, Rumb. 452
8 Loes, Froyman Mario, Ledegem
440
9 Snel, Cools Danny, Izegem
421
10 Akpala, Huyghe Luc, Staden
401
11 Arne, Vancompernolle Mario, Ho. 382
12 Erik, Grymonprez Nino, Moorslede 340
13 Merlijn, Decadt Franky, Rumbeke 321
14 Pol, Gevaere Eric, Roeselare
309
15 Bart, Pattijn Patrick, Rumbeke
305
----RUMBEKE-BEITEM, KM De Goudvink
Lok. Beythem Statie
44 Vogels N
1 Floris, Seynaeve Anne, Oostn.
505
2 Ludwig, Delbaere Chris, Lendel.
456
3 Nico, MIssine Walter, Menen
454
4 Froggy, Goubeir Eric, Moorslede 450
5 Pablo, Denijs Raymond, Menen
445
6 Juanito, Goubeir Eric, Moorslede 438
7 Raf, Tanghe Freddy, Houthulst
403
8 Lars, Delchambre Jean, Lendelede 384
9 Turbo, Demeester Marc, Gullegem 379
10 Cobra, Decroix Sabine
325
11 Pol, Himpe Rino, Ingooigem
323
12 Rikky, Grymonprez Nino, Moorsl. 315
13 Patrick, Verhaest Frans, Aalbeke 300

GEWEST MENEN
REKKEM, Zonder Vrees
Lok. Louis
41 Vogels V
1 Bobo, Ledoux Marnix, Lauwe
471
2 Kurt, Vd.meulebroecke G., Rolleg. 436
3 Sven, Cneut Ivan, Wevelgem
380

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jojo, Herman Claude
360
Ibe, Samyn Denise
348
Kobbe, Jelassi Nordine
335
Paul, Lobbens Stephane
331
Regina, Quequin Romain, Rolleg. 319
Marcus, Valcke Benny, Kortrijk
313
Strekske, Coolsaet Michel
312
Rik, Suffys Robbe, Lauwe
312
Mathias, Legley Wilfried
302
----ROLLEGEM-KAPELLE,
De Vlaamse Blauwbekken
Lok. De Voerman
39 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min. wegens de slechte
klimatologische omstandigheden, omgerekende uitslag
1 Jasper, Ducasteele Willy, Rumb.
649
2 Bjorn, Esprit Marc, Moorsele
640
3 Peter, Buyck Jacques, Moorsele
532
4 Qatar, Defloor Marc, Rumbeke
463
5 Maxim, Callens Willy, Moorslede 446
6 Samson, Rijssaert Roos, Lauwe
444
7 Sloeber, Clarysse Lieven
440
8 Snoeper, Louage Jelle, Rumbeke 435
9 Milan, Dupont Michel
419
10 Amigo, Vanelslander José, Dadiz. 393
11 Jules, Rosseel Patrick, Zonnebeke 393
12 Marc, Callens Willy, Moorslede
383
13 Hari, Devriendt Roger
380
14 Stafke, Bourgnerning Fabrice, Mo. 376
15 Carlo, Goemaere Romain, Dadiz. 370
16 Macho, Vanelslander José, Dadiz. 364
17 Marco, Tyberghein Willy, Moorsele 355
18 Stan, Demeestere Marc, Bissegem 353
19 Harry, Lagae Gery, St.Eloois-Win. 340
20 Pablo, Goubeir Eric, Moorslede
326
21 Bartalie, Verstraete Gregory, Dad. 321

GEWEST KORTRIJK
HULSTE, KM Vreugde in de Zang
Lok. Oud Gemeentehuis
46 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Stijn, Vandekerckhove Adrien
792
2 Piet, Delbaere Chris, Lendelede
585
3 Florke, Opbrouck Thalita, Harelb. 583
4 Meester, Delbaere Chris, Lendel. 530
5 Cesar, Vandenbroucke Pol, Harel. 522
6 Marco, Vanhee Lis, Kuurne
509
7 Colombo, Vandenbussche Werner 505
8 Pulle, Devroe Christophe
478
9 Jens, Goemaere Medard, Ooigem 435
10 Jo, Vanhecke Christof, Ooigem
419
11 Andros, Delbaere Chris, Lendelede 402
12 Weber, Depoorter Nadine
393
13 Roy, Seys Christine, Heule
389
14 Pipo, Creyf Anne, Izegem
381
15 Tangui, Opbrouck Gerry, Harelb.
355
16 Thunder, Turpyn Eric, Harelbeke
355
----KUURNE, De Molenzangers
Lok. Het Katje
64 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min. wegens de koude
1 Mika, Bruynooghe Franck, Ard.
455
2 Fantast, Claerhout Koen, Izegem 439
3 Echo, Claerhout Koen, Izegem
290
4 Bonne, Maddens Conny, Ardooie 260
5 Rambo, Lecoutre Roger
244
6 Fox, Vandeghinste Ronny, Gulleg. 241
7 Max, Van Der Wildt Barbara
231
8 Ken, Dessein Willy, Gullegem
224
9 Pico, Catteeuw Henri
219
10 Matteo, Delchambre J.-P., Lendel. 218
11 Jan, Decroubele Marcel
214
12 Janne, Callant Henri, Harelbeke
200
13 Agaat, Van Honacker Dirk, Harelb. 199
14 Bous, Dupont Veronique
197
15 Bo, Vercruysse Philippe
187
16 Rob, Van Der Wildt Barbara
185
17 Pablo, Bossuyt Daniël
178
18 Cyriel, Cottyn Stephane, Kortrijk
178
19 Marva, Galloo Achiel, Roeselare 174
20 Zsigi, Geldhof Bjorn
164
21 Bacca, Bostoen Dirk, Harelbeke
162
22 Caramba, Van Houcke Jill, Staseg. 161
23 Joske, Vd.waetere ignace, Kortrijk 160
24 Proto, Rubbrecht John, Kortrijk
158

GEWEST KNOKKE
ADEGEM, Ons Genoegen
Lok. De Spaander
26 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Klasse, Van Oost Carlos, Maldeg. 331
2 Baziel, De Poorter Steven, Kness. 208
3 Tornado, Leliaert Roland
195
4 Marc, Vyncke Eddy, Maldegem
184
5 Frigo, Dhondt Robby, Maldegem
180
6 Einstein, Stevens Martin
170
7 Bob, Vergult Emiel
168
8 Drum, Dhondt Robby, Maldegem 166
9 Jupiler, De Waele Didier
158

GEWEST KOMEN
WERVIK, De Vlaamse Zangers
Lok. Bristol
44 Vogels 9u
1 Jeftje, D’Haene Jimmy, Diksmuide 714
2 Ringo, Six Bernard
499
3 Bolle, Durnez Gilbert
478
4 Jenne, Missinne Walter, Menen
454
5 Tino, Dierick Kris, Geluwe
408
6 Turbo, Debrabandere Claude
407
7 Fiel, Dierick Febe, Geluwe
388
8 Youry, Mariacour Claude
388
9 Nero, Ghesquiere Chris
345
10 Esther, Focke Franky, Menen
344
11 Diesel, Verkamer Tony, Menen
320

GEWEST INGELMUNSTER
WIELSBEKE, Recht en Eerlijk
Lok. ’t Park
20 Vogels 9u
1 Arne, Denijs Willy, Marialoop
481
2 Piet, Tack Marc, Ingelmunster
450
3 Max, Callens Jhonny
415
4 Fernand, De Meulemeester H., De. 405
5 Jef, Vanhee Hervé, Oostrozebeke 383
6 Turbo, Van Hauwaert Herman
333
----MEULEBEKE, Recht Voor Allen
Lok. De Germinal
52 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Porche, Vanneste Jan, Ingelmun. 783
2 Junior, Desmet Maria
547
3 Stella, Derammelaere Frans
545
4 Baron, Vd.bulcke Caroline, Zwev. 542
5 Kupke, Boone Leona
513
6 Staf, Vansteenhuyse Marcel
504
7 Jantje, Claeys Diana
464
8 Rolando, Delaere Tonny
460
9 Piet, Bouckhuyt Marc, Oostrozeb. 458
10 Jens, Vanhee Adolf, Pittem
450
11 Louis, Planckaert Daniël
447
12 Tempo, Windels Laurent, Ardooie 443
13 Pieter, Verhaeghe Jaques
443
2e reeks
1 Fred, Brulez Willy
431
2 Giba, Priem Rik
428
3 Sven, Ampe Walter
405
4 Milan, Planckaert Sonja, Ingelmun. 372
5 Eric, De Man Jean-Marie, Ingelm. 357
6 Nero, Schack Willy
355
7 Co, Verduyn Katrien
336
8 Abba, Verduyn Katrien
310
9 Max, Claerhout Paul
304

GEWEST IEPER

GEWEST BRUGGE

BOEZINGE, KM De IJzervink
Lok. De Zwaan
46 Vogels V
1 Dolly, Debruyne Bjorn, Houthulst 693
2 Marco, Top André, Langemark
691
3 Ibra, Fieuw Gilbert, Langemark
661
4 Amélie, Verkempinck Rika, Zonn. 496
5 Baziel, Titeca Georges, Ieper
475
6 Zwemmer, V.doorne Marnick, Iep. 473
7 Castaar, Develter Pierre, Langem. 470
8 Wally, Desmet Wilfried
432
9 Milan, Ghesquiere Bart, Houthulst 428
10 Cruck, Coutereel Johan, Hoogsta. 382
11 Castaar, Deghandt Betsy, Hoogst. 370
12 Tjiftjif, Madryl Noël, Zonnebeke
360
13 Kitty, Gesquiere Robert, Langem. 347
14 Seppe, Coutereel Johan, Alvering. 314
15 Tarzan, Ghesquiere Patrick, Lang. 313

OEDELEM, KM De Blauwbek
Lok. Akkerbolders
20 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min.
1e serie
1 Cedeetje, Bourgonjon Leopold, M. 243
2 Ashly, Bouckaert Robert, Oostk.
219
3 Lani, Wittevrongel Herman, Oostk. 195
4 Gringo, Borre Monique, Oostkamp 185
5 Maxim, Claeys Kristof
160
----ASSEBROEK, KM De Oeverzangers
Lok. Wegwijzer
13 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min. wegens de koude
wind
1 Bertje, Aneca Daniël, Oostkamp
268
2 Pedro, Caytan Marina, Loppem
215
3 Haribo, De Clercq Chloë
174
----BEERNEM, De Snauwhoekzangers
Lok. St.-Lucas
28 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Lionel, Stevens Y., Hertsberge
382
2 Snorky, Soethaert R.
220
3 Jorn, De Muyt R.
202
4 Leo, Dedeyne W., Wingene
200
5 Keano, De Baene J.
196
6 Oskaar, De Pestel M., Sint-Joris
174
7 Mathias, Vandeghinste R., Oostk. 161
----SIJSELE, De Sijseelse Botvink
Lok. De Bijeenkomst
24 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min. wegens de koude
1 Karim, Declerck Ivan
236
2 Maud, Bellaert Robin, Oedelem
230
3 Maurits, Dhondt Carline
218
4 Lucky, Franckaert Robby, Kn.Heist 178
5 Staf, Meurice Olivier, Oedelem
177
6 Joke, Bellaert Hans, Oedelem
176
7 Robin, Batsleer Natascha, Oedel. 165

GEWEST GISTEL
ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink
Lok. Les Tzars
28 Vogels V
1 Kirsten, Desendre Rita, Assebr.
533
2 Lars, Coudeville Fernand, Jabbeke 499
3 Jurgen, Lingy Wilfried, Ichtegem
493
4 Tapioca, Knockaert Daniëlla
402
5 Tom, Vandycke Celine, Roksem
372
6 Roel, Dobbels Georgette, Westker. 342
7 Quinten, Desendre Rita, Assebroek 333
8 Bieko, Verbeke Marnix, Torhout
333
----JABBEKE, KM De Jonge Vinkeniers
Lok. Beukenhof
26 Vogels 9u
1 Raymond, Fiers Pol, Roksem
471
2 Maantje, Desmedt Dries, Eerneg. 402
3 Tarzan, Vermeulen Roland, Zedel. 381
4 Kamiel, Carrewyn Bram, Oostende 362
5 Henry, Segaert Marc, Zedelgem
359
6 Jurgen, Feys Lucas, Brugge
344
7 Mio, De Smedt Dries, Eernegem 336
8 Pino, Feys Lucas, Brugge
329
9 Belsi, Decleir Willy, Kortemark
303

GEWEST GENT
SLEIDINGE, KM De Lindezangers
Lok. ’t Klokhuis
18 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Maxim, De Clercq Gilbert, Waars. 350
2 Lucio, Verdonck Rosette
339
3 Mario, Dierickx Daniël
214
4 Billy, Antheunis Elke
195
5 Dino, Van Hove Remi, Zelzate
173
6 Stef, Vande Walle Arsène
163
----LOVENDEGEM, KM De Bosvink
Lok. St.-Elooi
9 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Nico, Van Nieuwenhuyze Willy
316
----LOVENDEGEM, KM De Krügerzangers
Lok. Family
33 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Eliot, Verleyen Christel, De Pinte 312
2 Rambo, De Baets Arseen, Meigem 220
3 Debbie, De Vreese Etienne, Land. 209
4 Vadis, De Groote Marc, Hansbeke 178
5 Fien, Persan Donald, Drongen
176
6 Nonkel, V. Den Berghe Marc, Zom. 163

GEWEST EEKLO
LEMBEKE, KM De Kasteelzangers
Lok. Kingston
7 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Kristtie, Van Bastelaere Maria
412
2 Oscar, Andries Roger
348
3 Turbo, De Vriendt Eric, Boekhoute 302
----WAARSCHOOT,
KM De Boomgaardzangers
Lok. Den Biechtstoel
9 Vogels 9u
1 Jayden, Wauters Warner, Assen. 384

GEWEST DENDERLEEUW
DENDERHOUTEM, De Meivink
Lok. Rialto
21 Vogels V
Spel stilgelegd na 25 min. wegens de koude,
geen uitslag mogelijk.
----BORCHTLOMBEEK, De Bareelvink
Lok. ’t Lof
10 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Pio, V. Schandevijl M.-J., Roosd.
290
2 Flip, V.Craenenbroeck Th., Roosd. 184
----ERPE-MERE, De Meerse Vinkeniers
Lok. ’t Hoeksken
17 Vogels 15u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Floske, Keppens Thierry, Vlierzele 201
2 Niels, De Sutter Katrien, Vlierzele 180

GEWEST DEINZE
DEINZE, De Drieszangers
Lok. James
41 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Dali, Lorent Arlette
520
2 Rembrandt, Lorent Arlette
446
3 Julie, De Wulf André, Nazareth
437
4 Falco, Van Hoe Rita
433
5 Pepito, Verzele Noël, Nazareth
301
6 Rik, De Puydt Hans, Merendree
267
7 Elke, Van Oost Didier
257
8 Jamie, Geiregat Marnix
246
9 Johan, Jooris Daniël
202
10 Dirk, Van Oost Aimé
185
11 Kamiel, De Puydt Hans, Merendr. 182
12 Koen, Vd.bussche Roland, Zulte
182
13 Puncky, Moreels Corry
175
14 Amor, Van Laere Marc
171
15 Schone Broere, De Meyer M., Nev. 171
2e reeks
1 Achiel, De Smijtere Peter
161
----DEINZE, De Klokkezangers
Lok. Handelshuis
? Vogels 9u
1 Tom, Van Gansbeeke Erik
492
2 Zabala, Vercamer Aimé
358
3 Leon, Noë Gwenny, Brugge
340
4 Filip, De Saer Luc, Lotenhulle
308
5 Nick, Van Hoo Martin
302

GEWEST DEERLIJK
ZWEVEGEM-KNOKKE,
Hoop op de Toekomst
Lok. Uilenspiegel
31 Vogels 9u
1 Prost, Vermeulen Heron
530
2 Rapid, Vanrobays Dion
525
3 Jefke, Cottenier Willy
519
4 Pino, Segaert Etien
446
5 Tom, Claerhout Roger
440
6 Juulke, Suys Roan, Avelgem
405
7 Jede, Cottenie Krist
395
8 Renaldo, Vanoverberghe René
354
9 Emiel, Cottenie Palmer, Moen
350
10 Helena, Dhoop Paul, Harelbeke
344

GEWEST AVELGEM
OTEGEM, De Straatzangers
Lok. Belvere
32 Vogels 9u
1 Otto, Sobrie Annie, Avelgem
426
2 Rhune, Vandevelde Christ
397
3 Donabie, Desmet Freddy, Moen
395
4 Pol, Beunens Ivan, Heestert
390
5 Arno, Christiaens René, Kerkhove 387
6 Gilain, Verplancke Luc, Avelgem
374
7 Bumba, De Praetere Luna, Deerlijk 342
8 Tiste, Vandenbroucke Piet, Vichte 321
9 Gorky, Beirlaen Christelle, Zweveg. 300
10 Steven, Vansteenbrugge Filip, Sta. 300

GEWEST ANTWERPEN
VOSSELAAR, De Heidezangers
Lok. Sportvriend
18 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Elco, Van Hal Chris
739
2 Bob, Brosius Jef
469
3 Euro, Willemsens Fr.
404
4 Luska, Lenders Rik, Beerse
328
5 Slisse, De Houwer K.
325
6 Louwieke, Leuze Louis, Poppel
304
----RANST, KM De Boomgaardvink
Lok. Duivenlokaal
7 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min., geen enkele uitslag
boven de 158 l.

GEWEST AALTER
KNESSELARE, De Dappere Zangers
Lok. ?
28 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Tito, Ingels Anne-Marie, Sijsele
611
2 Djak, Ingels Anne-Marie, Sijsele
570
3 Loic, Martens Mia
524
4 Leander, De Neve Jean
380
5 Aramis, Baute Ivan, Maldegem
366
6 Felix, Faelens Rita, Drongen
353
7 Pastel, Sierens Norbert
351
8 Flor, Van Heyste Gilbert
328
9 Bo, Snoeck Maddy, Maldegem
324
----AALTER, De Nieuwe Boomgaardzangers
Lok. Plezanten Hof
26 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Santos, Bouche Hubert, Brugge
657
2 Zorro, V. Quaethem Martin, Nev.
494
3 Rapid, Maes Frans, Tielt
418
4 Tarzan, Cortier Patriek
380
5 Niels, D’Hooge Julien
374
6 Fragiel, Blondia Miki
342
7 Lotte, Van Hulle Antoine
300
----POEKE, KM De Paradijsvogels
Lok. Den Zoeten Inval
15 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Carlo, Truyaert Roger, Ruiselede 330
2 Anatool, V. Poucke Germain, Bel. 254
3 Sven, Taghon Maurice, Vinkt
231
4 Tino, Leenaert Gilbert, Gottem
200
5 Adam, Lambert Bertrand, Aalter
175
6 Pico, Lambert Bertrand, Aalter
168
----MARIA-AALTER, De Sparhoekzangers
Lok. ’t Hoekske
30 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Flupke, De Paepe Luc, Wingene
516
2 Calypso, Tanghe Johan
501
3 Jan, Kint Franky
488
4 Ruben, Kinds Hendrik, Zwevezele 419
5 Mario, Duyck Gilbert, Beernem
416
6 Theeyke, Van Damme Luc, Ruisel. 408
7 Messi, Tanghe Johan
395
8 Celine, Hoens Ronny, Wingene
351
9 Marc, Martlé Filip, Knesselare
345
10 Manon, De Paepe Mario
330
11 Chipie, De Grande Cynthia, Oostk. 315
12 Pomodor, De Grande Ann., Oostk. 309
2e reeks
1 Fretbol, De Grande Annat., Oostk. 307
----LOTENHULLE, KM De Lentezanger
Lok. Transport
32 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1e reeks
1 Dré, Martens André, Ruiselede
694
2 Turbo, Muys Godelieve, Landeg.
627
3 Eltigre, De Meyer Julie
502
4 Sebastian, Moyaert Willy, Wonter. 498
5 Ufo, Van Nevel Jaco, Poeke
479
6 Arne, De Meyer Herman
428
7 Tom, De Saer Luc
424
8 Zomby, Meerschaert Willy, Koolsk. 412
9 Bram, Vermeire Godfried
388
10 Nero, De Meyer Geert
388
11 Jonas, Mattheeuws Georges
369
12 Aimé, Claeys Phebe
361
13 Eric, Ghyselinck Irené, Landegem 361
----BELLEM, KM De Oost-Vlaamse Zangers
Lok. Karrewiel
30 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Orval, Haenebalcke Danny, Dron. 232
2 Urbain, Lievens Gerard
225
3 Danny, Martens Willy, Aalter
211
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4
5
6
7
8
9
10
11

Fangio, Desseyn Paul, Kaprijke
211
Arca, De Poorter Nico, Waarsch. 197
Deny, Martens Willy, Aalter
191
Marc, De Schaut Rita, Beernem
182
Turbo, Martens Willy, Aalter
180
Mus, Fransoo Monique, Beernem 166
Flippo, Bultynck Marc, Aalter
166
Mario, Tack Erwin, Drongen
166
----URSEL, De Vlaamse Zangers
Lok. Katerhoek
64 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Anneke, Goethals Gilbert, Brugge 315
2 Bob, De Valkenaere Marcel, Eeklo 298
3 Messi, Mauws Romain, Knessel. 288
4 Lars, De Clerck Francky, Knessel. 266
5 Koviek, Watteny Tino, Knesselare 261
6 Bob, Goossens Freddy
254
7 Rune, De Bruyne Odiel, Knessel. 240
8 Kevin, Watteny Luc, Tielt
232
9 Speedy, Decock Walter, Rudderv. 222
10 Piet, Goossens Freddy
219
11 Pipo, Versluys Dirk, Eeklo
219
12 Ketje, Hoste Frans, Aalter
218
13 Jan, Laureys Georgette, Eeklo
216
14 Anjer, Vossaert Rudi, Evergem
212
15 Kapoen, Wille Willy, Aalter
207
16 Davy, De Fauw Jacqui, Lotenhulle 201
17 Bert, Goethals Jolanda, Eeklo
191
18 Nico, Ivens Monique, Evergem
182
19 Pallieter, VD.Walle Freddy, Kness. 175
20 Lore, Croene Rudy, Sint-Joris
174
21 Rob, Verheye Cyriel, Bellem
170
22 Kim, V. Poucke A.-Marie, Zomerg. 170
23 Tok, Bral Richard, Maldegem
167
24 Sven, V.Lijsebettens J.-P., Eeklo
164
25 Jana, Van Dorpe Marnix, Landeg. 161

GEWEST AALST
ERPE, KM De Dorpzanger
Lok. Fonteintje
32 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Milan, Heiremans Ronny
419
2 Tom, Keppens Thierry, Vlierzele
319
3 Tobias, V. De Hel Heidi, Denderl. 303
4 Nele, Welvaert Gino, Scheldewin. 302
5 John, De Sutter Freddy
300
6 Panache, De Wilde Remy, Lede
274
7 Steker, Leus Kristiaan, Lede
265
8 Jerry, Eeman Joyce, Aalst
252
9 Thunder, Heiremans Ronny
245
10 Oscar, Meiresonne Johnny, Dest. 242
11 Amedeo, Mereisonne J., Destelb. 233
12 Tempo, De Neys Patrick, Eremb. 213
13 Millan, De Clerck Michel, Eremb. 205
14 Bob, Violet Marleen, Lebbeke
200
15 Stan, Bogaert Freddy, Erondegem 191
16 Emiel, De Vulder Jens, St.L.-Hout. 188
17 Bo, Melkebeeck Freddy, Hofstade 174

ZONDAG 13 APRIL
GEWEST RONSE
RONSE, De Blauwbekken
Lok. Au Doux Repos
17 Vogels 9u
1 Lukaku, Vandenabeele Bernie
905
2 Luc, Seeuws Jean-Pierre
515
3 Tiago, Haelters Patrick
485
4 Toby, Batsleer Ivan
411
5 Sloeber, Deroose Nancy
336
6 Suske, Rommens Rudy
319

GEWEST NINOVE
OPHASSELT, De Rapide Vink
Lok. De Kat
34 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Kim, Kiekens Marcel, Kerksken
319
2 Super, Leenaert Gunther, Zotteg. 307
3 Ken, Malfroidt Marnic, Idegem
254
4 Vivaldy, Goessens Albert, Voorde 250
5 Tweety, V.Wymeersch Luc, Schen. 220
6 Arne, Vandendooren Willy, Lierde 203
7 Nimo, Schouppe David, Herzele
190
8 Josken, De Pelsmaeker F., St.L.E. 180
9 Tibo, Van Steenberge Danny
174
10 Tom, De Cock Gaston, Mere
165
11 Ronaldo, VD.Stockt Gunther, Den. 160

GEWEST INGELMUNSTER
EMELGEM, De Kon. Lustige Zangers
Lok. Quicky
36 Vogels V
1 Samson, D’Hondt Geert, Ingelm. 697
2 Plop, Vereecke Nancy, Ingelmun. 642
3 Tura, Van Balberghe Werner, Ing. 487
4 Odin, Desmet Agnes, Izegem
477
5 Darian, Vd.waetere Rafel, Lendel. 466
6 Krak, Vereecke Danny, Izegem
454
7 Pluto, Vermeersch Ginette, Izegem 426
8 Gilles, Bultynck Werner, Izegem
408
9 Dreetje, V.eeckhoutte Daniël, Ka. 397
10 Max, Bils Monique, Izegem
383
11 Ronaldo, Roelens Marcel, Izegem 363
12 Hannes, Klein Hans, Izegem
353

GEWEST GISTEL
EERNEGEM, KM Recht en Eerlijk
Lok. Voetbalkantine
21 Vogels V
1 Estée, Vangheluwe Achiel, Bek.
777
2 Bianka, Hoverbeke Geert, Aartr.
537
3 Clif, Vandenbussche Eric, Zerk.
468
4 Fleur, Pottier Robert
428
5 Frans, Haest Rik, Koekelare
404
6 Sobota, Deschuytter Dirk, Gistel
372
7 Witse, Raes Roger
358
8 Jefke, Dewaele Dirk, Ichtegem
356
9 Jean, Vandenbussche Eric, Zerk. 318

GEWEST GAVERE
NAZARETH, KM De Nieuwe Zangers
Lok. De Haan
20 Vogels 9.30u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Stafke, Heyerick Marnix, Deinze
365
2 Kurt, De Grauwe Eddy, Lochristi
272
3 Squirrel, Van Parijs Natascha
217

4
5
6
7
8
9
10

Tjoep, Claeys Carine, Deinze
Dré, De Bie Marc
Walter, Van Beversluys Yvan
Petrus, De Maerteleire Julien
Cobe, Vandenstraeten Jeroom
Brune, Meirlaen Daniël, Deurle
Jens, V.De Velde Etienne, Semm.

203
208
200
180
177
160
159

GEWEST DENDERLEEUW
LIEDEKERKE,
KM De Verenigde Vinkeniers
Lok. Terminus
32 Vogels 9.30u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Silas, Van Schandevijl Steven
750
2 Daisy, Verle Nancy
604
3 Grinta, Maes Marc, Leerbeek
570
4 Paloma, Denve Johnny, Outer
535
5 Pajot, De Braekeleer Jean, Meerb. 473
6 Piet, Coppens Albert
440
7 Appie, Van Den Haute M.-P.
408
8 Rima, V.De Maele Robert, Eremb. 361
9 Jim, Sansen Fernand, St.K.Lomb. 355
10 Jef, De Braekeleer Willy
342
11 Nova, De Braekeleer Jean, Meerb. 342

UITSLAGEN LAATTIJDIG TOEGEKOMEN
OP HET SECRETARIAAT
De secretarissen van de maatschappijen,
voorkomende in deze rubriek, worden eraan
herinnerd in het vervolg hun uitslagen te
posten, TEN LAATSTE DE DAG NA DE ZETTING.
Het is voor de drukkerij onmogelijk laattijdig
binnengekomen uitslagen nog onder de respectievelijke gewesten op te nemen.
Zaterdag 5 april
BESELARE, Den Blauwe Boogaard
Lok. De Geite
55 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Tom, Craeymeersch Jh., Langem. 713
2 Ibra, Fieuw Gilbert, Langemark
690
3 Jef, Konings Luca, Passendale
627
4 Castaar, Develtere Pierre, Lang.
492
5 Vitro, Dejonckheere André, Roes. 439
6 Jef, Denys Johnny, Passendale
439
7 Snoepie, Scheldeman Henri, Gel. 428
8 Rino, Leenknegt Marc, Passend. 393
9 Jul, Duquesne Lionel, Moorslede 383
10 Vitesse, Reynaert Marcel, Geluv. 363
11 Sven, V.compernolle Mario, Hoog. 352
12 Jack, Soete Katleen, Ledegem
334
13 Rik, Ghesquiere José, Poelkapelle 333
14 Frederik, Cnockaert Henri, Zonn. 315
15 Albert, Meseure Roger, Zonneb.
312
16 Noël, Six Bernard, Wervik
310
17 Bartali, Verstraete Gregory, Moor. 308
18 Pluto, Leenknegt Marc, Passend. 306
19 Zero, Vanacker Guido, Geluveld
302
----Zaterdag 5 april
EVERGEM, De Straatzangers
Lok. ’t Kruisken
27 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min. wegens de koude
1 Aimé, De Valkenaere Marcel, Eek. 394
2 Tom, Schellinck M.-Louise, Gent
303
3 Bart, Dhaemers Marc
209
4 Milan, Heiremans Ronny, Erpe
204
5 Benkeke, Persan Daniël, Lovend. 188
6 Barko, Hoes Lucien, Wondelgem 187
7 Gilad, Smet Guido, Waasmunster 165
----Zondag 6 april
RANST, KM De Boomgaardvink
Lok. Duivenlokaal
5 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min., geen uitslag mogelijk.
----Zondag 6 april
DEINZE, De Klokkezangers
Lok. Handelshuis
48 Vogels 9u
1 Falco, Van Hoe Rita
360
2 Rik, De Puydt Hans, Merendree
320
3 Tom, Van Gansbeke Erik
302
4 Kambo, De Baets Arseen, Meigem 301

DINSDAG 8 APRIL
GEWEST DEINZE
DEINZE, De Drieszangers
Lok. James
52 Vogels 9.30u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Diko, Bulcaen Kurt, Waregem
438
2 Pepito, Verzele Noël, Nazareth
317
3 Messi, De Vrieze Jurgen, Eke
252
4 Helga, Van Hulle Rosita
230
5 Bingo, De Baets Arseen, Meigem 223
6 Filip, Van Simaey Etienne, Vossel. 214
7 Xenne, Schelstraete Warnix
210
8 Tornado, Desprets Rudy, Deftinge 203
9 Mistral, Claeys Carine
194
10 Henri, Lowie Martin, Waregem
193
11 Tijl, Verbeke Dany, Geluwe
191
12 Duco, D’Hossche Annie, De Pinte 187
13 Manu, Tack Erwin, Drongen
186
14 Vestalino, Heyerick Antoine
160
15 Alonso, De Coninck Brecht, Eeklo 160

WOENSDAG 9 APRIL
GEWEST GISTEL
JABBEKE, De Jonge Vinkeniers
Lok. Beukenhof
42 Vogels 9u
1 Bram, Casier Geert, Torhout
744
2 Raymond, Fiers Pol, Roksem
502
3 Tarzan, Franco Frans, Oedelem
425
4 Takske, Faelens Rita, Drongen
425
5 Nys, Deschuyter Kurt, Gistel
376
6 Klepke, Bouckaert Robert, Oostk. 358
7 Eric, Rommelaere Daniël, Aartrijke 320
8 Henry, Segaert Marc, Zedelgem
307

De moppentrommel
Jules trekt van kantoor naar huis. De bus is overvol en Jules
staat heel dicht tegen een knap meisje gedrumd.
Hé, een beetje afstand houden alstublieft, sist het meisje.
Och juffrouw, het is zo druk, verontschuldigt Jules zich.
Het meisje, nog altijd boos: Ja, maar wat voel ik tegen mij aan
drukken?
Dat is een rol met kleingeld, ik heb vandaag mijn loon gekregen, beweert Jules.
O ja? Dan heeft u onderweg zeker loonsverhoging gekregen!
Moeder en dochter kameel staan dicht naast elkaar te praten.
Dochter kameel vraagt: Moeder, waarom hebben wij zulke
lange wimpers? Om geen woestijnzand in onze ogen te krijgen, antwoordt moeder.

GEWEST HOUTHULST
HOUTHULST, De Sparrevink
Lok. Extra Time
91 Vogels 9u
1 Tom, Craymeersch Jhonny, Lang. 742
2 Jeftje, D’Haene Jimmy, Diksmuide 618
3 Ibra, Fieuw Gilbert, Langemark
585
4 Willy, Versteele Johan, Woumen
538
5 Fakteur, V.ryckeghem Walter, Kor. 517
6 Thomas, Kindt Gabriël, Lichtervel. 515
7 Musseeuw, Kindt Willy, Houthulst 456
8 Jantje, Gryson Laurent, Langem. 435
9 Zangertje, Ghesquire Milan, Hout. 432
10 Zwemmer, V.doorne Marnick, Iep. 423
11 Odiel, V.nieuwenhuyse R., Westr. 407
12 Jenne, Missinne Walter, Menen
404
13 Luigi, Desmet Zoe, Merkem
385
14 Amelle, Verkempinck Rika, Zonn. 383
15 Joren, Claeys Willy, Merkem
383
16 Dortje, Stuyve Jozef, Zwevezele
362
17 Jantje, Dejonckheere André, Roes. 349
18 Rocco, Missinne Walter, Menen
338
19 Poepeloeros, Debruyne R., Koek. 331
20 Doris, Deopere Wilfried, Houthulst 330
21 Nyoko, Myny Kurt, Diksmuide
324
22 Vedett, Barbier Jempy, Langem.
317
23 Sonja, Degryse Daniël, Langem. 311
24 Sam, Velle Gerdi, Langemark
311
25 Tristan, Ghesquiere José, Poelk. 310
26 Snoepy, Eduwaere Marc, Diksmui. 306
27 Piet, Geldof Lucien, Merkem
306
28 Jordy, Coutereel Gerard, Lo
305

DONDERDAG 10 APRIL
GEWEST AALTER
MERENDREE,
De Vrije Vinkeniers Hansbeke
Lok. Het Verdronken Eiland
48 Vogels 9u
Kl vogels, uitgeloot getal 402
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Benkeke, Persan Daniël, Loven.
380
2 Wimpie, Vanhyfte Carlos, Drong. 355
3 Kolders, Van Nevel Jaco, Poeke
349
4 Bijouxke, Hauttekeete Jacky, Mer. 342
5 Jefke, V.driessche Christian, Dron. 332
6 Jan, De Clercq René, Aalter
321
7 Tijl, Verbeke Danny, Geluwe
319
8 Baziel, V.bruaene Ghislain, Deurle 315
9 Johan, Debels Bart, Desselgem
315
10 Romain, Coussens Daniël, Ruisel. 307
Boven het getal
Kurt, De Valkenaere Marcel, Eeklo
457
Liam, D’Hooge Julien, Aalter
418

ZATERDAG 12 APRIL
GEWEST AALST
EREMBODEGEM, KM De Hogewegvink
Lok. Denderdal
22 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1e reeks
1 Sloeber, V. Den Hel Heidi, Dend. 667
2 Liam, De Sloover Katrien, Aalst
637
3 Zazawie, Roeland Geert
578
4 Marco, Roeland Rudi
530
5 Cliffert, Booghmans Linda
494
6 Dim, Buytaert Paul, Lebbeke
348

GEWEST AALTER
NEVELE, De Vrije Vinkeniers +
Klim-Op Hansbeke
Lok. Brandweerkazerne
32 Vogels 9u
Kleine vogels
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Stibar, Hauttekeete Jacky, Meren. 366
2 Mali, Demeyer Mariette, Nevele
351
3 Amede, V. Leirsberghe Eric, Aalter 307
4 Baziel, V.bruaene Ghislain, Deurle 290
5 Wimpie, Vanhyfte Carlos, Drongen 281
6 André, V. Poucke Germain, Bellem 266
7 Lucifer, Trouve Christiaan, Drong. 262
8 Rik, De Clercq Frans, Pet.ad.Leie 260
9 Mario, Tack Erwin, Drongen
252
10 Fagin, Dabaut Luc, Deinze
250
Boven het getal
Raket, Van Parijs Etienne, Nevele
442
Kamiel, Van Dorpe Marnix, Landegem 427

GEWEST ARDOOIE
EMELGEM-IZEGEM,
KM De Jonge Vinkeniers Emelgem
Lok. Kartouchke
20 Vogels V
Kl vogels, uitgeloot getal 393
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Dieter, Vd.heeren Carlos, Izegem 361
2 Ringo, Bolliau Edwig, Izegem
319
3 Mon, DEcoene Robert, Izegem
309
4 Katroes, V.Eeckhoutte Daniël, Ka. 305
5 Jos, Dewulf Albert, Izegem
231
6 Seppe, Vroman Marcel, Izegem
214
7 Mig, Vermeersch Raf, Izegem
212
8 Hedwig, Vandewiele Luc, Izegem 182
9 Lotte, Maddens Eric, Izegem
176
10 Celine, Roelens Marcel, Ingelmun. 169

GEWEST AVELGEM
MOEN, De Vlaamse Zangers
Lok. Centrum
30 Vogels 9u
1 Emma, Maertens Tom, Zwevegem 491
2 Pastis, Verhelle Leopold, Avelgem 435
3 Julo, Deprez Gregory, Ooigem
378
4 Pol, Beunens Ivan, Heestert
372
5 Billy, Desmet Freddy
362
6 Benteke, Cottenie Christ, Zweveg. 360
7 Jef, Depraetere Jacques, Waarm. 357
8 Zarak, Beunens Ivo, Avelgem
352
9 Frederik, Christiaens René, Kerkh. 350
10 Rhune, Vandevelde Christ, Oteg. 325

11 Roland, Blomme Romain, Outrijve 324
12 Vargas, Formet Jan, Otegem
305

GEWEST BRUGGE
SINT-ANDRIES, De Clubzangers
Lok. ’t Putje
27 Vogels V
1 Sidney, Vermeersch K., Oostk.
490
2 Flooris, Lingier Gino, Ichtegem
482
3 Trek, Wittezaele Roger, St.-Mich. 386
4 Iras, Deweerdt André, Hertsberge 350
5 Everst, Termote Robert, St.-Mich. 307
6 Pol, Van Hulle Marcel, Beernem
305

GEWEST DEERLIJK
ZWEVEGEM-KNOKKE,
KM Hoop op de Toekomst
Lok. Uilenspiegel
20 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Tom, Claerhout Roger
494
2 Simba, Callens Jozef
484
3 Jefke, Cottenier Willy
456
4 Felex, Vanrobays Dion
383
5 Nero, Putman Jean-Luc, St.-Denijs 370
6 Sef, Van Hastel Linda
368
----DESSELGEM, KM De Luchtzangers
Lok. ’t Straetje zonder ende
58 Vogels 9u
Kl vogels, uitgeloot getal 410
1 Frank, Vanwest Aimé, St.E.Vijve
358
2 Karaat, Vroman Carine, Desselg. 357
3 Bart, Desmet Tom, Harelbeke
345
4 Zizou, Debouver Georges, Wielsb. 343
5 Turelure, Dhaene Franky
333
6 Hubert, Malfait Raf
321
7 Tolo, Deconinck Noël
320
8 Rino, Tijtgat Albert
282
9 Rik, Desmet Jhon, Harelbeke
265
10 Baziel, Derore John, Waregem
264
Boven het getal
Lars, De Meulemeester Hubert
465
Brutus, Callens Jozef
464
Seppe, Lanssens Geert, Deerlijk
456
Sam, Vanoverbeke Eddy
436
Luco, Vullers Gilbert, Sint-Eloois-Vijve 430
Sara, Theerlynck Willy
420
Zorro, De Meester Christof, Deerlijk
419

GEWEST EEKLO
WAARSCHOOT,
KM De Boomgaardzangers
Lok. Den Biechtstoel
10 Vogels 9u
Kl vogels 390-410 l.
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Koko, Andries Luc
205
2 Bertje, Wauters Warner, Assen.
188
3 Fons, Andries Antoine
130
4 Wacko, Andries Luc
130
5 Arca, De Poorter Nico
96
6 Mathies, De Vis André
94
7 Milan, Tanghe Eric
80

GEWEST GENT
EVERGEM, De Straatzangers
Lok. ’t Kruisken
19 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min. wegens de koude
1 Bert, Dierickx Daniël, Sleidinge
232
2 Elza, Dhaene Marcella, Lovendeg. 180
----MELLE, Klein Maar Moedig
Lok. G.O.C.
13 Vogels 9u
1 Thunder, Heiremans Ronny, Erpe 574
2 Tom, Schellinck M.-Louise, Gent
566
----DE PINTE, De Hofzangers Zevergem
Lok. Mieregoed
28 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min. wegens het koude
weer
1 Lars, Van De Steene Rita
296
2 Rip, Couvreur Kathleen, Merelb.
263
3 Aimetje, De Vrieze Jurgen, Eke
195
4 Cabonatuan, Thienpont M., De Pi. 186
5 Pannekoeke, De Bock Julien, D.P. 169
6 Sindangan, Thienpont Mario, De P. 167
7 Ozi, Baetens Roger, Kalken
161

GEWEST GISTEL
JABBEKE, KM De Jonge Vinkeniers
Lok. Beukenhof
37 Vogels 9u
1 Tamboer, Vermeulen Roland, Zed. 645
2 Viktor, Carpels Luc, Roksem
560
3 Etie, Smagghe Marcella, Koekel. 467
4 Jaimy, Andries M.-Jeanne, Zerk.
433
5 Etof, Smagghe Marcella, Koekel. 404
6 Turbo, Vermeulen Roland, Zedelg. 395
7 Jens, Schaep Casimir, Roksem
378
8 Marcel, Myny Kurt, Diksmuide
375
9 Pollux, Eeckeloo Nico, Bekegem 367
10 Pipo, De Kestelier Gilbert, Koekel. 365
11 Diddlina, Eeckeloo Valerie, Bekeg. 350

GEWEST HOUTHULST
HOUTHULST, De Sint-Omerzangers
Lok. De Boskant
29 Vogels V
1 Frans, Haest Rik, Koekelare
316

GEWEST IEPER
IEPER, KM De Kaaivink
Lok. Nova
35 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag maar geen enkele uitslag boven de 300 l.

GEWEST KNOKKE
MALDEGEM-KLEIT, De Bezemzangers
Lok. Salastraete
50 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min.
1 Lionel, Stevens Ivan, Hertsberge 356
2 Lucky, Rombout Etienne, Knessel. 351
3 Pinar, De Coninck Antoine, St.-J. 240
4 Joske, Andries Etienne, Adegem 231
5 Vasco, De Meyer Nadine, M.-Aalt. 227
6 Stef, Versluys Marc
221
7 Nic, Van Durme Jozef
213

En waarom hebben wij zulke brede poten? Om niet in het
mulle zand weg te zakken.
En waarom hebben wij twee bulten op onze rug? Dat is reservevoedsel en vocht om lang in de woestijn te reizen.
Maar moeder, zegt dochter kameel verbaasd, waarom staan
wij dan in de zoo van Antwerpen?
Mia en Jenny ontmoeten elkaar na lange tijd weer. Ze praten
over hun kinderen. Mia toont een foto van haar zeven zonen.
Flinke jongens, zegt Jenny, hoe heten ze?
Och, ik heb ze allemaal Piet genoemd, antwoordt Mia. Dat
is gemakkelijk als ik ze aan tafel moet roepen of naar bed
sturen.
Maar wat doe je als je er maar één nodig hebt, vraagt Jenny
verbaasd.Wel, dan roep ik de familienaam, antwoordt Mia.
Wilfried Braeckevelt

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Jefke, Versluys Marc
Jeffrey, Van Kerschaever Daniël
Gust, Van Oost Carlos
Danny, Bourgonjon Leopold
Blanco, Bellaert Robin
Jan, Goossens Freddy
Lars, Dhooge Julien
Rambo, De Meyer Darline
Elton, Stevens Martin

213
212
196
195
191
191
185
162
160

GEWEST KORTRIJK
KUURNE, De Congozangers
Lok. Astrid
69 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min. wegens de koude,
omgerekende uitslag
1 Altig, Esprit Rik, Gullegem
769
2 Piet, Delbaere Chris, Lendelede
718
3 Roger, Bruynooghe Franck, Ard.
619
4 Sam, Verbrugghe Johnny, Ardooie 608
5 Falco, Loridon Rudy, Bissegem
511
6 Bingo, Tyberghein Willy, Moorsele 490
7 Rik, Seys Christine, Heule
480
8 Hulstje, Delbaere Chris, Lendel.
478
9 Lars, Delchambre J.-Pierre, Lend. 475
10 Kiana, Duvillier Tania, Kortrijk
469
11 Igor, Vanhoucke Jaak, St.E.-Vijve 461
12 Jasper, Brabant Annie, Izegem
457
13 Pol, V.walleghem Wilfried, Izegem 457
14 Zitka, Malfait Joost
450
15 Messi, Vanneste Peggy, Roesel.
444
16 Flye, Vlieghe J.-Claude, Roeselare 442
17 Rudy, Velghe Jacques, Izegem
435
18 Ille, Lambrecht Claude, Ingelmun. 431
19 Sam, Dessein Willy, Gullegem
431
20 Timmy, Vercruysse Philippe
423
21 ?, Parmentier Mathieu
421
22 Jan, Decroubele Marcel
404
23 Rob, Van Der Wildt Barbara
404
24 Bruno, Maertens Jacques, Kortrijk 402
25 Murfie, Maddens Conny, Ardooie 400
26 Eric, Vandemoortele Luc, Gulleg. 380
27 Joske, V.steenkiste Jeannine, Gul. 351
28 Andros, Delbaere Chris, Lendel.
345
29 Hercules, De Witte Stefaan
334
30 Jelle, Vynckier Etienne
332
31 Senne, Uyttenhove Jacques, Izeg. 324
32 Golf, Claerhout Koen, Izegem
315
33 Noël, Fraeyman Carlos, Ingelmun. 307
----HULSTE, KM Vreugde in de Zang
Lok. ?
33 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Jimmy, Dewaele Jimmy
499
2 Raf, Vanhecke Christof, Ooigem
496
3 Martin, Remmerie Michel, Ooigem 446
4 Brieken, Devroe Christophe
406
5 Rik, Lareu Laurette, Ooigem
372
6 Remi, Goemaere Medard, Ooigem 364
7 Volderke, Van Houtte Jonas
302
8 Wim, Vanhecke Daniël, Bavikhove 300

GEWEST MOESKROEN
BELLEGEM, De Cristalzangers
Lok. De Smisse
26 Vogels V
1 Ares, Carlier Jan, Wevelgem
804
2 Davy, Breye Marie-Louise
405
3 Ckraly, Vd.meulebroecke Christian 405
4 Nesi, Desmet Joël
352
5 Eddy, Dequesne Eddy
325
6 Lomme, V.overberghe Fred., Zwe. 303

GEWEST NINOVE
APPELTERRE, De Tabakvink
Lok. Torenspurters
38 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Raffa, Hemeryckx André, Pollare 912
2 Krak, Van Lierde Mariette, Brakel 638
3 Sloeber, De Bel Peter, Kanegem 611
4 Bertje, Deneve Johnny, Outer
560
5 Tornado, Desprets Rudy, Deftinge 497
6 Falco, De Cooman Patrick, Eich. 486
7 Picaso, Anckaert Pedro, Outer
471
8 Twister, De Spiegeleer Guy, Nin.
459
9 Jimmy, D’Homme Remi, Nederbr. 427
10 Jo, V. Handenhove Benny, Eich.
395
11 Bram, Mortier Marc, Brakel
330
12 Ronny, Bisback Willy, Denderhou. 326
13 Rony, Schoonjans Emile, Eichem 321
14 Coppy, V.renterghem P., St.M.Ou. 319
15 Gert, Malfroidt Marnick, Idegem
315

8 Door, Denys Ronny, Tielt
269
9 Matthias, Vercouillie Luc, Oostroz. 262
10 Ducky, Van Poucke Jerome
258
----MARIALOOP-MEULEBEKE,
De Roodborsten Marialoop
Lok. Voske
59 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Lucien, Seynhaeve Marino, Meul. 640
2 Jo, Devos Daniël, Tielt
615
3 Odjidja, Herman Veerle, Meuleb. 532
4 Sting, Depuydt Danny, Meulebeke 499
5 Rutsel, Bouckhuyt Antoon, Meuleb. 476
6 Timo, Verkinderen Dirk, Meuleb.
448
7 Tommy, Acx Geert, Tielt
448
8 Luc, V.De Sompele Etienne, Oostr. 446
9 Oxo, Missant Johny, Tielt
438
10 Sven, Ampe Walter, Meulebeke
429
11 Marc, Vansteenkiste André, Tielt
427
12 Wout, Vermeersch Jozef, Tielt
423
13 Bert, Denijs Willy, Oostrozebeke
404
14 Stien, Verheye Willy, Wingene
402
15 Tura, V.Balberghe Werner, Ingelm. 395
2e reeks
1 Bosco, V. Quathem Jozef, Meuleb. 395
2 Kastaar, Windels Laurent, Ardooie 389
3 Kris, Vandenbussche Nicol, Meul. 389
4 Pluisje, Delaere Tonny, Meuleb.
387
5 Ben, V.steenkiste Wilfried, Meul.
366
6 Flor, Vullers Silvere, Meulebeke
338
7 Darco, V. Quaethem Daniël, Meul. 334
8 Killian, Devriese Patrick, Meuleb. 324
9 Michel, De Cock Marc, Oostrozeb. 309

GEWEST TORHOUT
TORHOUT, De Veldvink
Lok. ’t Paviljoen
30 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1e reeks
1 Uno, Dumont Raymond
580
2 Fakteur, V.ryckeghem Walter, Kor. 557
3 Jasper, Taveirne Sharon, Ichteg.
534
4 Tom, Cool Franck, Eernegem
467
5 Pol, Bostyn Leon
452
6 Luc, Corneillie Cyriel
437
7 Jan, Desender Roger
424
8 Rasta, Lidou Ronny, Gits
414
9 Charis, Ryde Richard
363
10 Turbo, Decloedt Dany, Lichtervel. 314
2e reeks
1 Cobra, Casier Mario
304

GEWEST WAKKEN
WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst
Lok. Flandria
30 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min. wegens de koude,
omgerekende uitslag
1e reeks
1 Castor, Deweer Ignace, Markeg.
752
2 Bonita, Claeys Diana
646
3 Bokito, Berlez Luc
552
4 Patriek, Debouver Georges
494
5 Bob, Vanluchene Chris
385
6 Essevee, Dhuyvetter Luc, Wareg. 366
7 Lars, Tack Hector, St.Baafs-Vijve 353
8 Ivan, Vroman Frank, Menen
334
9 Miel, Jansens Maria, Wingene
332
10 Joeri, Debouver Thierry
326

GEWEST ZONNEBEKE
GELUVELD, De Blauwbekken
Lok. Voetbalkantine
56 Vogels 9u
Spel stilgelegd na 30 min. wegens de koude
1 Jef, Konings Louka, Passendale
250
2 Jojo, Vangheluwe Walter, Rumb.
230
3 Vapeur, Leenknegt Danny, Oostn. 229
4 Jef, Denys Johnny, Passendale
225
5 Frederik, Cnockaert Henri, Zonn. 220
6 Rino, Leenknegt Marc, Passend. 213
7 Albert, Meseure Roger, Zonneb.
209
8 Franske, Puype Gilbert
197
9 Snoepie, Scheldeman Henri
190
10 Zero, Vanacker Guido
185
11 Dino, Missinne Walter, Menen
181
12 Vitesse, Reynaert Marcel
169
13 Kong, Missinne Walter, Menen
162
14 Picasso, Thanghe Freddy, Houth. 162
15 Marnix, Defoor Armand, Kortrijk
159

GEWEST OUDENAARDE

GEWEST ZULTE

BEVERE, KM De Vriendschapsvink
Lok. De Valk
44 Vogels 9u
Kl vogels 390-410 l.
1 Gust, D’hossche Annie, De Pinte 382
2 Rikske, Vd. Broecke Geert, Kruish. 380
3 Piet, Vandesteene Roza, Kaster
375
4 Kulian, Dhondt Daniël, Zingem
350
5 Jari, Van Der Steen Willy, Asper
346
6 Rik, De Vos José, Zingem
340
7 Pluimke, Impe Matthias, Ouden.
339
8 Bassie, De Vrieze Annie, Kruish. 333
9 Vargas, Mahieur Michel, Zingem 327
10 Peepee, Crombez Norbert, Oud. 315
Boven het getal
Moro, Desmaele Guy
550
Palm, Dekoker Adelin
501
Cronaldo, De Wambersie Kathy
462
Sloeber, Waege Patrik
445

ZULTE, KM De Verenigde Vrienden
Lok. Calypso
37 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Akke, De Donder Marino, Olsene 595
2 Tom, Blondeel Frans
585
3 Danny, Vandenbroeke Willy
532
4 Oscar, Lefevre Monique
490
5 Erik, Gheeraert André
485
6 Bjarne, Cnudde André, Olsene
447
7 Rik, Vandenbroeke Willy
414
8 Molleke, Colpaert Jerome
399
9 Kobe, Steeland Antoon
380
10 Noël, Cornelis Robert
315

GEWEST TIELT
AARSELE, KM Verheugd in de Zang
Lok. ’t Dorpshuis
28 Vogels 9u
Kl vogels, uitgeloot getal 414
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Jefke, De Boever Daniël, Aalter
399
2 Tsjoenie, Claeys Geert
389
3 Willy, Deruyck Paul, Tielt
380
4 Diesel, De Waele Jean-Paul, Vinkt 355
5 Seppe, Lambert Willy, Tielt
349
6 Bau, Watteny Luc, Tielt
290
7 Paulus, Dewulf Georges
283

GEWEST ZWEVEZELE
EGEM, KM De Germanusvink
Lok. Torenhof
40 Vogels V
Spel stilgelegd na 30 min., omgerekende uitslag
1 Baziel, Wallaeys Jacky, Ardooie
547
2 Piet, Vandevoorde Roger, Aalter
431
3 Petit, Den Baes Rina, Wingene
429
4 Seppen, Depuis Daniël, Koolsk.
419
5 Pol, De Clercq Georges, Zwevez. 374
6 Brokkelare, De Wilde Orel, Wing. 370
7 Dortje, Struyve Jozef, Zwevezele 338
8 Sloeber, Verfaillie Ignace
330
9 Eddy, Vande Vyvere Geert
324
10 Arno, Soenens Robert, Pittem
319
11 Jens, Pozzolo Marcel, Zwevezele 309

‘Ontvreemde vinken’
Zoals vermeld in het verslag van de Raad van Bestuur dd.
02/05/2009 zullen, gezien de toename van ontvreemding van
vinken bij onze leden, op hun vraag gegevens (eigenaar en
ringnummers) in ons officieel orgaan vermeld worden onder
de rubriek ‘Ontvreemde vinken’.
In elk geval moet klacht neergelegd worden bij politie. Het verdere onderzoek moet overgelaten worden aan de bevoegde
plaatselijke politiediensten.
Ontvreemde vinken
gewest Gent
Daniël Van Damme: 09 D AVB 001466 010
11 D AVB 003608 001
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De tekst luidt als volgt:
Day is done; gone the sun
De dag is voorbij; de zon is weg
From the lakes, from the hills
Van de meren, van de heuvels
From the sky, all is well
Van de hemel, alles is goed
Safely rest, God is nigh
Veilig rusten, God is nabij
Fading light dims the sight
Het licht vervaagt, verduistert het zicht
And a star gems to sky
En een ster schittert aan de hemel
Gleaming bright from afar
Glanzend helder vanuit de verte
Drawing nigh, falls the night
Tekenend nabij valt de nacht
Thanks and praise for our days
Dank en loof voor onze dagen
Neath the sun, neath the stars
Onder de zon, onder de sterren
Neath the sky, as we go
Onder de hemel, als we gaan
This we know, God is nigh
Dit weten we, God is nabij

Iedere avond om 20 uur... aan de Menenpoort.

De 11de november, wanneer we de klaroen horen op deze
herdenkingsdag, herinneren wij ons met een droevig hart de
vele soldaten die hun leven hebben gegeven voor ons land of
gehandicapt werden voor de rest van hun bestaan.
Een kort fragment van deze melodie wordt iedere avond om
20 uur aan de Menenpoort te Ieper gespeeld door de klaroenblazers, en dit sinds 1928. Het is zeker aan deze moedige
mannen en vrouwen te danken dat wij nu leven in een vrij land
met grondwettelijke rechten.
M. Fieuw

Medewerking gevraagd!
Ook tijdens het speelseizoen hebben wij
nood aan artikels.
We vragen dan ook aan de vriendenkringers
en de freelancerschrijvers om hun pen niet
volledig links te laten liggen.
Zowel grote als kleine artikels worden in dank
aanvaard!!
1898 - 1906:

De bende Pollet
De bandieten onzer grensstreek
Vervolgverhaal uit ‘Het Wekelijks Nieuws’ - nr. 4
Lapar, of liever gezegd Camiel Guyard, werd geboren te Poperinge op 30 april 1871 als zoon van Camiel en Sylvie Vandendriessche. Zijn bijnaam Lapar deed hij al in zijn kinderjaren op. Hij werd geboren in een armtierig huisje in de Korte
Bruggestraat en groeide op als een deugniet en een dief. Als
16-jarige liep hij al een maand gevang op voor twee kleine
winkeldiefstallen. Later werd er nog vaker gestolen, maar tegen Lapar waren er nooit bewijzen. Tenzij die ene keer, toen
hij met twee gezellen in een herberg in de Veurnestraat oorringen en een hesp stal. Het drietal werd gepakt en Lapar
kreeg weer een maand. Later werd hij nog eens bevonden
met waren, gestolen bij boer Henri Lebbe te Reningelst. Nu
kreeg hij zes maanden, maar mocht wegens goed gedrag na
vier maanden naar huis.
Later zat hij nog eens 22 maanden wegens een reeks konijnendiefstallen. Guyard was nu echter opgeleerd en werd
voorzichtiger. Hij spande het over een houtje met Leo Gaillaerde, te Poperinge geboren op 21 november 1885, en samen smokkelden ze of gingen ze uit stelen. Gaillaerde zou
het evenwel spoedig bekopen. Bij een konijnendiefstal bij een
zekere Cauwera, langs de Abeelseweg te Poperinge, richtte
de bestolene zijn geweer op het vluchtend tweetal en Gaillaerde stortte neer met verbrijzelde hersenpan.
Zolang vader Guyard – zelf ver van een heilige – leefde, hield
Camiel zich enkel met diefstal bezig, nooit met inbraken. Na
vaders dood kwam daarin verandering. Hij sloeg complot met
Jerome Decocker, die herberg hield in de Korte Reningelst-

straat, en met zijn eigen schoonbroer Vandendriessche, en
meteen was het zo dat er tezelfdertijd aan weerszijden van de
grens een dievenbende was ontstaan.
Inmiddels had Pollet nog een bendelid aangeworven, een
zekere Theofiel Deroo, die op zijn beurt zijn broer Marcel
Deroo overhaalde mee te doen. Zij waren Fransmannen van
geboorte, afkomstig van Meteren, maar woonden toen met
moeder en zuster Madeleine te Pradelles, een dorp dicht bij
Hazebrouck.
De kennismaking
Het was begin juni 1905 dat Abel Pollet te Hazebrouck verdween en Poperingewaarts trok. In gezegde herberg maakte
hij spoedig kennis met Lapar. In geen tijd wisten ze alles van
elkaar, Lapar betaalde hoofs met een goudstuk en Lapar
erkende Abel als hoofdman. Ze besloten samen aan weerszijden van ‘de schreve’ te ‘werken’. Lapar dronk omzeggens
niets. Drinken is praten, placht hij te zeggen, en bazinnen zijn
slechts goed om hun loslippigheid.
Hij troonde Lapar mee naar het ‘Café des Brasseurs’ aan de
statie te Poperinge om er Eugenie Vandenbilcke, vrouw Parret, te leren kennen. Daarna nam hij nog Pollet mee naar zijn
eigen woning, zodat de ‘hoofdman’ meteen de drie plaatsen
kende waar hij hem altijd zou kunnen treffen.
Anderzijds legde Pollet aan zijn nieuwe vriend uit waar hij hem
in het ‘Beluik Claire’ kon vinden.
De bende Pollet-Lapar
Lapar beraamde een eerste slag bij boer Vanauwe te Nieuwkerke, reisde met de trein naar Hazebrouck en vond Pollet
thuis. De tocht bracht slechts enkele franken op. Evenzo de
tweede inbraak, gepleegd op een vrijdagvoormiddag te Watou, waar boer en boerin Deprez naar de markt te Poperinge
waren gereisd.
Pollet was niet erg tevreden en stelde voor dat Lapar met een
paar helpers naar Frankrijk zou komen. Hij had inderdaad
een diefstal beraamd bij veekoopman Dumont te Laventie,
waar hij vroeger nog als koedrijver bij had gewerkt. De slag
mislukte omdat een meid gerucht hoorde en alarm sloeg. Bij
Maerten te Merville hadden ze enkele uren later meer geluk.
De 525 fr. werden eerlijk gedeeld en Lapar vertrok weer Poperingewaarts.
De eerste moord
Abel Pollet deed op Lapar en deze helpers beroep om op 16
oogst te Locon een inbraak te plegen. De bewoners van een
herberg-maalderij aldaar, de echtgenoten Lenghlemetz, waren tachtig jaar oud en moesten er warmpjes inzitten. Lapar
vertrok met de trein met de Wevelgemnaren Dekimpe en Verbeke als handlangers. Pollet stapte verder mee op. Locon ligt
dicht bij Béthune en dat was een heel eind, maar ze troffen
het bij hun aankomst: de achterdeur stond open. In de woonplaats troffen ze echter de ingedutte man Lenghlemetz aan,
die van astma wist, en niet had kunnen inslapen.
De vier stonden eerst besluiteloos, maar Dekimpe sprong toe
en wierp de oude man op de grond. Een schreeuw en ook
de vrouw werd wakker. Dekimpe greep haar bij de keel, wijl
Verbeke de man een prop in de mond duwde. Daarop kon de
plundering beginnen. Ze vonden meer dan 1000 fr. gouden
geld, oorringen en nog het een en het ander. Heel het huis
werd overhoop gehaald. Dekimpe hield de vrouw nog altijd bij
de keel, toen Pollet bevel gaf op te breken. Wonderlijk genoeg
had ze het bewustzijn niet verloren. Ze moest, na hun heengaan, evenwel vaststellen dat haar man in zijn zetel lag, gestikt door de prop. Het parket stelde een onderzoek in, maar
slechts één feit scheen vast te staan: er moesten Belgen mee
gemoeid zijn, want men vond op de grond een prop Belgische
pruimtabak.
Theofiel Deroo
Het was in deze tijd dat Pollet in betrekking kwam met Théo
phile Deroo, een werkman uit Pradelles. Ze kenden elkaar als
smokkelaar en Deroo kwam zichzelf aanmelden. Pollet wist
dat de man te vertrouwen was en sloot hem bij de bende aan.
Deroo was klein van gestalte, blond van haar en had helemaal
geen boeventronie.
Reeds op 26 augustus was Deroo behulpzaam bij een inbraak
op de hoeve Breyne te Westouter. De buit bedroeg 86 fr. De
laatste van de maand sloegen ze een slag bij boer Dehuysser
te Watou. Van de bazin van ‘Café des Brasseurs’ te Poperinge
hadden ze vernomen dat die er goed inzat. Met een kapmes
en op klaarlichte dag roofden ze 600 fr. uit de brandkoffer.
Deroo had zin gekregen in het stelen en op 6 september waren beiden aan het werk in Houtkerke, net over de grens. Ze
vonden er echter niets dat de moeite loonde. Pollet was razend maar troostte zich met het meenemen van een revolver.
Bij hun terugkeer, in de late namiddag, braken ze in bij landbouwer Florentin Quaghebeur te Proven. Deroo hield de
wacht, de revolver in de hand. De kraak bracht 28 fr. op. ’s Anderendaags roofden ze 15 fr. bij de weduwe Bouckenooghe
te Elverdinge en na de middag 210 fr. bij Aernout in zelfde
gemeente. Ze vonden de som in het bed verborgen. Daarna
namen ze enkele dagen rust.
Eigenaardig is het dat in deze periode Pollet ’t zonder Lapar
aanlegde. Hij had zo van die momenten dat hij van de een op
de andere oversprong.
Te Ieper verbrasten Pollet en Deroo in twee dagen al wat ze
gestolen hadden. Ze besloten naar Frankrijk terug te keren,
maar te Voormezele braken ze nog in twee hofsteden in, waar
ze niemand thuis vonden. Het was 13 september 1905. Bij
Goudezeune was de buit klein, enkel 12 fr., bij Cappoen hadden ze meer geluk met 217 fr. Eens dat geld in handen vergaten ze hun plannen om naar huis te gaan en keerden terug
naar Ieper. Ze ervoeren evenwel dat de streek onveilig werd,
de gendarmen toerden overal rond en het tweetal keerde inderhaast naar Hazebrouck terug. Op 22 september waren ze
evenwel weer op Belgisch grondgebied, te Nieuwkerke.
(wordt vervolgd)

Verslag zetting
Zaterdag 12 april ging onze eerste proefzetting door van de
twee maatschappijen. Er kwamen 33 liefhebbers opdagen. Er
werd een half uur gespeeld met als hoogste getal 263 liedjes
en de laatste zes hadden nul. Alles verliep vlot en iedereen
kreeg een mooi potje bloemen.
De zondag werden er 46 liefhebbers ingeschreven met als
hoogste getal 417 liedjes, ook in een half uur gespeeld. Ikzelf
moest het stellen met 92 liedjes.
Het weer was nogal koud maar volgende zetting zal dat misschien beter zijn zodat we dan een vol uur kunnen spelen. Die
zetting gaat door bij onze buren uit Harelbeke. Tot dan!
Johan Meurisse

Heesheid bij Europese
kwartels
Vogelliefhebbers die Europese kwartels houden voor hun
geroep, kennen bijna allen dit
verschijnsel.
Europese
kwartelhaantjes
hebben een voor hen typisch
geroep (slag genaamd in mijn
streekdialect) dat veelvuldig
wordt herhaald tijdens hun
broedperiode. Europese kwartels zijn trekvogels die ongeveer vanaf eind april tot half
september in hun broedgebied
verblijven om daarna te gaan
overwinteren in meer zuidelijke gebieden. Zij hebben een
pijlsnelle, haast rechtlijnige vlucht en vertoeven steeds op de
bodem. Hun typisch geroep hoort men vanaf het krieken van
de dag tot laat na zonsondergang. Met hun veelvuldig geroep
lokken zij een partner en verdedigen zij hun territorium tegenover eventuele rivalen.
Na de tweede wereldoorlog tot een kwarteeuw geleden was
het een veelvuldig voorkomende vogel in de meeste delen
van België en Nederland. Biotoopwijziging en het massale
gebruik van pesticiden en insecticiden zijn de voornaamste
oorzaken van hun verdwijning. Gelukkig voor de geïnteresseerden zijn zij vrij gemakkelijk te kweken. Enerzijds lukt de
kweek door de vogels zelf in een ruime volière, anderzijds nog
beter met de hulp van een broedmachine.
In beschermd milieu gekweekte Europese kwartels zijn kalme
vogels maar instinctief kunnen zij plots paniekerig uit de hoek
komen. Daarom is het aangewezen om het plafond van hun
verblijf te bekleden met een schokdempende materie zoals
een dikke laag isolatie of mousse, of een deel van hun vleugelpennen te knippen.
Alleen de haantjes bezitten de typische roep (kwit me dit),
een roep die zij in de meeste gevallen 4 tot 8 maal naeen
herhalen. De hennen hebben een zacht, dubbel fluitend geroep (tutu-tutu) waarmee zij de haantjes lokken. Gekweekte
Europese kwartelhaantjes komen, wanneer zij gehouden worden in normale omstandigheden vanaf eind april op paardrift,
afhankelijk van de weersomstandigheden, om na een paar
weken hun topvorm te bereiken. In deze periode zijn zij uiterst
agressief en zij verdedigen hun territorium tot de dood. In de
natuur vindt (als zij er nog zijn) het haantje al vlug een partner.
Wanneer deze eenmaal gevonden is, vermindert zijn geroep
tot het hennetje begint te broeden. Eenmaal het hennetje aan
het broeden is, gaan zij op zoek naar een nieuwe partner want
Europese kwartelhaantjes houden er meer dan één hennetje
op na (bigamie).
In beschermd milieu worden de haantjes die enkel bestemd
zijn om te roepen solitair gehouden, meestal in de typische
kooien voorzien van een soort balkon.
Steeds herhalen zij, haast onophoudelijk, hun typisch geroep
en dit vergt buitengewoon veel van hun krachten. Heesheid
kan optreden bij alle levende wezens op aarde, alsook bij de
mens, en wordt meestal veroorzaakt door een luchtwegeninfectie of door een geforceerd stemgebruik. Vogels bezitten
in tegenstelling tot de mens geen stembanden. Het orgaan
waarmee vogels geluiden produceren, is de syrinx. Dit zijn
een aantal spierringen onder de luchtpijp die, door luchtverplaatsingen en trillingen in de keelholte en luchtpijp, bepaalde
geluiden voortbrengen. Bij de Europese kwartel leidt het veelvuldig herhalen van zijn geroep (geforceerd geroep) tot beschadiging van de syrinx en na verloop van tijd kan een vorm
van heesheid optreden, iets wat veelvuldig voorkomt bij Europese kwartels die enkel gehouden worden voor hun geroep.
Reeds vele jaren bezit ik Europese kwartels en heesheid bij
deze is mij beslist geen onbekende. Uit jarenlange ervaring
weet ik dat er geen afdoend middel bestaat om heesheid bij
Europese kwartels te genezen. Eenmaal hees is voor altijd
hees! Leergierig van aard zijnde, heb ik het met dit probleem
over een andere boeg gegooid. De laatste jaren heb ik veelvuldig geëxperimenteerd met allerlei middelen en methoden
om heesheid te voorkomen. De resultaten die ik behaald heb,
zijn hoopgevend voor de toekomst.
Europese kwartels in de natuur voeden zich met allerlei zaden,
granen, groenvoer en insecten. In deze variabele voeding zijn
alle nodige ingrediënten aanwezig om hen in topconditie te
houden. Gehouden in beschermd milieu wordt hun voeding
in de meeste gevallen beperkt tot een mengeling van granen,
zaden en drinkwater. Deze eenzijdige voeding volstaat om
hen verscheidene jaren in leven te houden maar bevat onvoldoende voedingsstoffen zoals dierlijke eiwitten, vitamines,
sporenelementen, mineralen, enz., om de voeding van hun
soortgenoten in de natuur te evenaren. Reeds enkele jaren
krijgen mijn Europese kwartels naast hun gewone voeding,
die bestaat uit exotenmengeling (50%), kwartelgraan uit de
handel (50%) en een handvol grit, volgende bijvoeding:
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- per 250 gram van bovenvermelde zaad- en graanmengeling
voeg ik 1 soeplepel opfokvoer voor wilde vogels (Orlux) toe,
dit laatste per 100 gram aangevuld met 1 maatlepel multivitaminepreparaat (Omnivit van Orlux) en 1 soeplepel diepvriespinkies en buffalo’s gemengd.
- regelmatig geef ik hen wat groenvoer of groente (vogelmuur,
witloof, appel) en/of rijpe of halfrijpe onkruidzaden.
- ik kweek enkel met vogels waarvan ik de herkomst ken, want
er wordt, zij het onwetend, soms gekweekt met rasonzuivere
vogels afkomstig van zijn soortgenoot, de Japanse kwartel.
Vitaminen toedienen in hun drinkwater heeft maar weinig zin
want kwartels drinken weinig en zullen meestal weigeren om
die oplossing te drinken. Heesheid kan ik tot op heden niet
volledig voorkomen, maar sedert ik deze voedingsmethode
toepas, heb ik bijna geen last meer van heesheid bij mijn Europese kwartels. Tevens bevordert deze voedingsmethode de
gezondheid, de vruchtbaarheid en de levensduur.
Uit mijn ervaring en aan de hand van mijn diverse experimenten heb ik het volgende geleerd:
- Enkel kweken met de sterkste en vooral raszuivere vogels;
regelmatig bloedverversing toepassen is een absolute must.
- Heesheid bij Europese kwartels die gehouden worden voor
hun geroep komt veelvuldig voor en is bij mijn weten niet te
genezen.
- Heesheid kan grotendeels worden voorkomen door het geven van een goed uitgebalanceerde voeding bestaande uit
alle nodige ingrediënten zoals hierboven vermeld of door het
geven van andere, kwaliteitsevenwaardige producten.
Voor iedere kwartelliefhebber klinkt het normale geroep van
de Europese kwartel als muziek in de oren, maar het aanhoren van het geroep van een hese kwartel is een ware nachtmerrie.
Hebt u ook soms last van heesheid bij uw Europese kwartels?
Een goede raad: probeer eens de hierboven beschreven voedingsmethode. Baadt het niet, het schaadt zeker niet!
Walter Vandevoorde

Al fietsend
door de Vlaamse Ardennen
Waar moet je naartoe om het typische Vlaamse Ardennenlandschap te zien? Ik ging op zoek naar een sterk glooiend
reliëf met beboste heuvelruggen, kronkelende beekvalleien,
bomenrijen, een lappendeken van akkers en weiden omgeven door hagen, pittoreske dorpen en holle wegen.
Ik nodig je uit om de omgeving met de fiets te verkennen. Een
gezonde conditie en versnellingen zijn wel aangewezen.
Wat is er zoal te zien?
Het eerste dorp is Brakel, het ligt in een bron- en bosrijke omgeving in een heuvelachtig deel van de Vlaamse Ardennen.
De Teirlinckfietsroute die ik testte, zit boordevol mooie vergezichten. Echt een aanrader, maar je moet wel bereid zijn om
hellingen op te fietsen of af te stappen en al wandelend naar
boven te klimmen. Gelukkig zijn alle wegen goed berijdbaar
en perfect bewegwijzerd met zeshoekige bordjes.
De route, de Teirlinckroute, vertrekt op het marktplein van
Brakel tegenover de toeristische dienst (VVV Brakel). Je fietst
van daaruit naar het recreatiedomein De Rijdtmeersen en rijdt
voort richting ’t Burreken. Je bent nog maar net vertrokken of
het gaat al langzaam maar redelijk omhoog. Het unieke zicht
op het Brakelbos en de zendmast in Vloesberg maakt echter
veel goed. Neem rustig de tijd om het landschap te bewonderen. Het bochtenwerk hoort bij de fietstocht door de streek.
Na de klim volgt gelukkig een zalige afdaling richting Zegelsem. In dit kasseidorp is vader Teirlinck geboren. Je verlaat
Zegelsem via de Leberg. Wie het parcours van de Ronde van
Vlaanderen kent, weet dat er opnieuw een klim komt tot op de
Pottenberg. Daarna gaat het via de St.-Appoloniastraat tot in
de dorpskern van Elst, het Geutelingendorp. Passeer je in Elst
tussen half januari en eind februari, dan maak je de geutelingenperiode mee: een regionaal en culinair feest om u tegen
te zeggen.
Terug naar de fietstocht. Denk niet te snel dat het klimmen
er op zit, want je zal opnieuw stevig op de trappers moeten
gaan staan. Na wat klimmen en dalen, kom je aan de Brakelse uitkijktoren, het hoogste punt van de Vlaamse Ardennen. Het platform ligt op 30 meter hoogte en 133 m boven de
zeespiegel. De toren is vrij toegankelijk van zonsopgang tot
zonsondergang.
Wanneer je terug beneden komt, moet je even terugkeren en
is het bergaf tot op het Mijnwerkerspad. Het Mijnwerkerspad
is een autovrij wandel- en fietspad op de voormalige bedding
van de spoorlijn naar Zottegem. Deze lijn bracht de mijnwerkers van Zottegem naar de mijnen in Henegouwen. In 1963
werd de spoorweg afgeschaft en in 1978 werd ze omgevormd
tot een recreatief pad. Het Mijnwerkerspad is ongeveer 6 km
lang en volgt de bedding van de Zwalm. Het start in SintGoriks-Oudenhove en eindigt in Opbrakel voorbij de Verrebeekmolen. De bermen van het Mijnwerkerspad vormen een
onderdeel van de natuurgebieden Middenloop en Bovenloop
van de Zwalm.
Net buiten het centrum van Brakel ligt het 30 ha grote Toeppark en de Toepkapel. Je kan een glimp opvangen van het
mooie park van op de trappen van de kapel. De Toepkapel
dateert uit de eerste wereldoorlog. Ze werd opgericht uit vrees
dat Brakel het zwaar zou te verduren krijgen tijdens de aftocht
van de vijandelijke troepen. Rondom de kapel staan gedenkstenen met afbeeldingen van het leven van St.-Jozef, en een
groot kruisbeeld met de namen van de gesneuvelden uit de
eerste wereldoorlog.
Natuurreservaat het Burreken, 35 ha, toont het typische
Vlaamse Ardennenlandschap. Het is een van de mooiste reservaten van de Vlaamse Ardennen en beslaat 3 beboste valleien waarvan de bronhoofden op enkele honderden meter
van elkaar liggen.
Authentieke landschappen vind je ook in het uiterste zuiden
van de streek tussen Everbeek Beneden en Everbeek Boven.
Tot zover een vermoeid fietsen...

Kampioenenviering bij De Blauwbek Oedelem

Naar jaarlijkse gewoonte vond op de derde zaterdag van september ons jaarlijks souper plaats. We mochten opnieuw op heel wat
belangstelling rekenen.
De titel van koning ging naar Leopold Bourgonjon met vogel Cedeetje. Cedeetje was drie jaar na mekaar koning en werd dan ook
tot keizer gekroond. De titel van algemene kampioen ging naar vogel Cobra van Anne-Marie Vandenbussche. De titel van vrouwelijke kampioen was weggelegd voor Sabine Goethals met vogel Tom. Onze jeugdkampioen was de zoon van Sabine Goethals,
Kevin Stevens met vogel Filip. Kleine koning was vogel Maxim van Kristof Claeys en kleine kampioen was voor Eric Vanloo met
vogel Mara. De rode lantaarn tenslotte ging naar Mini van Vanessa Van Hulle.
Op de foto zie je alle kampioenen, bestuursleden en trouwe leden van onze maatschappij. Enkele bestuursleden van FC Oelem
prijken eveneens op de foto.
Bij deze willen we iedereen een goed speelseizoen wensen en danken we ook al onze sponsors!

Ten huize van...
Onlangs kreeg ik een telefoontje van een man uit Eke. Die
man, met name Georges Rasschaert, stelde mij de vraag of
hij Lucien Vandekerckhove aan de lijn had. Na hierop bevestigend geantwoord te hebben, vroeg Georges of ik wist dat mijn
vader ook nog met de vinken gespeeld had!? Vriend Georges
beweerde hierover belangrijke informatie te bezitten, die mij
als freelancerschrijver zou interesseren. Hij voegde hieraan
toe dat hij al mijn artikels las en ze allemaal heel goed vond,
allee, er is er toch ene, dacht ik!
Ik maakte dan ook een afspraak met Georges om er een ‘ten
huize van’ van te maken na mijn bezoekje.
Op 24 februari stapte ik in de wagen richting Eke! Eén ding
had ik nagelaten te vragen, namelijk zijn huisnummer. Maar
met de tong in de mond raak je de wereld rond, hé beste
vrienden? Een wandelende dame met hondje wees mij huisnummer 21 aan, zij woonde in 19, dus het was Georges’ buurvrouw. Ze had een mooi hondje en eerlijk gezegd, dat meiske
was ook niet mis hoor!
Na enkele keren bellen ging de deur van huis nr. 21 open
en kon ik mij voorstellen aan een charmante dame. “Ik ben
Lucien Vandekerckhove , ik heb een afspraak met Georges
Rasschaert!” Georges zat mij op te wachten in het salon. De
gedachte van mij dat hij mij onbekend was, verdween in het
niets. Reeds dertig jaar lang bestuurslid in het gewest Gavere,
had ik hem en zijn vrouwtje vaak op zettingen gezien. De ontvangst die mij bij hen te beurt viel, zei mij genoeg, ik was in
gezelschap van twee brave burgers! Ik was praktisch nog niet
gezeten of er stonden reeds koffie, melk, suiker en koekjes
voor mijn neus. “What a woman!”
En dan begonnen de verhalen hé, altijd goede vinken gehad,
koning, kampioentitels gewonnen, 56 jaar lid zijn in Nazareth,
de voorbije jaren verscheidene operatieve ingrepen ondergaan! Ik had al eens opgevangen dat de Georges het goed
kon uitleggen, wel mensen, ik weet dat nu goed, zijn tong
staat niet stil. Ze spreken soms van een waterval, nu zat er
een voor mij.
Plots stond Georges op, hij nam de wandelstok en loodste
mij naar de keuken. Op tafel lagen een paar oude schriften
waarin zich zeldzame informatie bevond. Wat Georges mij
daar liet zien, deed mij inderdaad de wenkbrauwen fronsen.
Daar stond bovenaan te lezen: “uitslagen van speelseizoen
1941 en 1942”, geschiedkundig waren dit toch oorlogsjaren,
dus van vóór mijn geboortejaar 1946!
Op een speelkalender werd weergegeven dat Achiel Rasschaert, de vader van Georges dus, lokaalhouder was van De
Jonge Vinkeniers, in café De Nieuwe Wandeling in Eke. Op
21 juni had daar een zetting plaatsgehad in het jaar 1942! Er
waren 38 deelnemers, de winnende vink floot 415 liedjes, de
laatste prijs was 242 liedjes. En inderdaad, Georges had het
mij gezegd, één van de deelnemers was Bruno Vandekerckhove, alias Bruno van de Uno, mijn vader!
Wie van Zingem is, heeft Bruno van de Uno gekend, ’t was
misschien wel een soepe, maar niemand maakt zichzelf hé,
er moeten ook zulke zijn! Bruno was op die zetting buiten de
prijzen gevallen, vogel Loentje stond aangekruist met 173
liedjes!

Bij het omkeren van blad na blad met commentaar van
Georges – zijn tetter stond geen ogenblik stil – kwamen voor
mij nog vele verrassende namen naar voor. Mensen die ik
als kind gekend had en later, als zelf vinkenier zijnde, nog
beconcurreerde. In die jaren werd vaak ‘een zoontje van’ ook
vinkenier, ook hun vaders naam stond in de jaren 40 in de
annalen van de vinkensport gekerfd! Oscar Notte, vader van
Dirk, die samen met broers Remi en Jozef toen reeds bekendheid verwierf. Florke Steenbeke, de man met de kooi op het
fietsstoeltje. Maurice Dhaenens van op Voorde; René Vandenheede, vader van Bosrank-schooldirecteur Freddy en van
duivenmelker Jaques! Ook de mannen van Asper gingen per
fiets naar De Nieuwe Wandeling, onder andere André ’t Sas,
de fietsenmaker, de vader van Florent Dooms, de vader van
André Geirnaert, jarenlang bestuurslid van De Moedige Zangers, kooienmaker Marcel Snoeck! Je kan wellicht begrijpen,
vrienden, dat het vinden van deze namen in de oorlogsjaren
wel degelijk stof was voor een artikel, met enorme dank aan
vriend Georges Rasschaert!
En nu ga ik u nog iets tonen, zei Georges. Op de keukentafel
werd een splinternieuwe kooi geplaatst. Wat peinst ge hiervan, Lucien Vandekerckhove, ik heb die deze winter gemaakt
en ze neemt gans uit mekaar, hé manneke! En hij voegde de
daad bij het woord. En pas op hé Luus, er is geen machine
aan te pas gekomen, allemaal handwerk. Na alles goed bekeken te hebben, kon ik enkel maar besluiten met Georges: ge
zijt ne kerel jong op uw leeftijd! Toen zijn vrouw mij vertelde
dat hij die kooi ’s nachts gemaakt had, terwijl zij reeds sliep,
zat Georges te glunderen terwijl hij mij schuintjes bekeek.
Maar, zoals het veel te vaak gaat, beste vrienden, bij leuke en
goede gesprekken gaat de tijd precies sneller. De plicht riep
mij terug naar Zingem, als opa moest ik kleinkinderen Fons
en Flavie afhalen aan de Bosrank. Noodgedwongen moest
ik met een warme handdruk afscheid nemen van twee lieve
mensen, doch met de belofte dat ik hen ten gepaste tijde opnieuw een bezoekje zal brengen!
Tijdens de rit naar huis ging alles door mijn gedachten, dit
artikel was praktisch reeds geschreven.
Ik hoop, mijnheer en mevrouw Rasschaert, dat jullie het met
plezier zullen lezen bij het verschijnen in ons A.Vi.Bo.-blad!
We hebben samen een mooie namiddag beleefd, we zullen
daar zeker en vast nog een verlengstuk aan breien! Vriend
Georges, van harte bedankt voor de info die mij toeliet terug
te keren in de tijd, om zodoende aan te tonen dat we moeten
zorg dragen voor onze sport die reeds zovele jaren floreert!
De vinkensport heeft alles overleefd: oorlogsjaren, vangverbod, parcourswijzigingen,... We zijn bijlange nog niet weg, als
we doen wat moet!
Lucien Vandekerckhove

Alleen de leden van de Raad van Bestuur
A.Vi.Bo. en personen met een schriftelijke
aanstelling door de Raad van Bestuur zijn
gemachtigd controle uit te oefenen in de
gehele federatie.
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Gildeleven
MEULEBEKE, KM Niet Rijk Maar Recht

Nieuw parcours
Het speelseizoen 2014 is een feit.
Jaren hadden wij ons vast parcours in de Ter Borchtlaan,
zowel de zondagen als de weekdagen, maar nu, door werkzaamheden en wijzigingen van de Ter Borchtlaan, is het niet
meer mogelijk om daar vinkenzettingen te organiseren.
In samenspraak met het gemeentebestuur en ons bestuur
zijn we tot een akkoord gekomen voor een parcourswijziging.
Deze wijziging zal doorgaan vanaf dit speelseizoen 2014. We
gaan zetten op het voetbalplein Ter Borcht te Meulebeke, dus
dezelfde straat van vroeger, juist over de brug kom je direct
aan het voetbalplein.
We hopen op een gunstig advies van onze liefhebbers voor
de toekomst, zodat wij na enkele zettingen een evaluatie kunnen maken. Zoals u allen weet, beste liefhebbers, is het tegenwoordig moeilijk om een mooi parcours te vinden, wij zullen moeten roeien met de riemen die we hebben.
Wij wensen ook nog aan onze leden alsook aan de niet-leden
een mooi speelseizoen voor 2014!
Het bestuur

ZINGEM, KM De Scheldevink

Uitslag steunactie van 12 en 13 april
1. Tina Van de Voorde, Zwalm - 2. De Vrieze-Dhondt, Ouwegem - 3. André De Rekeneire, Zingem - 4. Marijke Debruyne,
Zwalm - 5. Janique Vergucht, Zingem - 6. Freddy Van De
Kerckhove, Asper - 7. Roger Biasino, Zingem - 8. Marijke Debruyne, Zwalm - 9. Mariette Wieme, Zingem - 10. Germain
Vandriessche, Heurne - 11. Lionel Desmet, Zingem - 12. Gilberte Seeuws, Asper - 13. Lisa Vandekerckhove, Zingem - 14.
Olga Vandroogenhoeck, Horebeke - 15. Monique De Vriese,
Zingem - 16. Antoine Hoefman, Zwalm - 17. Diego Maheur,
Zingem - 18. Geert Valepyn, Semmerzake - 19. André Van de
Kerckhove, Asper - 20. Lionel Desmet, Zingem - 21. Matteo
Van Ooteghem, Gavere - 22. Damien Pessemier, Asper - 23.
André Alluyn, Zingem - 24. Marc De Clercq, Zingem - 25. Julien Meire, Zingem - 26. Jan Moerman, Zingem - 27. Geert
Vanderbeken, Zingem - 28. Rita De Coninck, Waregem - 29.
Josiane Van Lancker, Asper - 30. Anja Verhoie, Asper.
De prijzen zijn af te halen tot 31 mei 2014 bij Lucien Vandekerckhove, Tuinwijk 31, Zingem, tel. 09/384 42 24.
Niet afgehaalde prijzen blijven eigendom van KM De Scheldevink Zingem.

GEWEST VEURNE

Verslag gewestvergadering van 30 maart 2014 te Veurne
Om 10 uur opende de gewestleider de vergadering, hij heette
iedere maatschappijafgevaardigde van harte welkom. Alleen
de afgevaardigde van Veurne was niet aanwezig, maar hij
werd vervangen door Daniël Villeirs en Roger Demeester.
De agendapunten werden vlot afgewerkt: nazicht van de gewestkas; inbrengen van de lijsten der verkochte bondslidkaarten; uitdelen en betalen van de drukwerken.
Daarna werd overgegaan tot het uitbetalen van de bondsprijzen. De kweekringen werden overhandigd, alsook de
paspoorten van de afgevaardigden en zangkeurders, en de
overeenkomst van de zangkeuringen met het gewest ProvenPoperinge.
Er werd 100 euro overhandigd aan KM De Eikvink Hoogstade
voor de inrichting van het kampioenschap van de Westhoek.
Allerlei: Volgende leden moeten de gewestleider verwittigen
voor controle op het kweken van de jongen: Luc Vannieuwkerke, Daniël Pieters en Werner Straetburgh.
Tot slot werden de datum en plaats voor de volgende gewestvergadering meegedeeld.
Gewestsecretaresse, J. Dennequin

Zoekertjes en Advertenties

GEWEST GISTEL

Verslag gewestvergadering van 21/03/2014
Op vrijdagavond 21 maart was er om 20 u. een vergadering
die doorging bij KM De Sint-Antoniusvink Zerkegem. Allen
bleken op post waarna de gewestleider ons welkom heette
op deze laatste vergadering voor de aanvang van het nieuwe
speelseizoen.
Na het verwelkomen van de aanwezigen vroeg de gewestleider een minuut stilte voor het heengaan van onze gewestelijke zangkeurder, dhr. José Vermeersch van KM Recht en
Eerlijk.
Het verslag van de vorige vergadering van 14/02/2014 werd
overlezen en goedgekeurd.
Het eerste punt op de vergadering was het uitreiken van de
bondsprijzen van het voorbije speelseizoen voor diegenen die
meededen voor de ronde, deze werden uitgedeeld per maatschappij.
Verder werden de formulieren uitgedeeld van de kwekerslijsten per maatschappij, deze dienen ingevuld terug binnengebracht te worden de eerste gewestvergadering na het speelseizoen. Ook werd er meegedeeld dat de tweede bestelronde
voor de kweekringen ten laatste moet binnen zijn tegen 1 mei
bij de gewestleider. Wel is het zo dat er vanaf dit jaar 5 EUR
extra moet betaald worden vanaf de tweede bestelronde.
Vervolgens deelde de gewestleider mee dat er via de binnengebrachte hoklijsten, wat de rode registers betreft 1235 mannen en 350 poppen werden opgegeven; voor de groene registers is dat 80 mannen en 4 poppen; dit wat West-Vlaanderen
betreft.
Daarna was het tijd om nog enkele achtergebleven bondslidkaarten te ondertekenen van dubbelzangers, gewestelijk of
officieel gekeurde vogels.
Ook gaf de gewestleider een korte samenvatting van de afgelopen Algemene Vergadering te Waregem die doorging op 2
maart. Dan werd de vraag gesteld wie er zou meegaan naar
de mis voor de overleden leden te Dentergem op 22 maart.
Verder waren er nogal wat formulieren die uitgedeeld of binnengebracht moesten worden, zoals het binnenbrengen van
drie speelkalenders, binnenbrengen lijst afgeleverde bondslidkaarten, binnenbrengen van twee inwendige ordes indien
deze gewijzigd was (enkel KM De Sint-Antoniusvink bracht
een exemplaar binnen). Ook de gewestkalender en de lijst
van de aangepaste adres- en telefoongegevens van het gewestbestuur werden uitgedeeld.
Het volgende was voor de eerste keer, namelijk het betalen
van 2 EUR per lid aan de A.Vi.Bo. Per maatschappij werd het
aantal leden opgegeven, samen met de betaling ervan, aan
de gewestleider die dit dan doorstort op de rekening A.Vi.Bo.
Wat KM De Boordvink Gistel betreft, was er de naamopgave
van de nieuwe gewestelijke zangkeurder, daar dhr. Jean-Pierre Seru eerder zijn ontslag aangeboden had. De nieuwe aangestelde gewestelijke zangkeurder is Kurt Deschuytter. Hierbij
willen we nogmaals Jean-Pierre bedanken voor de afgelopen
jaren dienst en willen we ook Kurt veel succes toewensen met
de taak van gewestelijke zangkeurder.
Het laatste punt was het vastleggen van datum en plaats voor
de volgende vergadering.
Na dit alles bedankte de gewestleider ons voor de aandacht
en de goede samenwerking tijdens de winterperiode. Hij
wenste ons een mooi en goed speelseizoen toe, en vervolgens ook een goede thuiskomst.
Gewestschrijver, N. Eeckeloo

!

Rouw // Herstel
Herstel // Feest
Feest
Rouw

De in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliDezoals
in deze
rubriek opgenomen
gegevens
worden
gepubliceerd,
ze meegedeeld
worden door
de inzender,
hetzij
door
ceerd,
zoals ze meegedeeld
door de inzender,
hetzij door
de betrokkene,
hetzij in gevalworden
van overlijden
door de nabestaande
hetzij
in geval zelf
van aan
overlijden
door
de nabestaanden,betrokkene,
die door de
mededeling
A.Vi.Bo.
v.z.w.
of aan een
den,
die doormaatschappij
de mededeling
aan A.Vi.Bo.
of aan
een
aangesloten
hunzelf
akkoord
verlenenv.z.w.
tot het
kenbaar
aangesloten
maatschappij
verlenen
kenbaar
maken van de
gegevens inhun
hetakkoord
ledenblad.
Voor tot
de het
juistheid
en
maken
van de gegevens
in het ledenblad.
Voor de worden
juistheiddoor
en
mededeelbaarheid
van de gegevens
die meegedeeld
mededeelbaarheid
van de gegevens
dienatuurlijke
meegedeeld
worden
door
derden of lokale maatschappijen
is de
persoon
verantderden
of lokale
is de
natuurlijke persoonofverantwoordelijk
die demaatschappijen
gegevens aan het
A.Vi.Bo.-secretariaat
rechtwoordelijk
gegevens
A.Vi.Bo.-secretariaat
of rechtstreeks aandie
dede
drukkerij
vanaan
het het
A.Vi.Bo.-blad
bezorgd heeft.
streeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.

†

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
Als
je van
houdt en vullen;
je bent van
hemdat
gescheiden,
kan niets
de
leegte
van iemand
zijn afwezigheid
je moet
niet proberen,
je moet
leegte
van zijn
afwezigheid
vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig
aanvaarden
en volharden.
eenvoudig
aanvaarden
en het
volharden.
Dat klinkt erg
hard, maar
is ook een grote troost; want zolang de
Dat
klinkt
erg hard,
is je
ook
een grotemet
troost;
want
zolang de
leegte
werkelijk
leegmaar
blijft,het
blijf
daardoor
elkaar
verbonden.
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

04.06

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- BRAKEL, De Zwalmzangers, trouw bestuurslid en gewezen
gewestleider Arthur Saeytijdt, vader van spelend lid Marcel
Saeytijdt.
- RUISELEDE, KM De Lichtzangers, Celina Derudder, tante
van ons trouw lid Paul Derudder en meter van spelend bestuurslid Sonja Derudder.
- KORTEMARK, De Bogaardvink, Georges Verbeke, schoonvader van spelend lid Eric Geneyn; Wilfried Desender, vader,
schoonvader en opa van spelende leden Geert, Desender,
Dorine Goegebeur en Sharon Desender.
- KRUISHOUTEM, De Moerasvink, trouw spelend lid René
Vanbelleghem.
- EERNEGEM, KM De Vrijgezellen, Georges Verbeke, grootvader van Stijn Geneyn.
- MOORSLEDE, De Sint-Godelievevink, trouw spelend lid
Jozef Vergote, schoonbroer van trouw lid André Goubeir en
nonkel van secretaris en spelend lid Eric Goubeir.
- MARIALOOP, De Roodborsten, Annie Houtteman, moeder
van Dominique en Veronique Vandenberghe.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- BRAKEL, De Zwalmzangers, schatbewaarder Leon
Faingnaet, echtgenoot van Paula Saeytijdt.
- EVERGEM, De Straatzangers, onze ondervoorzitter, oudspelend lid Valere Van De Cotte.
- DENTERGEM, De Kon. Lindezangers, trouwe leden Joke
Constant en Anita Verbeke.
- SLEIDINGE, KM De Lindezangers, trouw spelend bestuurslid Gilbert De Clercq.
- DE PINTE, De Zingende Pintenierkes, twee trouwe, sportieve leden, Julien De Bock en Edwin Van Cauwenberge.
- ICHTEGEM, KM De Boomgaardvink, Ivette Meulemeester,
echtgenote van trouw spelend lid Franco Vandenbussche en
moeder van trouw spelend lid Dylan Vandenbussche; moeder
van voorzitter Danny Van de Walle en grootmoeder van trouw
spelend lid Joeri Van de Walle.
- DEINZE, De Klokkezangers, trouw spelend lid Willy
Chanterie.
- ICHTEGEM, KM De Reigerzangers, Willy Goegebeur, vader van spelend lid Christine Goegebeur en schoonvader van
spelend lid Marc Bogaert.
- BELLEM, KM De Oost-Vlaamse Zangers, lokaalhouder
Michel De Kezel.
- HULSTE, KM Vreugde in de Zang, spelend lid André
Demaeght.
- EMELGEM, De Kon. Sint-Jansvrienden, ondervoorzitter
Maurice Verfallie.
- MEULEBEKE, KM Niet Rijk Maar Recht, spelend lid Marie
Verhaege.
- MELLE, Klein Maar Moedig, spelend lid Peter De Ketelaere.
- WAARSCHOOT, KM De Boomgaardzangers, lid Alfons
Staelens.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ZIJ VIERDEN HUN 50e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- GEWEST TIELT, ondervoorzitter Luc Bouckaert en echtgenote Lydie Wolfcarius.
HIJ GING MET PENSIOEN...
- HULSTE, KM Vreugde in de Zang, spelend lid Luc
Wautermartens.

PASEN
- HOUTHULST, De Sint-Omerzangers, we wensen aan alle
leden, vrienden en familie een vrolijk paasfeest!

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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De Algemene Raad van
zondag 21.09.2014
De vergadering van de Algemene Raad gaat door op 21
september in ‘Au Damier’, Stationsplein te Roeselare.
Dagorde:
a) Administratief gedeelte (10-12 u.)
- Uitdelen van drukwerk en benodigdheden
- Binnenbrengen ingevulde bondslidkaarten 2014
- Binnenbrengen samenvattende lijst resultaten kweek
2014
- Algemene informatie en nazicht.
b) Middagmaal omstreeks 12.15 u.
c) Aanvang van de vergadering om 14 uur
1. Verwelkoming door de voorzitter
2. Interne werking A.Vi.Bo.
3. Driejaarlijkse verkiezing gewestleiders
4. Informatisering ledenadministratie en zettingsoft
5. Herdenking overleden vinkeniers
6. Evaluatie zangkeuringen
7. Kweekproject en kweekcongres
8. Het A.Vi.Bo.-blad
9. De gewestelijke ereraden
10. Immaterieel Cultureel Erfgoed
11. Aankondigen solidariteitsactie
12. Evaluatie Kampioenschappen 2014
13. Provinciale Kampioenschappen 2015
14. Voorstelling Kampioenschap van België 2015 door
de inrichters
15. Eventuele vragen en suggesties.
Naar jaarlijkse gewoonte, en voorzien in de Statuten
A.Vi.Bo. art. 16, worden alle gewestleiders, eregewestleiders en eregenodigden uitgenodigd tot deze zeer belangrijke, adviserende vergadering.
Het blijft onaanvaardbaar dat er bepaalde gewesten niet
vertegenwoordigd zijn op deze belangrijke vergadering.
Wij durven dan ook eisen dat, indien de gewestleider niet
kan aanwezig zijn, ieder gewest een vertegenwoordiger
stuurt die de volledige vergadering bijwoont en de verzuchtingen uit het eigen gewest verwoordt.
Zoals eerder reeds in ons blad aangekondigd wordt uw
mening bijzonder gewaardeerd. Uw vraag of opmerking
vooraf doorzenden zorgt er bovendien voor dat uw Raad
van Bestuur een diepgaander debat kan aangaan.
Uw vragen en opmerkingen blijven dan ook welkom.
Indien er bijkomende personen samen met de gewestleider aan tafel willen gaan, dient voor deze personen
40 € betaald te worden en moeten de namen vooraf op
het secretariaat gemeld worden.

De vergadering van
de Vriendenkring 2014
Ook dit jaar komen de schrijvers van ons blad opnieuw
samen om ideeën uit te wisselen en ons A.Vi.Bo.-blad
weer een jaar lang genietbaar te laten verschijnen. Het
is ons dan ook een genoegen onze zeer gewaardeerde
vriendenkringers en freelancers te mogen uitnodigen
voor deze jaarlijkse bijeenkomst op:

zaterdag 27 september 2014 om 14.30 uur
in ‘Au Damier’, Stationsplein te Roeselare.
Vriendenkringers en freelancers, gelieve uw aanwezigheid en eventuele deelname aan de receptie (u geniet
er samen met uw partner gratis van) te melden aan het
secretariaat, uiterlijk woensdag 24 september 2014.
Vriendenkringers, wil ook uw vriendenkringpaspoort
tegen die datum opsturen voor herbevestiging van uw
engagement voor onze schrijfkring.
Dagorde:
14.30 u.: Opening van de vergadering en herdenking
overleden vriendenkringers
Welkomstwoord en duiding door de voorzitter
Opname aanwezigheden
Voorbije schrijfseizoen
Commentaar uitslagen
Verslag 43ste Kampioenschap Vriendenkring
2013 te Lotenhulle
Voorstelling en invulling 44ste Kampioenschap Vriendenkring 2014 te Eernegem
Inbreng vriendenkringers
Uitdelen paspoorten en briefpapier
Erevoorzitter aan het woord
16.30 u.: Slot: dankwoord en receptie
We hopen als Raad van Bestuur te mogen rekenen op
het talent van al onze schrijvers om pittige en leerrijke
artikels te kunnen publiceren in ons benijdenswaardige
A.Vi.Bo.-blad. Reikhalzend kijken we uit naar onze ontmoeting op zaterdag 27 september.
Voor de Raad van Bestuur
Luc De Schrijver
Ondervoorzitter

Gino Welvaert
Voorzitter

Rik Tanghe
Ondervoorzitter

Editoriaal
Half september gepasseerd!
Vroegste trekkers waar we in tijden zo naar uitkeken, durven omstreeks deze tijd weleens overvliegen. Zwaluwen echter
drijven, gelokt door de roep van het zuiden, sinds dagen massaal richting hun overwinteringgronden. Bedroevend hoe deze
nostalgische zomergast met zijn half heilige status - nooit verstoord laat staan gevangen - steeds zeldzamer woonbuurten en
open landschap siert. De populatie gierzwaluwen lijkt mij echter iets minder te lijden onder de vernietigende milieudruk
van onze o zo gesofisticeerde en vogelonvriendelijke samenleving. Wellicht is het eenzijdige insectenmenu van deze eeuwige
hoogvlieger net iets minder gecontamineerd dan dat van halfbroer boerenzwaluw en de aanzienlijk minder wendbare en
meer fladderende koloniebroeder uit zelfde familie, de huiszwaluw. Laatste gezellige kwetteraar is binnen de Hirundimidaefamilie de enige snaak met opmerkelijke witte stuit!
Over de nachtzwaluw, in de volksmond verwijtend wel eens geitenmelker genoemd, valt weinig nog te verhalen. Het zal
zowat zes decennia geleden zijn dat deze nachtelijke guit uitsluitend jagend op motten en nachtvlinders, met zijn snorrend
gezang in het mierenbos van mijn geboortedorp zich liet horen. Net als het genoemde bos is deze destijds algemene grondbroeder van droge gebieden, vandaag verdwenen. Een vriend, medewerker aan het Belgisch en internationaal ringwerk met
wetenschappelijk oogmerk, wist in de regio Noord West-Vlaanderen een laatste exemplaar uit zijn netten te halen in 1981.
Ook de oeverzwaluw is in menige regio zo’n curiosum geworden. Deze onopvallende fladderende vogel met weinig zwaluwallures die zijn voedsel hoofdzakelijk net boven het wateroppervlak weet te vinden en in tijden in nestgangen uitgehold
in steile wallen, oevers en bermen, in koloniegemeenschap massaal broedde, valt vandaag uiterst zeldzaam nog te spotten.
Voorbije zomer waren enkele exemplaren nog te bewonderen langs het kanaal Brugge-Gent ter hoogte van de waterkering
op grondgebied van het West-Vlaamse Beernem. Ter informatie: kijker noodzakelijk!
Weermakers wisten ons eraan te herinneren dat we van zomer naar herfst overstappen. Met de naamdag van Mattheus
wordt dit voorlaatste jaargetij trouwens definitief ingezet. Volkskalenders uit lang vervlogen tijden maken eveneens gewag
van de heenreis van trekvogels. Daar worden de klassiekers als zwaluw, grasmus, rietzanger, lijster, spreeuw en mees genoemd. Het valt niet te ontkennen dat tijden verandering brachten. De grasmus in het landschap is net zo zeldzaam als
de lijster. En wat die laatste betreft, kan slechts sporadisch nog een zanglijster bewonderd worden. De grote inlandse lijster
daarentegen hoort of ziet een sterveling nergens nog. Wintergasten en doortrekkers dan weer komen er op kousenvoeten aan.
Opvallend vroeg is de intrede van het roodborstje. Geen tuin of park of daar wordt zowel door popjes als door mannetjes
tegen elkaar opgezongen. Eigen territorium is dit ‘pikante’ vogeltje immers heilig.
In ver verleden sprak men echter niet van herfstdag maar noemde men 21 september ‘Winterdag’. Toentertijd was een jaar
immers in slechts twee seizoenen verdeeld en had men het enkel over zomer en winter. Precies omdat die 21ste zo’n bijzondere dag was, werd hij beladen met massa’s weerspreuken.
Eén der meest relevante, die de teneur van zovele draagt, luidt: ‘Is het weer met Mattheus klaar, is dat goed voor volgend jaar!’
Inmiddels wisten media ons te berichten dat voorbije dagen de boombladeren massaal vielen... Groot nieuws! En of alleen
Natuurpunt dit zag! De jaren leerden me dat natte herfst na een droge zomer, de bladeren relatief lang aan de bomen houdt.
Sommige jaren gaan wilgensoorten zelfs een gedeelte van hun groen behouden. Een droge herfstperiode daarentegen volgend
op een natte onstandvastige zomer - wie zegt het anders - doet bladeren bij de geringste windstoot massaal vallen. En daar
zijn we aan toe! Een ander weerkerend fenomeen is de ongewone bladval tengevolge schade door de mineermot veroorzaakt.
De vraatzuchtige larve van dit onding gaat zich verdoken in de dikte van het blad werken en slaagt sommige jaren erin om
lanen en boompartijen een buitengewoon troosteloos, ja stervend uitzicht, te bezorgen. Opvallend hoe steeds weer de paardenkastanje wordt belaagd. Ook tril- of ratelpopulieren worden geprefereerd en kunnen een enkele keer in geen tijd eraan
ten prooi vallen om vroegtijdig kaal winters te staan.
Wat een zegen, zo’n droge septembermaand. In een vorig verhaal werd het oogsten van wilde zaden gepromoot en lokte enige
reactie uit. Zaden kunnen we een paar dagen drogen op een tochtige plaats en dan meteen voederen. Deze echter hard laten
drogen zal wellicht niet schaden maar vogels nemen ze minder gretig op. In tijden waar niet of nauwelijks aan onkruidbestrijding werd gedaan en zwermen mussen, groenlingen, kneus en jonge vinken constant van akkerland naar stoppelveld
vlogen, gaven zij duidelijk de voorkeur aan plakken onkruiden die er niet totaal verdord bij stonden. Vooral kneus waren
op dit gebied vrij kieskeurig. Ik blijf bovendien zweren bij onrijp netelzaad. Is overal te vinden doch dwingt bij het plukken
tot enige voorzichtigheid. Naderhand ongemak, dat verbijt de ware vinkenier.
21 September is onze federatie meer dan eerste herfstdag! Het is de hoogdag waar gewestleiders, eregewestleiders en ereleden
statutair bepaald adviserend, samen met de Raad van Bestuur herbronnen. Present zijn moet! Dit bouwt aan samenhorigheid en kracht van onze federatie. Als genodigde afwezig blijven is bijzonder kwalijk en betekent immers niet minder dan
tekortschieten in persoonlijke bestuursopdracht.
Noël Declercq

Naklanken Kampioenschap van België 2014
Het is alweer een eindje voorbij, het Kampioenschap van België. Ook hebben we al het bedankingsfeest gehad om al onze
vrijwillige medewerkers te bedanken voor hun belangeloze inzet die ze jaar na jaar tonen voor het kampioenschap.
Wel, beste vrienden, het deed me deugd zoveel mensen te
mogen verwelkomen op ons feest. Ik denk te mogen stellen
dat iedereen tevreden was en dat het gewest Ieper zijn best
heeft gedaan om er een mooie avond van te maken.
Ik bedank de traiteur voor de vlotte bediening. Ook dank aan
de firma Ysco voor het schenken van 200 ijsjes. Tevens wil ik
nogmaals de mensen die iedere week bij mij thuis kwamen
vergaderen bedanken en ook de vele sponsors die het ons
hebben mogelijk gemaakt om zo’n evenement te organiseren.
Hartelijk dank aan hen want zonder sponsoring kan men er
(zie vervolg blz. 2)
niet komen.
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Secretariaat A.Vi.Bo.: Gesloten op vrijdag
Open voor bezoek en bestellingen
Woensdag: van 14.00 tot 18.00 u.
Zaterdag: van 10.00 tot 12.00 u.
Drukkerij en Redactie:
Drukkerij Dejonghe NV, Paddevijverstraat 42
e-mail: regina@dejonghe.be
Verantwoordelijke uitgever:
Rinda Vandromme, Paddevijverstraat 42

8900 Ieper
8900 Ieper

Raad van Bestuur A.Vi.Bo. en Redactieraad:
Erevoorzitter - medewerkend erelid:
Noël Vlaminck, Dentergemsestr. 77
8780 OOSTROZEBEKE
Voorzitter:
Gino Welvaert, Esdoornlaan 41

9860 SCHELDEWINDEKE

Ondervoorzitters:
Luc De Schrijver, Kuwaardestraat 16
Rik Tanghe, Mexicostraat 53a
Bestuurders:
Marc Vantieghem, Sparrenlaan 22
Jan Hollevoet, Elverdingestraat 33
Noël Devolder, Waterlelielaan 6
Marnix Moerman, Steenovenstraat 21

9800 DEINZE
8480 ICHTEGEM
8553 OTEGEM
8900 IEPER
8520 KUURNE
8520 KUURNE

Woordvoerder A.Vi.Bo. - medewerkend erelid:
Filip Santens, Elsdreef 7
8790 WAREGEM
Erevoorzitter Officiële Zangkeurraad:
Frans Declerck, M. Couckestraat 1 bus 11

Naklanken Kampioenschap
van België 2014

8790 WAREGEM

Voorzitter Bondsraad - medewerkend erelid:
Noël Declercq, Weidestraat 394
8310 ASSEBROEK
De inzenders zijn aansprakelijk voor hun bijdragen - De handschriften worden niet teruggegeven - Naamloze brieven worden geweigerd - de A.Vi.Bo. v.z.w. is niet aansprakelijk voor
reclameteksten - Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing voorbehouden - De
redactie houdt zich het recht voor de ingezonden bijdragen te weigeren, in te korten of te
wijzigen (A.Vi.Bo.-statuten, art. 14,28 en reglement Inw. Orde VIII).

IN MEMORIAM...

De heer Norbert Persijn
echtgenoot van mevr. Rosa Desmet
stichtend lid “KM Eerlijk Duurt Langst” Wakken
° Wakken 23/11/1942 - † Tielt 28/08/2014
Bij de stichting van onze maatschappij in 1955 was Norbert
stichtend lid; hij bleef dit onafgebroken tot op heden. Hij was
de eerste soigneur van wijlen
Maurits Vermeulen en kweet zich
op dertienjarige leeftijd als geen
ander van zijn taak. Hij bezat de
kennis om met topvinken om te
gaan en deed dit telkens met de
beste zorgen en passie.
Op donderdag 28 augustus
laatstleden is Norbert plots en
onverwachts overleden in het Sint-Andriesziekenhuis te
Tielt, nadat hij daar ’s morgens binnengebracht werd met
hartproblemen. De plechtige begrafenisplechtigheid vond
plaats op donderdag 4 september laatstleden om 11 uur in
een goed bevolkte parochiekerk van Wakken, gevolgd door
de crematie.
Al vrij vroeg verliet Norbert de school. Hij was onmiddellijk
werkzaam bij het houtbedrijf Harinck te Sint-Baafs-Vijve, een
firma die hij trouw bleef tot aan zijn pensioen. Hij was bestuurslid van Okra, alsook van de Confrerie O.L.V. van Halle.
Vele jaren ging hij probleemloos te voet naar Halle. Hij was
ook vrijwillig medewerker in het woonzorgcentrum O.L.V. van
Lourdes te Wakken, waar hij de bewoners vervoerde in hun
rolstoel in en buiten het wooncentrum. Tevens was hij in de
jaren vijftig medestichter van Chiro Avanti te Wakken.
Norbert leerde Rosa kennen te Sint-Baafs-Vijve daar hij iedere dag vier keer langs haar woning moest passeren wanneer
hij met de fiets ging werken. Aan een auto had Norbert totaal
geen behoefte. Zij hadden één dochter Els, die samen met
haar man Dirk Tibergyn woonachtig is te Bavikhove. Norbert
was opa van Lander, Arne en Bram.
In Wakken noemde iedereen hem “De Groten”; hij was overal
gekend en hield van een lekkere verfrissing. Daarentegen
was hij een braaf en sober mens; hij was graag gezien en
had nooit ruzie met iemand. Ieder jaar ging hij met de familie
een tijd naar zee en hij keek er zo naar uit om in september
opnieuw te gaan. Hij voelde zich goed, maar het heeft helaas
niet meer mogen zijn.
Overal waar Norbert vertoefde, was er leute en plezier en
imiteerde hij menige zanger op feestjes of op café, zoals Will
Tura, Eddy Wally en Walter De Buck. Zijn superhit was Mietje
van de koolmarchand, “een meisje uit mijn straatje, mee mijne
vlieger en zijne steert, hij gaat omhoge, ’t es ’t ziene weert”.
Dit liedje van Walter De Buck speelde ook instrumentaal af op
het einde van zijn begrafenis.
Aan de beproefde familie wensen wij veel sterkte toe in deze
harde tijden. Alle mooie herinneringen van Norbert blijven ons
zeker immer bij.
Wij gaan je echt missen Norbert. Het zal raar doen je niet
meer te zien met je fiets om boodschappen te doen in Wakken
en omliggende. Het ga je goed hierboven!
Ns het bestuur KM Eerlijk Duurt Langst Wakken,
Bruno Vermeulen

Ook aan de stad Ieper en de gemeente Langemark bedankt
voor de steun die we van jullie mochten ontvangen, evenals
aan de politie Ieper, Langemark en Houthulst en het Vlaamse
Kruis. Aan allen bedankt voor jullie medewerking, dit alles leidde ons naar een mooi kampioenschap en ik mag toch stellen
dat alles vlot verlopen is.
Op het bedankingsfeest was er de voorstelling van het kampioenschap voor volgend jaar in Eernegem, met als hoofdverantwoordelijke Koenraad Vandevijver. We wensen hen veel
succes bij het organiseren ervan en hij mag er op rekenen: we
gaan er zijn om deel te nemen aan het kampioenschap.
Mij rest u te bedanken voor de vele steun.
De hoofdverantwoordelijke, Raphaël Claeys

1898 - 1906:

De bende Pollet
De bandieten onzer grensstreek
Vervolgverhaal uit ‘Het Wekelijks Nieuws’ - nr. 13
De derde confrontatie
Begin december werden de echtelingen Overlet-Laronde en
vrouw Note in vrijheid gesteld, maar Abel Pollet zorgde voor
tegengewicht door een nieuwe medeplichtige bekend te maken, nl. Paul Josien, schoonzoon van Note.
Ondertussen werd er besloten tot een derde confrontatie tussen de Franse en Belgische aangehoudenen. Van Franse
zijde werden Abel Pollet, August Pollet, Achiel Deroo, Gustave Lecleire, diens vrouw en twee dochters en Julienne Platteel per trein naar de grens gebracht. Aan de grens te Abele
wachtten Lapar, Verbeke, Dekimpe en Vanbecelaere.
Op het ogenblik dat de magistraten aan de tafels hadden
plaatsgenomen, werd er nog een vrouw bij de Belgische gevangenen gevoegd: vrouw Parret, de herbergierster van ‘Au
brasseur’ aan de statie te Poperinge, waarvan Pollet herhaald
had beweerd dat ze de bende kostbare inlichtingen had verschaft. Geconfronteerd met Pollet dreigde zij in bezwijming te
vallen, zodat ze voorlopig buiten de zaak werd gelaten.
Van groter belang was de ondervraging nopens de zaak Locon, waarover de verantwoordelijkheden niet vast stonden en
Lapar en Pollet elkaar van het ergste bleven beschuldigen.
Verder had de confrontatie goede gevolgen voor Dekimpe,
de Wevelgemnaar. Sinds acht maanden reeds aangehouden,
had niemand bewijzen tegen hem kunnen aanvoeren. Hij werd
dan ook vrijgelaten. Hij zou verder niet meer vervolgd worden
en zo van schuld witgewassen. Hij was meteen een eerbaar
man in zijn gemeente.
Enkele dagen later werd vrouw Parret, wegens zware vermoedens, toch aangehouden. Eind februari werd zij echter weer in
vrijheid gesteld.
In Frankrijk volgden nieuwe aanhoudingen. Elie Dehouck o.m.,
een bekende van het gerecht, was door Pollet beschuldigd
geworden. Ook de kaartlegster Marie Deram, weduwe Piquet,
werd aan de tand gevoeld en als heelster aangehouden. Verder werden ook de echtelingen Camerlynck-Debril aangehouden, die de herberg ‘A l’air des champs’ uitbaatten en waar
een huiszoeking gestolen goederen aan het daglicht bracht.
Inmiddels verzwakten de beschuldigingen van Abel en August
Pollet dermate ten overstaan van August Platteel, dat deze
op 20 februari 1907 voorlopig huiswaarts mocht gaan. Ook
Camerlynck-Debril herkregen de vrijheid bij gebrek aan afdoende bewijzen. Ook Achiel Deroo mocht naar huis; zowel
het Belgisch als het Frans gerecht vonden hem onschuldig.
Eind zelfde maand werd een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Julienne Pollet, echtgenote Hermand en zuster
van Abel, wonende te Merville. Zij droeg stoutweg gestolen
juwelen en een huiszoeking bracht nog andere van diefstallen
voorkomende zaken aan het licht.
Haar man bleek helemaal onschuldig te zijn. Op 28 februari
dan werd de weduwe Fauvart aangehouden, hoewel zij 68
jaar oud was. Zij weigerde zich te verkleden, schold de gendarmen uit, maar werd tenslotte met geweld in een rijtuig geduwd en weggebracht. Zo geraakten een beetje met een keer
alle dieven en medeplichtigen achter slot en grendel.
De moord te St.-Venant
In grote trekken was inmiddels het bilan van de bende opgemaakt, vooral door het feit dat Abel Pollet zo openhartig
alles bekende en spoedig valse beschuldigingen weer introk.
Een moord evenwel hing nog in een waas van onzekerheid,
deze gepleegd te St.-Venant in de nacht van 13 op 14 januari
1906, waarbij mevrouw Camelot op beestachtige manier om
het leven kwam. Het was vrouw Quaeghebeur geweest die de
wagen aan het rollen had gebracht en hierover aan de onderzoeksrechter van Béthune had gesproken. Zij zei dat Pollet
in de streek was gaan bespieden en te weet was gekomen
dat de vrouw er goed inzat. Ook Vromant en Louise Matoret
moesten van het geval meer afweten. Vrouw Quaeghebeur
werd onmiddellijk geconfronteerd met Vromant en Matoret. Zij
loochenden echter om ter meest en ook Pollet, die er werd
bijgehaald, zei dat niemand met die zaak iets te maken had
gehad, hoewel hij vroeger reeds zijn eigen schuld had toegegeven. Volgens Pollet was de moord bedreven door een zekere Hendryckx, wonende in de streek van Klerken en 45 jaar
oud; de man had in de streek geleurd met bezems. De man
zou de moord zelf aan hem bekend hebben.
Er werd aanstonds gezocht naar gezegde Hendryckx en deze
werd gevonden te Auchel. August Pollet scheen de man ook
te kennen.
Ondervraagd beweerde de Klerkenaar dat hij de morgen van
de moord te Rijsel vertoefde en dat hij van 2 tot 20 januari te
Lillers had gewoond. Een zekere vrouw Carnez gaf toe dat

de man bij haar had ingewoond, maar zei dat hij dagelijks op
leurtocht was gegaan. Wat de nacht van 14 op 15 januari betreft, was hij rond één uur thuisgekomen en op dat uur werd
de moord gepleegd. Andere getuigenissen waren er genoeg
maar de ene sprak de andere tegen, bij zoverre dat de man
in vrijheid werd gesteld. Met als gevolg dat de moord van St.Venant nooit een oplossing kreeg.
Vrouw Parret
Welke rol vrouw Parret had gespeeld, was nog niet duidelijk.
Volgens de Pollets en Vromant was zij een aanbrengster, volgens Lapar was zij honderd procent onschuldig.
Na de laatste confrontatie was zij in vrijheid gesteld geworden en voor de nieuwe, gepland op 16 juli 1907, werd zij als
getuige gedagvaard. De meeste gevangenen zagen er niet te
best uit, de opsluiting had hen blijkbaar geen goed gedaan.
Enkel Louise Matoret straalde van gezondheid en wuifde naar
haar bekenden die ze tussen de menigte bemerkte.
Zowel te Godewaersvelde, te Hazebrouck en te Abele was
de belangstelling buitengewoon groot; de bandieten leken aan
populariteit te hebben bijgewonnen. Abel Pollet zorgde inmiddels weer voor een stunt. Bij het verlaten van de wachtzaal
te Hazebrouck haalde hij een brief uit zijn zak, die hij aan onderzoeksrechter Coupillaud overhandigde. Daarin stak er een
schrijven met drie afschriften die bestemd waren voor de pers.
Na inzage van het schrijven werden de persmensen in bezit
gesteld van hun exemplaar.
Deze brief was zeer kenschetsend voor de grootsprakerige
Pollet; er bleek duidelijk uit dat hij goed besefte wat hij had
misdaan en dat hij de hoofdman van de bende was. In het
schrijven had hij het over zijn jeugd, zijn aanleg tot stelen, zijn
legerdienst, het feit dat hij 60 bendeleden had en 400 inbraken pleegde of nog meer. Tenslotte verwees hij nog naar zijn
drie bloedjes van kinderen en vroeg vergiffenis aan zijn arme
vrouw en aan zijn eerlijke oude vader.
Vierde confrontatie
Eens op de Frans-Belgische grens toegekomen, alwaar een
tent was opgeslagen, kregen de reporters eerst toelating zoveel foto’s te maken als ze wilden. Abel verzette zich eerst,
maar toen een van hen hem een frank toewierp, was hij ineens akkoord. Lapar was er en ook vrouw Parret, die aan de
oproep gehoor had gegeven. Zij beweerde echter ziek te zijn
en liet zich op een stoel neerzakken.
De diefstal bij vrouw Wemaere te Roesbrugge kwam eerst
aan de beurt. Abel beweerde dat vrouw Parret aan hem, Lapar en Deroo, nauwkeurige gegevens had verstrekt en dat zij
achteraf 100 fr. had gekregen, een paar oorringen en een gouden ring. Deroo bevestigde dit alles en zei nog dat ze opdracht
had gekregen de gestolen rentebrieven te verkopen.
(wordt vervolgd)

Vinkenzetting promoten in
school

25 juni 2014: in de Zusters Maricolenschool te Maldegem gaven 3 vinkeniers van Maldegem een vinkenzetting. Bedoeling
was de vinkensport te leren kennen aan de jeugd, kinderen
van 7-8-9 jaar. De toetsen waren voorbij en tijdens de laatste schoolweek van het schooljaar worden vaak verschillende
spelen ingericht. Waarom niet eens een vinkenzetting? Er
kwamen 7 klassen om de 20 minuten aan de beurt. We hadden een paar vinken teveel mee om eens te vervangen. Alle
kinderen deden het graag en ook kwam de vraag, toen het
gedaan was, om het vogeltje eens te zien. Uiteraard lieten we
ze er eens naar kijken: één kooi was voldoende om eens open
te doen, ze waren zeer tevreden.
Wel, beste vrienden vinkeniers, denk eens na, bij jullie kan
dit ook, best de laatste week voor de vakantie begint. Stel het
voor in de school van uw gemeente en je zal zeker welkom
zijn. Sommigen denken dat die vogels in gevangenschap houden, wordt afgekeurd in de school. Maar nee hoor, leg ook uit
dat het allemaal zelfgekweekte vinken zijn.
We hebben eerst uitleg gegeven hoe ze een vink moeten tekenen: 4 rechte streepjes en 1 schuin erdoor. Er waren er wel
enkele die heel graag streepjes trokken, maar ja, dit namen
we erbij want het zijn kinderen. En ja, na een kwartier of na
20 minuten was het wel genoeg, want sommige kunnen niet
langer stil zijn, begrijpelijk.
Wel vrienden, denk er eens over na, want jonge vinkeniers
moeten er komen, anders sterft de vinkensport uit en het is
voor de 65-plussers ook leuk om eens met de jeugd om te
gaan.
De vinkeniers waren Ivan, Carlos en Christiaan en dit initiatief
is zeker voor herhaling vatbaar volgend jaar.
Christiaan Mestdagh
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Uitslagen van
kampioenschappen
BRAKEL, De Bronvink

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
Koning: Marcel Van Wijmeersch, vogel Rik, 4077 l. - Kleine Koning: Willy Van Rentergem, Fats, 2198 l. - Koningin: Francine
D’Haeyer, Nero, 3342 l. - Kleine Koningin: Marleen Pieters,
Max, 1024 l. - Kampioen: Robert Jouret, Kris, 2187 l. - Kleine
Kampioen: Danny Verbeurgt, Dino, 1100 l. - Kampioen in 12
ritten: Lisette Coesens, Lambik, 4262 l. - Kleine Kampioen in
12 ritten: Denise Van De Velde, Zyco, 1824 l. - Namiddagkampioen: Freddy Galle, Elio, 2018 l. - Kleine Namiddagkampioen:
Lisette Coesens, Stanneken, 1039 l.

HARELBEKE, KM De Gavervink

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
Verbeterde uitslag:
Koning: Eric Turpijn, vogel Thunder, 1824 l. - Kampioen: Eric
Vangheluwe, Tarzan, 1822 l. - 2e Koning: Geert Defraeye, Cupido, 1797 l. - 2e Kampioen: Patrick Verscheure, Storm, 1732
l. - Laureaat: Dirk Vandendriessche, Tino, 1533 l. - 2e Laureaat: Lionel Vanhoute, Pico, 1481 l. - Kleine Kampioen: Didier
Catry, Dylan, 856 l.
Vrouwen: Koningin: Claudine Desmet, Odille, 2554 l. - Kampioene: Claudine Desmet, Jelle, 1900 l. - Kleine Kampioene:
Nicole Serlet, Baziel, 985 l. - Laureate: Jeannine Turpijn, Fientje, 787 l.
De huldiging vindt plaats in september, iedereen is welkom!
Het bestuur

KORTEMARK, De Bogaardvink

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
Koningschap (3 ritten): Vogel Filou, Walter Vanryckeghem,
1857 l. - Kampioenschap (5 ritten): Pronto, Gino Gardin, 2632
l. - Vrouwenkampioen: Balaban, Nancy Compernolle, 2389 l.
- Kleine Kampioen (60% van de Kampioen): Idan, Danny Vermeulen, 610 l. - Zaterdagkampioen (5 ritten): Mirakel, Walter
Vanryckeghem, 2850 l. - Jeugdkampioen (3 ritten): Zot, Matiz
Vandamme, 762 l.

PARIKE, De Bergzangers

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
Koningschap: 1. Vogel Tom, Michel Denooze, 3688 l. - 2.
Bronsky, Alex De Norre, 2510 l. - 3. Romeo, Angele De Cubber, 1929 l.
Kampioenschap: 1. Norton, Christine Kindekens, 1314 l. - 2.
Bronsky, Alex De Norre, 1149 l. - 3. Romeo, Angele De Cubber, 895 l.
Koning: Tom, Michel Denooze - Kampioen: Norton, Christine
Kindekens.
Proficiat aan koning en kampioen!
Het bestuur

RANST, KM De Boomgaardvink

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
Koning: Gustave De Cock, vogel Jo, 1989 l. - 2e: Marcel Van
Hove, Cobra, 1796 l. - 1e vrouw: Lea Van den Broeck, Snoepy,
1826 l. - 2e vrouw: Liliane Balemans, ?, 1778 l. - Clubkampioen: Henri Lenders, Linka, 427 l.

SIJSELE, De Sijseelse Botvink

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
Kampioen: Ivan Declerck, vogel Karim, 4951 l. - Koning: Johan Sneppe, Sita, 1435 l. - Tweede Kampioen: Marcel Neyt,
Diarra, 4571 l. - Kampioen 75%: Helga Claeys, Alex, 3424 l. Kampioen 60%: Roger De Baere, Loeder, 2669 l. - Vrouwelijke
Kampioen: Natascha Batsleer, Robin, ? l. - Jeugdkampioen:
Robin Bellaert, Maud, 4008 l.

SINT-ELOOIS-VIJVE, KM De Statiezangers

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
Verspeeld in 5 ritten.
Vogel Piet, Roger Vanlerberghe, 2019 l., 65-plus - Conan,
Jaak Van Houcke, 2590 l., Koning - Jeronimus, Ignace Vercruysse, 2495 l., Kampioen - Wizzy, Bernice Devaere, 2036
l., 3e Kampioen - Rafa, Johnny Deleersnijder, 1571 l., Kleine
Kampioen - Jacobus, Bernice Devaere, 1726 l. - Nico, Jozef
Desloovere, 1379 l. (-1 rit) - Pierke, Martin Balcaen, 2174 l., 2e
Kampioen - Dusty, Doné Dhaene, 1918 l. - Kiwie, Raymond
Verleyen, 1608 l. - Beau, Doné Dhaene, 1732 l. - Epke, Colette
Braekevelt, 2026 l.
Mutoh, Ignace Vercruysse, 777 l., Namiddagkampioen.

GEWEST WAREGEM B

Uitslag Ronde van Waregem 2014
1e reeks: 1. Steven Beulque, vogel Darko, De Bosvink, Gewestkampioen, 6960 l. - 2. Martin Dhaenens, Hoomer, L.V.
Wederliefde, Kamp. gepensioneerden, 5449 l. - 3. Aurele Vandendriessche, Keino, De Forstzangers, 4688 l. - 4. Odette De
Wintere, Louwie, De Statiezangers, Vrouwelijke Kampioene,
4299 l. - 5. José De Smijter, Marc, De Bosvink, 4269 l. - 6.
Etienne Heugens, Artiest, L.V. Wederliefde, 4036 l. - 7. Jacques
Dierick, Herman, De Roodborsten, 3972 l. - 8. Marcel Platteau, Pittman, De Roodborsten, 3886 l. - 9. Sylvain Van Houte,
Jennes, De Forstzangers, 3775 l. - 10. Wilfried Heyse, Kamiel,
De Statiezangers, 3562 l. - 11. Michel Vanlancker, Baron, De
Roodborsten, 3490 l. - 12. Hervé De Smet, Stafke, De Forstzangers, 3197 l. - 13. Hervé De Smet, Briek, De Forstzangers,
3069 l. - 14. Steven Beulque, René, De Bosvink, 3067 l. - 15.
Robert Desnoeck, Yentl, De Roodborsten, 2977 l. - 16. Laurens Taelman, Rex, De Statiezangers, 2766 l. - 17. Mario Haerinck, Yaris, De Statiezangers, 2650 l. - 18. Julien Vanhecke,
Nero, De Forstzangers, 2573 l. - 19. Dirk Braem, Cesar, De
Statiezangers, 2551 l. - 20. Roger Vancauwenberghe, Ekimov,
De Bosvink, 2510 l. - 21. Hervé Lampole, Jessica, De Statiezangers, 2488 l. - 22. Roger De Backer, Jacko, De Roodborsten, 2327 l. - 23. Joost Poulain, Loeten, De Forstzangers,

1851 l. - 24. Jean-Pierre De Waele, Cristal, De Bosvink, 1740
l. - 25. Roger Vancauwenberghe, Amber, De Bosvink, 1721
l. - 26. Rino Haerinck, Stef, De Statiezangers, 1611 l. - 27.
Wim Decantere, René, De Forstzangers, 1526 l. - 28. Roger
De Backer, Piet, De Roodborsten, 1366 l. - 29. Nic Houfflijn,
Bono, De Bosvink, 1348 l. - 30. Etienne Coussement, Baziel,
De Forstzangers, 1341 l.
2e reeks: 1. Bart De Cabooter, King, De Bosvink, Kleine Kampioen, 1281 l. - 2. Jean-Pierre De Waele, Duvel, De Bosvink,
1269 l. - 3. Willy Van Der Straeten, Jarno, De Roodborsten,
1261 l. - 4. Guy Heyse, Turbo, De Bosvink, 1245 l. - 5. JeanMarie De Waele, Beer, De Bosvink, 1216 l. - 6. Bart De Cabooter, Rapid, De Bosvink, 1202 l. - 7. Noël Hoornaert, Leon, De
Statiezangers, 1135 l. - 8. Rony Van Houtte, Imke, De Forstzangers, 1131 l. - 9. Marcel Demerie, Castaar, De Bosvink,
1098 l. - 10. Frans De Wintere, Ringo, L.V. Wederliefde, 1028
l. - 11. Jozef Janssens, Jaco, De Bosvink, 1017 l. - 12. Romain
Craeye, Robke, De Statiezangers, 1002 l. - 13. Steven Beulque, Bobo, De Bosvink, 884 l. - 14. Martin Vervaeke, Edelhert,
L.V. Wederliefde, 882 l. - 15. Norbert Coorevits, Pavarotie, De
Roodborsten, 865 l. - 16. Wilfried Balcaen, Kurt, De Statiezangers, 861 l. - 17. Willy Vercruysse, Tom, De Forstzangers, 835
l. - 18. Hervé Lampole, Rapje, De Statiezangers, 825 l. - 19.
Frans De Wintere, Elias, L.V. Wederliefde, 806 l. - 20. Luc Declercq, Robbie, De Bosvink, 794 l.
Eindstand interclubkampioenschap der maatschappijen: 1. De
Bosvink, 18.546 l., 5 vogels - 2. De Forstzangers, 17.302 l., 5
vogels - 3. De Roodborsten, 16.652 l., 5 vogels - 4. De Statiezangers, 15.828 l., 5 vogels - 5. Liefde Voor Wederliefde,
12.201 l., 5 vogels.
Uitslag kampioenschap Chantal Coussement - Kristof Chanterie: 1. De Bosvink, 3169 l., 5 vogels - 2. De Roodborsten,
2668 l., 5 vogels - 3. De Statiezangers, 2518 l., 5 vogels - 4.
Liefde Voor Wederliefde, 2171 l., 5 vogels - 5. De Forstzangers, 2125 l., 5 vogels.
Gewestkampioen: Steven Beulque, vogel Darko, 6960 l. Kampioen gepensioneerden: Martin Dhaenens, Hoomer,
5449 l. - Vrouwelijke Kampioene: Odette De Wintere, Louwie,
4299 l. - Kleine Kampioen: Bart De Cabooter, King, 1281 l. Hoogstzingende vogel: Willy Van Der Straeten, Jarno, 840 l.
Klassement zettingen Dominiek Deleersnijder: 1. Steven Beulque, De Bosvink, 2770 l. - 2. Joost Poulain, De Forstzangers,
2470 l. - 3. Hervé Lampole, De Statiezangers, 2296 l. - 4. Nic
Houfflijn, De Bosvink, 2290 l. - 5. Jean-Pierre De Waele, De
Bosvink, 2221 l. - 6. Steven Beulque, De Bosvink, 1974 l. - 7.
Aurele Vandendriessche, De Forstzangers, 1899 l. - 8. Roger
Vancauwenberghe, De Bosvink, 1893 l. - 9. Jozef Janssens,
De Bosvink, 1830 l. - 10. Julien Vanhecke, De Forstzangers,
1792 l. - 11. Odette De Wintere, De Statiezangers, 1740 l. - 12.
Hervé De Smet, De Forstzangers, 1736 l. - 13. Martin Dhaenens, L.V. Wederliefde, 1632 l. - 14. Wilfried Heyse, De Statiezangers, 1615 l. - 15. Jean-Marie De Waele, De Bosvink,
1580 l. - 16. Mario Haerinck, De Statiezangers, 1453 l. - 17.
Guy Heyse, De Bosvink, 1452 l. - 18. Roza Vandesteene, De
Statiezangers, 1426 l. - 19. Laurens Taelman, De Statiezangers, 1389 l. - 20. Sam Beulque, De Bosvink, 1316 l. - 21. Nic
Houfflijn, De Bosvink, 1082 l. - 22. Hervé De Smet, De Forstzangers, 1024 l.

ZWEVEGEM, De Kon. Rechtzinnige Tekenaars

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
Gespeeld in 8 zettingen.
1. Koning: Lucien Bruyneel, vogel Rakker, 3424 l. - 2. Kampioen: Jozef Callens, Kiara, 3347 l. - 3. Lucien Bruyneel, Robbi,
3037 l. - 4. Rik Soens, Jaegermeister, 2730 l. - 5. Rudy Coopman, Pol, 2407 l. - 6. Noël Vanhoutte, Sloeber, 2197 l. - 7.
Ronny Gruwez, Stonge, 2086 l. - 8. Ronny Delahousse, Hector, 1843 l. - 9. Ronny Gruwez, Achiel, 1289 l. - 10. Antoon
Verstraete, Bolleke, 1045 l.
De Kleine Kampioen werd uitgeloot op 50% en is geworden:
Jozef Callens, Simba, 1735 l.
Proficiat aan alle laureaten vanwege het bestuur!

1914-1918: Wereldoorlog I
De eerste slag bij de
Marne:
5 - 9 september 1914
Rond 24-25 augustus liep het
front ongeveer over de BelgischFranse grens. Het 1ste Duitse
leger bevond zich in het gebied
rond Mons/Bergen, het 2de Duitse leger bevond zich in het gebied
van Dinant. Omstreeks 23 augustus waren er gevechten bij Mons/
Bergen tussen de Duitsers en het
BEF (British Expeditionary Force).
Na deze slag trok het BEF zich terug, ook omdat het aangrenzende 5de Franse leger zich aan het terugtrekken was.
Circa 26 augustus lag de frontlinie op de hoogte van CambraiLe Cateau. Bij Le Cateau werd gevochten en op 28 augustus
wat zuidelijker, bij Guise. De bedoeling was (plan von Schieffen) dat het 1ste en 2de Duitse leger ten westen van Parijs
over de Seine zouden trekken, om daarmee dus een grote
omtrekkende beweging te maken. Om allerlei redenen werd
hiervan afgezien en trokken de Duitsers naar het zuidoosten.
Voor hen uit trokken het Engelse en Franse leger zich terug,
er was geen sprake van een verslagen leger.
Omstreeks 2 à 4 september hadden de Duitsers ten oosten
van Parijs hun zuidelijkste locaties bereikt, Sézanne en Vitry
liggen zelfs nog wat zuidelijker t.o.v. Parijs.
Toen de Fransen in de gaten kregen dat de Duitse rechterflank
onbeschermd was, zagen ze een mogelijkheid om de Duitsers
hier aan te vallen. De Franse generaal Joffre ging daarin mee.
Het 6de Franse leger, ondermeer versterkt met manschappen
uit Parijs, viel aan bij de rivier de Ourcq, even ten noorden van
Meaux. Een deel van de manschappen (4000 man) werd met
taxi’s, bussen en vrachtwagens vervoerd naar Lagny-sur-Marne, ook aan de Marne wat westelijk van Meaux. De Duitsers
zagen het gevaar en moesten naar het westen afbuigen om
niet in de flank te worden aangevallen.
De slag aan de Marne was ondertussen bezig. Dit was een
grootse slag van het volledige Duitse leger tegen het volledige Franse leger, aangevuld met het Britse expeditieleger.
Deze strekte zich uit over een front van 250 km, van Verdun
in het oosten tot bijna Parijs in het westen. Er was een grote
opening ontstaan tussen het eerste en tweede Duitse leger
van wel 40 km. Er dreigde daar een doorbraak van het Britse
expeditieleger, hetgeen de Duitsers in de gaten kregen en de
slag werd afgebroken. Het Duitse leger trok zich terug op de
Chemin des Dames.
In feite was de slag aan de Marne in september 1914 onbeslist, maar dat betekende wel dat het aanvalsplan van de
Duitsers mislukt was.
De slag aan de Marne was niet een typisch loopgravengevecht, waardoor op de locaties waar gevochten is weinig sporen werden nagelaten.
Bij die slag waren circa 2,5 miljoen militairen betrokken, waarvan zo’n half miljoen sneuvelde.
Het von Schlieffenplan werd ook niet uitgevoerd, inclusief de
omtrekkende beweging naar het westen en rond Parijs, om
deze in te nemen (Parijs was destijds in 1914 een ommuurde
vestingstad met forten rondom).
Het is echter een grote vraag of, bij het wel exact uitvoeren
van het plan, het wel gelukt zou zijn om de Fransen en het
Engelse expeditieleger te verslaan. De linies zouden dan nog
veel verder uit elkaar gelegen hebben.
Bron: Wereldoorlog1-locaties.nl

Dirk Jonckheere

Enkele zinloze en andere weetjes (vervolg)
- Als je tijdens het niezen je ogen openhoudt, kunnen deze
eruit gedrukt worden.
- Wie denkt dat apen in de dierentuin elkaar zitten te vlooien,
heeft het mis. Ze zoeken zoute huidschilfers.
- Alle ijsberen zijn linkshandig.
- In het Japans worden de woorden vier en dood precies hetzelfde uitgesproken. Dat geldt ook voor de woorden negen
en pijn. Om die reden vind je in Japan geen hotelkamers met
die nummers.
- In New York zijn negen keer zoveel ratten als mensen.
- De kortste plaatsnamen ter wereld zijn:
A in Noorwegen;
O in Japan,
Y in Frankrijk.
- Wanneer je jarig bent, zijn er in de wereld waarschijnlijk nog
9 miljoen andere mensen jarig.
- In de casino’s van Las Vegas hangen geen klokken.
- Bowlen werd in 5000 voor Christus in Egypte uitgevonden.
- Telkens wanneer je aan een postzegel likt, krijg je 0,1 calorie
binnen.
- Mierenprobleem? Mieren haten komkommers. Leg komkommerschillen bij plaatsen waar je last hebt van mieren.
- Om mooie zuivere ijsblokjes te bekomen: kook eerst het water alvorens het in te vriezen.
- Om spiegels te laten schitteren: gebruik white spirit.
- Kauwgom verwijderen uit kleren? Steek het kledingstuk een
uurtje in de diepvries.
- Om witte kleding mooi wit te krijgen: week gedurende 10 mi-

nuten de witte kleding in heet water met een schijfje citroen.
- Laat je haren glanzen: doe een theelepel azijn in het water
en was dan je haren.
- Hou je niet van de geuren van kolen als je kookt? Doe gedurende het koken een stukje brood in de pot.
- Tranen je ogen tijdens het uien snipperen? Kauw kauwgom.
- Om inkt uit kleding te verwijderen, doe tandpasta op de inktvlek, laat dit volledig opdrogen en dan wassen.
- Om van muizen en ratten af te raken, strooi zwarte peper op
de plaatsen waar ze komen, ze gaan er zo vandoor.
- Nog een Chinees gezegde: Als iemand informatie met je
deelt, dan heb je de morele plicht het met anderen te delen.
Zo, doe zoals ik, ik heb het zojuist gedaan!
ingestuurd door Willy Verthé

Aan vriendenkringers &
freelancers
Dringende oproep naar artikels!
Nu het speelseizoen achter de rug is,
zien we weer extra uit naar jullie bijdrage(n)
in de vorm van artikels, groot en klein.
Alvast dank voor jullie inspanning!!

4 «HET A.Vi.Bo.-BLAD» WOENSDAG 17 SEPTEMBER 2014

Terug een mooie namiddag voor de vinkeniers in het WZC
Oostrozebeke

Pierkes aparte kijk op
het leven
1. Pierke is 100 jaar geworden en dat wordt gevierd. Natuurlijk komt de vraag hoe het komt dat hij nu 100 is en nog zo
gezond?
Wel, zegt Pierke: ‘k Ben geheel mijn leven vinkenpiet geweest,
veel buiten gezeten tussen mijn vogels en mijn maten en nooit
overdreven geweest in werken.
Ja maar, was de tweede vraag, nooit ziek geweest, wat deed
je daarvoor? Wel, zei Pierke: Voor een betere spijsvertering
drink ik bier. In geval van een verminderde eetlust drink ik witte
wijn. Bij lage bloeddruk drink ik rode wijn. En als ik een verkoudheid heb, drink ik een goeie cognac.
En, was de volgende vraag: Wanneer drink je dan water? Zegt
Pierke: ‘k Ben gelukkig nog nooit zó ziek geweest...

Foto van de overwinnaars, geflankeerd door enkele jeugdige toekomstige liefhebbers, de OCMW-voorzitter, een vertegenwoordiging van OKRA en
een drietal bestuursleden van maatschappij KM De Verenigde Vrienden Oostrozebeke.

Sinds enige jaren gaat er een vinkenzetting door met inschrijving in de cafetaria van het WZC Rozenberg. Dit is een zetting in samenwerking met OKRA, WZC en KM De Verenigde
Vrienden Oostrozebeke.
Vanaf circa 14.30 u. tot 15.30 u. kon men inschrijven om deel
te nemen aan deze prachtige zetting, die tot vorig jaar plaatsvond in de onmiddellijke nabijheid van het WZC. Het baantje
dat voorheen gebruikt werd, bleek toch niet de ideale locatie
te zijn om een zetting optimaal te laten doorgaan. Aldus werd
dit jaar gekozen voor het parcours van de gewezen maatschappij De Roterijvink. Dit is een ideaal parcours, waar zeker
alle vogels kunnen geplaatst worden. Nu waren er een 45tal vogels ingeschreven, wat niet slecht was maar meer mag
altijd, want onder de kundige leiding van Philip Ampe en zijn
ploeg verloopt dit steeds in optimale omstandigheden.
Om 16 uur werd de start gegeven voor een spannende strijd
tussen de verscheidene kampers. Het was uiteindelijk de
vogel van Marcel Struyve uit Oeselgem die de overwinning
binnenhaalde. Die haalde het met kop 500 liedjes, wat niet
spectaculair is, maar zeker niet mis voor een namiddagzetting
om 16 uur.
Ondergetekende moest het met heel wat minder stellen, ik
moest me tevreden stellen met 115 liedjes. Maar niet getreurd, er waren er nog achter mij, want ik eindigde op de

zevende plaats bij de kleine vogels, en daar waren 20 prijzen
voorzien. Ik was na de paar keren dat betrokken vogel nog
maar in de reke gebracht werd, wel optimistisch. Tenslotte is
het samenzijn in een gezellige sfeer even belangrijk als het
behaalde getal, vooral op een namiddagzetting die doorgaat
voor de inwoners van het WZC.
Het is fijn hen een leuke en gezellige namiddag te kunnen
geven tijdens de inschrijving en daarna bij de prijsuitreiking.
Daar ontmoeten ze mensen die ze anders weinig of bijna nooit
zien, en kunnen ze gezamenlijk herinneringen ophalen van
vroeger. Want er zijn bewoners in het WZC die vroeger ook
nog vinkenier geweest zijn. Het is een verrijking om die mensen te horen vertellen, hoe zij soms naar de zetting trokken.
Velen of het merendeel deed dit met de fiets, soms tientallen
kilometer ver.
Bij de prijsuitreiking werd iedere deelnemer bedacht met een
levende bloem en werden ook een 20-tal koekebroden verloot
onder de aanwezige liefhebbers. Iedereen heeft er zeker van
genoten de zondagmorgen voordat ze naar het West-Vlaams
Kampioenschap vertrokken.
Hierbij ook een woord van dank aan de vrijwilligers van het
WZC voor de bediening. Hopelijk tot volgend jaar, we hopen
dan enkele deelnemers meer te mogen verwelkomen!
Cyriel Seys

Luc Van Severen werd kampioen van de Kuststreek

De kersverse kampioen van de Kuststreek werd Luc Van Severen met vinkje Kadans.

Jaarlijks wordt er gespeeld voor een kampioenentitel van de
Kuststreek. Dit jaar ging dit kampioenschap door in Kleit bij De
Bezemzangers.
Het kampioenschap werd gespeeld op donderdag 16 juli. Er
kwamen 75 vinkjes in de reke staan om deze titel te kunnen
bemachtigen. Maar er kan er maar eentje winnen!
De gelukkige winnaar en meteen ook de kersverse kampioen

van de Kuststreek werd vinkenier Luc Van Severen met vogel
Kadans. De nieuwe kampioen van de Kuststreek is een vinkenier uit Ursel.
Hij werd proficiat gewenst door het bestuur van De Bezemzangers Kleit.
Rava

2. Valere, de maat van Pierke om naar de vinkenzettingen te
gaan, komt zuchtend binnen en doet zijn beklag dat zijn Marietje maar niet begrijpt wat buitenspel is in het voetbal. Ge
weet, zegt hij, dat ze geen van de slimste is en we al de moeite van de wereld hebben gehad om haar wijs te maken welke
vogel ze moet tekenen op de zetting als ze een keer meegaat.
Maar, zegt Pierke, dat is toch niet moeilijk uit te leggen. Ge
weet dat ze geen paar schoenen kan zien zonder ze te kopen.
Wel, leg dat dan uit met schoenen.
Valere verstaat er niets van, voor het gemak gaat hij naar huis
en haalt Marietje erbij. Dan zegt hij tegen Pierke: Awel, legt
gij het nu maar ne keer uit. En Pierke steekt van wal: Wel Marietje, stel je voor, je bent in een schoenenwinkel en staat als
tweede in de rij bij de kassa. Zoals zovele malen ziet ge een
paar schoenen staan dat je ab-so-luut niet nodig hebt en dus
sowieso wilt hebben. ’t Madameke voor jou heeft die schoenen ook niet nodig en wil ze net zo graag kopen. Geen van
de twee heeft zijn portemonnee mee. Maar mijn Julma is ook
meegegaan gelijk gewoonte en zij heeft jammer genoeg altijd
haar portemonnee mee. Wel, ze gooit jou haar portemonnee
toe en net op het moment dat ze gooit, dring jij voor bij degene
die nog voor jou in de rij stond bij de kassa. Als de portemonnee gegooid wordt en jij bent al voorgedrongen, wel, dan sta
je buitenspel.
3. Pierkes dokter probeert, op verzoek van Julma, om hem
wijs te maken wat minder te drinken. Want Pierke en zijne
maat Valere drinken maar wat graag iets. Goed of slecht gespeeld met de vinken, alle redenen zijn wel genoeg om de fles
boven te halen...
Zegt de dokter: Wat drink je veel?
Wel, zegt Pierke, ‘k drink gaarne een rum, wodka, gin of whisky, maar allemaal met een ijsblokje.
Luistert, zegt de dokter: Wodka + ijsblokjes is slecht voor de
nieren. Rum + ijsblokjes is slecht voor de lever. Gin + ijsblokjes
is slecht voor de hersenen. Whisky + ijsblokjes is slecht voor
het hart.
Verdomme, zegt Pierke, ’t gelijkt erop dat ijsblokjes voor alles
slecht zijn!
4. Zegt Valere tegen Pierke: die kleinjongens zouden het ei uit
je gat vragen. Er was er nu wel ene die vroeg waarom onze
taal moedertaal noemt.
Wel, zegt Pierke, dat is toch niet moeilijk! Omdat vader toch
nooit aan het woord komt!
Marnix Desmet

Ik werd geholpen
Enkele maanden terug heb ik eens een schrijven laten verschijnen in het A.Vi.Bo.-blad dat ik geen vinkenman meer had
om mijn kwekelingen goede zang te leren. En ook had ik maar
één popje dat wilde kweken, mijn andere hadden geen zin.
Om het kort te houden, er was iemand die dat artikel gelezen
had en mij uitnodigde om eens langs te gaan bij hem thuis,
namelijk André Verhulst uit Hulste. Na een goede kop koffie
gedronken te hebben en na een goede babbel, zei André:
“We gaan eens gaan kijken naar mijn volières”. Hij heeft er
verscheidene en in iedere volière zaten er overal nesten met
jongen op eieren; zelfs vlogen er al jongen uit. Wat later zei
André: “Ik heb hier nog wel een vink zitten die mijn zang niet
heeft, hij heeft wel vier verschillende zangen, als je wilt, mag
je hem gebruiken om te kweken of ermee te spelen. Je doet
ermee wat je wilt, pas als je er content van bent, wil ik er een
vergoeding voor”.
Ik heb die vink nu nog en hij heeft mij ondertussen een vijftal
jongen opgebracht. Ik ben André daar ontzettend dankbaar voor.
Ik heb voor André ook enkele vogels gezet en was daar zeer
tevreden mee. Ikzelf had geen vogels om te zetten, daar er
twee waren van twee jaar oud die niet presteerden. Die ene
had boven de 400 gespeeld maar dit jaar heeft hij geen enkele
maal 300 liedjes gezongen. De andere werd zesmaal gezet
met als resultaat 5, 8, 24, 38, 80, 77 en 45 liedjes op de lat.
Nog een andere heb ik niet gezet omdat hij thuis niet zong.
Ik heb West-Vlaams noch Belgisch kampioenschap gespeeld,
ik moet daar met zulke uitslagen niet naartoe gaan, of wat
denken jullie daarvan? Je moet niet zeggen “om erbij te horen”, met zulke uitslagen gaat niemand zich ± 100 kilometer
verplaatsen voor een potje bloemen.
Twee jaar terug heb ik al mijn vogels laten vliegen omdat ze
ongeldige zang hadden. Nu moet ik jaren geduld uitoefenen om
terug iets te kweken en op te leiden tot goede speelvogels met
goede zang. Met een cdtje gaat dat zeer moeilijk, maar nu heb ik
dus een vogel van André met goede zang. Ik hoop zo nog enkele
keren kampioen te kunnen spelen in onze maatschappij.
Ik ben nu bijna 68 jaar en ik zal niet lang meer kunnen spelen,
daar ik ook al iets minder goed hoor. Ik heb meer dan 40 jaar
in het lawaai gewerkt. Maar ik zal dan vinken kweken voor mijn
gebuur vinkenier Danny, in de hoop dat ik goede mag kweken,
met goede zang. Nogmaals bedankt André voor de mooie attentie van uwentwege!
Johan Meurisse
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Grote Prijzen en een gewestkampioen bij De Bezemzangers

De nieuwe gewestkampioen, tevens de winnaar van de Grote Prijs De Bezembikers, werd vinkenier David Van Kerschaever met vinkje Pajot. De
winnaar van de 2de reeks werd Jan Staelens met vinkje Fons. De kleine gewestkampioen (50% van de liedjes van de kampioen) werd vinkje Lowie
van Etienne Andries.

Voor de vinkeniers van de maatschappij De Bezemzangers
was het een druk Pinksterweekend. Er werd niet alleen voor
grote prijzen gespeeld maar er werd ook gespeeld voor een
gewesttitel. We spreken hier over het gewest Knokke. Dat dit
naar alle waarschijnlijkheid de laatste maal zal zijn, werd door
gewestvoorzitter dhr. Vlieghe meegedeeld. Hij dankte meteen
het bestuur van De Bezemzangers voor hun heel sympathieke medewerking.
Grote Prijs De Bezembikers – gewestzetting
Op maandag 9 juni, Pinkstermaandag, werd er bij De Bezemzangers gespeeld voor een nieuwe titel van gewestkampioen.
Deze zetting was tevens de Grote Prijs De Bezembikers. Volgens dhr. Vlieghe, gewestvoorzitter van het gewest Knokke,
zou het de laatste maal zijn dat er bij de vinken gespeeld werd
voor een gewesttitel.
Voor deze gewestzetting, tevens Grote Prijs De Bezembikers,
kwamen er 43 vinkjes op de afspraak. De overwinning van

deze vinkenzetting, en meteen de kersverse gewestkampioen,
was voorbehouden voor vinkje Pajot, eigendom van vinkenier
David Van Kerschaever. De winnaar van de 2de reeks werd
Jan Staelens met vinkje Fons.
Bij de gewestzetting hoort ook een kleine kampioen. Deze titel
is voorbehouden voor de eigenaar van de vink die 50% van
het aantal liedjes zingt van de vink die gewestkampioen werd.
Deze titel ging naar vinkenier Etienne Andries met vinkje Lowie.
Het bestuur en de gewestvoorzitter feliciteerden de nieuwe
gewestkampioen en overhandigden een aandenken voor
deze toch wel speciale titel. De winnaars werden eveneens
gefeliciteerd door de sponsors, door de lokaalhoudster en
door alle aanwezigen.
Het bestuur van De Bezemzangers dankte de sponsors, met
name De Bezembikers, heel hartelijk voor de sympathieke
steun en hoopt dat zij volgend jaar terug hun steentje zullen
bijdragen.
Rava

28ste Picanol vinkenzetting in Ieper

In de Cieper-zaal van St.-Jan schreven 74 liefhebbers zich in
als deelnemer voor deze wedstrijd die plaatsvond op zaterdagnamiddag 7 juni 2014 op het wandelpad aan de Bellewaerdebeek.
Door de tropische warmte werd, in het kader van dierenwelzijn, na een tijdsduur van dertig minuten zetting afgevlagd.
Stefanie Deneker uit Houthulst werd er algemeen overwinnaar
met vogel Zatapus.
Bij de werknemers werd Ronny Maricou uit Beselare met vink
Bob gekroond.
In de reeks gepensioneerden hernieuwde Jean-Pierre Notredame uit Poperinge zijn titel met vogel Zicko.
Shauney Deleu uit Ieper won met haar Pol de 2de reeks.
Francine Vanderplancke uit Beselare zette vogel Cesar en

werd alzo de eerste vrouwelijke deelneemster.
Zoë Smet uit Merkem werd primus in de jeugcategorie -16
jaar en aanwezig, dit met haar vinkje Luigi.
Maatschappij De IJzervink uit Boezinge vaardigde 10 zetters
af en behaalde aldus ‘de trofee stad Ieper’ als prijs voor het
grootste aantal vogels.
Tenslotte, Marie-Christine Wille uit Rumbeke was in deze zetting de eerste buiten de prijzen.
Provincieraadslid en eerste schepen Jef Verschoore was er
met de gemeenteraadsleden Ives Goudeseune en Jan Laurens om hun ereprijs, de blinkende trofeeën en de prachtige
bloemenkorven aan de fiere winnaars te overhandigen.
Daniël D’hellem

Moppen over mannen

(vervolg)

Wat is het verschil tussen een man en een gevangenis?
Een gevangenis heeft grijze cellen.
Wat is het verschil tussen een man en een kop koffie?
Geen, ze werken allebei op de zenuwen.
Wat is het verschil tussen een man en een sneeuwstorm?
Geen, je weet nooit hoeveel centimeter het zal worden en hoe
lang het zal duren.
Waarom koken mannen thuis nooit?
Tot op heden is er nog geen biefstuk uitgevonden die in de
toaster past.
Wanneer weet een vrouw dat haar man haar bedriegt?
Als hij twee keer in de week een douche begint te nemen.
Wat is voor een vrouw de gemakkelijkste manier om 80 kg vet
te verliezen?
Scheiden.
Waarom maken mannen zo moeilijk oogcontact?
Borsten hebben geen ogen.
Waarom zijn mannen zo gelukkig?
Omdat onwetendheid een zegen is.
Waarom dragen mannen een stropdas?
Dat ziet er minder idioot uit dan een leiband.
Waarom doet een man mij aan de letter Q denken?
Omdat het een grote nul is met een klein staartje.
Wanneer is een man een euro waard?
Als hij een karretje van de Aldi voor zich uit duwt.
Waarom heb je 1 miljoen spermatozoïden nodig om 1 eicel te
bevruchten?
Omdat ze de weg niet willen vragen.
Wat hebben elektrische treintjes en borsten met elkaar gemeen?
In feite zijn ze bedoeld voor kleine kinderen, maar het zijn de
mannen die ermee spelen.
Waarom hebben mannen meer hersenen dan honden?
Omdat ze op cocktailparty’s niet aan de vrouwen hun benen
zouden beginnen te likken.
Waarom heeft een man een zuiver geweten?
Omdat het nog nooit gebruikt is.
Waarom gaat psychoanalyse sneller bij een man dan bij een
vrouw?
Ze moeten niet terugkeren naar hun kinderjaren, ze zijn er al.
Waarom zijn mannen als reclamespots?
Je kunt er geen woord van geloven en na 60 seconden is de
pret voorbij.
Hoe oefenen mannen hun buikspieren?
Door op het strand hun bierbuik in te trekken telkens ze een
vrouw in bikini zien.
Hoe noem je een man met maar één hersenhelft?
Getalenteerd.
Hoe sorteren mannen de was?
Vuil en vuil maar draagbaar.
Een vrouw van 35 denkt aan kinderen krijgen. Waaraan denkt
een man van 35?
Aan uitgaan met kinderen.
Wat moet je een man geven die alles heeft?
Een vrouw die hem toont hoe hij het moet gebruiken.
Waarom doden zwarte weduwen hun partner na het paren?
Om het snurken te stoppen nog voor het begint.
Hoe merk je dat een man toekomstplannen heeft?
Hij koopt 2 bakken bier in plaats van 1.
Wat is het verschil tussen een vrijgezellenbar en een circus?
In het circus praten de clowns niet.
Wat doe je met een man die denkt dat hij een gave Gods is?
Inruilen.
Waarom houden mannen van knappe vrouwen?
Tegengestelde polen trekken elkaar aan.
Waarom zijn mannen als grasmachines?
Je moet veel moeite doen om ze in gang te krijgen. Ze verspreiden een enorme stank en de helft van de tijd werken ze niet.
Wat is het verschil tussen een nieuwe man en een nieuwe hond?
Na een jaar is de hond nog steeds opgewonden als hij je ziet.
Wat moet je doen als je vriend wegloopt?
De deur dichtdoen.
Wat is de beste manier om een man iets te laten doen?
Zeggen dat hij er te oud voor is.
Waarom trouwen mannen?
Omdat ze dan hun bierbuik niet hoeven in te trekken.
Hoe laat je een man sit-ups doen?
Steek de afstandsbediening tussen zijn tenen.
Waarom zijn grappen over vrouwen zo kort?
Opdat mannen ze kunnen onthouden.
Waarom zijn gehuwde vrouwen dikker dan ongehuwde?
Ongehuwde vrouwen komen thuis, kijken wat er in de koelkast
ligt en gaan naar bed. Gehuwde vrouwen komen thuis, kijken
wat er in bed ligt en gaan naar de koelkast.
Wat hebben bankrekeningen en mannen gemeen?
Zonder veel geld brengen ze niets op.
Wat is de overeenkomst tussen mannen en chocolade?
Ze zijn zoet en blijven aan je billen plakken.
Wat is de overeenkomst tussen mannen en koffie?
De beste is sterk en warm en houdt u de hele nacht wakker.
Wat hebben mannen gemeen met computers?
Niemand begrijpt waarom ze zo raar doen en ze hebben altijd
te weinig geheugen.
ingestuurd door Willy Verthé
(wordt vervolgd)
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Hier is ’t!
Ik ga eens plagiaat plegen door een titel van kameraad Lucien
van Gent te gebruiken. Hopelijk doet hij mij geen proces aan,
of is de kleine Yari niet boos op mij!
Op vraag van menige vriend vinkenier en A.Vi.Bo.-bladlezer
naar mijn vinkeniersleven, kan ik niet anders dan dit in woord
te brengen, dus... hier is ’t!
Mijn verhaal begint met de woorden waarmee heel veel
sprookjes beginnen: heel lang geleden... Ik kreeg de vinkeniersmicrobe te pakken in 1972. Ik behoorde tot de toen nieuwe lichting, samen met Paul Vindevogel, Eddy Denoyette, de
Dirken Desmet en Notte, enzovoort, de zestig- of meerjarigen
die nu nog de reke bevolken. Als beginnend vinkenier had ik
een droomstart. Een vink, gekregen van een nicht van mij,
speelde, voor de vierde maal in de reke, de eerste prijs op een
namiddag door 642 liedjes te kwelen, tweede werd toen vogel
Greta van Antoin Dhaenens. Vogel Mister Motto was geboren.
Het was toen allemaal per fiets te doen. Ik bracht eerst de
vogel naar huis, maar keerde terug naar lokaal “Vrij en blij”
met de bromfiets van mijn vrouwtje. Wat doe je dan als winnaar? Jawel vrienden, een pintje drinken, en dan nog eentje,
zo gaat dat hé! Allee, om het kort te houden, ik had er eentje
teveel gelapt en tijdens het naar huis rijden, belandde ik ‘met
klikken en klakken’ in de gracht. Ik stonk gelijk een beerput! Ik
heb jarenlang veel plezier beleefd aan Mister Motto, maar de
gracht heb ik niet meer bezocht...
Ik 1973 begon mijn bestuurscarrière, ik stapte in het bestuur
van De Scheldevink Zingem. Deze werd toen reeds geleid
door Sylvain Depaepe, met o.a. ook Roger Vandenheede,
Gaston Vindevogel en Etienne Putman. De Scheldevink telde
in die tijd meer dan 70 leden en speelde in tweeverbond met
Sint-Maria-Latem; Asper deed dit met Ouwegem.
In 1979 stapte ik het af in Zingem. Er gebeurden zaken die mij
niet zinden, een dispuut met de voorzitter gooide nog wat olie
op het vuur en het was gedaan. Ik trok naar De Rotsezangers
in Dikkelvenne en werd daar bestuurslid naast Roger Vanden
Berghe, Jeroom Desmet, Antoin Wandels, Gilbert Detemmerman, vader en zoon Penny. De Rotse werd mijn nieuwe
thuis. Dit was een vereniging naar mijn hart: geen discussies,
geen bazig gedoe! Net zoals nu waren er bestuursleden die
er de brui aan gaven door het ouder worden. Anders dan nu,
vrienden, was het feit dat er altijd iemand klaarstond om in
te springen: Marnic Piens, Julien Vandevoorde, we hoefden
maar te vragen. Als klein verenigingetje en zonder sponsoring
hadden we het financieel niet breed. De meeste hulp kregen
we van onze bloemenleveranciers, eerst Hugo Van de Walle en daarna van nog steeds goede vriend Luc Rasschaert.
Vooral Luc zorgde voor mooie bloemen en deed er vaak een
toemaatje bovenop.
Ons eerste probleem daagde op toen Ghislain en Lea, lokaalhouders van De Rotse, besloten op rust te gaan, zodat de
deuren van De Rotse op slot gingen! Dikkelvenne was toen
al niet rijk aan cafés! Ons enig alternatief was de Bandencentrale bij Gaston De Beir. Voorzitter Vanden Berghe ging eerst
alleen polsen, om nadien samen met Antoin Wandels en mezelf te proberen om Gaston te overhalen ons te huisvesten.
Na een goed gesprek lukte dit, de vereniging was gered! Daar
werden ook mijn bestuursfuncties uitgebreider: vóór de zetting aan de inschrijvingstafel, de zetting aan- en afzwaaien,
ik werd gewestafgevaardigde en gewestschrijver. Eerst onder
leiding van Adelin Decabooter, daarna Firmin Deblauwer en
dan Eric Van Parijs, vijftien jaar lang was ik verslaggever in
het gewest Gavere.
Onze vereniging draaide goed bij Gaston De Beir, tot we een
nieuwe opdoffer te verwerken kregen! Twee weken voor onze
kampioenenviering kreeg ik een telefoontje van vriend Roland
Leyman met dramatisch nieuws. Op zaterdagnacht was de
zaak van Gaston, ons lokaal dus, in vlammen opgegaan. De
brand was wel bijtijds ontdekt en er waren geen slachtoffers
gevallen of te bertreuren. Doch de zaak was volledig vernield,
alleen vier muren stonden, zwart geblakerd, nog recht, een
schrikwekkend beeld voor de voorbijganger. Wij zaten natuurlijk met de handen in het haar, alles was geregeld voor ons
kampioenenfeest en dat stond natuurlijk op stapel. Maar als
de nood het hoogst is, is de redding nabij. Door toedoen van
mevrouw Leyman konden we terecht in zaal Bronnendael, dit
probleem was dus opgelost.
Een nieuw lokaal vinden was andere koek. Maar nogmaals
werden we gered... Ondertussen waren de deuren van De
Rotse weer geopend door het echtpaar William Baele en Lucette Wieleman. Onze enige uitweg was de stoute schoenen
aantrekken om te proberen William en Lucette te overhalen
ons hun zaak ter beschikking te stellen! Na het samenleggen
van hun en onze verwachtingen werd een akkoord gesloten,
de vereniging was nog maar eens gered! Lokaalhouder worden, is niet zo evident, hé mannen. De gewone sterveling ziet
maar al te vaak het geldgewin, maar houdt er geen rekening
mee dat betrokken persoon vaak na enkele uurtjes slaap om
7 uur ’s morgens terug achter de tapkast moet staan, en zeer
dikwijls een middagmaal moet overslaan. Dankzij William en
Lucette waren wij nogmaals door het oog van de naald gekropen. Het mocht nu eens stoppen met tegenslagen.
Helaas, het was alsof de duivel ermee gemoeid was. Na vele
prachtige jaren gingen William en Lucette uit mekaar en de
gordijnen van De Rotse weer dicht. Je zou er hoorndol van
worden! Maar Lucette liet ons niet in de steek, ze ging persoonlijk op zoek naar overnemers en wonderwel lukte zij
daar in! Ik werd opgebeld door ex-Zingemnaar Eric Devrieze,
schoonzoon van vinkenier Meetje Derveaux. Ik moest mij op
zaterdagmorgen naar De Rotse begeven en contact zoeken
met ene Vivian, wat ik dan ook deed. Het klikte meteen met
deze lieve dame, we mochten op beide oren slapen, alles zou
op tijd klaar zijn vóór het speelseizoen startte. Zoals Vivian
beloofd had, gebeurde het; in een artikel dat ik aan Vivian

wijdde, had ik het over onze reddende engel!
De pech bleef De Rotsezangers echter achtervolgen. Onze
reddende engel kreeg de zo gevreesde ziekte en ging van ons
heen. Echtgenoot Chris zag het alleenstaand niet meer zitten,
hij zou het speelseizoen afwerken en stoppen. Het zwaard
van Damocles hing opnieuw boven ons hoofd!
Maar toch kwam er nieuwe hoop. De uitbaatster van ’t Kelderke in Gavere zou zich verplaatsen naar De Rotse, met de
intentie om twee jaar voordat de Belgische wet op het rookverbod inging, deze toen reeds in de zaak in te voeren. Dit was
voor mij als roker ‘not done’. Ik nam contact op met die dame,
met de vraag om van haar intentie af te zien. Ze weigerde dit
te doen en stuurde mij wandelen. Het zou haar zuur opbreken, bij mijn thuiskomst bracht ik bestuur en gewestbestuur op
de hoogte van mijn besluit: mijn onmiddellijk ingaand ontslag
als bestuurslid in beide! Dit werd mij natuurlijk niet in dank
afgenomen. Om reden van het rookverbod stoppen, vonden
ze in een schrijven maar een flauw excuus. Ik heb daar toen
wijselijk niet op gereageerd. Dat zij zonder mij niet verdergingen, vond ik veel flauwer en dit zei genoeg, zoniet alles! Later
hoorde ik dat die dame toch het roken zou toelaten, ik werd
uitgenodigd op een algemene vergadering, maar stuurde mijn
kat.
Ik werd terug lid bij De Scheldevink, waar alles voor mij begon. Ik belandde weer tussen Paulke en Eddy in de reke. Als
spelend lid kon ik gaan en staan waar ik wilde, een bestuursfunctie was voor mij niet meer weggelegd, dacht ik. Maar ja,
beste vrienden, het bloed kruipt waar het niet kan gaan hé, en
in 2011 zat Luuske terug in het bestuur van De Scheldevink
Zingem. De geschiedenis herhaalde zich, eerst zangkeurder,
dan gewestafgevaardigde, plus inschrijven en uitslag afroepen, en ik was weer de oude!
Ook De Scheldevink had woelige tijden achter de rug: het ontslag van bestuur Depaepe, en het lokaal De Klub bij Martha
en Luc sloot de deuren. Een nieuwe bestuursgroep vormen,
lukte niet, zelfs niet met tussenkomst van A.Vi.Bo. De Scheldevink was op sterven na dood, tot Marc Rogge er toch in
slaagde een bestuur op poten te zetten. De volgende stap
lukte ook, op zoek naar een nieuw lokaal kwamen we terecht
in café ’t Paradijs bij Bassie, een voltreffer dus.
In 2012 mocht ik reeds meefeesten, KM De Scheldevink
vierde haar 75-jarig bestaan! In lokaal ’t Paradijs werd aan
onze leden en genodigden, zoals het gemeentebestuur, de
afgevaardigde van A.Vi.Bo., dhr. Noël Devolder, en Mantje
Defoor (Pijpke) een receptie aangeboden. Menig flesje cava
werd soldaat gemaakt bij een lekker hapje. De groepsfoto was
hét moment van de dag, de maatschappijvlag werd omhooggehouden door Oscar Notte en Jules Verschueren, twee mannen die het ontstaan van de vereniging hebben meegemaakt.
Voor hen beiden maar ook voor ons was dat een prachtig en
emotioneel moment, dat was de max! Na een prachtige historiek van de hand van Marc Rogge mochten we lof aanhoren
van mevrouw Hutsebaut, burgemeester van ons dorp, en de
belofte ook in de toekomst op haar te mogen rekenen. Ook
dhr. Devolder van A.Vi.Bo. toonde in zijn toespraak zijn respect voor onze groep bestuursleden, die het in deze moeilijke
tijden van de vinkensport toch klaarspeelden onze hobby op
een zeker niveau te houden.
Beweren dat het bij De Scheldevink allemaal koek en ei is
of was, zou de waarheid geweld aandoen, vrienden. In een
groep mensen met verschillende karakters gebeurt altijd wel
iets, en enkele bestuursleden gaven er in de loop der jaren de
brui aan, hun goed recht natuurlijk, maar jammer. Als overblijvers en onder leiding van voorzitter Rudy Piens zijn we er
helemaal in geslaagd een herstructurering door te voeren qua
taakverdeling enzovoort, zodat de ontslagnemenden niet hoeven vervangen te worden. Men kan de toekomst niet voorspellen, vrienden vinkeniers, ons ledenaantal gaat telkenjare
naar omlaag door overlijdens of ouder wordende liefhebbers
die ermee stoppen wegens gezondheidsredenen, enzomeer.
Wat wij als bestuur moeten doen, is volharden. Hierin spelen
ook de leden een zeer belangrijke rol. Hoe doe je dat? Door
tevreden te zijn met wat je krijgt, vrienden. Twee op drie krijgt
zeker de inleg terug, iedereen krijgt bloemen en natura. De
vraag stelt zich: gaan de besturen dat kunnen blijven bolwerken? Minder inkomsten betekent minder uitgaven en ook dan
moeten de leden achter hun bestuur staan.
Geloof me, waarde vinkenier, wanneer straks de tijd van inleveren begint, zal ook onze sport de dans niet ontspringen
en euro’s die je niet hebt, kan je niet uitgeven. Hetzelfde geldt
voor A.Vi.Bo., hen bedanken kunnen we slechts door één
zaak: abonnee worden op het A.Vi.Bo.-blad! Dit blad moet
voor elke vinkenier zijn wat de Story is voor de vrouw.
Maar vrienden, zolang ik bestuurslid ben, ben ik ook nog een
beetje vinkenier. U las over mijn droomstart met Mister Motto
in 1972. Zoiets heb ik later niet meer in mijn bezit gehad, maar
wel verscheidene vogels die boven de 500 liedjes zongen of
dit benaderden. En ik citeer: Tieste, Ennovi, Regor, Dragonder, Snoes, Jalabala en Fons. Sommige onder de lezers zullen wellicht denken: op zoveel jaar is dat toch niet speciaal, op
al die jaren toch niet. Laat me u dan één ding zeggen vrienden, het is wél speciaal en je zal dat beamen als je leest dat
ik elke vogel gratis en voor niets gekregen heb van vrienden.
In deze tijden is dat quasi ondenkbaar! Alhoewel, beste lezer,
ik viel dit jaar terug in de prijzen toen ik een vinkje kreeg van
Michel Maheur dit jaar. Hij kwam 8 maal in de reke: 415, 596,
571, 496, 505, 463, 135 na 12 minuten spel, en op de laatste
zetting, ik had het moeten weten, zong hij niet! In mijn geval
is het inderdaad waar dat je een goede vogel moet krijgen, en
in mijn geval is het zeker waar dat je niet mooi moet zijn om
geluk te hebben!
Zo vrienden, hier is mijn verhaal waarnaar je vroeg. Of het ’t
lezen waard was, aan jullie het oordeel!
Vele groeten met wensen van goede gezondheid en vooral:
als je een vogeltje kwijt wil, geef maar hé!
Lucien Vandekerckhove

Klaaglied van
een gepensioneerde man
Ik heb veertig jaar geploeterd,
’k heb moeten werken als een paard.
Ik heb nu een leuk pensioentje,
we hebben zelfs nog wat gespaard.
We wonen in een aardig huisje
met als voortuin een plantsoen.
Ik dacht, nu ga ik lekker rusten
omdat ik niets meer hoef te doen.
Ik werk wel door, zei de vrouw venijnig,
ik word nooit gepensioneerd.
Het is niet meer dan recht en billijk
dat je mij wat assisteert.
Ik hou van netjes en gezellig
en mijn huisje in fatsoen.
Goed, zei ik, ik zal je helpen
omdat ik toch niets heb te doen.
’s Morgens moet ik al beginnen
als stofzuiger/machinist.
Ik zuig van boven naar beneden,
geen hoekje wordt door mij gemist.
Ik kan ook nog de koffie zetten
en ik was, ik strijk en boen.
Ik dek de tafel, doe de afwas
omdat ik toch niets heb te doen.
We hebben achter ook een moestuin
die moet worden uitgebuit.
Dat kun je zelf wel, zei de vrouwe,
dat scheelt ons dan een hele duit.
En nu sta ik maar te spitten,
poot andijvie, sla en meloen.
Ik heb blaren op mijn handen
omdat ik toch niets heb te doen.
Mijn vrouw heeft ook twee poezen,
ze zijn zo lief, zegt ze, en mak.
Ze geven kopjes en ze spinnen,
maar ik zit wel met de kattenbak.
En die krengen kunnen miauwen,
maar dat ligt aan het seizoen.
Dan komt de kater van de buren
omdat hij ook niets heeft te doen.
Is mijn kleinzoon soms wat knorrig,
doet hij niets dan kattenkwaad,
dan zegt mijn dochter: ga naar opa,
die weet toch met zijn tijd geen raad.
Zij en oma gaan dan winkelen,
koffie en een pateeke in de achternoen.
En ik, ik speel met de kleinzoon indiaantje,
omdat ik toch niets heb te doen.
Mijn vrouw gaat graag op koffieklets,
ze vermaakt zich dan opperbest.
Als ze dan voldaan weer thuiskomt,
vindt ze het opgemaakte nest.
Eigenlijk ben ik maar een doetje,
maar wat kun je daaraan doen?
Oma heeft het heft in handen
omdat ik toch niets heb te doen.
Ik ben de dienstmeid, ik ben de tuinman,
ik dweil en poets en schrob.
En mijn vrouw doet of ze ’t druk heeft
want ze houdt er toezicht op.
Ik loop te zwoegen en te zweten
met een hoofd als een pioen.
Ik raak verdraaid nog overspannen
omdat ik toch niets hoef te doen!!
ingestuurd door Willy Verthé

Geef virussen geen kans
Openbare ruimtes zijn ideale
plaatsen voor broeihaarden
van bacteriën en virussen,
maar ook in bedrijfsruimtes
kunnen heel wat ziektekiemen
aanwezig zijn. Enkele eenvoudige maatregelen naleven, kan
echter de verspreiding van
ziektekiemen tegengaan.
Verspreiding
Infectieziekten verspreiden zich
niet alleen via onze luchtwegen (niezen, hoesten, speeksel) maar ook via de handen. Als je de hand van iemand
schudt, een deurknop of deurkruk vastpakt, een kraan opendraait, en nog via vele andere materialen, kan je worden
besmet. Geschat wordt dat ongeveer 75 à 80% van de infectieziekten wordt verspreid via de handen.
Je handen wassen, wanneer?
Bij elke situatie waarin je mogelijk wordt blootgesteld aan
bacteriën moet je de handen wassen. Heb je het openbaar
toilet gebruikt, boodschappen gedaan, was daarna altijd je
handen. Ook op het werk: voor en na het bezoek aan het
toilet, na het snuiten van de neus, voor en na de maaltijden,
na niezen of hoesten, voor en na de pauzes, na het aanraken
van een dier, voor en na de werkdag, voor het aanraken van
contactlenzen.
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Wassen van de handen
Het is steeds van groot belang om je handen op een juiste
manier te wassen, zodat werkelijk elk plekje microbenvrij blijft.
Indien je juwelen aan de handen hebt, verwijder deze eerst,
ze belemmeren een grondige reiniging. Was de handen gedurende een 30-tal seconden, de vereiste tijd om de bacteriën
te doden.
Gebruik vloeibare zeep en vermijd zeepblokjes want die krioelen van de microben. Wrijf gedurende een 20-tal seconden,
spoel daarna een 10-tal seconden. Draai de kraan dicht met
een papiertje, droog de handen af met een schone handdoek,
niet een die reeds voor verscheidene personen gebruikt is,
of nog beter met een papieren wegwerpdoekje. Denk aan de
ruimtes tussen de vingers, onder de nagels is een reiniging
geen overbodige luxe, en ook de bovenkant van de handen
mag niet vergeten worden.
Andere aanbevelingen
Om de verspreiding van virussen en microben zoveel mogelijk
tegen te gaan, is het belangrijk dat je steeds een hand voor
de mond houdt wanneer je moet niezen of hoesten, papieren
wegwerpzakdoekjes gebruikt bij een loopneus en de ruimte
waarin je werkt of vertoeft regelmatig goed verlucht.
Cyriel Seys

Vergaderingen - huldigingen
GEWEST KORTRIJK

Op zaterdag 20 september 2014 is er om 9 uur bestuursvergadering en om 9.30 uur vergadering voor alle gewestafgevaardigden in lokaal “De Vier Linden” te Heule.
Dagorde:
- Appel. - Kasverslag. - Inleveren samenvattende lijsten. Kweekresultaat. - Aanvraag/bestellen registers. - Inleveren
bondslidkaarten met 10 ritten. - Naklank gewestfeest. - Varia.

ANZEGEM, De Dorpszangers

Op zondag 21 september 2014 is er om 10 uur vergadering in
ons lokaal De Speldoorn.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Verslag speelseizoen. - Bespreken menu
souper en dergelijke. - Uitdelen kaarten voor de kaarting. Uitdelen geld van het Kampioenschap van België. - Aanvragen
kweekringen 2015, eenmalig. - Aanvragen rode boeken. Allerlei en elk zijn zeg.

KROMBEKE, KM De Jagersvink

Op zondag 21 september 2014 is er om 18 uur ledenvergadering in ons lokaal ’t Hof van Vlaanderen te Krombeke, bij
Franky en Isabelle.
Dagorde:
- Opening van de vergadering door de voorzitter. - Gratis
steunactie. - Verslag voorbije speelseizoen en uitslag kampioenschap. - Mededelingen i.v.m. het kampioenfeest.

AALBEKE, KM De Sterrezangers

Op zondag 21 september 2014 is er om 9.30 uur bestuursvergadering, gevolgd door een algemene ledenvergadering
om 10.30 uur in ons lokaal “De Melkerij”, Lauwsestraat 99 te
Aalbeke.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Inschrijving voor de kampioenenviering
in oktober - Evaluatie kampioenenviering tweeverbond. Bestellen kweekringen 2015. - Sponsoring zettingen. - Allerlei.
We rekenen massaal op jullie opkomst, gezien de belangrijkheid van deze vergadering!

POEKE, KM De Paradijsvogels

Op zondag 21 september 2014 is er om 9.30 uur algemene
vergadering in ons lokaal “Den Zoeten Inval”, bij Caroline.
Dagorde:
1. Binnenbrengen van de kweekresultaten 2014 met het
aantal mannen en poppen. - 2. Aanvragen van kweekringen
en steekkaarten voor 2015. - 3. Bespreking en inschrijving
voor het souper in oktober 2014. - 4. Eventueel aanvragen
van bondslidkaarten voor 2015. - 5. Eventueel herinschrijven
leden; nieuwe leden zijn altijd welkom. - 6. Zijn er eventueel
mensen bereid om ons bestuur te versterken?
We rekenen op uw aanwezigheid voor deze belangrijke vergadering!

MERE, De Meerse Vinkeniers

Op zondag 21 september 2014 is er om 10 uur stipt algemene
vergadering in lokaal ’t Hoeksken.
Dagorde:
- Bespreking kampioenenfeest. - Aanvraag ringen.

WAREGEM, De Molenzangers

Op zondag 21 september 2014 is er om 10 uur vergadering in
lokaal De Oude Molen.
Dagorde:
- Aanvragen ringen. - Bespreken eetmaal. - Koning en kampioen. - Inschrijven eetmaal gewest. - Allerlei.

OOSTKAMP, De Roodborstjes

Op zondag 21 september 2014 is er algemene ledenvergadering in ons lokaal Arentsplein, Majoor Woodstraat 21.
Dagorde:
- Inschrijving souper vanaf 9 uur tot 11 uur. - Tevens bestelling
ringen; eerste aanvraag. - De kampioenenviering in oktober.
Allen op post!

GEWEST DEERLIJK, Het Zwevegems Verbond

Op zondag 21 september 2014 is er om 9.30 uur onze eerste bestuursvergadering na het speelseizoen in het lokaal
van De Vlaamse Blauwkoppen, “Damberd”, Kouterstraat te
Zwevegem.
Dagorde:
1. Bespreken afgelopen speelseizoen. - 2. Betaling per gezette vogel op de zondagvoormiddagzettingen meetellend voor
het verbondskampioenschap. - 3. Hoe regelen wij het voor
volgend jaar? - 4. Wat met lidgeld en inleggeld voor 2015? - 5.
Ondertekenen kasboek.
We hopen op deze vergadering ieder bestuurslid te mogen
verwelkomen!

HEULE, KM De Appelvinkeniers

Op zaterdag 20 september 2014 huldigen we onze koning en
kampioenen: koning J.P. Malysse, 1e kampioen Fr. Decoutere,
2e kampioen G. Depla, 3e kampioen M. Carlu, 4e kampioen
N. Seynave, zaterdagkampioene J. Bosmans, 2e J.P. Dejaegere
en 3e W. Dessein.
De receptie gaat door vanaf 17.30 uur tot 18.15 uur en we
schuiven aan tafel van 18.30 uur tot 21.30 uur.
Daarna volgt een gezellig samenzijn tot de late uurtjes, met
muziek en dans!

HOUTHULST, De Sparrevink

Naar jaarlijkse gewoonte vieren we onze kampioenen, op zaterdag 20 september 2014 om 20 uur in de sporthal Extra
Time te Houthulst.
Iedereen is van harte welkom, namens het bestuur van De
Sparrevink!

MOORSELE, De Vlaamse Zangers

Op zaterdag 20 september 2014 gaat onze kampioenenviering door in de cafetaria van De Stekke, St.-Maartensplein te
Moorsele.
Wij nodigen iedereen uit om samen met het bestuur onze
kampioenen een passende hulde te brengen.
Bijeenkomst in De Stekke om 16 uur, waarna huldiging van
alle kampioenen van vinkenmaatschappij Moorsele en het
tweeverbond Moorsele-Sint-Eloois-Winkel. De receptie wordt
aangeboden door het bestuur.
Om 18.30 uur is er het eetmaal voor de ingeschreven leden,
familie en vrienden.

GITS, KM De Kasteelvink

Op zondag 21 september 2014 brengt KM De Kasteelvink
hulde aan alle laureaten van het afgelopen seizoen. Het programma voor die dag ziet er als volgt uit: vanaf 12 uur verzamelen van bestuur, leden en sympathisanten in feestzaal “De
Oude Melkerij”, Stationsstraat 143B te Gits. Na het aperitief
en de trofeeënuitreiking door een delegatie van het gemeentebestuur wordt u een feestelijke maaltijd aangeboden. Deze
wordt afgesloten met koffie en gebak. Intussen wordt op gepaste wijze door onze voorzitter hulde gebracht aan de laureaten. Tussendoor is er een steunactie met zeer waardevolle
prijzen. De namiddag wordt verder opgeluisterd met gezellige
muziek en dan kan er nog wat nagepraat worden als vrienden
ondereen over de vinken en wat de toekomst ons zal brengen.
Iedereen is van harte welkom!

GEWEST HELKIJN

Onze kampioenenviering gaat door op zaterdag 20 september 2014 om 17 uur in lokaal Les Bourleurs te Helkijn.
Iedereen is van harte welkom!

GEWEST AALTER

Op zaterdag 27 september 2014 gaat ons gewestfeest door
in de feestzaal in de Gemeenteschool te Nevele (Vosselare),
Vaart links 20, ter hoogte van de oudebrandweerkazerne (ruime parking achteraan Gemeenteschool Nevele).
Programma: - Opening om 11 uur. - Receptie vanwege KM
De Eikzangers Vosselare vanaf 11 uur. - Om 12 uur: aanvang
feestmaaltijd. - Na de feestmaaltijd gaat een fotosessie door
met de maatschappijvlaggen; iedere vlag op post a.u.b. - Om
14.30 uur: openingswoord door de gewestleider. Eventueel
toespraak door dhr. burgemeester of zijn afgevaardigde. Minuut stilte voor de overleden vinkeniers van het gewest
Aalter. - Huldiging van de gewestkampioenen. - Huldiging eerste reeks prijswinnaars gewestzetting. - Pauze en steunactie. Huldiging tweede en derde reeks prijswinnaars gewestzetting.
- Afsluiten feestprogramma.
Op het feestmenu: warme beenhesp met groentekrans en kroketten; taart en koffie.
Er kan worden ingeschreven tot 23 september bij uw plaatselijk bestuur of bij de gewestleider voor eventuele laatkomers:
0468/12 88 55 of 0468/12 66 90. Deelname in de kosten: 17
euro; voor kinderen jonger dan 12 jaar is dit 9 euro.
Beste liefhebbers, u wordt zo talrijk mogelijk verwacht.

OEKENE, KM Vlug en Vrij

September is de maand van feesten en huldigingen, zo ook bij
KM Vlug en Vrij, nl. op zondag 28 september a.s.
Het programma ziet er die dag als volgt uit: vanaf 11 uur wordt
iedereen in ons lokaal De Wandeling, Sint-Elooiswinkelsestraat
65 te Oekene verwacht. Om 11.15 uur brengen wij hulde aan
onze koning en de verscheidene kampioenen. Omstreeks
11.45 uur doet de fotograaf zijn opwachting voor de groepsfoto. Daarna is het tijd voor een aperitiefje, en dit van 12 uur
tot 13 uur. Dit wordt u aangeboden door de maatschappij. Dan
is het de beurt aan de traiteur om de innerlijke mens te versterken, dit jaar is de maaltijd ook in buffetvorm. Dat het zal
smaken, heeft men ons reeds verzekerd! Daarbij is er ook nog
een drankje voorzien op de kosten van de maatschappij. Voor
degenen die van zoetigheid houden, is er tot slot een dessertbord voorzien. De bijhorende koffie wordt ons aangeboden
door onze lokaalhouders. Ondertussen hebben wij ook nog
onze jaarlijkse steunactie met veel waardevolle prijzen. Dit is
goed om onze kas weerom een klein beetje in evenwicht te
brengen.
Zoals je ziet, zal het terug een feestdag worden zoals reeds
vele jaren. Aan u leden om op die dag met iedereen te verbroederen en plannen te maken voor 2015. Dan zal het feest
voor ons, bestuursleden, geslaagd zijn!
Men kan nog inschrijven voor het souper tot woensdag 24
september a.s. bij het bestuur.

SINT-MICHIELS, KM De Noordervink

Op zaterdag 27 september 2014 gaat onze feestviering door
in lokaal Lindenhove, Leiselestraat 2 te Sint-Michiels.
Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan tot 20 september 2014 op het telefoonnummer 050/38 31 80 of gsm
0479/74 81 55.

Gildeleven
GEMEENTE?, De Zwalmvink

Op zondag 21 september 2014 gaat ons tweede eetfestijn
door in parochiaal centrum De Zwaluw te Zwalm. Kaarten
zijn te bekomen bij de bestuursleden of bij Antoin Hoefman,
0494/05 24 70 en Marc de Schepper, 0495/77 49 86.

ANZEGEM, KM De Statiezangers

Op vrijdag 19 september en zaterdag 20 september 2014
gaat onze jaarlijkse kaarting voor conserven door in ons lokaal De Sportduif, Dorpsplein 13 te Anzegem.
De inleg bedraagt 1 euro.
Iedereen is welkom!
Het bestuur

OUTER, De Lebeekse Vink

Op zondag 21 september 2014 gaat vanaf 11.30 u. tot 15 u.
ons eetfestijn door, waartoe wij u graag uitnodigen, in lokaal
De Jachthoorn, Kerkstraat 73 te Outer-Lebeke.
Op het menu: steak of zalm, dit met frietjes en diverse sausen.
Prijs per menu: 15 EUR; kindermenu à 8 EUR.
Ik dank u reeds voor uw aanwezigheid, tot dan!

NAZARETH, KM De Nieuwe Zangers

Uitslag steunactie van het eetfestijn van 24 augustus ’14
1. De trekking van “schat het gewicht van de rauwe beenhesp”:
het gewicht was 8,025 kg en dit werd gewonnen door dhr.
Patrick Dauwe, Bosdreef 24 te Merelbeke.
2. De uitslag van de andere steunkaarten van de mensen die
niet konden komen eten op ons jaarlijks eetfestijn:
1. Luc De Bleecker, Bosstraat 13, Nazareth - 2. Stefaan De
Bie, Kortrijkseheerweg 111, Nazareth - 3. Christine De Schepper, Ten Edestraat 74, Nazareth - 4. Marc Bradt, Ten Edestraat
139a, Nazareth - 5. Luc Maes, Ten Edestraat 58, Nazareth - 6.
Christine Vanherzeele, Ten Edestraat 147a, Nazareth - 7. Mireille De Wilde, Steenweg 103, Eke - 8. Marie-José Naessens,
Centrumstraat 29f, Zulte - 9. André Van Herzele, Huisepontweg 97,Nazareth - 10. Stefaan De Bie, Kortrijkseheerweg 111,
Nazareth.
De winnaars worden persoonlijk verwittigd.
Van harte dank vanwege het bestuur van De Nieuwe Zangers!
E. Van Parijs

LANGEMARK, De Vrijbosvink

Uitslag steunkaartenverkoop 2014
Eerste prijs: 412 - reservenummer: 642
Verder:
001 011 018 019 033 040 044 054 056 065
066 067 073 077 083 084 102 121 130 134
160 162 165 180 181 188 189 202 211 252
268 277 283 321 334 336 340 353 363 364
385 399 404 421 437 445 458 461 480 486
494 495 501 506 510 512 603 608 628 633
641 671 677 682 689 718 726 779 780 794
797 802 812 821 826 827 846 851 854 855
856 862 874 880 910 911 915 925 931 938
967 988 1001 1025 1036 1057 1060 1070 1097
De prijzen dienen afgehaald te worden vóór 1 november
2014, op zondagvoormiddag, op maandag vanaf 17 u. of op
donderdag vanaf 17 u., in het lokaal van De Vrijbosvink, Caracas, Boezingestraat 115 te Langemark.

GEWEST WAREGEM A

Verslag gewestvergadering van 7 september 2014
Als eerste punt werd het afgelopen seizoen overlopen.
Er werden afspraken gemaakt om de soupers van de maatschappijen niet meer op dezelfde datum te laten doorgaan
voor volgend jaar.
Het tweede punt werd door de gewestleider aangehaald. Dit
vertaalde zich in punten van ontevredenheid. Bepaalde personen eigenden het zich toe om de gewestleider bepaalde
verwensingen naar het hoofd te slingeren (dit ging meestal
over zangkeuringen), wat hem zwaar op de borst stuit. Als er
een andere kandidaat is, dan graag!
Als verdienstelijk lid werd dit jaar Hubert Geldhof verkozen.
Voor het gewestsouper werd dezelfde traiteur gevraagd. Aangezien we maar in één reeks meer spelen op de gewestuitslag, krijgt iedereen hetzelfde bedrag in de envelop en dezelfde bloem. We kopen geen trofeeën meer aan.
De gewesthulde gaat op twee dagen in november door, met
vooreerst een H. Mis voor de overleden leden van de gewesten Waregem A, B & C. Daarna is er een hulde van de kampioenen in het stadhuis van Waregem. Vervolgens worden de
leden van het gewest Waregem A verwacht bij de gewestkampioen Nico Decroubele voor een receptie. ’s Anderendaags
gaat dan het gewestsouper door in het lokaal van De Torenzangers.
Het gewestboekje (kalender) wordt deze keer gemaakt
door het gewestbestuur die het zal bekostigen. De gewestleider stond er op dat de kalender van het gewest B er ook
op zou staan. Er werd ook een datum vastgelegd om de gezamenlijke opmaak te maken met het andere Waregemse
gewest B.
Tenslotte werden data en plaatsen voor de volgende drie
gewestvergaderingen meegedeeld.
Ns het gewestbestuur, L. Dhuyvetter

ROESELARE, KM De Appelvink

Verslag vergadering van zondag 7 september 2014
Vooreerst hadden we het inbrengen van de uitgerekende
bondslidkaarten; slechts één werd ingegeven.
Opgave kweek ’14: Diverse liefhebbers hebben opgegeven
hoeveel mannetjes en popjes ze gekweekt hebben: 6 liefhebbers kweekten samen 47 popjes en 34 mannetjes.
De kaarting werd besproken: voor het aanvragen van eigen
conserven: diegene die nog niks gevraagd hebben, kunnen
dat nog via e-mail of per bericht. Dan werd afgesproken wie
wanneer helpt.
Ook het souper dat doorgaat in oktober werd besproken. Het
menu: aperitief en hapjes; hondtongfilet met rode zalm in vissausje; kreeftensoep; Ardeens gebraad in wildsausje met Engelse appelmoes (appelmoes met brokjes en met spekblokjes) met kroketten; ijs met vers fruit. Drank is tot na het dessert
inbegrepen! Nadien eventueel uitleggen per liefhebber. Men
kan zich opgeven tot de kaarting. De prijs is ongeveer zoals
verleden jaar. Er hebben zich al minimum 17 personen ingeschreven voor het souper.
De namen van kampioen, koning en namiddagkampioen werden meegedeeld.
Bespreking van de te verspelen titels volgend jaar: De titels
(zowel voor de voormiddag als de namiddag) worden als volgt
verspeeld: er worden 4 zettingen uitgestippeld en de 3 beste
getallen tellen mee voor het behalen van de titels.
We hebben intussen al een nieuw lid voor volgend jaar (alle
gegevens worden op tijd bekendgemaakt).
De prijsverdeling van de zettingen volgend jaar: Er worden 2
zettingen uitgeschreven waarbij er twee gelijkwaardige prijslijsten zijn.
(zie vervolg blz. 8)

!
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(vervolg van blz. 7)

Dit betreft de zetting van de 10 vrienden (Jean-Claude Vlieghe
en friends) en de nieuwe zetting die jaarlijks zal plaatsvinden:
zetting van wijlen voorzitter Noël Verhaest (deze zetting zal
ingericht worden met een vooruit van 100 EUR, 2 reeksen van
50 EUR) in de maand mei. De andere zettingen zullen volgens
de huidige prijsverdeling verspeeld worden (2/3 en met een
minimum van 50 EUR vooruit).
Er werd een voorstel gedaan om een zaterdag in te voeren
waarop er zowel om 6 u. als om 9 u. een zetting plaatsvindt!
Beide zettingen zouden een steunactie hebben van minimum
200 EUR elk. Dit wordt volgende maand nog verder besproken.
Er werd ook voorgesteld om op Paasmaandag bij KM De Appelvink een zetting te geven.
Er wordt bekeken om volgend jaar ongeveer hetzelfde aantal zettingen te geven, zowel tijdens het weekend als op de
weekdagen.
Tenslotte werd de vraag gesteld om eventueel terug een zetting voor de Vriendenkring in te richten.

GEWEST KNOKKE

Verslag gewestvergadering van 6 september 2014
Deze vergadering ging door te Adegem.
De gewestvoorzitter verwelkomde allen. Alle maatschappijen
waren zoals altijd goed vertegenwoordigd.
Eerst kreeg de afgevaardigde van Ons Genoegen de trofee
voor de gewestkampioen en de trofee voor de kleine kampioen mee. Ze werden goedgekeurd en bewonderd.
Dan bespraken we de gezette vogels. Yvan had traditiegetrouw voor een juiste optelling en berekening gezorgd, en
daar is de gewestvoorzitter zeer blij mee. Adegem: 402; 60,30
EUR - Heist: 172; 25,80 EUR - Kleit: 277; 41,55 EUR.
De bondslidkaarten met 10 ritten boven de 300 liedjes werden
ingegeven: Adegem 4, Heist 1 en Kleit 2.
Het formulier van de kweekresultaten werd eveneens afgegeven.
De bestellingen van de kweekringen met het geld moeten bij
de gewestvoorzitter binnen zijn vóór 22 oktober 2014. Van zodra de gewestvoorzitter de nieuwe formulieren heeft, worden
Eric en Lieva verwittigd.
Varia en eigen inbreng: De gewestvoorzitter, die ontslagnemend is, zal heel zeker nog alles doen wat betreft de nazorg
speelseizoen 2014 en de nodige voorbereidingen voor 2015.
Hoe het verder moet met het gewest Knokke, daar wordt veel
over gespeculeerd, maar er is nog niets gepland, alles gaat
gewoon verder.
Deze dag, 6 september, was er een speciale vergadering bij
de Raad van Bestuur A.Vi.Bo. in voorbereiding van de Algemene Raad, en vooral ook in verband met het voortbestaan/
samenvoeging van de gewesten.

Zoekertjes en Advertenties
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Na nog wat gezellig nababbelen, werd iedereen wel thuis gewenst.

†
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Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Rouw / Herstel / Feest

De in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
de betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaanden, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
derden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtstreeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.

†

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- DESSELGEM, KM De Luchtzangers, alle zieke leden en familie.
- MARIA-AALTER, De Sparhoekzangers, alle leden, sponsors
en familieleden.
- MERENDREE, De Nachtegaals, afgevaardigde en secretaris dhr. Arseen De Baets.
- BELLEM, KM De Oost-Vlaamse Zangers, trouw spelend lid
Denis Peirs.
- KLEIT, De Bezemzangers, trouw lid Danny Langeville; trouw
lid Kevin Savat.
- LOTENHULLE, KM De Lentezanger, trouw spelend lid
Armand Van Loocke.
- HOOGLEDE, De Kon.Vlaamse Zangers, bestuurslid Dirk Ramboer.
- SCHENDELBEKE, De Industrievink, mevr. Greta De Leeuw,
echtgenote van Romain Groeninckx en moeder van trouw
spelend lid Patrick Groeninckx.
- TORHOUT, De Veldvink, Georgette Jods, echtgenote van
trouw lid Walter Vandenberghe.
- WONTERGEM, Immer Geduld, gewestleider gewest Wakken
en bestuurslid Daniël Schelstraete.
- SIJSELE, De Sijseelse Botvink, gewestafgevaardigde en
spelend lid Dirk D’hondt, echtgenoot van bestuurslid Dorine
Timmerman.
- WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst, bestuurslid Eddy Heyde.
De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- DESSELGEM, KM De Luchtzangers, Georges Desmet,
schoonbroer en broer van spelend lid Jozef Callens en echtgenote Mariette Desmet.
- VERBOND EMELGEM-KACHTEM, mevr. Sonia Sabbe,
echtgenote van ondervoorzitter Carlos Deprauw en bestuurslid Kurt Deprauw.
- WIELSBEKE, Klein Maar Moedig, lid Georges Debouver,
schoonvader van lid Bart Feys.
- INGELMUNSTER, De Kon. Nieuwe Vinkeniers, Madeleine
Seynhaeve, echtgenote van spelend lid Jerome Pattyn.

ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- BESELARE, Den Blauwe Boogaard, Sara Lien Van Bockstael,
kleindochter van trouw spelend lid Eddy Van Bockstael en petekind van trouw spelend lid Christof Van Bockstael.
- DESSELGEM, KM De Luchtzangers, Kilian Vanhoutte, kleinkind van spelende leden Gino Vanhoutte en echtgenote Linda
Tijtgat, tevens achterkleinkind van spelend lid Albert Tijtgat en
echtgenote Cecilia Depaepe.
ZIJ VIERDEN HUN 50e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- ASPER, KM De Moedige Zangers, trouw lid Marcel Dossche
en echtgenote Christine De Keukeleire.
- BELLEM, KM De Oost-Vlaamse Zangers, bestuurslid en trouw
spelend lid Jozef De Wispelaere en trouw lid Ivonne Van Hulle.
- ROESELARE, KM De Molenzangers, bestuurslid Laurette
Plantefever en Noël Vancoillie.

BEDANKING
- WINGENE, KM De Sint-Jansvink, het bestuur wenst Kimberly
De Deyne te bedanken voor de 4-jarige samenwerking met
het bestuur. Vanaf 2010 tot en met 2012 was Kimberly de hulp
van het bestuur, vanaf 2013 was ze hulpschrijver en in 2014
was ze gewestafgevaardigde van De Sint-Jansvink.

20.05

20.05

Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond
A.Vi.Bo. vzw presenteert
vierde en finaliserende kweekcongres
zaterdag 15 november ’14
polyvalente zaal Kubox (renbaan), Kattestraat 188, Kuurne
Programma:
‘s morgens: nationale zangvoordracht Vlaamse vinkenzang
‘s middags: feestzitting - eindrapport kweekproject
Iedereen welkom
Maatschappijen en gewesten, houd deze datum vrij!!

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Wij hebben de droevige plicht het overlijden te melden van dhr. Marnix Desmet,
gewezen ondervoorzitter van de Officiële Zangkeurraad, vriendenkringer, bestuurslid van De Kon. Sint-Jansvrienden
en secretaris van het verbond EmelgemKachtem.
Wij nemen afscheid van Marnix in de aula van het
uitvaartzorgcentrum Snoeck, Bellevuestraat 24 te
Izegem, op donderdag 25 september 2014 om 12 uur.

VERSLAG VERGADERING
REDACTIERAAD
dd. 13.09.2014
Aanwezig:
- Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
- Dhr. Luc De Schrijver, ondervoorzitter
- Dhr. Rik Tanghe, ondervoorzitter
- Dhr. Marc Vantieghem, bestuurder
- Dhr. Jan Hollevoet, bestuurder
- Dhr. Noël Devolder, bestuurder
- Dhr. Marnix Moerman, bestuurder
- Dhr. Noël Vlaminck, erevoorzitter
- Dhr. Noël Declercq, medewerkend erelid
- Dhr. Kristof Meere, subcommissielid
- Mevr. Regina Olivier, redactie A.Vi.Bo.-blad
Verontschuldigd:
- Dhr. Filip Santens, woordvoerder A.Vi.Bo.
- Dhr. Gaston Verleye, erevoorzitter Vriendenkring
(zie vervolg blz. 2)

De vergadering van
de Vriendenkring 2014
Ook dit jaar komen de schrijvers van ons blad opnieuw
samen om ideeën uit te wisselen en ons A.Vi.Bo.-blad
weer een jaar lang genietbaar te laten verschijnen. Het
is ons dan ook een genoegen onze zeer gewaardeerde
vriendenkringers en freelancers te mogen uitnodigen
voor deze jaarlijkse bijeenkomst op:

zaterdag 27 september 2014 om 14.30 uur
in ‘Au Damier’, Stationsplein te Roeselare.
Vriendenkringers en freelancers, gelieve uw aanwezigheid en eventuele deelname aan de receptie (u geniet
er samen met uw partner gratis van) te melden aan het
secretariaat, uiterlijk woensdag 24 september 2014.
Vriendenkringers, wil ook uw vriendenkringpaspoort
tegen die datum opsturen voor herbevestiging van uw
engagement voor onze schrijfkring.
Dagorde:
14.30 u.: Opening van de vergadering en herdenking
overleden vriendenkringers
Welkomstwoord en duiding door de voorzitter
Opname aanwezigheden
Voorbije schrijfseizoen
Commentaar uitslagen
Verslag 43ste Kampioenschap Vriendenkring
2013 te Lotenhulle
Voorstelling en invulling 44ste Kampioenschap Vriendenkring 2014 te Eernegem
Inbreng vriendenkringers
Uitdelen paspoorten en briefpapier
Erevoorzitter aan het woord
16.30 u.: Slot: dankwoord en receptie
We hopen als Raad van Bestuur te mogen rekenen op
het talent van al onze schrijvers om pittige en leerrijke
artikels te kunnen publiceren in ons benijdenswaardige
A.Vi.Bo.-blad. Reikhalzend kijken we uit naar onze ontmoeting op zaterdag 27 september.
Voor de Raad van Bestuur
Luc De Schrijver
Ondervoorzitter

Gino Welvaert
Voorzitter

Rik Tanghe
Ondervoorzitter

Editoriaal
In vroegere eeuwen werd rond deze tijd reikhalzend uitgekeken naar wat onvermijdelijk uit het oosten kwam
aanvliegen. Als het ware koortsig keken koppen kwiek het zwerk in bij het horen van trekroep van overvliegend
gevogelte. Trekkers van allerlei pluimage werden met allerlei – toen legale – middelen door diverse lieden, ook al
van allerlei pluimage, met oeverloos geduld naar de grond gelokt en, eens geland, verschalkt. Het boek ‘Vincken
moeten vincken locken’ van Ignaz Matthey grasduint daaromtrent in eeuwen vogels vangen in de Nederlanden.
Een bijzonder boek om in te neuzen en op te zoeken hoe vindingrijk het schepsel mens wel is (was) om te kunnen
voldoen aan dagelijkse noodzaak in voorziening van levensonderhoud. Meestal immers hing het winterse lot
van menig verpauperd gezin af van wat in de herfst- en winterperiode aan gevogelte kon worden bemachtigd.
Een welkome afwisseling op eentonig en mager maal dat in die bijzonder veeleisende winterperiode meestal op
tafel kwam…
Vogelhouderij vandaag is een aangename vrijetijdsbesteding voortgevloeid uit wat onze voorvaderen als noodzakelijk levensonderhoud zagen. Hoe het houden van vogels groeide tot wat het nu is, kan schitterend belezen
worden in het in het Nederlands vertaalde boek ‘The Wisdom of Birds’ van de ons wel zeer bekende Britse ornitholoog professor doctor Tim Birkhead. De wijze waarop hij het moeizame afrekenen met bijgeloof rond vogels
verwoordt en de groei naar het begrijpen van vogelgedrag rond broeden, territorium, verenkleed, trek, zang en
voortplanting schitterend vertelt, maakt van dit werk een welhaast onuitputtelijke bron om zelf aan de slag te
gaan en het hoe en waarom van vogelgedrag beter te begrijpen. Het pionierswerk van eerste onderzoekers die het
veld introkken om vogelgedrag te bestuderen, bracht heel wat nieuwe wijsheden aan. Vooral het veldwerk van
Elliot Howard in het begin van de twintigste eeuw was een doorbraak in het begrijpen van vogelgedrag, waarin
territorium een belangrijke rol speelde.
Vandaag zijn we zover dat met absolute zekerheid kan worden gesteld dat vogelhouders met uitgebreide kennis
van zaken vogels kweken. Ook onze vinkeniers horen ongetwijfeld ondertussen tot die categorie. De eens alleen
uit het wild te vangen vink is laatste decennia, door inzet en aanpak van overheid, onze nationale federatie
A.Vi.Bo. en gedreven kwekers, zowaar welhaast uitgegroeid tot gedomesticeerde vogel. Kleurslagen allerhande
overspoelen laatste jaren vogeltentoonstellingen en krijgen alom appreciatie voor kleur, vorm, bevedering en
houding. Voorwaar het werk van lange adem van bijzonder gedreven vogelaars die zich hebben verdiept in vogelgedrag en daardoor eclatante successen boeken in de kweek. De gewone, beginnende kweker kan alleen maar
wel varen bij het beluisteren van bedreven hobbyisten.
Dat het zelf kweken en opleiden van eigen vinkjes een tijdrovende en leerrijke bezigheid is, zal elkeen die het
doet wel beamen. De voldoening van eigen kweek op stok te hebben, is al een hele beloning voor volgehouden
inspanning. Bestuderen van het gedrag van jonge kwekelingen is bovendien ook bijzonder boeiend. In huidige
door mistige ochtenden vertroebelde zonnige weken is in kweekcompartimenten deze dagen wel één en ander
te observeren en te ontdekken. We zijn vandaag half september en zonnige warme avonden van laatste weken
zorgen voor een bijzondere opstoot van hormonen bij jong kweekbroed. Half of volledig verpluimde jongelingen kwelen en schrapen hun keel in laatste zonuren dat het een lieve lust is. Waar meerdere jonge mannetjes
bij elkaar gehuisvest zijn, worden slag om slinger wilde achtervolgingen vastgesteld. Gelukkig meestal zonder
slachtoffers. Het zijn voorbereidingen op wat volgend voorjaar moet brengen: strijd om een territorium en daaraan gekoppeld kans op voortplanting en doorgeven van eigen genen.
Niet zelden wordt in kweekruimtes merkwaardig aangepast gedrag opgemerkt. Zo ook bij mij: één van mijn
laatste nesten bracht bijzonder tamme jongen op stok. In een box van 1,60 m diep en 1,20 m breed komen
volwassen jongen voorwaar aangeboden voer door de draad heen uit mijn vingers pikken. Eentje durft het zelfs
aan in mijn neus te pikken. Ik moet verdorie goed opletten bij het voeren door het luik ontsnappers geen kans
te geven.
Rik Tanghe
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Nota voor de post: navraag abonnementen
Abonnementsdienst: Schardauw 1, Bus 1
Tel. + fax Secretariaat A.Vi.Bo.: 056/70 18 64

8520 Kuurne

Secretariaat A.Vi.Bo.: Gesloten op vrijdag
Open voor bezoek en bestellingen
Woensdag: van 14.00 tot 18.00 u.
Zaterdag: van 10.00 tot 12.00 u.
Drukkerij en Redactie:
Drukkerij Dejonghe NV, Paddevijverstraat 42
e-mail: regina@dejonghe.be
Verantwoordelijke uitgever:
Rinda Vandromme, Paddevijverstraat 42

Raad van Bestuur A.Vi.Bo. en Redactieraad:
Erevoorzitter - medewerkend erelid:
Noël Vlaminck, Dentergemsestr. 77
8780 OOSTROZEBEKE
Voorzitter:
Gino Welvaert, Esdoornlaan 41

9860 SCHELDEWINDEKE

Ondervoorzitters:
Luc De Schrijver, Kuwaardestraat 16
Rik Tanghe, Mexicostraat 53a
8900 Ieper
8900 Ieper

VERSLAG VERGADERING
REDACTIERAAD
dd. 13.09.2014
(vervolg van blz. 1)

A. VERWELKOMING DOOR DE VOORZITTER
Het is mij een eer en een genoegen jullie allemaal te mogen begroeten.
In eerste instantie dank aan Regina voor de niet aflatende
inzet en opvolging. Voorts ook dank aan Kristof voor het
opofferen van deze vrije zaterdagvoormiddag.
Voor de collega’s van de Raad van Bestuur zijn het bijzonder drukke dagen en ook onze medewerkende ereleden
worden meer dan ooit om bijstand en advies gevraagd.
Het doet dan ook plezier elk van deze enthousiastelingen
te mogen begroeten. Dank daarvoor!!
De agenda voor vandaag is niet min, temeer daar de verleiding kan ontstaan om in negativisme te belanden. Ons
blad en de werking van de Vriendenkring baren mij en
mijn collega’s immers bijzonder veel kopzorgen.
Net als de vorige jaren zullen we ons in een sfeer van kameraadschap moeten buigen over de uitdagingen van de
toekomst om, naar ik durf hopen, op constructieve wijze
te komen tot lange termijn oplossingen.
Filip Santens, woordvoerder en Gaston Verleye, erevoorzitter van de Vriendenkring, zijn verontschuldigd voor
deze bijeenkomst.
Het voorbije vinkenseizoen was er een met een aantal hoogtepunten doch de werkpunten mogen ons niet ontgaan.
De bescherming van de Provinciale Kampioenschappen
gaf alvast in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant het gewenste resultaat. Ons Nationaal Kampioenschap in Ieper
viel qua opkomst tegen en de Raad van Bestuur besloot
initiatief te nemen om in de toekomst de organisatoren
krachtdadiger bij te staan.
Een aantal maatschappijen en gewesten hebben het op
vandaag behoorlijk moeilijk en verdienen onze blijvende
aandacht en steun. Het hoeft geen betoog dat enkel eendracht ons kan behoeden voor verdere teloorgang.
Er rust bijgevolg een zware taak op onze schouders.
Ik wens u allen alvast een aangename bijeenkomst en
hoop op uw welwillende steun en respect bij het behandelen van een aantal moeilijke thema’s.

B. VERSLAG REDACTIERAAD EN
VRIENDENKRING 2013
De postbedeling bleef ook dit jaar voor de nodige problemen zorgen. Bladen werden al te vaak te laat of zelfs
helemaal niet bedeeld. Wij blijven onze trouwe lezers aanmoedigen om steevast klacht neer te leggen in hun postkantoor. Intussen laten wij niet na om klachten te formuleren naar de bevoegde diensten.
Deze problemen zorgen er echter voor dat een aantal ontevreden abonnees afhaken en wij ons lezersaantal zien afkalven.
Wij betreuren uiteraard deze reactie van onze gedupeerde
lezers en willen nogmaals herhalen dat de federatie noch
de drukkerij in deze enige verantwoordelijkheid dragen.
De vergadering van de Vriendenkring werd net als het jaar
voordien op een nieuwe leest geschoeid. Spijts de uitermate boeiende uiteenzetting van de heer Hannes Hosten
bereikten ons een aantal negatieve naklanken.
Globaal gezien mocht de vergadering echter worden ervaren als een succes. Ook de receptie achteraf was zondermeer een opsteker.

C. VOORUITBLIK VERGADERING
VRIENDENKRING VAN 27 SEPTEMBER
Het is en blijft een gigantische opdracht om onze vriendenkringers steeds opnieuw te boeien.
Spijts de inspanningen van enkele leden van deze vergadering moeten wij telkens vaststellen dat niettegenstaande geen inspanning ons te veel is, wij bijzonder weinig
return krijgen.
Wij durven het bijgevolg aan om met de opgekomen deelnemers aan de vergadering te brainstormen over de werking en de toekomst van deze vergadering.
Zo dient een licht geworpen over het integreren van onze
freelancers, het Kampioenschap van de Vriendenkring en
andere.
Net als voorgaande jaren pakken wij uiteraard uit met een
verzorgde receptie om de bijeenkomst af te sluiten.
We hopen op een ruime belangstelling van onze vriendenkringers en losse medewerkers aan ons blad.

D. MOTIVERING VRIENDENKRINGERS
In navolging van ons vorig item lijkt het weinig productief
wanneer wij initiatief nemen in deze materie.

9800 DEINZE
8480 ICHTEGEM

De inzenders zijn aansprakelijk voor hun bijdragen - De handschriften worden niet teruggegeven - Naamloze brieven worden geweigerd - de A.Vi.Bo. v.z.w. is niet aansprakelijk
voor reclameteksten - Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing voorbehouden - De redactie houdt zich het recht voor de ingezonden bijdragen te weigeren, in te
korten of te wijzigen (A.Vi.Bo.-statuten, art. 14,28 en reglement Inw. Orde VIII).

Bestuurders:
Marc Vantieghem, Sparrenlaan 22
Jan Hollevoet, Elverdingestraat 33
Noël Devolder, Waterlelielaan 6
Marnix Moerman, Steenovenstraat 21

8553 OTEGEM
8900 IEPER
8520 KUURNE
8520 KUURNE

Woordvoerder A.Vi.Bo. - medewerkend erelid:
Filip Santens, Elsdreef 7
8790 WAREGEM
Erevoorzitter Officiële Zangkeurraad:
Frans Declerck, M. Couckestraat 1 bus 11

8790 WAREGEM

Voorzitter Bondsraad - medewerkend erelid:
Noël Declercq, Weidestraat 394
8310 ASSEBROEK

Het is blijkbaar niet uitnodigend wanneer thema’s worden
aangereikt. We kijken dan ook met grote verwachting uit
naar de bijeenkomst van 27 september waar we, hopelijk
in grote groep, van gedachten kunnen wisselen om op die
wijze elkaar stof tot schrijven te bieden.

VERSLAG VERGADERING
RAAD VAN BESTUUR
dd. 13.09.2014

E. BEOORDELING BLAD 2014

Aanwezig:

De vergadering is het er unaniem over eens dat ons blad
degelijk gevuld blijft.
Er wordt van gedachten gewisseld over het aantrekkelijker maken van het blad. Zo wordt ruim aandacht besteed
aan mogelijkheden qua lay-out.
Afspraken rond aankondigingen worden verfijnd en men
is het er over eens dat de uitslag van de Ronde integraal
dient te verschijnen.
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de normen rond
het plaatsen van foto’s bij koningsfeesten en bij artikels.
Er zal tevens gepoogd worden om meer foto’s te laten
verschijnen op het voorblad.
Het editoriaal wordt blijvend aanschouwd als een absolute sterkhouder en zal verder worden verzorgd door de
vaste schrijvers.
Aan erevoorzitter Noël werd gevraagd om net als vorig
jaar het editoriaal van Nieuwjaar te verzorgen.
Vanwege de vriendenkringers ontvingen we 398 artikels,
de freelancers verzorgden 204 artikels. Dank daarvoor.

- Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
- Dhr. Luc De Schrijver, ondervoorzitter
- Dhr. Rik Tanghe, ondervoorzitter
- Dhr. Marc Vantieghem, bestuurder
- Dhr. Jan Hollevoet, bestuurder
- Dhr. Noël Devolder, bestuurder
- Dhr. Marnix Moerman, bestuurder

F. PRIJS A.VI.BO.-BLAD 2015

B. GOEDKEURING VORIG VERSLAG

In de loop van de voorbije week kregen we de concrete
cijfers van de drukkerij door.
In tegenstelling tot vorig jaar wordt er een lichte prijsstijging vooropgesteld.
Lineaire redenering zou ons echter overmoedig doen besluiten de prijs licht aan te passen.
Echter, spijts onze inspanningen en onze overtuiging
kenden wij dit jaar terug een grote terugval aan abonnees.
Maar liefst 257 abonnementen bleven onbetaald achter.
De vermelde lichte prijsstijging in combinatie met het feit
dat wij onze gestelde opbrengst niet realiseren, maakt de
te brengen boodschap eens te meer weinig bemoedigend.
Voorgaande overwegingen, naast onze bekommernis om
de federatie financieel gezond te houden, noopt er ons
toe de prijs van ons blad voor 2015 op te trekken tot 45 €.
Het zou immers van onbesuisd gedrag en weinig verantwoordelijkheidszin getuigen moesten wij de huidige resultaten gezwind naast ons neer leggen en de middelen
van de federatie opsouperen aan het bijpassen van de
financiële tekorten van het blad.
Het hoeft geen betoog dat de daling in de abonnementen
ons net als vorige jaren bijzonder zwaar parten speelt.
Wij moeten er bijgevolg alles aan doen om deze daling
te kenteren. Initiatief werd binnen de schoot van de Raad
van Bestuur nu reeds genomen, dit na het nodige wikken
en wegen.
We hopen stellig dat onze initiatieven ertoe zullen leiden dat
we minder lezers zullen verliezen dan de voorgaande jaren.

Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen
en goedgekeurd.

A. WOORD VAN DE VOORZITTER
Allen eens te meer welkom op de tweede rit van deze
zware dag. Hopelijk hebben jullie met smaak genoten van
de maaltijd om er vervolgens vol goede moed tegenaan
te gaan.
Op de vooravond van de Algemene Raad en de vergadering van de Vriendenkring moeten we beseffen dat we er
samen moeten staan.
Dank voor jullie engagement om samen door te gaan ten
behoeve van onze hobby en de federatie.

C. SPOEDIG HERSTEL
We wensen aan de heren Daniël Schelstraete, gewestleider van Wakken en Marnix Desmet, vriendenkringer, een
spoedig en volledig herstel toe.

D. KWEEKPROJECT

In het kader van onze toevoeging aan de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen realiseerde de Raad
van Bestuur in samenwerking met de provincie WestVlaanderen de digitalisering van alle jaargangen van ons
A.Vi.Bo.-blad.
Collega’s Marc en Noël verzetten bergen werk om dit huzarenstuk tot een goed einde te brengen. Op het kweekcongres willen wij alvast uitpakken met deze uitzonderlijke verwezenlijking.
In navolging van de digitalisering van het archief wordt
vervolgens druk overlegd over de uitdagingen van de toekomst.

- Het eindwerk vordert langzamer dan verwacht. Het vraagt
meer opzoekingwerk en dito verwijzingen. Dit eindwerk
zal iedere abonnee voor 2015 GRATIS krijgen gedurende
het eerste kwartaal van volgend jaar.
- Het congres: de uitnodiging werd door Rik opgemaakt:
de klemtoon ligt op het feestelijk gebeuren!!!
- De uitnodigingen gaan eerstdaags de deur uit. Wij hopen
nu reeds op een grote opkomst!!
- Maatschappijen en gewesten worden gevraagd aandacht te besteden om bij de bestelling het meest recente
bestelformulier te gebruiken. Al te vaak worden bestellingen gedaan via achterhaalde formulieren, wat dan tot heel
wat problemen leidt.
Het meest recente formulier wordt op de Algemene Raad
bezorgd en toegelicht. Het is ook af te halen van A.Vi.Bo.
admin.
- Ook in het kweekseizoen 2015 zal de federatie verder
verharde ringen blijven afleveren. Experimenten in andere federaties gaven immers niet voldoende waarborg om
voluit te gaan voor kunststofringen.
Om blijvend tegemoet te komen aan de vraag van enkele
kwekers zal ook in 2015 een derde bestellingbeurt mogelijk zijn. Wij willen hierin echter ontmoedigend optreden
door een administratieve meerprijs per bestelling op te
leggen. De boodschap is duidelijk: “Bestel voldoende ringen bij de eerste bestelling!!”.
- 1ste bestelling tegen 1.11.2014;
- 2de bestelling tegen 1.05.2015 met administratieve
meerprijs van 5 € per kweker;
- 3de bestelling tegen 15.06.2015 met administratieve
meerprijs van 5 € per kweker.

H. ALLERLEI

E. ALGEMENE RAAD VAN 21.09.2014

Marc vraagt om de uitgifte van ons blad in digitale versie
te overwegen.
Marnix van zijn kant zal initiatief nemen om ons blad in de
toekomst telkens te voorzien van een puzzel (sudoku en
aanverwanten).

De dagorde en taakverdeling werden uitvoerig besproken
op de redactieraad. Toelichting en verduidelijking werden
verschaft.

I. SLOT- EN DANKWOORD

De dagorde en taakverdeling werden uitvoerig besproken
op de redactieraad. Toelichting en verduidelijking werden
verschaft.

G. VOORSTELLEN REDACTIERAAD

De voorzitter dankte elke aanwezige voor hun gewaardeerde inbreng en hoopt allen even enthousiast terug te
mogen verwelkomen op de vergadering van de Vriendenkring.
Ns het dagelijks Bestuur A.Vi.Bo.
de voorzitter, Gino Welvaert
de ondervoorzitters,
Luc De Schrijver
Rik Tanghe

F. VERGADERING VRIENDENKRING VAN
27.09.2014

G. HET VERZAMELEN VAN DE
KWEEKRESULTATEN OP 27.09.2014
De dame en heren gewestleiders worden verzocht de resultaten van hun gewest op de geëigende formulieren te
bezorgen. Aandacht wordt gevraagd voor de correcte opsplitsing per provincie.
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H. KANDIDATUREN KAMPIOENSCHAPPEN 2015
Het Nationaal Kampioenschap gaat door te Eernegem bij
KM Recht en Eerlijk op 28.06.2015.
De Provinciale Kampioenschappen gaan door op
7.06.2015:
- West-Vlaanderen: gewest Brugge;
- Oost-Vlaanderen: KM De Durvers uit Deinze;
- Antwerpen: KM De Heidezangers uit Vosselaar;
- Brabant: De Bareelvink uit Ternat.
Het Kampioenschap van de Vriendenkring 2015 wordt op
13 juni 2015 ingericht door dhr. Roger Raes, KM Recht en
Eerlijk, Eernegem.

I. ACTIVITEITENKALENDER 2015
10.01.2015
15.01.2015
tot
31.01.2015
07.02.2015
14.02.2015
01.03.2015
14.03.2015
21.03.2015
01.04.2015
11.04.2015
01.05.2015
09.05.2015
06.06.2015
07.06.2015
13.06.2015
15.06.2015
28.06.2015
11.07.2015
08.08.2015
29.08.2015
31.08.2015
12.09.2015
20.09.2015
26.09.2015
10.10.2015
25.10.2015
01.11.2015
14.11.2015
12.12.2015

Raad van Bestuur
Binnenbrengen inventarissen
Officiële Zangkeurraad
Raad van Bestuur
Algemene Vergadering in Waregem
Raad van Bestuur
H. Mis overleden vinkeniers te Adegem
Aanvang speelseizoen
Raad van Bestuur
2de bestelling kweekringen
Raad van Bestuur
Raad van Bestuur
Provinciale Kampioenschappen
Kampioenschap van de Vriendenkring
3de bestelling kweekringen
Kampioenschap van België
Raad van Bestuur
Raad van Bestuur
Sluitingsprijs Hulste
Einde speelseizoen
Vergadering Redactieraad
Raad van Bestuur
Algemene Raad in Roeselare
Vergadering Vriendenkring
Raad van Bestuur
Vergadering Officiële Zangkeurraad
Bestelling kweekringen 2016
Raad van Bestuur
Raad van Bestuur

J. STUURGROEPEN
1. ALGEMEEN BELEID
- Een kandidatuur voor gewestleider in de gewesten Ingelmunster en Roeselare bereikte ons.
- Het dagelijks bestuur zal een verzoeningsbijeenkomst
houden en trekt de aandacht op het belang van een goed
onderbouwd dossier.
- Nadenken over opdrachten districtscoördinatoren.
- Het Kampioenschap van België: Rik bracht verslag uit
rond de evolutie. Een constructieve vergadering met de
organisatoren en de gemeentelijke autoriteiten werd afgewerkt.
- Het voorbije Kampioenschap van België wordt in een
aparte bijeenkomst geëvalueerd en er wordt verder initiatief genomen inzake de begeleiding en werking van de
vaste medewerkers.
- Overleg met de afgevaardigden van het gewest Antwerpen wordt gepland na het seizoen.
- Ontslagnemende maatschappijen dienen hun kasboek
voor te leggen aan de Raad van Bestuur en het batig saldo over te maken aan een liefdadig doel.
2. ADMINISTRATIE
- De Statuten en Reglement Inwendige Orde op de website van A.Vi.Bo. dienen geactualiseerd. We verzamelen
alle beslissingen sedert 2010 en voegen die vervolgens
toe zodat het werk up-to-date blijft. Jan is hiermee druk
doende.
- Een e-mailadres per maatschappij en gewest kan onze
berichtgeving ook langs deze weg optimaliseren.
- Lay-out documenten: in het kader van optimalisering
werden een aantal documenten aangepast: vb. ringbestelling, aansluitingsformulier… Wij durven de maatschappijen gewestbesturen vragen alvast te wachten tot na de
Algemene Raad alvorens bedoelde documenten voor te
leggen aan hun leden.
- In het kader van administratieve vereenvoudiging wordt
de huidige privacylijst afgeschaft. Om te voldoen aan
onze wettelijke verplichting verschijnt een standaardverklaring op de nieuwe bondslidkaarten.
3. ORDE EN TUCHT
- Sancties werden in admin ingebracht.
- Herhaald administratief falen van maatschappijen is storend en in onze werking moeilijk te corrigeren. Dit punt
zal zeker worden aangebracht op de Algemene Raad.
- Tekst en uitleg rond beraad over procedurewijziging
inzake ICE dat verder zal opgevolgd worden door onze
woordvoerder Filip Santens.
- Jan zal een artikel wijden aan Erfgoed en verworven
subsidie.
4. KWEEK
- De 1ste bestelling kweekringen 2015 dient te worden
verricht voor 1 november (er wordt slecht één bestelling
per gewest aanvaard).
- De kweekresultaten worden ingewacht op de Algemene
Raad. Gewesten met kwekers uit andere provincies dienen de resultaten per provincie in te dienen.
- Rik en Marc herwerkten het controleformulier.
- Alle formulieren worden online (via admin) ter beschikking gesteld.

5. ZANG
- Eens te meer wordt melding gemaakt van een toename
van ongeldige zangen buiten de periode van officiële keuringen. Naast betrokken leden dragen ook maatschappijen gewestbestuur hierin een zware verantwoordelijkheid.
- Marc brengt een overzicht van de activiteiten van het
voorbije speelseizoen. Een welgemeend dankjewel aan
allen (zowel keurders als begeleiders) die zich engageerden om op gewestelijk vlak of via de Officiële Zangkeurraad hun beste beentje voor te zetten.
6. HET A.VI.BO.-BLAD
- Niettegenstaande onze herhaalde oproepen blijven een
aantal abonnementen van bestuursleden en lokaalhouders op vandaag onbetaald. De gewestleiders zullen op
de Algemene Raad een leveringsnota aangeboden worden vermeerderd met € 10 administratiekost.
- Eens te meer moeten wij vaststellen dat een aantal uitslagen van zondagzettingen binnen de Ronde ons op
vandaag nog niet bereikten.
- De controle van de bijlokalen werd afgerond en de afwijkingen worden overgemaakt aan de gewestleider.
7. COORDINATIE FEESTELIJKHEDEN EN LOGISTIEK
De periode van de feestelijkheden is opnieuw aangebroken. De Raad van Bestuur probeert zoveel mogelijk in te
gaan op uitnodigingen voor zover de feestelijkheden niet
samenvallen met de activiteitenkalender A.Vi.Bo.
28 september: Gewest Waregem B: Gino;
5 oktober: KM De Strand- en Duinzangers Knokke-Heist:
Gino en Marc;
5 oktober: KM De Paradijsvogels uit Veurne: Jan.
We sluiten de aankondigingen van data in verband met
inrichten van vinken- en kooiententoonstellingen af. We
nemen initiatief om een gemeenschappelijke kalender op
te stellen.
We ontvingen volgende data:
A. Kooien- en schuilhokjestentoonstellingen
26.10.2014 De Snauwhoekzangers Beernem - zaal Sinjo,
Lattenklieverstraat 28, Sint-Joris
(van 9 tot 12 uur)
Verantwoordelijke: Adelin Gevaert, Waterstraat 110, 8730 Beernem
Tel. 050/79 01 17
02.11.2014 De Molenzangers Kuurne - zaal Sint-Pieter,
Brugsesteenweg 311, 8520 Kuurne
(van 8.30 u. tot 12.30 uur)
Verantwoordelijke: Patrick Bossuyt, Veldm.
Montgomerystraat, 8520 Kuurne
Tel. 0496/40 77 25
11.11.2014 KM Verenigde Vrienden Oostrozebeke - zaal
Vrij Polen, Hoogstraat, 8780 Oostrozebeke
(van 9 tot 12.30 uur)
Verantwoordelijke: Philip Ampe, Leegstraat
179, 8780 Oostrozebeke
e-mail: philip.ampe@telenet.be
16.11.2014 De Devezangers m.m.v. KM Vreugde in de
Zang Hulste - zaal Aviflora, Bruggestraat, Ingelmunster
(van 8 tot 12 uur)
Verantwoordelijke: Norbert Desmet, Beelshoekstraat 25, Ingelmunster
Tel. 056/66 71 36
14.12.2014 De Moerasvink Kruishoutem - zaal Elckerlyc,
Schoolweg 1, 9770 Kruishoutem-Marolle
Verantwoordelijke: Harry Cortvriend, Tjollevelddreef 29, 9770 Kruishoutem
Tel. 0475/90 53 35
B. Vinkententoonstelling
01.02.2015 KM De Hogewegvink Erembodegem - Kortestraat 14, 9320 Erembodegem
Verantwoordelijke: Rudi Roeland, Varent
20A, 9320 Erembodegem
Tel. 053/21 58 78
e-mail: rudi.roeland@pandora.be

K. BRIEFWISSELING EN DIVERSEN
1. ROUW
We vernamen het overlijden van:
- dhr. Christof Van Houcke, Lustige Zangers, Sint-Katharina:
- dhr. Georges Vereecke, Bogaardvink, Kortemark.
Aan de beproefde families bieden we onze herhaalde blijken van medeleven aan.
2. DHR. GINO POPELIER, ONDERVOORZITTER RECHT
VOOR ALLEN, MEULEBEKE
Nota genomen van uw ontslag. Dank voor uw bewezen
diensten.
3. DHR. DANNY VERHAEST, SECRETARIS VAN KM DE APPELVINK ROESELARE, UW MAIL VAN 14.08.2014
Nota genomen van de herschikking van het bestuur.
4. DHR. MAURICE BENTEYN, BLANKENBERGE, UW
BRIEF VAN 22.08.2014
Nota genomen van uw ontslag als bestuurslid bij KM De
Noordervink, Brugge. Dank voor uw jarenlange inzet.
5. DHR. STEFAAN DEWITTE, GEWESTLEIDER KORTRIJK,
UW BRIEF VAN 23.08.2014
Dank voor de uitnodiging. Spijtig kan niemand aanwezig
zijn aangezien uw feest samenvalt met de vergadering
van de Raad van Bestuur.
6. DHR. MARC MAENE, GEWESTLEIDER VAN GISTEL,
UW AANGETEKEND SCHRIJVEN VAN 25.08.2014
Nota genomen van uw ontslag als gewestleider. Dank
voor uw jarenlange inzet.
7. DHR. DANIEL BAUWENS, CRISTALZANGERS, BELLEGEM, UW MAIL VAN 26.08.2014
We hebben geen probleem met uw lokaalkeuze.

8. DHR. WILLY TEERLINCK, GEWESTLEIDER VAN EEKLO,
UW MAIL VAN 26.08.2014
DHR. ANDRE DE VIS, VOORZITTER KM BOOMGAARDZANGERS WAARSCHOOT, UW MAIL VAN 23.08.2014
Nota genomen van het ontslag van KM De Boomgaardzangers, Waarschoot. Graag per kerende het volledige
kasboek.
9. DHR. MARNIC DEMEULEMEESTER, VLAAMS VOLKSVERTEGENWOORDIGER, UW MAIL VAN 1.09.2014
Een delegatie van de Raad van Bestuur zal aanwezig zijn.
10. DHR. WIM AELVOET, UW MAIL VAN 3.09.2014
Zie de door ons gekende data onder punt J 7.
11. MEVR. JOSIANE DE ROOCK, VOORZITSTER KM DE
BAREELVINK TERNAT, UW MAIL VAN 05.09.2014
Nota genomen van uw kandidatuur voor het inrichten van
het Kampioenschap van Brabant 2015. Wordt bij deze toegekend. We wensen u alle succes toe.
12. MEVR. JOSIANE DE ROOCK, VOORZITSTER KM DE
BAREELVINK TERNAT, UW MAIL VAN 05.09.2014
Nota genomen van de herverkiezing bestuur en lokaal.
Dank aan dhr. Alfons Verhofstadt voor zijn jarenlange inzet.
13. DHR. JEROME MOREAU, GEWESTLEIDER VAN MOESKROEN, UW BRIEF VAN 6.09.2014
Nota genomen van uw ontslag als gewestleider. Dank
voor uw jarenlange inzet.
14. DHR. DANNY VERHAEST, VRIENDENKRINGER, UW
MAIL VAN 8.09.2014
Nota genomen van uw kandidatuur voor het inrichten van
het Kampioenschap van de Vriendenkring 2016. Wordt bij
deze toegekend. We wensen u alle succes toe.
15. DHR. ALAIN CALCOEN, VOORZITTER VAN KM DE PARADIJSVOGELS VEURNE, UW MAIL VAN 8.09.2014
Hartelijk gefeliciteerd met uw 80-jarig bestaan. Dank voor
de uitnodiging. Een delegatie van de Raad van Bestuur
zal aanwezig zijn.
16. KM DE DURVERS DEINZE, AANGETEKEND SCHRIJVEN VAN 10.09.2014
Nota genomen van uw kandidatuur voor het inrichten van
het Kampioenschap van Oost-Vlaanderen 2015. Wordt bij
deze toegekend. We wensen u alle succes toe.
17. DHR. GASTON VAN LIMBERGEN, VOORZITTER KEV,
UW MAIL VAN 11.09.2014
Dank voor uw toezending.
Ns het dagelijks Bestuur A.Vi.Bo.
de voorzitter, Gino Welvaert
de ondervoorzitters,
Luc De Schrijver
Rik Tanghe

Zo is het... (vervolg)
Inwonen
Een jonge knappe vent komt in de apotheek en vraagt aan de
medewerkster:
“Ik heb constant een erectie. Wat kunt u mij daarvoor geven?”
De medewerkster denkt kort na en antwoordt:
“Gratis inwonen en drie maaltijden per dag”.
Vrouw kwijt
Een man is samen met zijn vrouw boodschappen aan het
doen. Op een gegeven moment is hij zijn vrouw kwijt, dus gaat
hij alleen met het karretje door de winkel, op zoek naar zijn
vrouw.
Plots botst hij met zijn karretje tegen het karretje van een andere man aan.
“Oh, mijn excuses meneer”, zegt de man. “Ik lette even niet op,
ik ben mijn vrouw kwijt en zoek haar”.
“Nou, dat is toevallig”, zegt de ander. “Ik ben ook mijn vriendin
kwijt en zoek haar ook”.
“Dat is inderdaad toevallig”, zegt de eerste man en vraagt hoe
zijn vriendin eruit ziet.
De man zegt: “Ze is lang, slank, blond haar, mooie grote borsten, lange benen, zwarte laarzen en heeft een kort rokje
aan... En hoe ziet uw vrouw eruit?”
“Wie kan dat schelen?”, zegt de man. “We gaan de jouwe zoeken!”
Coma
Een man ligt al een lange tijd in coma en zijn vrouw wijkt geen
minuut van zijn ziekbed.
Op een dag komt de man bij bewustzijn en wenkt zijn vrouw
meteen dichterbij. Hij fluistert in haar oor: “In alle kwade dagen
bleef jij bij mij. Toen ik ontslagen werd, was jij er voor mij; toen
mijn zaak bankroet ging, heb je me niet in de steek gelaten;
toen ons huis afbrandde, zijn we samen een ander onderdak
gaan zoeken en toen mijn gezondheid slechter werd, bleef je
steeds aan mijn zijde. Weet je wat ik denk?”
De ogen van de vrouw vullen zich met tranen van ontroering.
“Zeg het maar schatje, zeg het maar”, zegt ze snikkend.
“Dat jij ongeluk brengt...”
Begrafenisstoet
Piet Vrolings zit in de kroeg. Wanneer er buiten een begrafenisstoet langskomt, neemt hij zijn pet af.
“Wat doe je dat netjes”, zegt een andere cafébezoeker.
“Ach ja”, zegt Vrolings. “Uiteindelijk zijn we 28 jaar met elkaar
getrouwd geweest”.
ingestuurd door W. Verthé
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Uitslagen van
kampioenschappen

Boek en Boef

AARSELE, KM Verheugd in de Zang

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
Koning (over 3 ritten): 1. Eric Strobbe, vogel Frutos, 1476 l.
- 2. David Callens, Romelu, 1286 l. - 3. Francine Biebuyck,
Jawadde, 1256 l.
Kleine Koning (60% van de Koning, zelfde ritten): Luc Vercouillie, Luc, 846 l.
Kampioen (10 ritten): 1. David Callens, Romelu, 5060 l. - 2.
Francine Biebuyck, Jawadde, 4737 l. - 3. Gabriël Rogge, Kris,
4737 l.
Kleine Kampioen (60% over 10 beste ritten): Luc Vercouillie,
Mathias, 2871 l.
Prins (6 ritten in de VM): 1. Gabriël Rogge, Kris, 2570 l. - 2.
Léon Dierckens, Zorro, 2382 l. - 3. Francine Biebuyck, Jawadde, 2322 l.
Rode lantaarn: Luc Vercouillie.
Klassement geschonken door lokaalhouder Daniël (over 8 ritten): 1. Christian De Jaegher, 19 punten - 2. Léon Dierckens,
15 p. - 3. Diederik De Bel, 11 p. - 4. Francine Biebuyck, 8 p. - 5.
Jean-Pierre Callens, 8 p.
Proficiat aan al onze kampioenen! Alle anderen wensen volgend jaar meer suskewiets in de reke. Onze kampioenen zullen een passende hulde krijgen in oktober. Alle kampioenen
en leden worden persoonlijk verwittigd.

LICHTERVELDE, KM De Verenigde Vrienden

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
Koningin: Vogel Pruts, Monique Roelens, 1713 l. in 3 ritten - 1e
Kampioen: Ibou, Robin Haek, 5113 l. - 2e Kampioen: Jens,
Frieda Grymonprez, 5025 l.
1e gehuldigde: Dries, Johan Delameillieure, 4776 l. - 2e: Forlan, Johan Delameillieure, 4525 l. - 3e: Fury, Kurt Vinckier,
4489 l. - 4e: Arjan, Johan Delameillieure, 4415 l. - 5e: Marco,
Guillaume Beuselinck, 4362 l. - 6e: Henry, Johan Delameillieure, 4211 l. - 7e: Roony, Johan Delameillieure, 4063 l. - 8e:
Yapi Yapo, Jean-Pierre Baeckelandt, 3948 l. - 9e: Tempo,
Robin Haek, 3945 l. - 10e: Carlo, Luc Baert, 3866 l.
Kleine Kampioen: Wifi, John Lowyck, 2421 l. - 1e gehuldigde:
Waldo, Hugo Denoo, 2280 l. - 2e: Tom, Wim Verhaeghe, 1938
l. - 3e: Petit, Robin Haek, 1922 l. - 4e: Branco, Noël Vanwalleghem, 1564 l.
Jeugdkampioen: Wimmetje, Willem Naert, 1554 l.
Vrouwenkampioen: Wartje, Nancy Duyvejonck, 1685 l. - 1e
gehuldigde: Mantra, Helena Wydooghe, 823 l. - 2e gehuldigde: Piro, Godelieve Volckaert, 794 l.
Zaterdagkampioen: Jarza, Francky Hackx, 2338 l. - 1e gehuldigde: Aiko, Francky Hackx, 2333 l. - 2e: Benji, Gabriël Kindt,
2225 l. - 3e: Miro, Paul Huyhe, 2203 l. - 4e: Mido, Francky
Hackx, 1980 l.

OESELGEM, KM De Nieuwe Brugzangers

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
Koningschap: Vogel Hervé, Gerard Moerman, Olsene, 1529 l.
Kampioenschap: 1e Kampioen: Fabregas, Nicolas Verstaen,
Oeselgem, 1775 l. - 2e Kampioen: Merckx, Kristof Verstaen,
Oeselgem, 1717 l. - 3e Kampioen: Eddy, Edgard Taelman,
Oeselgem, 1570 l. - Kleine Kampioen: Gaby, Lucien Carton,
Oeselgem, 338 l.

SINT-ELOOIS-WINKEL, De Trage Zangers

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
Proficiat aan alle kampioenen van De Trage Zangers SintEloois-Winkel, tevens proficiat aan alle kampioenen van het
tweeverbond Moorsele - Sint-Eloois-Winkel.
Na nazicht en controle van alle uitslagen komen we tot volgende uitslag. Was de eerste plaats reeds een tijd gekend,
dan was de strijd voor de tweede, derde en vierde plaats des
te spannender. Drie familieleden vochten het onder elkaar uit.
Zondagvoormiddag: Koning: André Denorme, vogel Pol, 2902
l. over 4 zettingen - 1e Kampioen: Maurice Buyse, Jan, 1896 l.
- 2e Kampioen: Romain Buyse, Hurby, 1892 l. - 3e Kampioen:
Gery Lagae, Harry, 1817 l. - 4e Kampioen: Laurens Ramon,
Merkx, 1648 l.
Zaterdagvoormiddag: Kampioen: André Denorme, Bram,
2313 l. over 4 ritten.
Nogmaals proficiat aan alle kampioenen 2014!
Het bestuur

WINGENE, De Sint-Elooisvink

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
Koning: Vogel Nobil, Jacky Vandecaveye, 1261 l. in 3 ritten
- Kampioen algemeen: Tim, André Vandekerckhove, 4280 l.
in 8 r. - Kampioen vrouwen: Jan, Rita Denys, 2033 l. in 8 r. Kampioen 70%: Tote, Marc Vancauwenberghe, 2332 l. in 8 r.
Woensdagvoormiddaglaureaat: Marcella Jonckheere Woensdagavondlaureaat: Maurits Vanvynckt.

Aan vriendenkringers &
freelancers
Dringende oproep naar artikels!
Nu het speelseizoen achter de rug is,
zien we weer extra uit naar jullie bijdrage(n)
in de vorm van artikels, groot en klein.
Alvast dank voor jullie inspanning!!

Twee kinderartsen uit Zedelgem stichtten in 1996 een kindertehuis in India. Tijdens hun artsenstage daar waren ze onder de indruk van de armoede en het leed dat de kinderen er
wordt aangedaan.
Alles begon toen ze langs de straat elke dag twee kinderen
aan een paal gebonden zagen. Bleek dat de vader, een notoir
alcoholicus zoals er zovele zijn ginder, zijn zonen vastbond
met enkel water bij hen om hen daarna op het einde van de
week terug op te halen.
Veerle en Jan maakten kennis met Sundar, die later de verantwoordelijke van het kindertehuis werd. Samen met Sundar
wachtten ze de vader van de jongens op en vroegen hem of
zij verder voor hen mochten zorgen. De vader had hier niets
op tegen, integendeel zelfs…
Zo is het idee ontstaan voor het kindertehuis en zoveel jaren
later hebben ze reeds vele kinderen uit India uit de vicieuze
cirkel van armoede geholpen. Door de steun van vele pleegouders krijgen de kinderen kans om naar school te gaan en
later een mooi beroep uit te oefenen.
Sinds twee jaar steunen wij zelf een meisje van daar, Archana.
Omdat we hen echter meer willen helpen dan de jaarlijkse
storting hebben we al één en ander georganiseerd voor
Saranalaya, het kindertehuis. Het eerste jaar hebben we een
Indische avond gehouden. Een Indisch feestmaal, aangepast
aan westerse gewoontes, werd klaargemaakt en we konden
rekenen op een mooie opkomst, waaronder zelfs wat vinkenliefhebbers! Dit jaar organiseerden we een quiz waarop opnieuw heel wat mensen afkwamen.
Omdat mijn man en ik grote boekenlezers zijn en vaak de
tweedehandsbeurzen afzoeken naar boeken, kwamen we op
het idee om zelf eens een boekenverkoop te organiseren, ten
voordele van Saranalaya. We deden een oproep via Facebook
om zoveel mogelijk boeken te verzamelen. Intussen hebben
we er dozen vol...
Onze boekenverkoop, ‘Boek en Boef’, gaat door op zaterdag
en zondag 18 en 19 oktober, telkens van 10 tot 19 uur in Ten
Boomgaerde, Boomgaardstraat 4A te Lichtervelde. We zijn
ervan overtuigd dat er onder de vinkenliefhebbers ook lezers
zitten, we hebben heel wat boeken te koop, zowel romans,
strips, kinderboeken als informatieve boeken.
Alle boeken worden verkocht aan een zeer laag prijsje. En
wie zin heeft, kan zich tegoed doen aan een kop koffie, een
drankje of een lekker tussendoortje!
Wie meer info wil over het kindertehuis, kan terecht op:
www.cara-india.be. Mailen naar ons voor meer info mag ook:
jenka.watteny@icloud.com.
Jenka Watteny

Eens iets anders, doch
levensgevaarlijk voor
onze vogels
Glas nekt trekvogels en andere vogels
In de natuur sterven vogels zelden door ouderdom. In hun eerder korte leven worden ze voortdurend belaagd, zowel in hun
broedgebieden als op hun trektochten. Als die gevaren van
natuurlijke aard zijn, is dit te aanvaarden, doch velen sterven
door ongevallen veroorzaakt door de mens.
Vele vogels sterven na een botsing met het doorzichtige glas
her en der opgesteld in het straatbeeld, of met hoge gebouwen met glas. Vooral hoge, administratieve gebouwen in de
grootsteden zijn de oorzaak van botsingen. Dit is vooral het
geval bij de jaarlijkse voorjaars- en najaarstrek. En als het over
toevallige botsingen gaat, slaat het wegverkeer alle records,
zowel ’s nachts als overdag, en dit in alle jaargetijden.

Uw eigen woning kan al een valkuil zijn, minder spectaculair
maar even dodelijk. Wie heeft het niet al eens meegemaakt?
Een doffe slag op het raam en pardoes, de vogel ligt op de
grond, meestal met fatale gevolgen voor het arme beestje. Indien de vogel nog leeft en geen ander gevaar hem bedreigt
(kat, sperwer of ekster) is het raadzaam hem de tijd te geven
om te bekomen. Zijn ademhaling zal regelmatiger worden, hij
zal zijn kopje lichtjes bewegen, zijn oogjes openen en langzaam zal hij weer bij bewustzijn komen.
Soms is het verstandig de vogel in een kartonnen doosje te
leggen. Plaats de doos op een koele, rustige plaats tot de vogel weer teken van leven geeft. Dan kan je hem weer vrijlaten
zonder hem ter hand te nemen. En vooral, dwing een verongelukte vogel nooit om te drinken of te eten.
Aan de kust bijvoorbeeld, staan glazen windschermen, ieder
jaar opnieuw vielen daar slachtoffers. Dit probleem werd gedeeltelijk opgelost door op de glazen schermen stickers te
plakken met vogelsilhouetten.
Indien we, ieder voor zich, thuis dergelijke silhouetten of iets
anders op grote glasoppervlakten zouden aanbrengen, zou
dit veel vogelleed tenietdoen.
Een vijver plaatsen dicht bij een veranda is voor de ijsvogel
een levensgevaarlijke situatie. De natuurlijke omgeving speelt
ook een belangrijke rol en de dichtheid van de vogelpopulatie
in de buurt. Weerspiegelende of getinte ruiten zijn een stuk
gevaarlijker dan gewoon doorzichtig glas.
Preventietips: Aangezien we niks kunnen doen aan de vraag
om meer glas in woningen te plaatsen, kunnen we toch de
kans op botsingen beperken in onze eigen omgeving. Zo is
het te verkiezen om spiegelend glas te vervangen door doorzichtig of mat glas.
De meeste soorten vogels die gevoelig zijn aan dergelijke
botsingen, al dan niet met dodelijke afloop, zijn: sperwers,
merels, spechten, tortelduiven, houtsnippen, ijsvogels, huismussen, roodborstjes en onze vinken. In een periode van 10
jaar werden ongeveer 3000 vogels het slachtoffer, dit verdeeld
over 100 verschillende soorten.
Eens iets om over na te denken...
Thierry Van de Putte

1914-1918: Wereldoorlog I
Half september 1914
Omdat men de Duitsers hier nog
niet meteen verwachtende is,
worden de Belgische vlaggen terug aan de kerktorens opgehangen. Seffens stuikt er nog iemand
van de ladder met al dat heenen weergeloop naar boven. Ze
zeggen dat de Duitse Keizer in
Brussel geweest is! Er passeren
dagelijks nog treinen vanuit Duinkerke met paarden, kanonnen
en soldaten. Ondertussen zijn
er overal in de streek hónderden vluchtelingen geregistreerd.
Scholen, kloosters, bij de mensen thuis, ’t zit allemaal vol met
mannen, vrouwen en kinders.
De Duitsers kenden de streek op hun duimpje. Dit wordt o.a.
verteld door een getuige die verklaarde dat één van de soldaten hem aansprak in het Vlaams. Eén zou zelfs gezegd hebben, bij het afnemen van zijn helm: “Ken je me niet meer?”.
De man was zo verwonderd tussen één van de soldaten een
paardenverkoper te herkennen. Hij kwam jaarlijks naar Torhout om op de paardenmarkt dieren op te kopen die overgebracht werden naar Duitsland.
In onder andere Kampenhout, Buken en Rijmenam werd de
burgerbevolking opgesloten, huizen werden geplunderd en in
brand gestoken. Heel wat mensen die tijdens de Duitse furie
uit die drie dorpen vluchtten, zijn in Ettelgem en Oudenburg
terechtgekomen, omdat ze vanuit de al overvolle Westhoek
teruggestuurd werden. In Westkerke zijn een zestigtal vluchtelingen van de streek van Mechelen toegekomen. Zij verblijven
grotendeels in de jongensschool van Westkerke, die verlaten
is omdat de schoolmeester, meester Astaes, aan het begin
van de oorlog al dienst nam in het leger. Hun beschrijvingen
van de wreedheid van de Duitse overweldigers maken grote
indruk op de bevolking! Er komen nog overal vluchtelingen toe
vanuit het binnenland. In Zarren zijn het er een 50-tal en men
doet een omhaling voor beddengoed en voedsel. Is er iemand
die thuis nog wat liggen heeft?
In Oudenburg en Snaaskerke moeten alle bruggen over de
vaart van 21 uur ’s avonds tot 5 uur ’s morgens permanent
opengedraaid blijven. De burgerwacht moet er ook bij blijven.
Vandaar reed er naar ’t schijnt een auto geladen met een
vliegmachien door Zarren richting Esen. Er is opnieuw bangelijk kanongebulder te horen van in de richting van Kortrijk.
De wegen van Brugge naar Torhout en Kortrijk worden in Ruddervoorde gecontroleerd door de burgerwacht van Brussel, in
Waardamme door de gendarmen van Wingene en Hertsberge
en de Jagers te voet van Gent. Honderden oorlogsvrijwilligers
op oefening kwamen toe in Zedelgem en genoten er het beste
onthaal. Eén van hen verongelukte echter, wanneer hij zich
door een onvoorzichtigheid kwetste aan zijn eigen wapen! ’t
Was een jongen van 19 uit de Walen. De ongelukkigaard!
Bron: Het verhaal van W.O. I in Kortemark, Zedelgem, Torhout, Koekelare, Gistel, Oudenburg en Ichtegem.

Dirk Jonckheere
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Kampioenenhulde bij
KM De Lustige Zangers Ardooie

Kampioenviering bij
De Kon. Blauwe Koppen Izegem

Koning Roger Himpe, 1ste kampioen Frans Dufour, 2de kampioen André Dely, 3de kampioen André Demeyere, 4de kampioen Bernard Honoré, vrouwenkampioene Yvonne Dumolin, rode lantaarn Luc Van Bruaene,
1ste ledenkampioen Roger Himpe en 2de ledenkampioene Annie Vanderhaeghe.

Bij De Kon. Blauwe Koppen uit Izegem werden op 31 augustus de kampioenen gehuldigd in zaal
Sportief in Izegem. Koningin en keizerin werd Christine Kesteloot, eerste kampioen 80% Filip
Labeeuw, tweede kampioen 60% Annie Desloovere, derde kampioen 40% Wilfried Vanmarcke en
vrouwelijke kampioene Annemie Vandromme.

André Demeyere

Straffe verhalen…

1898 - 1906:

De bende Pollet
De bandieten onzer grensstreek
Vervolgverhaal uit ‘Het Wekelijks Nieuws’ - nr. 14
Vrouw Parret staarde het tweetal de ganse tijd fonkelend aan,
sprong toen woedend recht en zwoer dat het allemaal leugens
waren. Lapar van zijn kant probeerde hardnekkig de vrouw
buiten de zaak te praten.
Ook de diefstallen te Rumbeke en bij Cappelaere te Poperinge kwamen ter sprake en telkens werd Parret als aanbrengster van inlichtingen beschuldigd. Zij loochende, bekende wel
een blauwe kiel aan Pollet te hebben geleend, maar meende
dat die gebruikt zou worden om ermee te smokkelen. Ondervraagd waarom hij steeds een deel van de buit vroeg voor
vrouw Parret, zei Lapar dat hij dat inderdaad deed, maar dat
hij dat deel voor zichzelf hield, wel wetend dat Abel al schrokkerig genoeg was bij het verdelen van het gestolene.
Resultaat van dat alles was dat men meer en meer in de onschuld van Parret ging geloven. Lapar had zich alleszins een
beste advocaat getoond.
Lapar voor de rechter
Terwijl het onderzoek in Frankrijk verder liep, kwam in België
reeds Lapar voor zijn rechters. Een eigenaardig man eigenlijk
deze Camiel Guyard, die slechts na lang tegenspartelen en
als hij zag dat er geen uitweg meer was, diefstallen had bekend. Maar tegen geen enkele van zijn medeplichtigen legde
hij bezwarende getuigenissen af, tenzij dan tegen Abel Pollet,
die hij verweet de bende te hebben verraden.
Lapar was eigenlijk veel voorzichtiger geweest dan Pollet. Zo
had hij nooit gestolen goed in zijn woning bewaard; vele huiszoekingen brachten nooit iets aan het licht. Zeker is het dat hij
vele geheimen van de bende is blijven verzwijgen en dat vele
medeplichtigen, die hij alleen kende, aan de greep van het
gerecht zijn ontsnapt.
Lapar verscheen voor de rechtbank als iemand die zich verongelijkt gevoelt. De eerste zaak was deze van Violaines, waaraan hij niet had deelgenomen; Pollet had echter gezegd dat
hij in de buit had gedeeld. Lapar werd evenwel bij gebrek aan
bewijzen buiten de zaak gesteld.
Op 8 september werden te Ieper een reeks van acht diefstallen behandeld. Voor de diefstal bij Maerten te Merville kreeg
hij 2 jaar, voor deze ten nadele van de H. Familie te Poperinge,
drie maanden, voor deze bij mej. Destruynder te Moerbeke
één jaar. Het geval Derycke te Krombeke kostte hem niets,
want hij werd vrijgesproken. Voor de tweemaal herhaalde poging tot diefstal en moord te Pollinkhove, die hij grif had toegegeven, kreeg Lapar resp. drie maanden en vijf jaar. Tenslotte
kwamen er nog twee jaar en negen maanden bij voor diefstallen gepleegd te Langemark en twee te Ieper.
Op 26 september werd hij veroordeeld tot drie jaar voor de
diefstal Corteel te Watou, en tot evenveel voor de inbraak
bij de weduwe Leclercq te Hazebrouck. Eveneens drie jaar
volgden voor een diefstal te Poperinge en te Vieux-Berquin
bij Dedours.
Op 15 januari 1907 verscheen Lapar voor de rechtbank van
Kortrijk betreffende de poging tot diefstal bij weduwe Stragier
te Rumbeke. Hij bekende medeplichtigheid maar hield de onschuld van vrouw Parret staande. Ze werd vrijgesproken, hijzelf kreeg vier jaren gevang.
Enkele weken later werd hij te Ieper voor de diefstal Rousseau, te Mesen gepleegd samen met Vanbecelaere, veroordeeld tot tien maanden. Ze gingen in beroep, maar te Gent
werd hun straf verhoogd tot twee jaar.
Op 25 april 1907 kwam te Ieper de inbraak bij de gebr. Veys
te Vlamertinge voor de pinnen. Bij gebrek aan bewijzen werd
Lapar vrijgesproken. Op 23 juli kwam te Kortrijk de diefstal te

Laventie voor. Lapar bekende en kreeg vijf jaar. Verbeke kreeg
vier jaar en Monteyne werd vrijgesproken.
Volgens de voorschriften werden al de tegen Lapar uitgesproken straffen samengebracht tot één enkele straf van tien
jaar, met beroving van zijn burgerrechten gedurende vijf jaar.
Bij geen enkele diefstal vond men voldoende bewijzen tegen
vrouw Parret. Pollet beschuldigde haar, Lapar verdedigde
haar. Klaarheid is er nooit gekomen. In afwachting dat hij voor
het assisenhof zou verschijnen, begon Lapar zijn straf van tien
jaar reeds uit te zitten.

“Er was eens lang geleden…” is wel de meest gebruikte startzin aller tijden, en wereldwijd. Wat er dan volgt, is afwisselend
van sentimenteel tot de grootste horror, waar gebeurd of niet,
verleden of toekomst… Maar één zaak is zeker: het blijft klein
en groot raken en zet aan tot nadenken over de boodschap
die erin verscholen zit. Sprookjes en verhalen hebben alles
overleefd en mogen zeker nooit verdwijnen, want ze zijn een
niet te schatten erfenis. Wie anders beweert, moet eens teruggaan in zijn jonge jaren, ook hij werd geboeid door, bevreesd
of gelukkig van de vertelsels. Waar of niet, mogelijk of niet,
‘straffe verhalen’ is de moderne term! Zo’n waar gebeurd verhaal zal ik altijd meedragen en vertellen aan wie het wil horen:

Hoe het verder Lapar verging
Toen hij veroordeeld werd, was Camiel Guyard 37 jaar oud. In
de 25 jaren dwangarbeid die hij had opgelopen, waren de tien
jaren gevang opgeslorpt en zelfs zou hij tegen het einde van
de eerste wereldoorlog in vrijheid worden gesteld. Hij kreeg
Ronse als verplichte verblijfplaats aangewezen. Op 9 mei
1928, twintig jaar na zijn veroordeling, keerde hij naar Poperinge terug. Zijn huis, een armtierige woonwagen, bracht hij
mee. Hij was een vervallen man, de opsluiting had van hem
een sukkelaar gemaakt. De neiging van andermans goed te
leven, had hij laten varen en hij leefde van de liefdadigheid. In
juni 1931 werd de politiebewaking op hem opgeheven.
Lapar liet zijn woonwagen neerzetten dicht bij de Vleterbeek,
aan wat men te Poperinge ‘De Kom’ noemt. Het vehikel zakte nadien tegen een knotwilg weg, maar bleef zo toch overeind. De man deed niemand kwaad, maar werd toch met een
kwaad oog bekeken. Een zeldzame maal waagde hij zich tot
op de markt, waar hij zijn honger stilde met een zakje frites.
Daarop drentelde hij weer naar zijn wagen terug.
Omdat hij bijna uitsluitend van bedelen moest leven, werd hij
op 3 januari 1935 naar de kolonie van Merksplas verwezen.
Een jaar nadien begon hij tekenen van zinsverbijstering te
vertonen en werd naar het gesticht van Reckheim in Limburg
overgebracht, later, toen zijn toestand verergerde, naar dit van
Beernem, alwaar hij op 1 februari 1938 overleed.

Het moet halfweg de jaren 50 geweest zijn, in een klein dorpke
gelegen aan de grens met West-Vlaanderen. Zoals overal ter
wereld kwam ook daar op een vroege junidag de zon gratis op
en de 70-jarige vinkenier ‘Mon’ fietste, allee, reed juist snel genoeg om niet te vallen, naar het kerkhof, bij zijn Flavie die hem
vijf jaar geleden ontnomen was. Op zijn weg kruiste hij zoals
gewoonlijk de facteur die al half uitgedroogd was want er was
nog geen café open; de melkboer met paard, kar, melkkan
en kroes, waar hij zijn duim instak bij het overgieten, naar het
schijnt; de nonnekes die van de eerste mis kwamen en Mon
genen blik gunden, want ooit had hij onder de rok van moeder overste gekeken voor een ‘weddementschap’. Den hemel
heeft hij daar niet gezien en volgens haar volgelingen zal hij
daar nooit komen; moeder overste zelf was gecharmeerd door
de interesse… Allee, ’t was een dag zoals vele andere: zelfde
mensen, zelfde weg, zelfde tijd.
Aan het kerkhof gekomen parkeerde Mon, die het niet hoog
ophad met pastoors, zijnen velo vlak voor de buitendeur van
de sacristie. De pastoor, die al driemaal geopereerd was van
een breuk, twee liesbreuken en een andere, moest bij de kerk
iedere keer sleuren en trekken aan dat ijzeren gedrocht van
Mon om binnen of buiten te kunnen. U moet weten dat Monneke vele jaren geleden in de zomer ‘friscoman’ was en diene
witten bak stond nog altijd op de stoel boven het voorwiel. Mon
nam zijn raakske en handborstelke uit zijn laadruimte en begon zoals steeds te zigzaggen tussen de zerken. Hij bleef hier
en daar staan om te groeten en hield halt bij Flavies – en later
ook zijn – laatste rustplaats, laatste rij, onder de beuk. Net als
op automatische piloot begon hij het arduin af te vegen, te
raken rond de steen om te eindigen met de klak in de hand,
hoofd naar beneden en de ogen gesloten, drie weesgegroetjes en één onzevader. Dit soms onderbroken door de pastoor
die om Gods hulp riep om binnen of buiten zijn sacristie te
geraken. Dit was al weken, maanden en jaren zo, tot vandaag!
Bij het tweede weesgegroetje werd Mons aandacht getrokken door een gepiep. Eerst dacht hij dat de pastoor met iets
ergens tussen zat, maar plots zag hij iets bewegen op de grafzerk naast hem. Daar lag al een jaar Marie, de echtgenote van
Flor, zijnen besten maat en ook een fervent vinkenier. Mon
wreef eens in zijn ogen en zag dat het een vinkenjong was,
een kakkernest, zo klein. Zijn vingers kriebelden en een paar
seconden later zat ‘den kleinen’ in de klak van Mon. Wat nu?,
dacht hij. Het feit dat het klein mormel juist op het graf van
Marie zat, kon volgens hem toch geen toeval zijn. Het was
zeker een teken van boven, maakte hij zichzelf wijs. Marie was
terug, want hij geloofde in de re… allee, dat moeilijke woord:
re… revalidatie of zoiets!
Binnen de minuut zat hij op zijne ‘trapatonie’, blootshoofds
want klak en vink zaten in den ijsbak, richting de woonst van
weduwnaar Flor. Flor was sinds het overlijden van zijn Marie
niet meer de frivole zeventiger van vroeger. Hij speelde nog
amper met de vinken, het kweken van alles wat oren en poten
had stond op een laag pitje, zijn kinderen en kleinkinderen
bezoeken was ook toeval geworden. Allee, soms moest hij alleen nog zijn ogen toedoen en ge zou gedacht hebben “hé

(wordt vervolgd)

(zie vervolg blz. 6)

Naar het assisenhof
Maar het volledig zonderegister van Lapar was daarmee nog
niet opengelegd. Voor vier misdaden werd hij door de Kamer bij het Hof van Beroep te Gent naar het Assisenhof van
West-Vlaanderen verwezen. Dit zetelde op 1 juli 1907 onder
voorzitterschap van raadsheer de Bast, Ridder van Elewijck
was Openbaar Ministerie. Lapar werd verdedigd door Meester
Laheyne uit Ieper. Veel belangstelling was er niet, want het
ging enkel om roofovervallen, waarbij er geen moord was gepleegd.
Lapar die in het vooronderzoek al deze gevallen had bekend,
loochende nu met klem, en schoof alle schuld op Pollet,
steeds zeggend dat het Abel was die het gedaan had. Een
goed punt voor hem was de bekentenis van de onderzoeksrechter: “Hoewel er twee kopstukken waren, Abel en Lapar,
bleef Lapar steeds meester van zichzelf, hij zou nooit gedood
hebben, hij haatte geweld”.
Meester Laheyne probeerde zo goed als zo kwaad als het
ging Lapar te verdedigen en zei o.m. dat er door de Pollets
nooit zou zijn gemoord geworden, ware Lapar er altijd bij geweest. Lapar zelf bracht niets meer ter zijner verdediging in.
Op al de gestelde vragen werd er met “ja” geantwoord en het
hof veroordeelde de beschuldigde tot 25 jaar dwangarbeid. De
uitspraak leek niet eens indruk op de veroordeelde te maken.
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es duud”. Flor zat, zoals zo dikwijls, weer alleen op zijn bank
aan de gevel voor zich uit te staren naar niets, verzonken in
de herinneringen aan zijn vrouwlief. Aanvaarden was moeilijk
voor hem. Plots werd hij uit zijn dagdroom gewekt door nen
slag die door merg en been ging. Mon had zijnen draai gemist
en was met zijnen tank tegen den hekstijl gereden: voorwiel
paraplu, frigo van zijnen stoel en Mon een buil om u tegen te
zeggen. Flor had al een jaar niet meer gelachen, maar instinctief kwam een glimlach op zijn lippen, die alweer snel omsloeg
in verwondering toen Mon het vinkenjong uit zijn ferm bekakte
klak haalde en zijn verhaal deed over het gebeurde. Ze waren
er beiden zeker van dat het geen toeval was en zeker iets te
maken had met de re… Flor kende het woord ook niet direct
maar dacht dat het re… reparatie was. ‘De kleinen’ moest in
leven blijven. Flor raapte al zijn kennis samen, ging op zoek
naar miereneieren en insecten, hij maakte paté en voederde
‘den vondeling’ dag en nacht. Gans de gemeente sprak erover, zelfs de pastoor ging af en toe eens kijken naar de plek
waar de verschijning plaatsvond. Maar Flor was de grote winnaar van het gebeuren, hij leefde terug aan 200 per uur.
De winter was voorbij en ‘de kleinen’ was een flinke vinkenman geworden, handtam. Hij zat in een juweeltje van een vinkenkooi en hing boven het venster in de keuken, daar waar
vroeger Marie aan de tafel zat. Flors tater stond niet stil tegen
‘den kleinen’, die antwoordde met gefink en getjok, veel leven
ten huize Flor! Tot op een vroege morgen in maart, Flor lag in
zijnen twijfelaar nog wat wakker te worden toen hij plots een
vinkenliedje hoorde, dichtbij, en nog één en nog één… Voor
hem niets nieuws, zou je denken, maar het kon alleen ‘den
kleinen’ zijn. Hij sprong uit zijn bed, stampte zijnen nachtemmer omver en belandde in zijn sleppen in de keuken, en ja, het
was hem, eindelijk!!
Mon werd erbij gehaald en samen begonnen ze plannen te
maken: welke naam zou hij krijgen, welke plaats, wanneer
spelen, allee, een draaiboek voor 10 jaar. Samen gingen ze
naar het kerkhof om het nieuws te vertellen aan hun dierbaren, en de pastoor geraakte die dag niet uit zijn kerk want twee
velo’s waren wel te veel van het goede. Flor verzorgde ‘Marie’,

(vervolg van blz. 5)

dat was de naam van de vondeling geworden, met de grootste
zorg. Hij maakte hem klaar om het jaar daarop ten strijde te
trekken naar de zettingen. Als het de re… van Marie was, dan
was het succes verzekerd, want zij kon er ook wat van. Als ze
begon, was het gelijk een machinegeweer, retteketet, ketet,
ketet…
En zo geschiedde, Marie werd de jaren daarop een klassevogel in de streek en Flor genoot terug van het leven. Mon legde
nu twee kasseien in zijnen bak voor de pastoor, en het leven
was terug mooi…
Maar mooie liedjes duren niet lang. Een paar dagen na de
vierde verjaardag van Marie werd Flor ziek, last met de kanalisatie, pronostiektes of zoiets, zei Mon. Het ging van kwaad
naar erger en op een dag in mei liet hij Mon bij hem komen
op zijn ziekbed. Mon schrok zich een ongeluk bij het betreden
van de kamer: kandelaar, kruisbeeld, wijwater en een palmtakje, dat voorspelde niet veel goeds. Met een zwakke stem
vroeg Flor aan een wenende Mon om Marie na zijn dood bij
hem te nemen en er goed voor te zorgen. Mon beloofde het
op alles wat hem lief was. Twee dagen later was Flor herenigd
met zijn vrouwke en na een paar weken prijkte ook zijn naam
op de zerk.
Mon viel terug in zijn oude doen en bezocht iedere dag het
kerkhof met raakske, handborstel en kasseien. Eén groot probleem: Marie wilde niet meer zingen, geen lied kwam er nog
uit. Mon werd radeloos en pijnigde zijn dooreen geschudde
hersenen: wat deed hij verkeerd, wat moest hij doen? Hij
was zo radeloos dat hij om raad naar de pastoor trok. Deze
verschoot zich een vierde breuk maar had begrip en liet het
woord ‘vrijheid’ los. Mon sloeg het op in zijn denktank en plots
zag hij een mogelijke oplossing: Marie loslaten op het kerkhof
aan het graf, daar waar hij hem vond.
En op een vroege junimorgen reed hij met Marie naar het
kerkhof, zette zijne velo tegen de muur van het kerkhof – de
pastoor lag toch in de kliniek voor zijn vierde breuk – en liet
‘de kleinen’ van weleer na vier jaar los. Met de tranen in de
ogen zag hij hem verdwijnen in een oude beukenboom, maar
hij was voldaan! De volgende dag haastte hij zich naar de

Een dankwoord kost toch geen cent!
Wanneer ik dit artikel schrijf, is
het vinkenspeelseizoen 2014
reeds een paar weken achter de
rug. Voor velen onder ons en zeker voor de fervente zetters tijd
om een evaluatie te maken van
het voorbije speelseizoen. Na
een paar jaar inactiviteit als zetter wegens gehoorproblemen,
heb ik het op aandringen van een
paar goede vrienden tijdens het
voorbije speelseizoen terug aangedurfd om aan enkele zettingen
(zij het meestal voor kleine vogels) deel te nemen. Stilzwijgend
heb ik mijn ogen en oren de kost gegeven om het huidige
reilen en zeilen in verband met de vinkensport en het zetten in
het bijzonder wat nader onder de loep te nemen.
Ondanks ik geen pessimist of eeuwige zeurkous ben, kan ook
ik er niet omheen: de vinkensport heeft het in het algemeen
op heden niet gemakkelijk. Het aantal leden daalt jaar na jaar
door allerlei omstandigheden, met als voornaamste oorzaak
de vergrijzing en het gebrek aan opvolging. De vooruitzichten
voor de toekomst zijn allesbehalve hoopgevend. Zoals boven
aangehaald, speelt de vergrijzing hierin een belangrijke rol. Dit
is een verschijnsel dat zich niet enkel bij de vinkensport, maar
tevens in diverse andere sporttakken manifesteert, en daar
valt helemaal niets aan te doen. Op enkele uitzonderingen na
zijn de jongeren weinig of niet geïnteresseerd in onze hobby.
Internet, Facebook, Twitter, computer, laptop, tablet, enz. heeft
hen maatschappelijk in een andere richting gestuurd.
Wij zullen voor de toekomst blijvend moeten verder doen met
de beschikbare middelen die ons nog resten. Opnieuw hoor ik
geruchten van maatschappijen die er na dit jaar de brui aan
geven en ophouden te bestaan. In de meeste gevallen is niet
het gebrek aan leden de grootste oorzaak, maar eerder het
gebrek aan voldoende bestuursleden. Steeds minder personen worden bereid gevonden om de taak van bestuurslid op
zich te nemen, want in onze kritische maatschappij is dit helemaal geen lachertje. Bestuursleden moeten zoeken naar een
geschikt lokaal, de financiële kastoestand aanvullen door het
zoeken naar sponsors of het organiseren van een steunactie, een kaarting, een pannenkoekenverkoop, enz. Zij moeten
ledenvergaderingen organiseren en tal van administratieve
taken vervullen. Ze moeten zettingen inrichten, instaan voor
de inschrijving, de uitslag en prijsdeling opmaken, en dit in de
meeste gevallen ieder weekend met tussendoor nog enkele
weekdagzettingen, drie tot vier maanden aan een stuk. De
taken van een bestuurslid zijn veelzijdig en niet te onderschatten, bovendien worden deze taken uitgevoerd op vrijwillige en
onbezoldigde basis.
De mensen zijn mondiger en vooral kritischer geworden. Loopt
er al eens iets fout, dan maakt men al vlug van een scheet
een donderslag. Solidariteit, vriendschap, verdraagzaamheid,
geduld beoefenen en tevreden zijn, zijn in deze hedendaagse
tijd een aartsmoeilijke opgave geworden.
Op een van de zettingen waaraan ik deze zomer heb deelgenomen, werden tal van gratisprijzen op de regel verloot. Een
persoon naast mij kreeg een bloemkool als gratisprijs. Haast
minachtend bekeek hij zijn prijs en ik hoorde hem zeggen:
“Die bloemkool is verwelkt, ik moet die niet, maar mijn kiekens

kunnen het opeten”. Zijn collega naast hem deed er nog een
schepje bovenop en zei: “Verleden week kreeg ik een brood
dat zeker drie dagen oud was, wij hebben het in de vuilnisbak gesmeten”. Dergelijke uitlatingen zijn uiterst frustrerend
voor de betrokken bestuursleden die zich de naald uit het lijf
werken om de zetters tevreden te stellen. Enfin, stank voor
dank is in vele gevallen nu eenmaal ’s werelds loon. Toevallig
kreeg ik op bewuste zetting ook een bloemkool als gratisprijs.
Inderdaad, de bladeren die er nog rond hingen, waren wat
verwelkt maar de kool zelf was in prima staat. Mijn vrouw heeft
die klaargemaakt en wij hebben er met smaak van gegeten.
Soms vraag ik mij af of het geven van al die gratisprijzen een
zegen is voor de hobby. Men gaat toch niet gaan zetten voor
een gratisprijs, of heb ik het mis?
Zoals bij vele hobby’s het geval is, gaat ook de vinkensport
er ieder jaar op achteruit, daar kan geen zinnig mens naast
kijken. Pasklare oplossingen om die tendens te wijzigen, zijn
er helaas niet, wij moeten ermee leren leven. Anderzijds meen
ik dat met een minimale inzet van ons allen, wij deze achteruitgang enigszins kunnen afremmen. Onbewogen van op de
zijlijn toekijken hoe een handvol voorvechters steeds maar de
kastanjes uit het vuur halen, is de teloorgang van onze in crisis verkerende hobby bespoedigen. Als gewone leden moeten
wij eveneens de belangen van onze hobby en van onze eigen
maatschappij in het bijzonder, helpen verdedigen.
Het is evident dat niet ieder zich geroepen voelt, en dit door
allerlei omstandigheden, om toe te treden tot het bestuur.
Maar als gewone leden kunnen wij eveneens ons steentje bijdragen door zoveel mogelijk deel te nemen aan door onze
maatschappij geplande activiteiten zoals vergaderingen, clubfeest, zettingen, steunacties, enz. Wij mogen ons niet afzijdig
houden wanneer onze maatschappij nood heeft aan materiële
of financiële steun. Een lotje kopen op een steunactie kost
nu toch geen stukken van mensen. Een oud bekend spreekwoord zegt “Geen zaad in het laatje is miserie in het straatje”
en dat is in een vinkenmaatschappij niet anders.
Nu het speelseizoen voorbij is, komen het clubfeest, vergaderingen of andere activiteiten eraan. Opnieuw zullen de bestuursleden en vaste medewerkers zich uitsloven om ons als
gewone leden van dienst te zijn. Aan ons de plicht om hen
zoveel mogelijk te steunen door onze deelname aan de door
hen geplande activiteiten. Onze aanwezigheid betekent voor
hen het figuurlijke ‘hart onder de riem steken’. Dit zal hen sterken in hun vele werk en opoffering en ertoe bijdragen dat zij
er niet moedeloos de brui aan geven. Alvast geef ik via deze
weg mijn oprecht dankwoord aan allen die zich onbaatzuchtig
inzetten voor onze hobby.
Vrienden vinkeniers, volg mijn voorbeeld, bedank in de eerste plaats de bestuursleden en medewerkers van uw eigen
maatschappij. Dit kan uw kleine bijdrage betekenen in de strijd
tegen de teloorgang van onze hobby. Aarzel niet en doe dit,
want een gemeend en oprecht dankwoord kost toch geen
cent!!
Walter Vandevoorde

Drie kanten
Geloof niet alles wat je hoort. Er zijn altijd drie kanten aan een
verhaal: de uwe, de hunne en de waarheid.
ingestuurd door Philippe Dewaele

losplaats met raakje, borstelke en een zakje zaad, want belofte maakt schuld, hij moest voor Marie blijven zorgen. En
wonder boven wonder zat ‘de kleinen’ terug te zingen in de
oude beuk.
Iedere dag opnieuw herhaalde zich hetzelfde, Mon, Marie…
en de nakomelingen bleven de oude beuk bevolken en iedere
zomer was er vinkenzang te horen op het kerkhof. Ook nog
toen Mons naam op de zerk te lezen was. De pastoor veegde,
raakte en smeet zaad onder de beuk en hoopte dat Mon niet
zou gereïncarneerd worden, ja, dat was het woord.
De graven zijn er nog, net als de beuk en zijn bewoners. De
pastoor is oud, stokoud, maar hij vertelt nog regelmatig het
straffe verhaal van de verschijning op zijn kerkhof en de velo…
Allee, ‘k moet nu weg, naar ’t kerkhof, ’k heb een mussenij…
gelegd, neenee, niet waar, grapje. ’k Ga wat zonnepitten smijten voor… en mijnen velo voor de deur gaan zetten, want zo
eindigen vertellingen: “ze deden het nog lang en veel”.
Lucien van Gent

’t Is te zien hoe je het
bekijkt...
Dokter Daniël, werkzaam bij ‘Artsen zonder grenzen’, is op
tournee in de Congo, in de brousse.
Zijn laatste hutbezoek bij de familie Moiese Voeboe Lumumba
is ten einde en papa Moiese vergezelt de dokter naar buiten.
“Dokter”, zegt hij, “ik hoor overal spreken over ‘Viagra pil’,
maar wat is dat eigenlijk?”
“Wel”, zegt de dokter, “dat is een pil waarmee je 8 keer daags
kan presteren”.
“Oh ja, oh ja”, zegt Moiese. Hij twijfelt een beetje en zegt dan:
“Dus, als ik het goed begrijp, is het een kalmeermiddel!?”
ingestuurd door F. Debraeve

Vergaderingen - huldigingen
OTEGEM, De Straatzangers

Op zondag 28 september 2014 is er om 9.30 u. bestuursvergadering waartoe jullie vriendelijke worden uitgenodigd, in
ons lokaal Belvere.
Dagorde:
- Jaarlijks kasverslag. - Verkochte loten steunactie. - De zangvoordracht van november. - Het souper in november. - Varia
en elk zijn zeg.
We hopen jullie te mogen verwelkomen op deze vergadering!
Zelfde dag, zelfde plaats, is er om 10 u. de ledenvergadering,
waartoe alle leden worden uitgenodigd.
Dagorde:
- Opgeven aantal gekweekte vogels 2014. - Aanvraag kweekringen 2015. - Varia.
Bij afwezigheid gelieve een bestuurslid op de hoogte te brengen van onze agendapunten.

MENEN, KM De Vrije Vinkeniers

Op zondag 28 september 2014 is er om 9.30 u. een ledenvergadering in ons lokaal De Nieuwe Zwaan, Ieperstraat 16,
Menen.
Dagorde:
- 1ste ringbestelling 2015. - Bespreking kaarting. - Bespreken
seizoen 2014. - Inschrijving kampioenviering van oktober, programma: om 11.30 u. aanvang receptie tot circa 12.30 u. Bij de
receptie wordt een aperitief gratis aangeboden door de club.
Indien iets anders gewenst, wordt dit door de liefhebber zelf
betaald. Op het menu: barbecue met verscheidene stukken
vlees en groenten; koffie met gebak. Prijs: 25 EUR per persoon (kinderen -12 jaar: 12 EUR).

LIEDEKERKE, KM De Verenigde Vinkeniers

Op zondag 28 september 2014 is er om 9.30 u. een algemene
vergadering in ons lokaal Terminus, Schelfhoutstraat 251 te
Liedekerke.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Nabespreking huldiging.
- Kastoestand koninklijke maatschappij. - Verkiezing bestuur +
lokaal. - Binnenbrengen aanvraag kweekringen 2015. - Ieder
zijn zegje.
Het bestuur rekent ten stelligste op uw aanwezigheid.

LENDELEDE, KM De Verenigde Liefhebbers

Op zondag 28 september 2014 is er om 9 u. bestuurs- en om
10 u. ledenvergadering.
Dagorde:
- Regeling van en inschrijving voor het kampioenenfeest van
november. - Regeling ruilbeurs van november. - Aanvraag
kweekringen 2015. - Uitdelen formulieren ‘aanvraag bondslidkaarten’ 2015. - Allerlei.
Beste bestuursleden en leden, we verwachten u allen op deze
belangrijke vergadering.

MERENDREE, De Vrije Vinkeniers

Op zaterdag 27 september 2014 is er om 19 u. vergadering
voor leden en nieuwe leden in ons lokaal Het Verdronken
Eiland te Merendree (net naast de kerk).
Dagorde:
- Inschrijving bestaande en nieuwe leden. - Inschrijving souper (oktober). - Bespreking voorbije seizoen. - Bestelling
kweekringen 2015. - Bespreking komend seizoen. - Allerlei.
We hopen zoveel mogelijk mensen te mogen verwelkomen!
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PITTEM, KM Niet Rijk Maar Recht

EVERGEM, De Straatzangers

Op zondag 28 september 2014 is er om 10 u. onze algemene
vergadering in ons lokaal, cafetaria de Sporthal, Egemstraat
te Pittem.
Dagorde:
1. Verwelkoming door de voorzitter. - 2. Evaluatie speelseizoen
2014. - 3. Mogelijkheid tot inschrijven voor de kampioenenhulde. - 4. Varia.
Vrienden vinkeniers, wees allen op post.

Uitslag steunactie Kruiskenskermis 2014
17283 10386 16299 19385 25281 16551 18071 17053
27353 16379 10571 18376 24868 20976 24998 25453
19815 15311 17707 12779 14408 26175 22332 20159
Prijzen af te halen in lokaal ’t Kruisken, bij dhr. Georges (op
dinsdag en donderdag gesloten).
Bedankt voor de steun!

GEWEST RONSE

Uitslag gratis steunactie 2014
1. 262
2. 1218
3. 1376
4. 198
5. 1510
6. 418
7. 107
8. 519
9. 171
10. 274
11. 1295
12. 1007
13. 1568
14. 288
15. 1707
16. 1224
17. 1565
18. 1505
19. 904
20. 157
21. 267
22. 380
23. 928
24. 1373
25. 416
26. 1684
27.
70
28.
20
29. 1430
30. 682
31. 1422
32. 1228
33. 1106
34. 936
35. 381
36. 671
37. 458
38. 1661
39. 352
40. 1175
41. 803
42. 188
43. 561
44. 282
45. 1094
46. 1603
47. 1205
48. 727
49. 1037
50. 1363
51. 999
52. 145
53. 468
54. 770
55. 1671
56. 546
57. 211
58. 848
59. 1230
60. 1678
Reservenummers:
1. 792
2. 120
3. 711
Prijzen af te halen vóór 1 november 2014 in de Waterhoek,
Outrijvestraat 27, Heestert (open van dinsdag tot vrijdag vanaf
15 u., zaterdag en zondag vanaf 10 u. - jaarlijks verlof van 15
tot 29 september).
De maatschappij dankt u voor uw steun!

Op zondag 28 september 2014 is er om 9 uur stipt de eerste gewestvergadering na het afgelopen speelseizoen, bij De
Blauwbekken, Leuzesesteenweg 128.
Dagorde:
- Verslag Algemene Raad. - Uitreiken drukwerken met financiële regeling. - Afgeven bestellijsten kweekringen
2015. - Afgelopen speelseizoen. - Regeling gezette vogels.
- Binnenbrengen inschrijvingsstrookjes voor het gewestfeest
in oktober. - Vastleggen datum volgende gewestvergadering.
- Allerlei.
Wij hopen dat alle leden van het gewestbestuur stipt op deze
vergadering zullen aanwezig zijn.

BEVEREN-LEIE, KM De Vlaamse Leiezangers

Op zondag 28 september 2014 om 16 uur huldigen we onze
koning en kampioenen in feestzaal de Kernelle, Kerkdreef 23
te Beveren-Leie. Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd tot dit
feest, de inkom is gratis.
Diegenen die ingeschreven zijn voor het diner worden om 12
uur verwacht in de Kernelle.
We rekenen op de aanwezigheid van veel vrienden vinkeniers
van de omliggende maatschappijen als eerbetoon aan onze
vrienden gehuldigden van deze avond.

GEWEST MOESKROEN

Op zaterdag 27 september 2014 om 18 uur vindt de gewestviering plaats in lokaal De Platse in Rollegem.
Zoals telkenjare komen, naast de zeven gelauwerden, al diegenen die de twee gewestzettingen meegespeeld hebben in
aanmerking voor een prijs.
Hopelijk kunnen wij dit jaar meerdere liefhebbers die geen
prijs gespeeld hebben begroeten op deze huldiging!

GEWEST VICHTE

Op zaterdag 27 september 2014 gaat onze traditionele gewesthulde door in zaal de Speldoorn te Anzegem. Om 18 u.
wordt er samengekomen in onze zaal.
Omstreeks 19 u. wordt er overgegaan tot de huldiging van
de verschillende laureaten van het voorbije seizoen en omstreeks 20 u. gaan we aan tafel om te genieten van de heerlijke beenhesp met alle toebehoren.
We hopen dan ook zo vlug mogelijk vele inschrijvingen te mogen noteren.
Daarna is er nog een gezellig samenzijn om nog eens na te
kaarten over het voorbije seizoen en de verwachtingen naar
voor te brengen over wat nog komen kan.
Aan allen tot 27 september om 18 u.!

GELUWE, KM Jong Maar Moedig

Beste leden, vrienden vinkeniers en sympathisanten, op zaterdag 4 oktober 2014 viert onze maatschappij haar koning
en kampioenen. Dit feest vindt plaats in het lokaal Berkenhof,
Kloosterstraat 9 te Geluwe.
Om 18 uur stipt kunt u genieten van een lekker feestmaal.
Op het menu: aperitief aangeboden door onze lokaalhouders
Patrick en Marleen; kippencrèmesoep; Ardeens gebraad in
lichte mosterdsaus met groenten en kroketten; koffie en gebak; 1 consumptie.
Dit alles kunnen we jullie aanbieden voor de prijs van 22 EUR.
Voor kinderen jonger dan 12 jaar betaalt men 11 EUR.
Vrienden, wij verheugen ons op jullie aanwezigheid.
De huldiging van koning en kampioenen start om 18.30 u.!
De inschrijvingen kunnen gebeuren bij Jozef Dorme, Franky
Focke of in lokaal Berkenhof, vóór 28 september 2014.
Jozef Dorme: 056/51 03 25 - Berkenhof: 0494/79 51 35
Franky Focke: 0473/42 80 14.

GEWEST ZONNEBEKE

Hierbij nodigt het gewestbestuur alle vinkenier(ster)s en sympathisanten uit op het gewestfeest dat doorgaat op zaterdag 4
oktober 2014 om 18 u., in zaal Levet Scone, Ieperstraat 26 te
Moorslede. Dit jaar wordt het feest ingericht en aangeboden
door de maatschappij De Sint-Godelievevink Moorslede.
Op het menu: - aperitief en versnaperingen; - halve kip aan
’t spit met groentjes en frietjes (+ 2 consumpties); - koffie en
taart.
Hierna volgt een gezellig samenzijn.
Iedereen is van harte welkom voor een democratische prijs
van 15 EUR per persoon, voor kinderen onder 12 jaar betaalt
men 7,50 EUR.
Gelieve te verwittigen tegen vrijdag 26 september 2014 bij onderstaande verantwoordelijken.
Iedere kampioen moet aanwezig zijn voor het uitreiken van
hun prijs (uitgezonderd geldige reden).
Houd deze datum vrij, wij rekenen alvast op jullie talrijke opkomst (alles voor de vinkensport)!
Verantwoordelijken: gewestleider: Henri Pattijn, Karabinierstraat 37, Passendale, 0478/75 30 39 - KM De Staalbekken:
Henri Cnockaert, Briekestraat 11, Zonnebeke, 051/77 84 60 KM De Grensvink: Roger Meseure, Spilstraat 45, Zonnebeke,
057/46 73 50 - Den Blauwen Bogaard: Jules Eeckhout,
Oudekortrijkstraat 72, Beselare, 057/46 69 26 - KM De
Blauwbekken: Marcel Reynaert, Menenstraat 68, Geluveld,
057/46 68 73 - De Sint-Godelievevink: Eric Goubeir, Gentstraat
112, Moorslede, 051/77 05 63.
De gewestsecretaris

Gildeleven
MENEN, KM De Vrije Vinkeniers

De mensen die kaarten gekocht hebben voor onze Hakkaarting en door omstandigheden niet konden aanwezig zijn,
mogen de bokalen waar ze recht op hebben afhalen tot 12
oktober 2014, in ons lokaal De Witte Zwaan, Ieperstraat 16,
Menen.

HEESTERT, De Kon. Morgenzang

BRAKEL, De Zwalmzangers

Uitslag steunactie van 14 september 2014
Eerste prijs: 1770 - reservenummer: 0547
Tweede prijs: 1923 - reservenummer: 3433
Derde prijs: 0094 - reservenummer: 0678
4. 2382
5. 2107
6. 1240
7. 0894
8. 0265
9. 1248
10. 2609
11. 2872
12. 0355
13. 1146
14. 0061
15. 1513
16. 2920
17. 0736
18. 0463
19. 2506
20. 0794
21. 2058
22. 1277
23. 2389
24. 0142
25. 0464
26. 0776
27. 0954
28. 2605
29. 3724
30. 3199
31. 2683
32. 0228
33. 2354
34. 2440
35. 3570
36. 0392
37. 3964
38. 2013
39. 3407
40. 0181
Prijzen af te halen tot 31 oktober 2014 in lokaal Don Paco,
Stationsstraat 77 te Brakel; reservenummers af te halen vanaf
1 november tot 15 november 2014 (lokaal iedere dag open
vanaf 17 u.; gesloten op donderdag).

GEWEST GISTEL

Verslag gewestvergadering van 12/09/2014
Op vrijdagavond 12 september was er een gewestvergadering
die doorging om 19.30 u. bij KM Recht en Eerlijk Eernegem.
De gewestschrijver was door een misverstand een kwartier te
laat op de afspraak, waarna bij aankomst allen op post waren.
De gewestleider heette ons welkom op deze vergadering.
Het verslag van de vorige vergadering van 22/08/2014 werd
overlezen en goedgekeurd.
Als eerste punt op de vergadering kwam de melding dat de
gewestleider Marc Maene zijn ontslag had ingediend op 25
augustus via een schrijven naar A.Vi.Bo. en alle gewestafgevaardigden van het gewest. Hij deelde mee dat de taken
tot 1 december voor hem zijn, nadien zal dit voor de nieuwe
gewestleider zijn. Daardoor is er een oproep dat als er kandidaten zijn voor de invulling van de taak als gewestleider, deze
zich zo spoedig mogelijk kenbaar zouden maken bij de gewestleider.
Daarna was het tijd voor de voorinschrijving voor het gewestfeest. De maatschappijen deelden mee hoeveel personen ingeschreven waren met de betaling ervan. Na de rondvraag bij
alle maatschappijen komen we momenteel uit op 68 inschrijvingen, dit zou nog kunnen oplopen daar je nog kan inschrijven tot begin oktober.
Het volgende punt op de agenda was het betalen van de gezette vogels van dit jaar. Iedere maatschappij deelde mee
hoeveel vogels ze in de reke gehad hadden met de betaling
ervan. Dit jaar werden in het gewest 5588 vogels in de reke
gezet, dit is een terugval van ongeveer 450 vogels t.o.v. vorig
jaar.
Ook het binnenbrengen van de bondslidkaarten met 10 keer
boven de 300 liedjes van de zondag voor de Ronde, gebeurde
per maatschappij. In totaal werden er 23 kaarten binnengebracht, wat toch heel wat minder is dan vorig jaar, nl. 22 minder. Ook moest het aantal bondslidkaarten voor het speelseizoen 2015 doorgegeven worden. Na rondvraag bij alle maatschappijen bleken er 815 bondslidkaarten besteld.
Hierna gebeurde het bestellen van de rode registers, bij rondvraag bleken er 23 registers besteld.
Het opgeven van de gekweekte jongen in 2014 moest ook
gebeuren, alsook konden de bestellingen van de kweekringen
voor 2015 al doorgegeven worden. Sommige maatschappijen
konden dit al doorgeven, maar wel is het zo dat men kan bestellen voor de eerste bestelronde tot 15 oktober bij de gewestleider, samen met de betaling ervan.
Het laatste punt was het vastleggen van plaats en datum voor
de volgende vergadering.
Na dit alles bedankte de gewestleider ons voor de aandacht
en wenste hij ons allen een goede thuiskomst toe. Hierna vertrok hij direct zodat de afgevaardigden de toekomst van het
gewest konden bespreken.
Gewestschrijver, N. Eeckeloo

GEWEST GENT

Verslag gewestvergadering van zondag 7 september ’14
De eerste vergadering van ’t naseizoen ging bij de verre buren
uit Eksaarde van start. Na het openingswoord van de voorzitter werd ter ere van de overledenen de traditionele minuut
stilte in acht genomen.
Daaropvolgend werd de aanwezigheid opgenomen. Verontschuldigd waren de afgevaardigden uit De Pinte en Sint-DenijsWestrem, alle andere maatschappijen waren vertegenwoordigd.
De huidige kastoestand werd met een woordje uitleg over de
inkomsten en uitgaven meegedeeld.
De kweekresultaten en bondslidkaarten dienen, na geverifieerd te zijn, door de voorzitter op de vergadering van de
Algemene Raad van 21 september te Roeselare binnengebracht te worden.
Er volgde een round-up van het speelseizoen, waar de algemene tendens van het dalende aantal deelnemers als eerste
werd aangesneden, en waar misschien een betere coördi-

natie aan de orde van de dag is. Dan besprak men de matig geslaagde kweek. Er was ook een teleurstellend aantal
deelnemers op de gewestzetting, op het Kampioenschap van
Oost-Vlaanderen en het Kampioenschap van België. Is het
overaanbod van zettingen hier de boosdoener? Of is de laksheid voor het gigantische werk van inrichters en bestuursleden aan de orde van de dag?
Het kostenplaatje voor de gewestzetting werd daaropvolgend
te berde gebracht, met als meevaller de natura geschonken
door wijlen dhr. Walter Alluin.
Het heikele punt van de keuringen wordt, door te weinig maatschappijen in sommige maatschappijen, best op de Algemene
Raad aangekaart.
Nogmaals was er een oproep naar de maatschappijen toe om
het Admin-programma te gebruiken met al zijn voordelen voor
de afgevaardigden.
Zo kwamen we aan het punt varia: Marc van De Kasteelvink
vroeg wat er moest gebeuren met een gekweekte vogel die
zijn ring verloren heeft? De nodige stappen werden in het verleden al door de voorzitter aangehaald.
De plaats en datum voor de volgende vergadering zullen door
de voorzitter worden meegedeeld, wegens de onbeschikbaarheid van de locatie in Melle.
Met “bedankt voor de aandacht” en een “goede thuiskomst”
beëindigde de voorzitter deze vergadering.
De gewestschrijver

GEWEST DENDERLEEUW

Verslag gewestvergadering van zondag 14 september
Deze vergadering ging door in lokaal Terminus te Liedekerke.
De vergadering was voor mij anders dan gewoonlijk, daar mijn
vaste reisgezel Franky niet kon aanwezig zijn op de vergadering. Bijgevolg diende ik, als voorzitter, zelf hiernavolgend
verslag te schrijven.
Alle maatschappijafgevaardigden waren goed op tijd op de
afspraak; voor De Meivink was voorzitter Eric als vervanger
aanwezig.
Na iedereen welkom te hebben geheten, werd overgegaan
tot de orde van de dag. Eerst stelde ik de vraag of iedereen
akkoord was met het bestelde aantal bondslidkaarten 2015,
kwestie van geen misverstand achteraf! Vervolgens mocht ik
een mail voorlezen, ontvangen van Josiane De Roock van De
Bareelvink, waarin vermeld stond dat op 31 augustus de herverkiezing van het bestuur alsook het lokaal werd gehouden.
Het was ook voorzitster Josiane die mij bevestigde kandidaat
te zijn voor de inrichting van het Provinciaal Kampioenschap
Brabant 2015.
Op de vraag hoeveel vogels er gezet zijn binnen het gewest,
kon positief geantwoord worden, daar er dit jaar 2984 vogels
aanwezig waren, een lichte stijging dus. Gezien de gewestkas financieel afhankelijk is van het aantal gezette vogels, wat
de aanwezigen deze dag dan ook betaald hebben, is de ontvangst dit jaar licht gestegen. Het aantal ingerichte zettingen
per maatschappij: De Meerse Vinkeniers 17; De Bareelvink
20, KM De Verenigde Vinkeniers 30 en De Meivink 39 zettingen.
Nogmaals heb ik geprobeerd het nut van A.Vi.Bo.-admin te
doen inzien, daar er op vandaag maar weinig gebruik gemaakt wordt van deze tool binnen het gewest.
Bondslidkaarten met 10 ritten van minimum 300 liedjes werden meegegeven, zijnde 11 stuks, alsook de samenvatting
kweek 2014.
Iedereen was het er mee eens dat voor volgend jaar de kalenders beter op elkaar moeten afgestemd worden. Dus zullen op de volgende vergaderingen de voorlopige kalenders
vergeleken worden.
Er zouden op vandaag nog twee onbetaalde abonnementen
op het A.Vi.Bo.-blad zijn, die bijgevolg zullen vermeerderd
worden met 10 EUR, zijnde administratieve kosten.
De vraag werd gesteld of de inleg volgend jaar niet op 2 EUR
kan gebracht worden?? Dit dient besproken te worden met het
maatschappijbestuur.
Op de volgende vergadering gebeurt de betaling van het
A.Vi.Bo.-drukwerk, alsook dient dan de eerste aanvraag ringen 2015 binnengebracht. Mag ik vragen de laatste versie van
drukwerk hiervoor te gebruiken!?
Ik wenste tenslotte iedereen nog een fijne zondag en dankte
hen voor hun inbreng.
Wat voor mij wat negatief was begonnen, is nu ruimschoots
goedgemaakt, want zonder Franky haal ik thuis een dikke 10
op 10.
Gewestleider, D. Muylaert

GEWEST VEURNE

Verslag gewestvergadering van 31 augustus 2014
Deze vergadering ging door te Hoogstade.
Om 10 uur opende de gewestleider de vergadering, hij heette
alle maatschappijafgevaardigden van harte welkom.
De gewestkas werd nagezien en goedgekeurd.
De paspoorten van de afgevaardigden en zangkeurders werden afgegeven. Deze van de afgevaardigde van Veurne was
nog tekort. De formulieren gecontroleerde kweek 2014 werden ook overhandigd.
Het aantal bondslidkaarten voor 2015 werden besteld. De
goed ingevulde bondslidkaarten van 10 ritten met minimum
300 liedjes werden afgegeven.
De aanvragen van kweekringen moeten binnen zijn vóór 15
oktober. De Lustige Zangers Steenkerke zijn daarmee reeds
in orde.
De onkosten van het gewestbestuur en de jaarlijkse onkosten
van de gewestleider werden vereffend.
Punt allerlei: Op iedere zetting hebben de drie gildes hetzelfde
probleem bij de inschrijving. Vele spelers zijn niet tevreden met
het getrokken nummer (te veel vooraan, te veel achteraan,…).
Bijgevolg werd het volgende beslist: Elk spelend lid trekt zelf
zijn nummer. Dit kan dan niet meer omgeruild worden. Enkel
indien de vogels van eenzelfde eigenaar of mede-inwonenden
naast mekaar uitgeloot worden, kan er sprake zijn van omruiling.
Tot slot werd de datum vastgelegd voor de volgende gewestvergadering.
Gewestsecretaresse, J. Dennequin

GEWEST VICHTE

Verslag gewestvergadering van zondag 7 september ’14
Onze eerste gewestvergadering na het voorbije speelseizoen
ging dit jaar door te Deerlijk in lokaal Lindenhof. We mochten rekenen op een tamelijk goede opkomst, waarvoor onze
dank. Er werden dan ook enkele tamelijk belangrijke punten
afgehandeld.
(zie vervolg blz. 8)
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Gildeleven

(vervolg van blz. 7)

Na het welkomstwoord door de gewestleider werd overgegaan tot het betalen van het ledengeld, wat door iedere maatschappij perfect werd uitgevoerd.
Dan kwam het verslag van onze vriend Chris Rohaert aan de
beurt, dat werd voorgelezen door de gewestleider. Met genoegen konden we vaststellen dat het gewestkampioenschap
opnieuw zeer goed is verlopen, zoals dit de laatste jaren het
geval is geweest, en dat de opkomst van de spelende leden
ook ongeveer hetzelfde is geweest.
Dan werden de goed ingevulde bondslidkaarten afgeleverd.
Daarna werd overgegaan tot de uitbetaling van de prijzen van
het Kampioenschap van België en het Kampioenschap van
West-Vlaanderen.
Vervolgens werd er uitvoerig gesproken over het voorbije
speelseizoen en kweekseizoen, waarbij werd vastgesteld dat
het kweken voor velen nog altijd een moeilijk probleem is.
Door sommigen werden dan ook reeds de kweekringen aangevraagd voor volgend jaar, waarvoor nog tijd is tot eind oktober.
Dan werd de komende gewesthulde besproken, maar door
de goede resultaten van de voorbije jaren werd daarover vlug
een overeenkomst bereikt. De huldiging zal doorgaan op ongeveer dezelfde manier als de laatste jaren. We hopen dan
ook op een talrijke opkomst voor dit prachtige feest, waarvoor
we de inschrijvingen voor deelname dan ook zo spoedig mogelijk verwachten.
Na het vastleggen van de datum en plaats voor de volgende
gewestvergadering werd door de gewestleider aan iedereen
een behouden thuiskomst en verder nog vele mooie feestelijkheden gewenst, en kon iedereen tevreden huiswaarts keren.
De gewestleider

GEWEST BRUGGE

Verslag vergadering van 14 september 2014
Alle maatschappijen waren vertegenwoordigd. Onze gewestleider opende omstreeks 9.30 u. de vergadering met een welkomstwoord en een woordje van dank aan allen die hebben
bijgedragen tot het welslagen van ons gewestfeest van 31
augustus.
Vervolgens vroeg hij dat iedereen zou willen rechtstaan om
gedurende een korte periode in volle stilte de overledenen te
gedenken.
Martin las vervolgens het verslag van 17 augustus voor, dat
werd door iedereen goedgekeurd.
Hij vertelde dan dat eind dit jaar zijn mandaat als gewestleider
ten einde loopt, maar dat hij kandidaat is om zijn taak de volgende jaren verder te zetten. Mochten er anderen zijn die zich
geroepen voelen, dan kunnen zij hun kandidatuur indienen bij
de gewestsecretaris.
Plots kwam er een felle reactie over het reglement van het

Zoekertjes en Advertenties

gewestfeest, dat nochtans vier jaar geleden door iedereen
werd goedgekeurd. Hierop besloot de gewestleider dat tegen
de volgende vergadering iedereen zijn eigen voorstel kan indienen. Hij benadrukte dat dankzij dit gewestfeest de gewestbijdrage
kan
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Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Rouw / Herstel / Feest

De in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
de betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaanden, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
derden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtstreeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.

†

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- INGELMUNSTER, De Kon. Nieuwe Vinkeniers, spelend lid
dhr. Marcel Galloo.
- KUURNE, De Congozangers, trouw lid Annie Valcke, echtgenote van trouw lid Roger Maes.

20.05

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- HARELBEKE, KM De Gavervink, trouw lid Baziel Flypo.
- TIELT, KM De Snelle Schuifelaars, trouw lid Arsène Vroman.
- MAARKE-KERKEM, KM De Boomgaardvink, trouw spelend
lid Marc Buyssens, vader van spelend lid Andri Buyssens.
- ZARREN, De Herrezen Bosvogel, bestuurslid Ingrid Vangheluwe.
- HARELBEKE, KM Jong Maar Moedig, alle leden en familie
die thuis of in het ziekenhuis herstellen.
- DE PINTE, De Zingende Pintenierkes, Noël Velghe, schoonbroer van onze voorzitster Georgette Verguchte; Monique
Snoeck, zus van trouw bestuurslid Noël Snoeck.
- BELLEGEM, De Lustige Vinkeniers, lokaalhouder en spelend lid August Caus; trouw spelend lid Geert Vanoverberghe.
- OOSTKAMP, De Stuivenbergzangers, Hervé Persyn.
- ZULTE, KM De Verenigde Vrienden, trouw lid Astrid Cottens;
trouw lid Luc Veys en trouw lid Antoine Heyrick.
- SINT-ELOOIS-VIJVE, KM De Statiezangers, spelend lid
Martine Vaernewijk.
De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:

ZIJ STAPTEN IN HET HUWELIJKSBOOTJE…
- ARDOOIE, KM De Lustige Zangers, ons spelend lid Julie
Honoré en Brecht Staelens (delen in de vreugde: spelend
lid en gewestschrijver, pa en ma Bernard Honoré en Trees
Van Eeckhoutte, en spelend lid zus Barbara Honoré); Kristof
Herman en Vannessa Barbier, zoon van bestuurslid Jo
Herman en Kristel De Four.
ZIJ TEKENDEN HUN SAMENLEVINGSCONTRACT…
- MAARKE-KERKEM, KM De Boomgaardvink, Patrik De Wilde
en Veerle De Vos, medewerkend spelend lid en secretaris.
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- DE PINTE, De Zingende Pintenierkes, Barbie, kleindochter
van trouw lid Raf Thienpont.
- GELUWE, KM Jong Maar Moedig, Helena, kleinkind van
trouw lid Martine Vaneenoo.
- BEVERE, KM De Vriendschapsvink, Cesar, zoon van medewerkend erelid Mieke Vander Haeghen en Pieter Van
Hessche, kleinzoon van voorzitter André Vander Haeghen en
medewerkend lid Anna Van Ceunebroecke.
ZIJ VIERDEN HUN 25e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- BELLEGEM, De Cristalzangers, ondervoorzitter Luc
Gadeyne en echtgenote bestuurslid Carine Opsommer.
ZIJ VIERDEN HUN 50e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- TIELT, KM De Snelle Schuifelaars, trouwe leden Walter
Vandevoorde en Godelieve Marreel.
- POELKAPELLE, KM De Poelvink, Paul Gombeer en
Lucienne D’Almagne.
- RONSE, De Lustige Vinkeniers, eregewestleider Marcel
Vandenhecke en echtgenote Arlette Deruyver.

20.05

Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond
A.Vi.Bo. vzw presenteert
vierde en finaliserende kweekcongres
zaterdag 15 november ’14
polyvalente zaal Kubox (renbaan), Kattestraat 188, Kuurne
Programma:
‘s morgens: nationale zangvoordracht Vlaamse vinkenzang
‘s middags: feestzitting - eindrapport kweekproject
Iedereen welkom
Maatschappijen en gewesten, houd deze datum vrij!!

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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VERSLAG VERGADERING
ALGEMENE RAAD
d.d. 21.09.2014
Aanwezig:
a) leden van de Raad van Bestuur:
- dhr. Gino Welvaert, voorzitter
- dhr. Luc De Schrijver, ondervoorzitter
- dhr. Rik Tanghe, ondervoorzitter
- dhr. Marc Vantieghem, bestuurder
- dhr. Jan Hollevoet, bestuurder
- dhr. Noël Devolder, bestuurder
- dhr. Marnix Moerman, bestuurder
b) eregenodigden:
- dhr. Noël Vlaminck, erevoorzitter
- dhr. Noël Declercq, medewerkend erelid
- dhr. André Vanlede, eregewestleider van Ieper
- dhr. Frans Debraeve, eregewestleider van Deerlijk
- dhr. Eric Deschuymere, eregewestleider van Kortrijk
- dhr. Willy Demoor, vaandeldrager A.Vi.Bo.
- mevr. Regina Olivier, redactie Drukkerij Dejonghe
c) de heren gewestleiders, leden Algemene Raad of hun
plaatsvervanger
Verontschuldigd:
- dhr. Filip Santens, woordvoerder A.Vi.Bo.
- dhr. Frans Declerck, erevoorzitter Officiële Zangkeurraad
- dhr. Gaston Verleye, erevoorzitter Vriendenkring
- dhr. Marcel Vandenhecke, eregewestleider van Ronse
- dhr. Leon Lievens, eregewestleider van Eeklo
- dhr. Charles Verzyck, eregewestleider Gistel
- dhr. Romain Van Eesbeke, eregewestleider Ninove
- dhr. Lucien Devos, gewestleider van Antwerpen
- dhr. Daniël Jooris, gewestleider van Deinze
- dhr. Daniël Schelstraete, gewestleider van Wakken
- dhr. Gerard De Vlieghe, gewestleider van Knokke
Verontschuldigd zonder plaatsvervanger:
- dhr. Christiaen Dewaele, gewestleider van Helkijn
- dhr. Chris Ghesquiere, gewestleider van Komen
- dhr. Walter Telier, gewestleider van Aalter

A. ADMINISTRATIEF GEDEELTE
Om 9.45 uur werd gestart met het inzamelen en uitdelen
van de drukwerken.
Volgende benodigdheden werden ter beschikking gesteld:
- 1 aansluitingsformulier per maatschappij
- 1 lidkaart lokaal per maatschappij
- 1 certificaat lokaal per maatschappij
- 1 gewestformulier
- bondslidkaarten 2015
- bondslidkaartlijsten
- overschrijvingsformulieren voor abonnement A.Vi.Bo.blad 2015
- individuele aanvragen kweekringen 2015
- samenvattingen bestelling kweekringen per gewest
- lijsten voor leden met alleen een groene inventaris
- lijst overleden vinkeniers 2014
- samenvattende opgave van het vogelbestand
- steekkaart per gewest van maatschappijen die van bepaalde data geen uitslagformulier of geen zettingsformulier stuurden naar de redactie in Ieper
- documentenmap met keuringsformulieren.
Volgende drukwerken werden binnengebracht:
1. ingevulde bondslidkaarten voor de Ronde van Vlaanderen
2. samenvattende lijsten met uitslag kweek
3. controleverslagen kweek.

B. AANVANG VERGADERING
1. Verwelkoming door de voorzitter dhr. Gino Welvaert
----Bij aanvang van deze vergadering houd ik er aan de uitbaters en het personeel van zaal ‘Au Damier’ van harte te
danken voor de gastvrije ontvangst, het lekkere eten en
de vlotte bediening.
Graag uw hartelijk applaus voor deze mensen.
----Waarde heer erevoorzitter, geachte heer medewerkend
erelid, beste Regina, als afgevaardigde van drukkerij
Dejonghe, geachte heren eregewestleiders, geachte collega’s van de Raad van Bestuur, dame en heren gewestleiders, trouwe medewerkers, beste vrienden,
(zie vervolg blz. 2)

Editoriaal
De septembermaand is om.
Net als de voorbije jaren werden in deze maand de krijtlijnen voor de toekomst van onze federatie uitgetekend.
De uitdagingen zijn niet min.
In gesprekken tijdens de voorbije raadgevende bijeenkomsten kwamen tal van positieve ideeën aan bod. Midden
deze lovenswaardige denkpistes blijft het inmiddels behoorlijk moeilijk om, met respect voor de tradities in onze
sport, mee te evolueren in hedendaags denken en handelen.
Het blijft echter mijn heilige overtuiging dat het absolute fundament van onze hobby, het sociale aspect is!!
Gestoeld op deze overtuiging is de opdracht, bij het in stand houden van de vinkensport, vrij eenvoudig. Moedig
de sociale cohesie aan of met andere woorden, vergroot het groepsgevoel.
Samen resoluut een halt toeroepen aan egoïsme en egocentrisme is essentieel om deze doelstelling te realiseren. In vroegere tijden, waar vinkeniers samen een doel hadden om voor te strijden, bleek dit sociale aspect makkelijk haalbaar.
Op vandaag lijkt het dat we dergelijk doel missen. Niets is echter minder waar!!
Onze sport is echt de moeite waard en verdient ons aller inzet!!
Op de Algemene Raad werd op vraag van de volledige Raad van Bestuur resoluut gekozen voor positivisme en
enthousiasme.
Zeg nu zelf, gewestleiders en sympathisanten die op vrijwillige basis hun vrije zondag opofferen om samen na te
denken over de toekomst van onze federatie. Woorden van dankbaarheid en oprechte sympathie voor deze kruisvaarders schieten tekort.
Vervolgens mogen ervaren hoe de deelnemers aan deze bijeenkomst de rug rechten om met de blik vooruit een
volgende hindernis aan te vatten. Groots!!
Klagen over wat ooit was, brengt ons geen stap verder. Durven kijken naar de toekomst en op vandaag de fundamenten leggen voor de vinkensport in 2030, 2040 en later is de dwingende plicht.
Gewestleiders werden dan ook opgeroepen om met respect voor afspraken maatschappijbesturen mee te nemen op
deze golf.
Geloof het of niet, maar enthousiasme werkt behoorlijk aanstekelijk. Bestuurders op alle niveaus moeten vooral
geloven in wat ze doen en dit vervolgens uitstralen naar diegenen die hen omringen.
Al onze leden dienen te beseffen dat wij samen niet te verslaan zijn, zolang we in een sfeer van verbondenheid en
kameraadschap elkaar blijven vinden.
Denken over de toekomst houdt onherroepelijk in dat met open boeken dient gewerkt. Uw Raad van Bestuur
poogde deze stelling eens te meer te realiseren.
Het zoeken naar een evenwicht in kosten en baten van ons blad werd zowel in redactieraad, Algemene Raad als
vergadering van de Vriendenkring uitgebreid uit de doeken gedaan. Concreet, kunnen wij er samen in slagen om
de prijs beheersbaar te houden, wanneer er in elke maatschappij twee nieuwe abonnees de stap zetten.
Het vizier resoluut op de toekomst richten houdt ook in dat verder dient gewerkt aan kostenbeheersing en efficiëntie.
Het voorgestelde model om gewesten meer te laten samenwerken geeft antwoord op beide verzuchtingen. Positief is
het feit dat inmiddels een aantal gewestleiders reageerden en zaken durven in vraag stellen of verbetervoorstellen
poneren.
De lyrische beschrijving van voorgestelde ingrijpende wijzigingen, door onze erevoorzitter, bij het afsluiten van de
Algemene Raad, doet mij volgende leuze ontlokken: “Le nouveau A.Vi.Bo. est arrivé!!”.
Jij doet toch ook mee??
Gino Welvaert

Leven in beschermd milieu
gekweekte vinken minder lang?
Tijdens de diverse contacten die
ik gehad heb met tal van vinkeniers die in het bezit zijn of waren van gekweekte vinken, heb
ik meermaals de opmerking gehoord dat in beschermd milieu
gekweekte vinken niet de ouderdom halen van hun soortgenoten
afkomstig uit de natuur.
Of dit al dan niet strookt met de
werkelijkheid, daar durf ik zomaar
niet op antwoorden, maar het lijkt
mij de moeite om dit gezegde wat
nader te ontleden.
Botvinken in de natuur worden
wetenschappelijk gecatalogeerd als zaadeters, bewijs hiervan
is hun stompe bek. Uit ervaring weet ik dat de botvink in de
natuur zich naast zaden tevens voedt met allerlei insecten, en
dit zeker tijdens de lente- en zomerperiode. Vanaf de eerste
levensdagen worden de jongen bijna uitsluitend gevoed met
allerlei insecten en dit tot hun zelfstandigheid. Insecten zijn
uiterst voedzaam, zij bevatten een uitgebreid gamma aan voedingsstoffen met vooral een hoog dierlijk eiwitgehalte. Dit laatste is de voornaamste oorzaak van de explosieve groei van
de jongen. Vanaf hun zelfstandigheid tot na de eerste jeugdrui

bestaat de voeding van vinken in de natuur nog steeds uit een
hoge dosis insecten, aangevuld met allerlei halfrijpe onkruidzaden, om vanaf de late herfst en de winterperiode, wanneer
er bijna geen insecten meer te vinden zijn, over te schakelen
op zaden, granen en noten.
Vogels in de natuur zoeken zelf wat zij nodig hebben om in
hun levensbehoefte te voorzien terwijl hun soortgenoten die
in beschermd milieu gehouden worden, moeten nemen wat
de vogelhouder hen aanbiedt. Ondanks het variabele aanbod
van de in de handel beschikbare voeding kunnen wij nooit het
voedselaanbod en de voedingswaarde zoals deze afkomstig
uit de natuur evenaren. Juist dit kan mogelijks een eerste indicatie zijn van een eventuele kortere levensduur van onze
gekweekte vinken. Eenmaal de jongen zelfstandig, stoppen
bepaalde kwekers – uit tijdsgebrek, arbeid of financiële redenen – met het geven van opfok- of krachtvoer en dierlijk voedsel zoals buffalo’s en pinkies. Nochtans is het aangewezen
om, zij het in beperkte mate, deze voeding of een alternatieve
voeding, naast het geven van zaden verder toe te dienen. Met
zaad alleen kunnen de meeste jonge vogels variabel in tijd in
leven blijven, maar het is algemeen bekend dat zaden niet alle
voedingstoffen bevatten die een vogellichaam nodig heeft. Op
termijn eist deze eenzijdige voeding onvermijdelijk zijn tol en
dat moet men zien te vermijden.
(zie vervolg blz. 7)

2 «HET A.Vi.Bo.-BLAD» WOENSDAG 1 OKTOBER 2014

Nota voor de post: navraag abonnementen
Abonnementsdienst: Schardauw 1, Bus 1
Tel. + fax Secretariaat A.Vi.Bo.: 056/70 18 64

8520 Kuurne

Secretariaat A.Vi.Bo.: Gesloten op vrijdag
Open voor bezoek en bestellingen
Woensdag: van 14.00 tot 18.00 u.
Zaterdag: van 10.00 tot 12.00 u.
Drukkerij en Redactie:
Drukkerij Dejonghe NV, Paddevijverstraat 42
e-mail: regina@dejonghe.be
Verantwoordelijke uitgever:
Rinda Vandromme, Paddevijverstraat 42

Raad van Bestuur A.Vi.Bo. en Redactieraad:
Erevoorzitter - medewerkend erelid:
Noël Vlaminck, Dentergemsestr. 77
8780 OOSTROZEBEKE
Voorzitter:
Gino Welvaert, Esdoornlaan 41

9860 SCHELDEWINDEKE

Ondervoorzitters:
Luc De Schrijver, Kuwaardestraat 16
Rik Tanghe, Mexicostraat 53a
8900 Ieper
8900 Ieper

VERSLAG VERGADERING
ALGEMENE RAAD
d.d. 21.09.2014
(vervolg van blz. 1)

Welkom op onze jaarlijkse bijeenkomst!!
Voor geachte leden is deze vergadering de plaats bij uitstek om oude bekenden terug te ontmoeten.
Zeer tot onze spijt moesten we het voorbije speelseizoen
definitief afscheid nemen van één van de collega’s gewestleiders. De heer Noël Verhaest, gewestleider van het
gewest Roeselare ontviel ons plots, midden in de verlofperiode. De familie, de federatie, het gewest en de maatschappij blijven verweesd achter.
Afgelopen vrijdag vernamen we het schielijk overlijden
van de heer Marnix Desmet, vriendenkringer en jarenlang
officieel zangkeurder. Ik durf geachte vergadering graag
verzoeken om één minuut stilte in acht te houden als eerbetoon aan Noël, Marnix, bestuursleden en leden die ons
het voorbije jaar jammerlijk ontvielen.
----Dat zij mogen rusten in vrede. Dank u.
Er werd een spoedig herstel gewenst aan dhr. Gerard De
Vlieghe, gewestleider van Knokke. Gerard kon er voor het
eerst sinds vele jaren niet bij zijn door een heelkundige
ingreep. Hij verbleef nog in het ziekenhuis en bracht de
groeten uit aan zijn collega’s gewestleiders.
Geachte vergadering, als jullie voorzitter vind ik het een
aangename plicht jullie allen te danken voor de blijvende
en doorgedreven inzet. Uw aanwezigheid is het mooiste
bewijs van uw engagement naar de federatie en onze liefhebbers toe.
Eer betonen aan elk apart leidt ons jammer genoeg te
ver, doch ik houd eraan mijn opperste waardering te uiten
voor:
- onze medewerkende ereleden, die meer nog dan in het
verleden door ons worden aangezocht om ons met raad
en daad bij te staan;
- Linda die altijd klaar staat om het onmogelijke te doen om
onze leden ter wille te zijn en de werking te optimaliseren;
- de vrienden gewestleiders die reeds vele jaren verantwoordelijkheid genomen hebben en de tijd rijp achten om
een stap terug te treden.
Binnen de Raad van Bestuur beseffen we beter dan wie
ook wat jullie bijdrage en inzet betekenen voor het op de
rails houden van onze A.Vi.Bo.-trein.
De Algemene Vinkeniersbond verenigt sedert jaar en dag
vinkeniers in de schoot van maatschappijen en gewesten.
Maatschappij- en gewestbesturen zorgen binnen deze
structuur steevast voor feilloze afwikkeling van opgelegde administratieve en wettelijke verplichtingen.
Op de voorbije Algemene Vergadering werd mijn speech
doorspekt van het woord “formidable”. Vele aanhoorders
en lezers van ons blad lachten deze uitdrukking weg!
Waar we al te vaak nalaten een oprecht dankjewel te zeggen of iemand positief te benaderen, is de bewierookte
niet altijd in staat dit compliment te ontvangen.
Welnu vrienden, ontvang onze hartelijke en welgemeende
dankjewel en weet dat, niettegenstaande jullie bijwijlen
zwaar worden aangepakt, de teneur bij het gros van de
vinkeniers positief is!
Verantwoordelijkheid nemen is en blijft een gigantische
uitdaging in een tijd waar egoïsme en individualisme
hoogtij vieren. Grote woorden die zich in de praktijk steevast vertalen in het grote gelijk van eenieder.
Op de voorbije vergaderingen in de schoot van de Raad
van Bestuur hebben wij alvast, met volle overtuiging, besloten te breken met de negatieve spiraal die ontegensprekelijk een bedreiging is voor het gehele maatschappelijk leven en het persoonlijk welbevinden.
Wij willen dan ook graag initiatief nemen en u meenemen
op onze golf van positivisme en enthousiasme als kordaat antwoord op zwartkijkers en doemdenkers!!
Wij geloven er alvast in!!
Immers, wanneer wij samen op positieve wijze naar de
toekomst kijken en werken, zullen wij er uiteindelijk in slagen de pessimisten tot wanhoop te drijven.
Beste vrienden, we mogen oprecht fier zijn op onze verwezenlijkingen door de jaren heen.
Ik som er graag een aantal voor u op:
- Wij bestaan inmiddels meer dan 80 jaar
- Ons blad verschijnt tevens sedert 1934
- We verspeelden het voorbije jaar ons 54ste Kampioenschap van België
- Wij tellen circa 9000 leden verdeeld over 44 gewesten en
meer dan 230 plaatselijke maatschappijen
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- Wij slaagden erin om het langst te genieten van wettelijke bevoorrading
- Wij genoten jarenlang financiële ondersteuning van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap om de overstap naar eigen gekweekte kwaliteitsvinken te maken
- Wij waren de absolute voortrekker in het dossier rond
toevoeging tot de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed
- Wij digitaliseren al onze A.Vi.Bo.-bladen met de steun
van de provincie West-Vlaanderen
- Wij organiseren op 15 november ons vierde kweekcongres
- Wij,
- Wij, wij...
Het speel- en kweekseizoen 2014 ligt amper achter ons
en we worden van nu af aan reeds aangemaand om volop
de voorbereidingen van een hopelijk vlekkeloos seizoen
2015 op te starten.
Gedurende het verloop van deze bijeenkomst wordt, naar
jaarlijkse gewoonte, ruim aandacht besteed aan wat was
en vooral aan wat komt. Samen komen tot initiatieven die
onze sport behoeden voor de toekomst is de uiteindelijke
doelstelling!!
Mijn collega’s hebben zich alvast terdege voorbereid om
jullie vandaag onder te dompelen in onze positieve boodschap!!
Ik heb namelijk een droom en ik wil jullie deelachtig laten
worden aan deze droom!!
Een wijs man zei ooit: “Als je iets wilt bereiken... begin
dan gewoon!!”
2. Interne werking A.Vi.Bo. – dhr. Gino Welvaert
Geachte vergadering,
Het doet oprecht deugd te zien dat onze oproepen naar
bemerkingen en vragen die deze bijeenkomst moeten
stofferen, niet in dovemansoren vielen. Net als bij onze
bezoeken aan de gewesten in het begin van dit jaar mochten wij terug ettelijke items ontvangen.
In het verloop van ons betoog hopen we ook uw vragen te
beantwoorden en weet dat wij bovendien bereid zijn om
waar nodig verduidelijking te verschaffen.
Ik wil echter, als u het mij toestaat, vooraf graag één zaak
afspreken: “Ieders mening wordt gerespecteerd en we
gaan bovendien op een correcte en achtingvolle wijze
met elkaar om!”
Mede door de invoering van het lidgeld hebben wij gemerkt dat er een duidelijke afname in de zogenaamde
‘papieren’ leden was. De ledenlijsten werden duidelijk op
punt gezet. Heikel punt blijft echter de leden die na de
reguliere inschrijving aansluiten in de maatschappij. Al te
vaak moeten we vaststellen dat deze zogenaamde leden
niet terug te vinden zijn op de ledenlijsten en zij opduiken
op zettingen met bondslidkaarten zonder dat zij over een
lidnummer beschikken.
Het lidgeld biedt op vandaag de ademruimte die we hadden becijferd. Wij moeten echter strikt toezien op onze
uitgaven omdat mede door het tanend aantal leden, het
verdwijnen van maatschappijen en het opdrogen van de
subsidiebron onze inkomsten sterk gedaald zijn.
Begin dit jaar liet de controle van de directe belastingen
zijn oog vallen op ons om twee boekjaren aan controle
te onderwerpen. De gevraagde gegevens werden overgemaakt en de transparantie in ons werk en onze boekhouding zorgde ervoor dat wij zonder noemenswaardige
problemen deze controle doorstonden.
Marnix betekent voor mezelf bij het bewaken van onze
uitgaven en het beheer van ons bezit een trouwe en creatieve medestander. Dank daarvoor.
Onze erevoorzitter nam het eens te meer tot zijn plicht
om de evolutie in ons vogelbestand op te volgen. Noël,
bedankt.
De conclusies zijn ook hier uiterst merkwaardig. Een aantal leden krijgt blijkbaar bondslidkaarten uitgereikt zonder dat zij een registerblad afleveren.
Wat de vogels uit de wettelijke bevoorrading betreft, kunnen we stellen dat we, op enkele uitzonderingen na, de
onderrichting zoals ze is verschenen in het Soortenbesluit zullen halen. 2015 is immers het laatste jaar waar
vogels met bevoorradingsringen wettelijk mogen worden
gehouden.
Eind januari 2014 hadden wij allemaal samen nog welgeteld 2478 vogels met open pootringen in bezit. Dit waren
er 2200 minder dan het jaar voordien. U begrijpt dat de te
verwachten natuurlijke uitval er voor zal zorgen dat eind
2015 zo goed als alle vogels zullen verdwenen zijn die uit
de wettelijke bevoorrading komen...
Dat het A.Vi.Bo.-blad ons absoluut zorgenkind is, mocht
jammer genoeg eens te meer blijken. 370 abonnees van
vorig jaar haakten af.
Niettegenstaande het feit dat 120 totaal nieuwe abonnees
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werden aangetrokken, blijft de teller uiteindelijk staan op
minus 250.
Begin deze maand kregen we de offerte voor 2015 met
de concrete cijfers van de drukkerij door. In tegenstelling
tot vorig jaar wordt er maar een lichte prijsstijging vooropgesteld.
Van goed nieuws gesproken…
Echter, lineaire redenering zou ons overmoedig doen besluiten de prijs slechts licht aan te passen. Spijts onze
inspanningen en onze rotsvaste overtuiging dat ons blad
het absolute bindmiddel van de federatie is, kenden wij
dit jaar terug een grote terugval aan abonnees.
Zoals net verteld, bleven liefst 257 abonnementen onbetaald.
Refererend naar het cijfermateriaal dat ik vorig jaar naar
voor bracht, geeft dit een behoorlijke financiële kater.
De vermelde lichte prijsstijging in combinatie met het feit
dat wij onze gestelde opbrengst niet realiseren, maakt de
boodschap die ik moet brengen weinig bemoedigend.
Het zou immers van onbesuisd gedrag en weinig verantwoordelijkheidszin getuigen moesten wij de huidige resultaten gezwind naast ons neerleggen en de middelen
van de federatie opsouperen aan het bijpassen van de
financiële tekorten van het blad.
Het hoeft geen betoog dat de daling in de abonnementen
ons net als vorige jaren bijzonder zwaar parten speelt.
(Er werd vervolgens tot in detail tekst en uitleg verschaft
rond de evolutie van ons blad)
Voorgaande overwegingen, naast onze bekommernis om
de federatie financieel gezond te houden, nopen er ons
toe de prijs van ons blad voor 2015 op te trekken tot 45 €.
Wij zullen er bijgevolg alles aan doen om de daling in
abonnementen te kenteren.
Onmiddellijk werd binnen de schoot van de Raad van Bestuur initiatief genomen, dit na het nodige wikken en wegen, om deze tendens te kenteren. Collega Luc zal in zijn
tussenkomst hier meer tekst en uitleg rond verschaffen.
We hopen stellig dat onze initiatieven ertoe zullen leiden
dat we minder lezers zullen verliezen dan de voorgaande
jaren om op die wijze de leefbaarheid van ons blad te herstellen en de prijs in de toekomst te beheersen.
Inmiddels stellen wij vast dat maatschappijbesturen proberen te tornen aan de abonnementsplicht van de bestuursleden. Deze plicht is ontstaan uit een behoefte om
beslissingen en verfijningen te laten doorstromen tot in
de maatschappijen. De abonnementsplicht van de lokaalhouder beoogt het bereiken van alle liefhebbers. Zeg zelf,
hoe kan een bestuur werken binnen onze A.Vi.Bo.-familie
zonder over de meest recente informatie te beschikken
inzake wetgeving en speelreglement?
Efficiënter werken en de effectiviteit van ons handelen
verhogen, brengt ons feilloos bij de situatie van bepaalde
van onze gewesten. Wanneer ik u zeg dat van de 44 gewesten:
• er 17 zijn met 3 maatschappijen of minder;
• er 19 zijn met 4 maatschappijen of minder;
• en er 27 zijn met 5 maatschappijen of minder,
dan begrijpt u ongetwijfeld dat de werking zoals ze beschreven is in onze Statuten en Reglement Inwendige
Orde, ernstig bemoeilijkt wordt.
De werking van de gewestelijke ereraad en de gewestelijke zangcommissie wordt in de praktijk verlamd wanneer
men zakt onder de drempel van 4 maatschappijen. Ik betreur de polemiek tijdens het voorbije werkjaar rond mijn
opmerking van vorig jaar. Ik poogde immers iedereen duidelijk te maken dat deze situatie diende aangepakt, zonder allusie te maken op hoe en wanneer.
Na rijp beraad en intern overleg wil ik u graag deelachtig
maken aan de uitgedokterde strategie om dit behoorlijk
complexe probleem aan te pakken.
Wij poneerden enkele basisstellingen:
- We proberen in eerste instantie geen gewesten af te
schaffen:
• gewestleiders van kleine gewesten met een behoorlijke
staat van dienst kunnen uit erkentelijkheid aanblijven;
• te kleine gewesten (kleiner dan 4) waar de gewestleider
ontslag neemt, verdwijnen;
• betrokken maatschappijen kunnen zelf een beperkt
voorstel doen om elders aan te sluiten.
- In december worden de gewestleiders benoemd voor de
komende drie jaar. Met andere woorden: dit is het uitgelezen moment om bepaalde stappen te zetten.
Op de bijeenkomst van de Raad van Bestuur en de medewerkende ereleden van 6 september jongstleden, durfden
wij het aan om een aantal zaken open te gooien. Talloze
ideeën werden in ogenschouw genomen.
Uiteindelijk en mede op aangeven van een achtbaar lid
van deze vergadering kon ieder zich vinden in volgend
voorstel:
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Het samenvoegen van de bestaande gewesten in grotere entiteiten kan soelaas bieden in de aanpak van
bovenvermelde problemen (ereraden, zangcommissies, administratie,...).
Aan het hoofd van deze overkoepelende organen worden coördinatoren aangesteld die naast de optimalisering van de gewestwerking tevens de communicatie
met de Raad van Bestuur opvolgen.
(vervolgens werd de voorlopige samenstelling van de
nieuwe organen voorgesteld)
Achtbare vergadering begrijpt ongetwijfeld dat de concrete uitwerking van dit model geen onderwerp uitmaakt
van onze huidige bijeenkomst. Uw Raad van Bestuur zal
dit najaar de betrokken afgevaardigden en gewestleiders
samenroepen om zaken te verduidelijken.
In ons streven naar efficiënter werken hebben wij na
het afgelopen Kampioenschap van België beslist om de
ploeg van vaste medewerkers strikter op te volgen en van
dichtbij te sturen. Dit engagement biedt een behoorlijke
verlichting aan de organisatoren die op deze wijze kunnen rekenen op de inzet van een ploeg die door de jaren
heen zijn strepen heeft verdiend.
De bescherming van de Provinciale Kampioenschappen
bracht ook enige deining teweeg. We durven stellen dat
de bescherming van de kampioenschappen een edele
bedoeling heeft. Het is jammer te moeten vaststellen dat
sommigen hardnekkig deze doelstelling in twijfel trekken,
ja, zelfs ondergraven met veelal een gamma aan zwakke
argumenten. Wij spelen binnen deze beeldvorming een
cruciale rol. Het is onze opdracht om ons positief idee
rond te dragen!!
Wanneer we echter zelf niet geloven in wat we doen,
wordt dit met graagte aangegrepen door betrokken negatievelingen om hun gelijk te claimen.
Om de eenheid te bewaren, is echter het minutieus uitvoeren van gemaakte afspraken een absolute must.
Dat niet alles kommer en kwel is, mocht blijken uit het feit
dat wij een eerder beperkte subsidie ontvingen voor de
afgeleverde kweekresultaten 2013. Deze subsidie is een
uitvloeisel van een eerdere overeenkomst met de Vlaamse overheid. Binnen de Raad van Bestuur werd unaniem
beslist deze middelen aan te wenden in ons kweekcongres. Het verdelen van de beperkte uitkering zou geleid
hebben tot een lachwekkende toelage per liefhebber. Bijgevolg leek het ons wijzer de gegenereerde middelen in
een groter doel aan te wenden.
In navolging van eerdere tussenkomsten wens ik de dame
en heren gewestleiders er eens te meer attent op te maken dat een deugdelijk en eenduidig reglement inwendige
orde, als product van intern overleg, de beste garanties
biedt op een prettig en kommerloos samen spelen. Al te
vaak blijken onvolkomenheden oorzaak van onderlinge
twist en verdeeldheid. Niettegenstaande de beste voornemens mondt dergelijke situatie steevast uit in onprettige
en nodeloze discussies en conflicten.
Tot op vandaag vinden we achterhaalde en hopeloos verouderde fragmenten terug in de reglementen inwendige
orde van onze maatschappijen. Gedeeltelijk afgekeurde
vogels, sanctierecht van plaatselijke besturen en onduidelijke of foute interpretaties van ons Reglement Inwendige Orde A.Vi.Bo. inzake titelverdeling, zijn schering en
inslag.
Het Dagelijks Bestuur van de federatie probeert in de
meeste zaken waar een langdurige procedure dreigt tot
een verzoening te komen. Deze methode heeft reeds herhaalde malen haar deugdelijkheid bewezen en zorgt er in
de meeste gevallen voor dat disputen niet verder escaleren. Het is natuurlijk aangewezen deze stap te vermijden
en als gewestleider zo snel mogelijk te anticiperen op
dreigend onheil en verdeeldheid. Spreken vooraf voorkomt veelal zalven en helen nadien.
Een aantal van mijn collega’s zullen in hun betoog ongetwijfeld verwijzen naar onze ‘Statuten en Reglement Inwendige Orde’. Immers alle zaken die het beoefenen van
onze geliefkoosde hobby behelzen, worden uitgebreid
toegelicht in dit naslagwerk.
Geef toe, items als: het zangreglement, de onderscheiden
kampioenschappen en hun bescherming, het A.Vi.Bo.blad en de kweek in beschermd milieu zijn binnen vinkenierkringen hot items.
Om onkunde, onwetendheid of onbegrip te ondervangen
is het volstrekt aangewezen om op de onderscheiden vergaderingen van gewesten en maatschappijen tekst en uitleg te verschaffen bij het volledige reglement.
Waarom dit niet blijvend als vast item voorzien op jullie
volgende vergaderingen?
De bijeenkomsten worden er ongetwijfeld aantrekkelijker
door en er is altijd stof tot discussie.
Maatschappijen die ontbonden worden, zijn vaak bron
van discussie. Om discussie die, laat ons eerlijk zijn, vaak
rond de kas draait, te vermijden, werd in ons reglement
duidelijk bepaalt wat diende te gebeuren, met name: “het
batig saldo wordt geschonken aan een goed doel”. Deze
stelling wordt meer en meer in vraag gesteld doch negatieve ervaringen nopen er ons toe iedereen op te roepen
deze onderrichting strikt op te volgen. Een opportunist
vraagt zelfs of het goede doel de gewestkas kan zijn. Weet
dat dit al te makkelijk kan leiden tot problemen!!
De opgang van elektronische apparatuur is als het ware
niet te stuiten. Een aantal liefhebbers klagen het gebruik
van toestellen met tjok en zelfs zang aan die voor de zetting worden aangewend. Ons speelreglement biedt antwoord door deze kunstgrepen te beperken tot één minuut
voor aanvang van de wedstrijd. Het hoeft echter geen

betoog dat sportiviteit moet zegevieren en dat dergelijke
zaken niet de bedoeling mogen hebben om andere vogels
stil te leggen.
U ziet mevrouw, mijne heren, er is blijvend werk aan de
winkel doch wij zijn en blijven ervan overtuigd dat wanneer wij op één lijn staan, wij niet te verslaan zijn.
Dank voor uw onverdroten steun en inzet!!
3. Driejaarlijkse verkiezing gewestleiders –
dhr. Gino Welvaert
In navolging van de beschikkingen voorzien in onze Statuten en Reglement Inwendige Orde lopen in december
2014 de mandaten af van onze gewestleiders.
Voor de gewestleiders die hun mandaat niet wensen te
verlengen, vragen we hun ontslag schriftelijk over te maken aan het secretariaat en dit vóór 15 november 2014.
Kandidaat-gewestleiders richten hun schriftelijke kandidatuur aan het secretariaat van de federatie. Wij durven
vragen dat kandidaten zich vooraf de richtlijnen inzake
de benoemingsprocedure, zoals ze beschreven is in onze
Statuten en Reglement Inwendige Orde, eigen maken.
Sociaal vaardige mensen met uitstraling, die van onbesproken gedrag zijn en bereid zijn een engagement aan
te gaan om samen met onze leden, onze bestuursleden
en de Raad van Bestuur de vinkensport de uitstraling te
blijven geven die ze verdient, zijn bij uitstek de mensen
die voor deze functie in aanmerking komen.
Het staat buiten kijf dat aanleg voor enige administratieve opvolging en eventueel bezit van basisvaardigheden
informatica ongemeen sterke troeven zijn om samen in
onze opzet te slagen.
Binnen de eerder voorgestelde structuur mogen deze toekomstige gewestleiders zich geruggensteund weten door
ervaren en vaardige kompanen.
Wij zien uw gemotiveerde kandidatuur alvast tegemoet, wij
hebben namelijk een gezamenlijke droom!! Weet je nog??
----4. Informatisering ledenadministratie en zettingsoft –
dhr. Marnix Moerman
Zoals het meestal van toepassing is in de informaticawereld, zijn ook onze programma’s nog steeds in beweging. Meestal komen we maandelijks samen met onze
programmeur en wordt er gekeken waar we nog scherpe
kantjes kunnen afronden. Ook worden nog nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Verder worden ook voorstellen
van gewesten en maatschappijen geëvalueerd en wordt
er nagezien indien ze in het volledige concept kunnen
ingepast worden. Zo beschikken we reeds over een programma met diverse mogelijkheden voor het verspelen
van koning- en kampioenschappen.
Diverse documenten werden voorzien die u kunt afdrukken. Ook modules die voor jullie niet zichtbaar zijn, werden ontworpen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het strafboek dat door Jan bijgehouden wordt in Admin. Bedankt
Jan.
De week voor de Algemene Raad is het altijd zeer hectisch op het secretariaat. De voorbereiding vergt veel tijd
voor diverse leden. Als er dan nog een tegenslag dient
verwerkt bij het afdrukken van de overschrijvingsformulieren voor het A.Vi.Bo.-blad, dan was ik supergelukkig
dat supersub Marc kon invallen en zich op donderdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag kon vrijmaken om de
9000 formulieren te drukken. Hoe kom ik aan 9000? Eerst
zijn er de 4750 abonnees van dit jaar. Ook voor de onbetaalden van dit jaar werd een overschrijvingsformulieren
gedrukt. Tenslotte werd op de redactieraad beslist om
voor de niet-geabonneerden een overschrijvingsformulier te drukken, dit voor zoverre we nog blanco documenten over hadden. De rest, nog een kleine 700, zullen we
zo spoedig mogelijk bezorgen aan de gewestleiders. We
hadden niet meer de tijd om de overschrijvingsformulieren, geadresseerd aan inwonenden, te elimineren. Gelieve
bij verdeling zoveel mogelijk deze op naam van echtgenote of kinderen te vernietigen.
Noteer dat de overschrijvingsformulieren strikt PERSOONLIJK zijn en ze verwijzen met de gestructureerde
mededeling naar de persoon vermeld op het formulier.
Het overschrijvingsformulier doorgeven aan andere leden, of meerdere betalingen doen met hetzelfde overschrijvingsformulier voor andere leden, leidt steeds tot
dubbele betalingen aan de verkeerde persoon. Betaal ook
steeds het volledige bedrag. Sommigen proberen steeds
één of twee euro minder te betalen in de hoop wellicht om
voor die resterende euro geen rappel te ontvangen. De
Raad van Bestuur heeft beslist om geen rappels meer te
sturen MAAR ook het A.Vi.Bo.-blad niet meer af te leveren
zolang het volledige bedrag niet betaald is.
ADMINISTRATIE
Ieder gewest heeft zoals gewoonlijk de gebruikelijke documenten meegekregen. In de toekomst zullen geen documenten gedrukt worden die bestaan uit meerdere bladzijden en dit wegens besparingen. Momenteel hadden we
nog voor iedereen genoeg exemplaren in drievoud van
samenvatting vogelbestand, bondslidkaartenlijsten en in
tweevoud het gewestformulier. Het spreekt voor zich dat
de maatschappijen en gewesten die werken met Admin
deze formulieren niet meer nodig hebben. Anderzijds laten we natuurlijk de maatschappijen niet vallen die niet
met Admin werken en zullen we blijvend blanco formulieren ter beschikking stellen. Een diversiteit van blanco
formulieren kan ook afgedrukt worden vanuit Admin.
Naar doorstroming van informatie toe, zou het bijzonder handig zijn om van elke maatschappij uit onze federatie een e-mailadres te mogen ontvangen. Alvast dank
daarvoor!

Bovendien werd binnen de Raad van Bestuur besloten
dat inventarisatie van het vogelbestand reeds in december mag afgehandeld worden, net als ledeninschrijving en
aanvraag bondslidkaarten.
In het kader van de administratieve vereenvoudiging werd
de privacylijst afgeschaft. Deze werd vervangen door een
standaardverklaring die terug te vinden is op de bondslidkaarten.
Maatschappijen en gewesten die zelf hun registers samenstellen, mogen niet meer dan 2 euro vragen per set
van 20.
Anderzijds wordt ook uitgekeken naar enkele personen
die willen meehelpen om gegevens in te brengen in Admin. Indien we erin konden slagen om bv. alle bondslidkaarten in te geven, zou dit enorm nuttig zijn voor mensen
die werken met Zettingsoft. Ook Provinciale Kampioenschappen en het Belgisch Kampioenschap kunnen daar
ongetwijfeld hun voordeel uit halen.
Maatschappelijk falen leidt soms tot heel vervelende problemen. Zo komen bijvoorbeeld telkenjare liefhebbers
naar het Kampioenschap van België die door ons niet
gekend zijn!
We herhalen dat bij de bestelling van de kweekringen
slechts één bestelling per gewest kan aanvaard worden.
Het is administratief een grote warboel indien eerst de
gewestleider zijn bestelling plaatst, gevolgd door enkele
dagen later nog een maatschappij van dat gewest, en nog
enkele dagen later nog enkele liefhebbers van dit gewest.
Allerhande redenen worden opgedist door de laatkomers,
maar toch kunnen we daar niet meer aan toegeven. Alle
telaatkomers worden verwezen naar de volgende bestelling.
Nieuwe leden die gedurende het seizoen aansluiten, dienen ook de 2 euro-bijdrage te betalen. Sommige gewesten zijn daar correct in, andere volgen dat niet op. Gelieve
echter die betalingen te groeperen en slechts eenmaal te
storten tegen 1 juli.
Vorig jaar werd een oproep gedaan om de leveringsnota’s
te betalen uiterlijk het einde van de maand volgend op
de leveringsdatum. We stellen met genoegen vast dat dit
door iedereen correct werd opgevolgd. Kunnen we nog
bijkomend volgende afspraken maken? Graag zouden we
betalingen kleiner dan 5 euro contant betaald zien. Het
zijn juist die kleine bedragen die soms over het hoofd gezien worden.
Betaal ook steeds het volledige bedrag van de leveringsnota’s. Dit vermijdt verkeerde toekenningen.
Als slot zou ik nog willen vragen om de leveringen van de
maand december nog vóór 31/12 te betalen. Zo kunnen
we in 2015 starten met een propere lei.
Hartelijk dank bij voorbaat en nog een aangename voortzetting van de vergadering.
5. Herdenking overleden vinkeniers – dhr. Noël Devolder
Geachte vergadering, erevoorzitter, voorzitter, collega’s,
lieve dames en heren.
Ook op dit moment gaan onze gedachten naar de vinkeniers die ons zijn ontvallen.
De ingetogenheid en de aanwezigheid van zeer vele vinkeniers tijdens de jaarlijkse herdenkingsmis toont veel
respect.
Ik wil hier graag in naam van de federatie onze proost E.H.
Cools, de parochiepriester van Dentergem, onze zangeres Marleen Putman en het bestuur van KM De Lindezangers nogmaals bedanken voor de mooie dienst voor de
overleden vinkeniers.
We maken alvast een afspraak voor volgend jaar in Adegem.
Wij bedanken ook de bereidwillige besturen om de viering te organiseren.
Onze proost de heer Cools wordt ook een jaartje ouder en
heeft beslist om zijn ambt van proost stop te zetten.
We zijn nog op zoek naar een andere proost.
Ongetwijfeld weten jullie dat de lijst met de overleden vinkeniers ons tijdig dient te bereiken op het secretariaat te
Kuurne.
Mag ik ook vragen om deze lijst met de nodige zorg in te
vullen om vergissingen te vermijden.
Afscheid nemen doet zo’n pijn
Je moet velen achterlaten
die lief en dierbaar zijn
Die zo dikwijls naast jullie zaten
Die je met intense vreugd
en met trots omarmden
Ik zou heel veel willen zeggen
Iets vol liefde en gevoel
Laat maar los wat je hier bindt
Je zult straks in ‘t licht ontwaken
Wat en wie je daar zal zien
zal je gelukkig maken.
6. Evaluatie zangkeuringen – dhr. Marc Vantieghem
Geachte heer voorzitter, geachte heer erevoorzitter, geachte collega’s van de Raad van Bestuur, geachte dame
en heren gewestleiders, geachte genodigden.
Ook in mijn naam wens ik jullie van harte welkom op deze
jaarlijkse vergadering.
Gewestelijke keuringen:
Zangkeuringen organiseren, uitvoeren, verslagen opmaken, omgaan met kritiek, enz., is binnen onze hobby niet
de plezantste doch een zeer noodzakelijke en belangrijke opdracht. Ik wil iedereen die deze opdracht in eer
en geweten uitvoert dan ook bedanken. Bedankt voor het
opnemen van de verantwoordelijkheid, bedankt voor het
uitvoeren van deze soms moeilijke, ondankbare taak. Bedankt om onze mooie Vlaamse vinkenzang en onze hobby
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te vrijwaren voor de toekomst. Wil mijn woorden van dank
ook uitdragen binnen uw zangcommissie naar alle goedmenende zangcommissarissen.
Er werden dit jaar in totaal 171 vogels opgeroepen door
de gewestelijke zangcommissies. In vergelijking met vorig jaar is dit een toename van 41 vogels. Voornoemde vogels kwamen uit 32 gewesten, wat inhoudt dat er in 12 gewesten geen enkele vogel ter keuring werd opgeroepen.
Van de 171 vogels werden er 43 goedgekeurd. Na analyse van de keuringsgegevens bleken dit meestal vogels
doorgegeven door officiële zangkeurders, gewestleiders,
gewestelijke zangcommissarissen, of vogels vorig jaar
genoteerd op diverse kampioenschappen en meegedeeld
op de Algemene Vergadering te Waregem. Het doet op zijn
minst vragen rijzen over de aangeboden vogel, wetende
dat er geen getuige aanwezig is die de vogel met afwijkende zang heeft opgemerkt. Misschien moet de identiteit
van de aangeboden vogel eens onder het vergrootglas
worden bekeken.
Er werden van de 171 vogels 62 vogels afgekeurd, van 51
vogels werd de bondslidkaart afgegeven. Dit resulteert in
113 afgekeurde vogels, 11 vogels hebben niet of te weinig
gezongen en moesten opnieuw ter keuring opgeroepen
worden. 3 vogels waren met geldige reden niet op de keuring aanwezig. Ons zangreglement voorziet in artikel 15.1.:
Iedere vogel die opgeroepen wordt op een gewestelijke
keuring en met geldige reden niet aangeboden wordt, kan
aan geen enkele wedstrijd nog deelnemen tot de eigenaar
van de vogel deze zelf opnieuw ter keuring aanbiedt. De
eigenaar van de betreffende vogel dient onmiddellijk de
bondslidkaart af te geven bij de gewestleider.
1 vogel werd zonder geldige reden niet ter keuring aangeboden, deze eigenaar wordt geschorst tot hij zelf betrokken vogel ter keuring aanbiedt.
Art. 15.12.: Indien een vogel zonder verwittiging en/of geldige reden niet op de keuring wordt aangeboden, wordt
de betreffende eigenaar van die vogel met onmiddellijke
ingang geschorst tot hij zelf de keuring aanvraagt. De gewestleider dient alle bondslidkaarten van de betrokken
liefhebber in te trekken. Indien de voornoemde vogel niet
ter keuring wordt aangeboden, gaat de schorsing met onmiddellijke ingang in voor het lopende seizoen en wordt
ze automatisch verlengd voor de twee daaropvolgende
seizoenen.
Zoals iedereen weet, is de uitslag van een gewestelijke
keuring geldig voor gans de federatie.
Dit jaar werd een aantal vogels gewestelijk gekeurd in een
ander dan hun eigen gewest.
De datum en het gewest waar de keuring plaatsvond,
wordt vermeld in het keuringsverslag dat verschijnt in het
A.Vi.Bo.-blad. Mag ik vragen de gewestleider van voornoemde vogel op de hoogte te brengen van de uitslag van
deze keuring? De aanvraag om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van voornoemde keuringen, dient te gebeuren in het eigen gewest van voornoemde vogels. Ook
keuringen op eigen vraag kunnen enkel in eigen gewest.
Als wij de cijfers van de gewestelijke keuringen wat verder analyseren, stel ik vast dat de oproep tijdig te keuren
goed is opgevolgd. In de maand mei werden 62 vogels ter
keuring opgeroepen. In de maand juni 77 en tussen 1 juli
en 19 juli werden nog 32 vogels gekeurd.
Onaangekondigde keuringen zijn nog altijd de meest
betrouwbare keuringen. Probeer per gewest minstens
eenmaal in het seizoen een onaangekondigde keuring
te organiseren, bij voorkeur in de maand mei. Door deze
keuringen kunnen vogels met ongeldige zang vroegtijdig opgespoord worden, en vermijdt men kampioenen of
laureaten te moeten huldigen die onrechtmatig hun titel
behaalden.
Ook dit jaar hield ik eraan om iedereen alle benodigde en
aangepaste formulieren om keuringen te verwerken en/of
aan te vragen te bezorgen. De inhoud van het bundeltje
houdt in:
1. Het controleverslag gewestelijke zangkeuring;
2. Vaststelling door de gewestleider;
3. De uitnodiging gewestelijke keuring aangevuld met indienen bondslidkaart;
4. Het verslag gewestelijke keuring;
5. Het formulier aanvraag keuring Beroep;
6. Het formulier aanvraag keuring Hoger Beroep.
Indien je beschikt over een login kan je alle formulieren
downloaden van de site A.Vi.Bo.-admin. Alle formulieren
zijn ook beschikbaar op het secretariaat.
Keuringen Officiële Zangkeurraad:
166 officiële zangkeurders en 280 begeleiders gingen afgelopen seizoen op pad om verschillende opdrachten uit
te voeren.
In speciale opdracht werden dit jaar 51 vogels gekeurd,
daarvan werden 48 vogels afgekeurd, drie vogels werd bij
een controleopdracht goedgekeurd en een vogel heeft bij
een controleopdracht niet gezongen.
In beroep werden 8 vogels gekeurd, 5 vogels zijn afgekeurd, 3 vogel werden goedgekeurd.
Let wel, bij afwezigheid van een getuige van de gewestelijke zangcommissie die schriftelijk de identiteit van de
aangeboden vogel moet bevestigen, kan voornoemde vogel niet goedgekeurd worden.
Ook in hoger beroep werden dit jaar 6 vogels gekeurd.
Alle 6 deze vogels werden afgekeurd.
Nog drie aanvragen keuring beroep en twee aanvragen
keuring hoger beroep zullen uitgevoerd worden in 2015.
Mag ik er uw aandacht op vestigen dat vogels die gewestelijk of officieel afgekeurd werden voor geen enkele titel
in aanmerking komen en niet gehuldigd kunnen worden.
Dit geldt ook voor vogels die beroep of hoger beroep hebben aangevraagd en nog op keuring wachten in 2015.

Door spreiding van de voorafgaande keuringen werden in
38 van de 44 gewesten keuringen georganiseerd.
Tot zover het overzicht van de keuringen.
Zangvoordrachten:
Ons aloud zangreglement opgemaakt in 1956 is op vandaag nog steeds de enige leidraad om onze mooie Vlaamse vinkenzang te beschermen en daardoor onze mooie
hobby veilig te stellen voor de toekomst. Iedere goedmenende vinkenier die bij de federatie aansluit, zou dit
zangreglement moeten kennen en als leidraad gebruiken
om onze mooie hobby van harte te kunnen beleven. Het
organiseren van een zangvoordracht is de beste manier
om de kennis van ons zangreglement uit te dragen en
zoveel mogelijk vinkeniers te bereiken. Een eenvoudige
aanvraag met gegevens van locatie en een voorstel van
datum helpen ons een degelijke planning op te maken
om een zangvoordracht te organiseren. Binnen de Raad
van Bestuur hebben wij de beslissing genomen om op
15 november, de dag van het congres, in de voormiddag
een nationale zangvoordracht te organiseren. Iedereen is
uiteraard van harte welkom, maar ik richt mij speciaal tot
jullie, gewestleiders. Jullie zijn nu al uitgenodigd met de
volledige zangcommissie deze voordracht bij te wonen,
alle gewestelijke zangcommissarissen krijgen nog een
persoonlijk schrijven om aanwezig te zijn en actief deel te
nemen aan deze zangvoordracht.
Tot slot houd ik eraan jullie te bedanken voor jullie aandacht en mag ik jullie nog een vruchtbare vergadering
toewensen.
Ik dank u!!
7. Het kweekproject en kweekcongres – dhr. Rik Tanghe
Geachte heer erevoorzitter, geachte heer voorzitter, geacht medewerkend erelid, geachte eregewestleiders,
vrienden-collega’s Raad van Bestuur, genodigden, dame
en heren gewestleiders, vrienden vinkeniers,
Als verantwoordelijke van de stuurgroep ‘Kweek’ is het
andermaal mijn opdracht geachte vergadering in te lichten over hoe A.Vi.Bo. met de kweek verder de toekomst
tegemoet gaat.
Ik vertel geen geheim als ik zeg dat onze federatie reeds
heel vroeg er alles aan deed om onze sport in stand te
houden. In eerdere Algemene Raden had ik het al uitvoerig over de inspanningen die vroegere voorzitters zich getroosten om de vinkensport levend te houden. Hiervoor
moeten we zeker huidig erevoorzitter Noël Vlaminck en
woordvoerder Filip Santens danken.
Het is echter hallucinant vast te stellen dat de Raad van
Bestuur in sommige uithoeken ervan wordt beschuldigd
de vinkensport te laten verloren gaan omdat geen open
ringen meer worden uitgegeven. Inderdaad, wetgeving
– en niet alleen Vlaamse – zorgde ervoor dat sinds 2002
geen open ringen meer worden afgeleverd. Heel vaak
wordt door de modale vinkenier echter vergeten dat al
sinds 1972 vogel- en vinkenvangst verboden werd. Het is
dankzij de inzet van vorige leiders dat toch nog dertig jaar
lang, dertig jaar lang, kon worden bevoorraad. Het respect
voor dat huzarenstuk kan mijns inziens niet groot genoeg
zijn. En dat sommige onverlaten het dan aandurven bestuurders als het ware te halsrechten, is niet alleen bijzonder lomp, het getuigt bovendien van weinig besef van
wat vinkenieren was en op vandaag is geworden.
Het afsluiten van gebruik van open ringen heeft wel als
gevolg dat in 2016 geen open ringen meer op onze registers kunnen, mogen, kunnen voorkomen. Immers, voor
de Vlaamse overheid hebben laatste, uit 2002, bevoorrade
vogels houdbaarheidsdatum overschreden. Bijgevolg is
speelseizoen 2015 dan ook het laatste waarin met vogels
uit bevoorrading kan worden deelgenomen aan zettingen.
Dat een aantal vogels die leeftijd wel kan overschrijden,
is ons niet onbekend. Echter, als erkende vogelhoudervereniging kunnen en mogen we wetgeving niet met de
voeten treden en vanaf 2016 kunnen dan ook geen vogels
met open, begrijp bevoorradingsring, op register en bijgevolg vanzelfsprekend evenmin op bondslidkaart worden
geregistreerd.
Dat sommige vinkeniers nu ineens, met deze deadline in
het verschiet, in paniek lijken te slaan, dient echter volledig op hun conto te worden geschreven. Immers, sinds
de jaren zestig, toen de invloed van milieubescherming
onmiskenbaar werd en onze visionaire leiders de bui zagen hangen, sloofden diverse eerdere samenstellingen
van jullie Raad van Bestuur zich uit om onze sport te
vrijwaren. Met onverdroten inzet werd sinds 1971 kweek
gestimuleerd. Stimulans die bovendien werd geoptimaliseerd met het bijzonder nuttige ‘Kwekersvademecum’ uit
2002 en verder werd uitgebouwd met het ‘Kweekproject
2007-2010’ dat een verlengstuk kreeg tot 2013 via onze
tussenkomst bij het Agentschap Natuur en Bos op 7
maart 2011. Met het nemen van nodige stappen, in casu
verantwoording aan de Vlaamse overheid van gemaakte
kosten binnen ons kweekproject, presteerden we het om
overheidssteun voor kweek te krijgen tot 2013.
Dat sommige vinkeniers die niet op de kweektrein sprongen nu, anno 2014, de Raad van Bestuur met de vinger
wijzen om eigen falen te vergoelijken, is onaanvaardbaar.
Berichten dat bovendien binnen een aantal maatschappijen het aantal kwekers simpelweg verwaarloosbaar is,
is echt ontgoochelend. Wat was, na al die jaren steun en
stimulans, zowel vanuit overheid als vanuit onze federatie
zelf, nog meer nodig om doemdenkers te overtuigen dat
kweek toekomst is?
Wij geven alvast niet op en blijven positief naar de toekomst toewerken. Van jullie verwachten we trouwens
niets minder!

Straks worden jullie ook weer gevraagd kweekringbestellingen voor 2015 op één bestelling per gewest te bundelen. Beste vrienden, dring er binnen jullie gewesten en
maatschappijen dwingend op aan het meest recente aanvraagformulier voor kweekringen te gebruiken bij bestelling. We herwerkten het aanvraagformulier, formulier dat
vandaag in jullie bundel werd meegegeven en ook van
Admin te downloaden is, en verwachten dan ook dat het
wordt gebruikt. Daarop wordt duidelijk vermeld dat wetgeving vernietiging van niet gebruikte kweekringen na
het kweekseizoen vereist.
Inventarisatie van kwekelingen van 2014 op onze inventarissen gebeurt zoals de wetgeving voorschrijft:
jaartal – ringmaat (sinds 2012 2.7, voordien D) – federatie
– kweeknummer – ringvolgnummer.
Op de Algemene Raad van 2013 meldde ik dat voor 2015
kunststofringen een optie waren. Volgend kweekseizoen
worden echter opnieuw verharde ringen afgeleverd.
Kunststofringen bieden tot nu onvoldoende garantie om
daarop over te stappen.
Wat ringaanvragen voor volgend kweekseizoen betreft:
eerste bestelling dient op het secretariaat binnen te zijn
op 1 november. Dring er ook bij de leden op aan dat het bedoeling is bij eerste bestelling meteen voldoende ringen
aan te vragen. Weet dat tweede (1 mei) en eventueel derde
bestelling (15 juni) slechts zijn bedoeld om onverwacht
kweeksucces alsnog te kunnen voorzien van pootringen.
Als ontrading voor elke tweede en derde bestelling dient
per lid overigens € 5 administratiekost bijgevoegd. Wij
kunnen niet genoeg onderlijnen dat één bestelling per
gewest een absolute must is om tot een vlotte verwerking
over te gaan. Prijs van ringen en steekkaarten blijft dezelfde als in 2014.
In de rand: ringen van de derde bestelling 2014 werden
jammer genoeg door een foute interpretatie bij Coditech
te laat aangeleverd. In de nasleep van vermelde fout zond
Coditech een verduidelijking om in de toekomst problemen te vermijden.
Wat 2015 betreft blijft het zo dat wie nieuwe kweker is,
controle dient te ondergaan. Het controleformulier kweek
werd daarom eveneens aangepast en vereenvoudigd, gezien alleen nieuwe kwekers dienen gecontroleerd.
Overigens blijven we vanuit de federatie verder alle
kweekresultaten bijhouden. Het strekt een federatie immers tot eer op elk moment enerzijds het aantal kwekers
en anderzijds het aantal gekweekte vogels te kennen.
A.Vi.Bo. wil en zal dit overzicht op kweekresultaten behouden, dit in tegenstelling met andere federaties die
vaak door eigen bomen hun bos niet meer zien. Bijgevolg
verwachten we volgend jaar op de Algemene Raad opnieuw de samenvattingen van kweekresultaten binnen
maatschappijen en gewesten, zoals die ook vandaag werden ingediend, overigens opgesplitst per provincie.
In het kader van het kweekproject, dat afliep in 2013, moeten echter door individuele kwekers geen formulieren
meer worden ingegeven die aan het kweekproject verbonden waren, zijnde formulieren kweekresultaten en individuele opvolgingsbladen van gekweekte vogels. We raden
echter wel elke kweker nadrukkelijk aan persoonlijke gegevens verder nauwkeurig bij te houden als persoonlijke
databank. Dergelijke notities dragen onvermijdelijk bij tot
optimalisering van eigen kweekproducten.
Optimalisering van onze kweekproducten probeerden we
binnen de Raad van Bestuur en met steun van de Vlaamse
overheid steeds te ondersteunen via onze kweekvergaderingen. Wie gedurende de jaren dat ons kweekproject liep
met regelmaat deze bijeenkomsten bijwoonde, merkte
ongetwijfeld de ernst en bezieling waarmee deze werden
aangepakt. Allerlaatste kweekvergadering in het kader
van dit kweekproject vond plaats op 13 oktober 2013 te
Dentergem. Voorzitter Gino en ikzelf gaven duiding bij het
bepalen van de inteeltcoëfficiënt bij lijnenteelt en de ontwikkeling van het vogelembryo.
Graag wil ik hier alle vinkeniers die gedurende zes jaar
voor onze uiteenzettingen interesse toonden hartelijk
bedanken. Ik mag zeker ook KM De Lindezangers Dentergem niet vergeten te loven voor het beschikbaar stellen van het Jeugdontmoetingscentrum. Ook wil ik hier
voorzitter Gino danken voor zijn bijzonder deskundige
bijdrage, net als alle collega’s van de Raad van Bestuur
voor alle logistieke steun. Vrienden, oprechte dank voor
zoveel engagement gedurende die zes jaar.
Meteen is de verwijzing naar onze kweekvergaderingen
ook een fijne opstap naar de aankondiging van ons vierde en finaliserende kweekcongres. U merkte ongetwijfeld
de wekelijkse aankondiging achteraan ons blad, waarin
we alle maatschappijen en gewesten vroegen 15 november vrij te houden voor deze feestelijke afsluiter van ons
kweekproject. We verwachten dat massaal aan deze oproep zal worden beantwoord. Alle maatschappijen en gewesten werden uitgenodigd om van deze apotheose een
knaller te maken. Maanden zijn we al in de weer om alles
in goede banen te leiden. Ik mag dan ook trots de dagorde, te vinden op onze knap ogende uitnodigingsfolder die
jullie deze week kregen toegestuurd, hier aankondigen:
- vanaf 9.30 u. verzorgt de Officiële Zangkeurraad onder
leiding van haar voorzitter collega Marc een niet te missen nationale zangvoordracht
- omstreeks 11.30 u. kunnen ingeschrevenen een broodmaaltijd nemen
- vanaf 13 u. worden eregenodigden verwelkomd
- om 14 u. wordt de feestzitting officieel geopend
- rond 15 u. wordt het eindrapport van het kweekproject
voorgesteld en krijgen de acties in verband met de opname op de lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed toelichting
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- nadien, en wellicht vanaf 17.30 u., wordt het slotcongres afgesloten met gebak
- muzikale ondersteuning gebeurt andermaal door
Gruppo Churasco
U vond op de uitnodiging tevens een oproep aan alle
maatschappijen, en bij uitbreiding ook aan de gewesten,
hun vlag en vlaggenstok beschikbaar te stellen op ons
congres. We hadden graag gezien dat vlaggen en stokken, die logistiek wellicht best gewestelijk worden verzameld, worden afgeleverd in zaal KUBOX op vrijdagavond.
Op die wijze kunnen wij alles schikken en alles tijdig hun
plaats geven.
Vrienden, een muur van maatschappij- en gewestvlaggen
rondom de zaal zal ongetwijfeld bijzonder indrukwekkend
ogen.
Beste mensen, u merkt het, opnieuw werd tijd noch moeite gespaard om van het slotcongres een knaller te maken.
Rest alleen nog de aanwezigheid van alle gewesten en
maatschappijen, van u allen, om de prachtige kers op de
taart te plaatsen.
Ik dank u.
8. Het A.Vi.Bo.-blad – dhr. Luc De Schrijver
Geachte vergadering,
Het A.Vi.Bo.-blad is zoals elk jaar een belangrijk agendapunt op onze Algemene Raad.
De laatste jaren hebben wij prijsstijgingen moeten aankondigen, voor 2014 hebben wij de abonnementsprijs met
2 euro verhoogd, toch was dit niet voldoende om de kosten voor ons blad te dragen.
Voor 2015 zijn wij genoodzaakt om de prijs van ons blad
met 3 euro te verhogen, de nieuwe abonnementsprijs bedraagt dan 45 euro, de steeds stijgende drukkosten, portkosten zijn mede hiervan de oorzaak.
Ook een belangrijke factor in de prijszetting is het dalende aantal abonnementen, ook dit jaar is er een daling tegenover vorig jaar van 257 abonnementen, wat een totaal
maakt van nog 4733 abonnementen voor 2014.
Wij verwachten dat iedere gewestleider zijn leden zal motiveren om het komende jaar zijn abonnement opnieuw te
vernieuwen en de niet-geabonneerden te stimuleren dit
alsnog te doen en dit te betalen vóór 5 december 2014. Iedere liefhebber die een abonnement neemt op het blad zal
de brochure ‘Opvolger’ kwekersvademecum gratis ontvangen in het voorjaar van 2015. Nieuwe geabonneerden
willen wij ook dit jaar opnieuw belonen, als u het abonnementsgeld vóór 1 november 2014 stort, dan ontvangt
u in de maand november en december het A.Vi.Bo.-blad
gratis.
In de vergadering van de redactieraad is er van gedachten
gewisseld om ons blad meer uitstraling te geven, door de
lay-out aan te passen zal er meer afwisseling zijn, aangenamer en vlot te lezen.
De Raad van Bestuur en ikzelf denken dat er geen enkele
reden is om u niet op het A.Vi.Bo.-blad te abonneren.
Mag ik jullie aandacht vestigen op volgende punten:
1) De stortingsformulieren voor de betaling van het A.Vi.Bo.blad 2015 die u vandaag meekrijgt, gelieve deze ten
spoedigste aan de maatschappijbesturen te bezorgen.
2) Bij de maatschappijbesturen erop aan te dringen dat
deze zo vlug mogelijk aan de lezers afgeleverd worden. Gelieve de lezers er ook attent op te maken om de
abonnementen tijdig te betalen.
3) Eveneens de besturen vragen om regelmatig iets te
laten verschijnen van hun maatschappij zoals huldigingen, vergadering en/of verslagen ervan te publiceren, al dan niet met foto’s. Dit geldt eveneens voor de
gewestbesturen. Dit zal zeker ten goede komen, niet
alleen aan het aantal abonnees maar hierdoor zullen
onze liefhebbers steeds op de hoogte blijven van het
reilen en zeilen in hun maatschappij en andere.
Mogen wij echter vragen om jullie feesten aan te kondigen onder de rubriek vergaderingen/huldigingen
en niet onder de uitslagen van koning- en kampioenschappen zoals weleens vaker gebeurt.
4) Mogen wij vragen op één van de komende gewestvergaderingen er nog eens de aandacht te willen op vestigen
dat alle bestuursleden en de lokaalhouder van elke maatschappij dienen geabonneerd te zijn op het A.Vi.Bo.blad. Tot op heden zijn er nog een drietal onbetaalde
abonnementen van bestuursleden en/of lokaalhouders.
Gezien de herhaalde herinneringsbrieven zijn wij genoodzaakt om voor ieder onbetaald abonnement een
administratiekost van 10 euro aan te rekenen.
Vrienden gewestleiders, terwijl wij nu toch spreken over
het A.Vi.Bo.-blad had ik graag nog eens het volgende punt
aangehaald: het opsturen van de uitslagen Ronde van
Vlaanderen dient de dag na de zetting te gebeuren, maar
dit laat helaas veel te wensen over. Ook dit speelseizoen
tellen wij nog 24 ontbrekende uitslagen uit 16 gewesten.
De gewestleiders van de gewesten waar er nog uitslagen
van ontbreken, hebben een fiche gekregen om de maatschappijbesturen aan te manen de uitslagen alsnog op te
sturen naar het secretariaat A.Vi.Bo. Deze uitslagen zullen weliswaar niet meer verschijnen maar zijn nodig voor
de controle op de Ronde van Vlaanderen.
Wat de zettingformulieren betreft, zijn er dit jaar geen
overtredingen vastgesteld, er werden 4390 zettingen aangekondigd.
De controle op de bijlokalen werd afgerond en de afwijkingen worden overgemaakt aan de gewestleider.
Tot slot, ons A.Vi.Bo.-blad en artikels:
Zoals u wellicht al gelezen hebt, hebben wij de laatste
weken terug een kadertje laten verschijnen met de boodschap “Artikels gevraagd”.
Wij blijven uiteraard steeds op zoek naar vaste mede-

werkers en/of freelance medewerkers die zich geroepen
voelen om af en toe eens iets neer te pennen om zo onze
lezers een mooi en rijk gevuld blad aan te bieden. Daar
onze groep vriendenkringers steeds kleiner wordt, doen
wij een dringende oproep aan onze gewestleiders om
hun leden te motiveren om af en toe eens een artikeltje
te schrijven en zo een meerwaarde aan ons blad te geven.
Ook al kunnen jullie maar enkele mensen overtuigen om
dit te doen, dan gaan wij een zorgeloos jaar tegemoet.
Graag wil ik afsluiten met de woorden van freelance medewerker Lucien Vandekerckhove:
“A.Vi.Bo. bedanken kunnen we slechts door één zaak,
abonnee worden op het A.Vi.Bo.-blad.
Dit blad moet voor elke vinkenier zijn wat de Story is voor
de vrouw.”
9. Ereraden – dhr. Jan Hollevoet
Beste vrienden,
Eén van de belangrijkste oorzaken van conflicten is het
ontbreken van een duidelijk reglement van inwendige
orde in de maatschappijen. Overtuig uw afgevaardigden
en bestuursleden van het belang van sluitende reglementen van inwendige orde, die strikt toegepast worden. Zo
worden conflicten en frustraties vermeden. Collega Rik
heeft deze voormiddag een aantal mensen aangesproken waar in hun reglement inwendige orde afwijkende
teksten gevonden werden. Beste mensen, ik wil hier iedereen nogmaals oproepen om hier werk van te maken.
Zorg dat tegen het volgende speelseizoen uw reglement
inwendige orde op punt staat.
Het is de taak van iedereen die binnen onze federatie verantwoordelijkheid draagt om ervoor te zorgen dat onze
reglementering gerespecteerd wordt. En wanneer regels
overtreden worden, moet er opgetreden worden.
Jullie weten allemaal dat op dat ogenblik de mogelijkheid
er is om een gewestelijke ereraad samen te roepen. Die
ereraad kan oordelen over alle betwistingen en overtredingen door leden en bestuursleden van de maatschappijen ingedeeld binnen jullie gewest. Tevens is de plaatselijke ereraad bevoegd voor alle overtredingen begaan
binnen het gewest, dus ook door leden behorend tot een
ander gewest. Het heeft dus geen zin dergelijke klachten
naar het secretariaat te sturen. Tegen de beslissing van
de ereraad is enkel beroep mogelijk bij de beroepscommissie. Het heeft dus geen zin de Raad van Bestuur te
vragen een beslissing van de ereraad ongedaan te maken
of te wijzigen. Wij kunnen dit niet, ook al zouden we het
soms willen.
Het moet ook gaan over LEDEN. Het is onmogelijk om een
niet-lid, bv. optredend als tekenaar, op te roepen voor de
ereraad. In het geval er een niet-lid, optredend als tekenaar, een overtreding begaat, zal de eigenaar van de bewuste vogel dienen te verschijnen.
Ik wil er jullie aandacht op vestigen dat de gewestelijke
ereraad NIET bevoegd is omtrent betwistingen aangaande de zang en overtredingen op het zangreglement. De
ereraad is ook niet bevoegd wanneer leden van het gewestbestuur, gewestelijke zangkeurders, officiële zangkeurders of leden van de Raad van Bestuur betrokken
zijn. Hier zal de bondsraad moeten oordelen.
De samenstelling van de ereraad is als volgt:
De gewestleider is de voorzitter, bijgestaan door twee effectieve leden (te kiezen uit de afgevaardigden). De gewestsecretaris (zonder stemrecht) treedt op als secretaris
van de ereraad. Om alle partijdigheid te vermijden, zetelt
de afgevaardigde wiens lid op de ereraad moet verschijnen niet in de ereraad. Wanneer er problemen zouden zijn
bij het samenstellen van de ereraad, dan vragen wij u het
dagelijks bestuur A.Vi.Bo. te contacteren en wellicht binnen afzienbare tijd uw coördinator.
Eén van de zaken waar het nogal eens durft mislopen, is
het respecteren van de termijnen.
Ter herinnering wil ik deze nog eens herhalen.
De ereraad vergadert binnen de 14 dagen na de klacht en
niet na maanden!!
De klacht dient neergelegd uiterlijk binnen de acht dagen
na de vaststelling van de feiten.
De gewestsecretaris roept de partijen op en staat in voor
het noteren en bijhouden van de beslissingen van de ereraad. Deze oproeping dient minstens vijf dagen op voorhand te gebeuren. Ook eventuele getuigen dienen tijdig
opgeroepen te worden. Wanneer een opgeroepen partij
niet verschijnt, wordt deze geschorst tot hij zelf opnieuw
de ereraad aanvraagt.
Bij elke zitting van de ereraad is de voorzitter van de ereraad verplicht de artikelen van het reglement inwendige
orde A.Vi.Bo., die handelen over de ereraad, voor te lezen
en dit in aanwezigheid van alle betrokkenen en leden van
de ereraad. Het betreft hier hoofdstuk 14 van ons reglement inwendige orde.
Uiteraard dient de uitspraak in overleg met de stemgerechtigde leden te gebeuren. De eventueel uitgesproken
sancties dienen in overeenstemming te zijn met hoofdstuk 32 van het reglement inwendige orde aangaande de
sancties.
Een ander punt waar het al eens durft mislopen, is het
correct en volledig invullen van het officieel zittingsblad.
Onvolledige verslaggeving of verslaggeving op een ander
blad dan het officiële document, leidt steeds tot onnodige
discussies en frustraties. Het moet ondertekend worden
door zowel de voorzitter, de secretaris, de leden van de
ereraad als door de beklaagde en de getuigen. Nadien
wordt dit officieel zittingsblad doorgestuurd naar het secretariaat A.Vi.Bo.

Bij het bekendmaken van de sanctie dient de voorzitter
de betrokkene erop te wijzen dat beroep mogelijk is bij de
beroepscommissie.
Om ontvankelijk te zijn, dient dit beroep aan de volgende
voorwaarden te beantwoorden:
Er dient een aangetekend schrijven gericht te worden
aan de voorzitter van de beroepscommissie, Schardauw
1, bus 1, 8520 Kuurne. In dit schrijven dienen omstandig
de redenen van het beroep beschreven. Ook dienen de
namen van eventuele getuigen te worden vermeld.
Dit schrijven moet binnen de 14 dagen ingediend worden.
Tegelijkertijd dient ook een borgsom gestort te worden
op de rekening van A.Vi.Bo.
De voorzitter van de ereraad dient tevens ingelicht te worden van het aantekenen van het beroep, vermits deze beroepsprocedure de uitgesproken sanctie schorst tot na
de uitspraak van de beroepscommissie.
Wanneer er beroep wordt aangetekend, stuurt de gewestleider alle documenten omtrent de betwiste zaak door
naar het secretariaat A.Vi.Bo.
De uitspraken waartegen geen beroep werd aangetekend,
worden bekrachtigd door de Raad van Bestuur en gepubliceerd in het A.Vi.Bo.-blad.
Tot slot wil ik hier nog vermelden dat deze procedures allemaal bedoeld zijn voor leden die overtredingen begaan.
Op vandaag hebben wij eigenlijk heel weinig mogelijkheden om maatschappijen die in overtreding zijn, of blijk
geven van verregaande nalatigheid, te sanctioneren. Mag
ik ook hiervoor jullie aandacht vragen en de in gebreke
blijvende maatschappijen tijdig aan te sporen hun verplichtingen uit te voeren.
Ik weet het, ik herhaal ieder jaar de problematiek rond de
ereraden maar de ervaring leert ons dat het o zo belangrijk is om, wanneer er conflicten of overtredingen zijn,
dit correct toe te passen. En toch zien we nog ieder jaar
tekortkomingen. Hierbij vraag ik dus nogmaals jullie medewerking om deze moeilijke materie toe te passen. Wanneer er onduidelijkheden of twijfels zouden rijzen, kunnen
jullie steeds een beroep doen op de Raad van Bestuur.
Ik wens u allen veel succes.
10. Immaterieel Cultureel Erfgoed – dhr. Jan Hollevoet
Zoals jullie allemaal weten, is onze geliefde hobby sinds
verleden jaar toegevoegd aan de ‘Inventaris Vlaanderen
voor Immaterieel Cultureel Erfgoed’. Dit betekent dat we
in alle gedrukte en digitale communicatie aangaande het
vinkenieren het logo van de Vlaamse gemeenschap met
de bijhorende tekst ‘Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed’ mogen gebruiken. Jullie zullen allemaal wel al gemerkt hebben dat beide logo’s nu in de
hoofding van ons blad prijken.
Een dergelijke erkenning betekent natuurlijk ook dat we
het engagement aangaan om onze hobby te ‘borgen’,
d.w.z. te vrijwaren voor de toekomst.
Een eerste idee in die richting is het digitaliseren van de
oplagen van ons weekblad sinds het prille begin tot heden. Alle uitgaven sinds 1934 zijn nog steeds in ons bezit
en om deze meer toegankelijk te maken naar het brede
publiek, rijpte bij ons de idee om deze te digitaliseren.
Dit is echter veel sneller gezegd dan effectief uitgevoerd.
Laat alvast ook duidelijk zijn dat erkenning niet wil zeggen dat er centen komen. Maar het feit dat we een erkenning hebben, opende wél andere deuren. We konden een
aanvraag richten naar de provincie West-Vlaanderen voor
een tegemoetkoming in de kosten voor de digitalisering
van onze bladen en het deed ons bijzonder veel plezier
om vanwege de provincie West-Vlaanderen hiervoor een
projectsubsidie te mogen ontvangen.
Op deze manier konden de kosten voor deze digitalisering beperkt blijven.
Digitaliseren van documenten betekent dat deze allemaal
dienen gescand te worden. Nu zijn de jaargangen 1946
tot en met 1974 op een groot formaat gedrukt en kunnen
dus niet op een standaard toestel gescand worden. Deze
werden dan ook uitbesteed aan de firma Sercu.
Vanaf jaargang 1975 tot op heden werden de bladen op
het secretariaat zelf ingescand. We kregen hiervoor twee
scanners ter beschikking van de firma CC@ps uit Westrozebeke. Collega’s Marc en Noël zijn hier uren, dagen, weken, ja zelfs maanden mee bezig geweest maar het werk
geraakt stilaan voltooid.
Binnenkort zijn alle jaargangen van ons weekblad dus
digitaal raadpleegbaar. Ik wil hiervoor nogmaals mijn
uitdrukkelijke waardering uitspreken voor het monnikenwerk dat beide collega’s uitgevoerd hebben.
Dank u wel Marc en Noël.
11. Solidariteitsactie / steunactie – dhr. Jan Hollevoet
Zoals jullie weten, organiseren wij om de drie jaar een
steunactie. De vorige steunactie dateert van 2012 en dus
is het tijd om een nieuwe actie op poten te zetten. Voor
deze actie hebben wij gekozen om het kinderkankerfonds
te ondersteunen.
De naam kinderkankerfonds zullen jullie wellicht reeds
kennen, maar ik wil toch nog kort eens opsommen voor
welke projecten het kinderkankerfonds allemaal staat.
Vooreerst verlenen zij financiële steun aan gezinnen. De
vaak langdurige behandeling voor kanker kost geld. En
vaak verliest een gezin in deze periode ook het inkomen
van een werkende ouder.
Het fonds verleent ook steun aan de kinderoncologische
afdeling van het UZ Gent. Het voorziet in de verloning van
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extra personeel, aankoop van medische apparatuur, spelotheek, tv’s, dvd-spelers,...
Ook het project Koester, waar vier verpleegkundigen in
actief zijn, is opgericht door het kinderkankerfonds. Deze
vier mensen zijn 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar voor het gezin en de thuiszorgequipes. Zij proberen de behoefte van de zieke kinderen, om ook in de
terminale fase van hun ziekte zoveel mogelijk thuis te zijn,
te realiseren.
Het project de LIEving heeft tot doel de broers en zussen
van kinderen met kanker op te vangen.
En uiteraard steunt het kinderkankerfonds het wetenschappelijk onderzoek naar kanker.
Ik wil jullie dus allemaal enthousiast maken om deze
steunactie bekend te maken bij uw maatschappijen en
leden. Net als de vorige keer vragen wij een bijdrage van
één euro per lid. Het meest praktische is om dit in te zamelen bij het inbrengen van de inventarissen.
Mag ik dan ook vragen om dit bedrag per gewest in te
zamelen en liefst in één maal over te schrijven op de rekening van A.Vi.Bo. Op vraag van Marnix graag apart overschrijven met vermelding ‘steunactie’.
Het is de bedoeling om een cheque te overhandigen aan
het kinderkankerfonds op onze Algemene Vergadering op
1 maart 2015.
Beste vrienden, laat ons met ons allen opnieuw tonen dat
vinkeniers het hart op de juiste plaats hebben!
12. Evaluatie Kampioenschappen en bescherming –
dhr. Noël Devolder
Voor het Kampioenschap van België 2014 was het gewest
Ieper de organisator onder leiding van gewestleider dhr.
Raphaël Claeys.
Het kampioenschap had ook een extra stimulans (in
Vlaamse velden en 100 jaar na ’14-’18).
1051 vogels waren komen opdagen. De lage opkomst lag
niet aan de organisatoren, maar aan de liefhebbers zelf
die niet waren komen opdagen.
Bovendien startte de zetting onder heel wat buien, op zeker moment was het gieten.
Met belangstelling werd uitgekeken of de favorieten het
zouden halen.
Gelukwensen gaan naar het gewest Ieper dat met veel inzet dit 54ste Nationaal Kampioenschap vorm en uitstraling gaf.
Graag bedanken we elke medewerker die meewerkte aan
het welslagen van deze manifestatie.
Provinciale Kampioenschappen:
Het Kampioenschap van Oost-Vlaanderen werd ingericht
door de maatschappijen Klein Maar Moedig Melle en De
Straatzangers Evergem: 243 inschrijvingen was niet het
gewenste aantal dat ze voor ogen hadden.
Waar waren de liefhebbers gebleven?
Het was een mooie locatie en een mooi parcours, dus
daar lag het zeker niet aan.
Dank ging daar ook uit naar mevrouw minister Joke
Schauvliege voor haar aanwezigheid en lovende woorden
voor de vinkensport.
We danken ook de twee maatschappijen voor hun Kampioenschap van Oost-Vlaanderen.
Het gewest Houthulst, met zijn maatschappijen De Sparrevink, De Vrijbosvink, De Woudzangers, De Molenzangers, De Terrestzangers en De Sint-Omerzangers, was de
organisator van het Provinciaal Kampioenschap WestVlaanderen.
De vele inspanningen die de inrichters van het gewest
Houthulst leverden, brachten het geheel een schitterend
verloop!
Op 606 vogels in de reke hadden ze zeker niet gerekend.
In naam van de federatie moet ik bedanken voor de talrijke opkomst. Voor de organisatoren was het een supergeslaagd kampioenschap.
KM De Verenigde Vinkeniers Liedekerke waren de organisatoren van het Vlaams-Brabants Kampioenschap. 104
vogels in de reke was een zeer goed resultaat.
De voorzitter bedankte alle aanwezige vinkeniers.
Mijn collega Marnix was aanwezig om te bedanken voor
de organisatie en om jullie een hart onder de riem te steken.
Op zondag 1 juni was KM de Boomgaardvink Ranst paraat voor het Antwerpse Kampioenschap.
Ze deden er alles aan om er een mooi hoogtepunt van te
maken, onder leiding van Staf Decock en zijn team.
Als vertegenwoordiger van A.Vi.Bo. was ik daar aanwezig
en werd ik daar zeer goed ontvangen.
Er waren 38 deelnemers.
In het lokaal heb ik de vinkeniers toegesproken en de organisatoren bedankt. Ik benadrukte vooral de genegenheid voor het gewest Antwerpen en sprak de hoop uit op
een blijvend goede samenwerking.
Na nog wat napraten, verlieten we het landelijke, rustige
en gastvrije Ranst en keerden we huiswaarts.
Voor zowel het Kampioenschap van België als de Provinciale Kampioenschappen is er volledig bescherming voor
2015.
Voor het Kampioenschap van België mag er ook niet gespeeld worden op zaterdag en maandag voor titels en
kampioenen.
Maar voor de Provinciale Kampioenschappen kan dat wel.
Het Kampioenschap van de Vriendenkring ging dit jaar
door te Lotenhulle, waar Frank De Meyer van de Lentezanger de organisator was.
Op die dag kan je vinkeniers ontmoeten die achter hun
pen zitten en ons A.Vi.Bo.-blad vullen met mooie artikels.

Vrienden gewestleiders, moedig ook nog andere vinkeniers aan om in ons blad te schrijven.
Frank en zijn team hadden hun best gedaan, maar volgens mij waren er iets te weinig vriendenkringers.
Ik wens mijn tussenkomst te besluiten met een warme
oproep om binnen jullie gewesten de besturen en onze
vinkeniers warm te maken om de organisatoren van onze
kampioenschappen ook in 2015 te ondersteunen door jullie aanwezigheid. Op naar volgend jaar.
Provinciale Kampioenschappen:
Vrienden gewestleiders, naar jaarlijkse gewoonte worden
de inrichters van de Provinciale Kampioenschappen voor
2015 bekendgemaakt.
Wij willen er echter naar streven dat er jaarlijks maar één
kandidaat per provincie is.
De federatie gaat deze maatregel toepassen voor alle
kampioenschappen zolang er kandidaten zijn.
De Provinciale Kampioenschappen gaan door de eerste
zondag van juni, nl. op 07/06/2015.
Voor West-Vlaanderen: Het gewest Brugge;
voor Oost-Vlaanderen: De Durvers Deinze;
Voor Antwerpen: De Heidezangers Vosselaar;
Voor Vlaams-Brabant: De Bareelvink Ternat.
Het Kampioenschap van de Vriendenkring: KM Recht en
Eerlijk Eernegem met organisator Roger Raes;
Kampioenschap van België dat doorgaat op 28 juni: KM
Recht en Eerlijk Eernegem met als organisator Koenraad
Vandevyver.
Bij deze wenst de federatie alle inrichters heel veel succes en een vlot verloop van hun kampioenschappen.
Wij rekenen opnieuw op een massale deelname van onze
vinkeniers maar ook van onze gewestleiders.
Ik dank jullie voor het gericht luisteren.

14. Vragen en suggesties – dhr. Gino Welvaert
Om af te ronden wil ik met jullie graag een bloemlezing
geven van aangebrachte items:
Zo kwam er een terechte opmerking van een lid rond het
correct uitbetalen van de vooruit. Het kan en mag inderdaad niet zijn dat, mits een eenvoudige melding in het
A.Vi.Bo.-blad, de inrichter de vrije hand heeft om reeksen
die niet dienen uitbetaald naar de kas te verwijzen. Wij
zullen in de toekomst behoedzaam toezien om dergelijke
misstanden te vermijden.
Het verkeersplan op het Kampioenschap van België ligt
volledig in handen van de plaatselijke autoriteiten en de
politie. Veiligheid staat boven alles en de eerder beperkte
chaos voor en na de zetting zijn deel van het gebeuren. In
plaats van er nerveus van te worden, is het misschien een
moment om tot rust te komen!
De Raad van Bestuur komt niet tussen in de autonomie
van de maatschappij voor wat betreft het verspelen van
zettingen voor kleine vogels. Het staat het plaatselijk bestuur vrij het getal te bepalen mits correcte aankondiging
in het officieel orgaan, ons A.Vi.Bo.-blad. Wat het uur van
inschrijving betreft, geldt eenzelfde houding. Het is vanop
afstand zo goed als onmogelijk om een correcte inschatting te maken van een plaatselijke situatie. De gehanteerde standaard is inschrijven tot 15 minuten voor het begin.
De traditie wil dat de Ronde verspeeld wordt op 14 zondagen, in omgekeerde orde te rekenen vanaf de laatste
zondag van juli. De Raad van Bestuur is niet geneigd het
voorstel om bepaalde feestdagen toe te voegen toe te
passen.

Geachte heer voorzitter, Raad van Bestuur, gewestleiders,
vrienden vinkeniers, een goede namiddag hier allemaal in
zaal au Damier te Roeselare.

Wij herhalen onze oproep om zettingen te verspelen gedurende de normale tijdsduur, met name één uur. Het is
onze vrees dat meestappen in een opgelegde mindering
van de speeltijd gedurende de proefzettingen uiteindelijk
zal uitmonden in het verzanden van onze hobby. Wij zijn
immers vinkeniers en onze hobby is in de eerste plaats
deelnemen aan zangwedstrijden. Laat die nu net één uur
duren!!

Zoals iedereen weet, werd het kampioenschap van 2015
toevertrouwd aan de Koninklijke vinkeniermaatschappij
Recht en Eerlijk te Eernegem.
We zijn met onze 44 leden een kleine maar wel een gedreven maatschappij om een dergelijk evenement op poten
te zetten.

Vraag wordt gesteld naar de problematiek van het uit de
reke verwijderen van een vogel die 6 walezangen na elkaar zingt en vooral het feit dat dit voor sleepzang niet
telt, dit terwijl Vlaamse zang zelfs in het slepen wel getekend wordt?? Deze vraag wordt verder besproken op de
vergadering van de Officiële Zangkeurraad.

Ik denk dat iedereen hier aanwezig in het verleden al eens
geconfronteerd geweest is met kampioenschappen of
grote zettingen.
Op het einde van het spel kijkt niemand meer naar de inrichting, wel naar de opkomst. En dat geeft voldoening of
teleurstelling voor de inrichters.
Wel beste vrienden, laten we het zo zien:
het Kampioenschap van België is een bekroning voor
onze nationale voorzitter en de Raad van Bestuur voor
het werk en de energie die ze daarin stoppen, dag na dag,
jaar na jaar.
En daar willen we iets voor doen.

Er wordt op vraag uit de zaal verder tekst en uitleg verschaft rond vogels die, afkomstig uit de wettelijke bevoorrading, na eind 2015 nog in leven zijn. De Raad van
Bestuur benadrukt het betreffende artikel uit de wetgeving ter zake. Zoals eerder in de vergadering vermeld en
gezien de evolutie van de laatste jaren worden geen grote
problemen verwacht.

13. Voorstelling Kampioenschap van België door
de inrichter dhr. Koenraad Vandevyver

Het startschot is gegeven, we kunnen niet meer terug.
Zoals in zoveel sporten (lopen, fietsen, zwemmen en
noem maar op) worden er kampioenschappen georganiseerd, maar daar moet men zich eerst kwalificeren om te
mogen meedoen.
Wel beste vrienden, dat vind je bij ons niet, iedereen is
welkom, wat het getal ook mag zijn. Er staat weinig of
geen druk op ons.
Dat er een uitslag gemaakt wordt, is evident. Dat we splitsen in verschillende categorieën vind ik persoonlijk zeer
goed. Dat geeft kans aan mensen met een mindere vogel
om toch een titel te spelen.
Op het kampioenschap bij de vinken zijn er geen verliezers, enkel winnaars. Want met nul liedjes kan je een
bloem afhalen.
Velen onder jullie denken waarschijnlijk: die vent kan het
goed uitleggen, wel dat is waar.
Wat kan ik wel?
1. Ik kan het goed uitleggen;
2. Ik kan goed organiseren;
3. Ik kan goed omgaan met de medemensen;
4. Ik volg de route zoals ze uitgestippeld is, ik doe geen
omwegen;
5. Ik ben niet bang;
6. Voor de financiële kant sta ik borg voor onze maatschappij.
Maar beste vrienden, dat is niet genoeg.
Wat ik niet kan, hoe goed alles ook voorbereid en verzekerd is, dat is de grote opkomst garanderen.
En daarom vraag ik aan u, geachte gewestleiders, om de
opkomst van de liefhebbers te motiveren.
Het getal in de reke telt niet, de aanwezigheid van de liefhebbers is belangrijk.
Help met mij het kampioenschap een uitstraling te geven
zodat we onze naam A.Vi.Bo. waardig blijven.
Gebruik de slogan: Vinkeniers ,kom uit je kot godver…!
Geachte gewestleiders, wil mij volgende gegevens doorgeven:
1. Data van de gewestfeesten;
2. Data van de kampioenvieringen.
Mij kunt u bereiken op volgende manieren:
e-mail: vandevyverkoenraad@gmail.com;
fax : 051/25 22 30 - gsm: 0479/68 68 82.
Ik hoop dan ook u allen te mogen verwelkomen op 28 juni
2015 te Eernegem.
Dank u voor die paar minuten van uw tijd.

----15. Slotwoord door erevoorzitter dhr. Noël Vlaminck
De erevoorzitter vergeleek A.Vi.Bo. met een groot appartementsblok dat dringend aan renovatie toe is.
Niettegenstaande het appartement rust op stevige fundamenten, zijn er toch een aantal zaken aan vernieuwing toe.
De architecten (= Raad van Bestuur) moeten hun voorstellen op tafel leggen en met de aannemers (= gewestleiders) en onderaannemers (besturen) grondig overleggen
zodanig dat de bewoners (onze leden) zo weinig mogelijk
hinder ondervinden. Daarom moet alles stap voor stap
gebeuren en dient alles goed overwogen te worden. Er
moet steeds toegezien worden dat de stevige fundamenten niet ondergraven worden. Ongetwijfeld zullen hier en
daar problemen rijzen, maar mits een goed overleg kunnen ook de moeilijkste klippen overwonnen worden. We
moeten er met zijn allen van bewust zijn dat wachten tot
het blok in elkaar stuikt geen optie is.
Aan allen dank voor uw medewerking en behouden thuiskomst.
De voorzitter, Gino Welvaert
de ondervoorzitters,
Luc De Schrijver
Rik Tanghe

Aan vriendenkringers &
freelancers
Dringende oproep naar artikels!
Nu het speelseizoen achter de rug is,
zien we weer extra uit naar jullie bijdrage(n)
in de vorm van artikels, groot en klein.
Alvast dank voor jullie inspanning!!

Moppen over mannen (vervolg)
Wat is de overeenkomst tussen een man en een thermosfles?
Als je er bier in giet, kun je ze overal mee naartoe nemen.
Wat is de overeenkomst tussen mannen en make-up?
Bij de eerste tekenen van emotie verdwijnen ze.
Waarom zijn mannen als onderleggers?
Je ziet ze enkel als er eten op tafel komt.
Wat hebben mannen gemeen met minirokjes?
Als je niet oplet kruipen ze langs de benen omhoog.
ingestuurd door Willy Verthé
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Leven in beschermd milieu
gekweekte vinken
minder lang?
(vervolg van blz. 1)

Iedere kweker/vinkenier weet dat men er naar moet streven
om vinken met goede zangkwaliteiten te kweken. Lucratief zijn
kweekkoppels samenstellen zonder kennis van de kwaliteiten
van de oudervogels, is blindelings kweken. Wie steeds blijft
kweken met vinken afkomstig van ouders die geen prijs kunnen behalen, weet bijna met zekerheid wat hem te wachten
staat. Veel mag en kan hij er niet van verwachten, want zijn
kweekvogels zijn niet uit het goede hout gesneden. Men moet
kwaliteit inzetten wil men kwaliteit bekomen, maar dit gaat niet
altijd vanzelf, want kwaliteit is eerder schaars en moeilijk te
bekomen.
Eenmaal kwaliteit in hun bezit, zijn de meeste kwekers verplicht – door gebrek aan voldoende kwalitatieve bloedlijnen
– om in de eerste jaren dat ze kweken, familiekweek toe te
passen. Rechtstreekse inteelt zoals broer x zus of omgekeerd,
is uit den boze. Lijnenkweek in familieverband is de eerste
jaren dat men kweekt haast niet te vermijden, dit kan en mag
voor korte tijd worden toegepast. Hoe oordeelkundig men zijn
koppels ook samenstelt, familiekweek eist altijd zijn tol in de
vorm van degeneratie van de soort, al is dit visueel niet altijd
zichtbaar. Zij die verschillende goede bloedlijnen in bezit hebben, kennen dit euvel niet, maar het duurt soms jaren vooraleer men over meerdere goede bloedlijnen beschikt.
Als kweker en ex-tentoonsteller van allerlei siervogels heb ik
in het verleden meerdere malen doorgedreven familiekweek
toegepast met als doel de goede kwaliteiten van de ouders op
korte tijd over te brengen op hun jongen. Maar meermaals heb
ik er dan ook een prijs voor betaald. Een prijs die zich soms
vertaalde in zwakke vogels met een korte levensduur. Door
mijn ervaring durf ik beweren dat jongen afkomstig van doorgedreven familiekweek nooit zo sterk zijn als jongen afkomstig
uit totaal verschillende bloedlijnen. Ergens is dit normaal, want
dat is nu eenmaal de wet van moeder natuur.
Ornithologische waarnemingen en studies hebben uitgewezen dat inteelt in fauna en flora zelden voorkomt. De juiste
reden van dit fenomeen blijft een raadsel, maar men vermoedt
dat vogels en andere dieren instinctief niet onderling in familieverband tot de kweek overgaan.
Als derde en laatste punt moeten wij speciale aandacht
schenken aan de gezondheid en conditie van onze kweekvogels vooraleer men met hen begint te kweken. Kweekvogels
moeten een optimale gezondheid en conditie bezitten, wil men
gezonde en krachtige nakomelingen bekomen. Streng selecteren is een absolute must. Zwakke of conditieloze kweekvogels of kweekvogels die veel medicatie hebben gekregen, zoals antibiotica en/of sulfamiden, mag men nooit inzetten voor
de kweek. De eventuele nakomelingen zullen bijna altijd voor
problemen zorgen en zijn beslist geen lang leven beschoren.
Leven in beschermd milieu gekweekte vinken minder lang?
Persoonlijk durf ik daar nog steeds geen duidelijk antwoord
op geven. In dit schrijven heb ik enkel en alleen feiten aangehaald die kunnen leiden tot een kortere levensduur van gekweekte vinken.
Ervaren kwekers, graag vernam ik, samen met nog vele andere lezers via ons sportblad uw mening in verband met dit
belangrijk onderwerp. Nu wij de middelen hebben om relatief
vlot vinken te kweken, moeten wij ons gezamenlijk verder verdiepen in hoe wij de levenskwaliteit en levensverwachting van
onze gekweekte exemplaren verder kunnen verbeteren.
Volleerd is men nooit! Stilstand is achteruitgang, dit is tevens
van toepassing op de vinkensport!
Walter Vandevoorde

Gebed
Onze pint
die in de bierglazen zijt,
geprezen zij uw smaak.
Uw schuim kome,
het drinken geschiede aan tafel
als aan de toog.
Geef ons heden ons dagelijks bier
en vergeef ons onze katers
gelijk ook wij overgeven in de goot.
En leid ons niet naar de cola
maar verlos ons van een volle blaas.
Want alcool is de heerlijkheid,
de kracht van de zattigheid
tot aan de sluitingstijd.
Ad Fundum
ingestuurd door D. Verhaest

Duits...
Hij ziet een mooie Duitse herder en vraagt aan de verzorger
waarom de hond in het asiel zit.
De verzorger antwoordt: “het is een Duitse herder, maar hij
heeft een hekel aan de Duitse taal. Als u de naam van iets in
het Duits uitspreekt, verscheurt hij het aan flarden”.
“Let op”, zegt de verzorger: “das bakje”. De hond rent op het
bakje af en verscheurt het in kleine stukken.
“Ach”, zegt de man, “ik vind het een mooie hond en als we
daarmee rekening houden, kan het toch een goede hond zijn”.
Thuisgekomen laat de man trots de hond zien aan zijn vrouw
die lui op de bank ligt. “O”, zegt de vrouw, “dat is toch wel een
mooie hond, wat lief van je”.
De man, nu nog trotser, vertelt dat de hond niet tegen de
Duitse taal kan en doet het voor. “Kijk”, zegt de man, “das
telefoon” en de hond rent naar de telefoon en scheurt die helemaal kapot.
“O”, zegt de vrouw, “das klote... ”
ingestuurd door F. Debraeve

ZONNEBEKE, KM De Staalbekken

Kampioenschap van de Frontstreek voor botvinken 2014
Op 25 en 26 oktober 2014 is het weer zover, de tentoonstellingen beginnen! Onze botvinken zijn uitgeruid en met de beste
zorgen ‘klaar gestoomd’ voor de tentoonstelling.
Iedere vinkenier weet dat het opleiden van vinken voor de tentoonstelling veel geduld en oefeningen vraagt. In Zonnebeke
organiseren we dan ook speciaal voor onze vinkeniers ‘het
kampioenschap van de Frontstreek’, in O.C. ’t Zonnerad, Tresorierstraat 5.
Kwekers van over heel Vlaanderen nemen eraan deel.
Op de tentoonstelling voor botvinken kunt u ook de verschillende kleurmutaties bewonderen, samen met de wildkleur. We
spelen in verschillende reeksen, zodat iedere kweker zijn lievelingen in de juiste reeks kan inschrijven.
Voor de deelnemers zijn er natuurlijk ook mooie prijzen te winnen.
De bezoekers kunnen er komen om hun vrienden aan te
moedigen en te genieten van de mooie kweekresultaten van
deze kwekers. Natuurlijk wordt er op zo’n bijeenkomst nogal
wat nagepraat over het afgelopen speelseizoen en de kweek.
Daarvoor is er plaats in de ruime bar van de zaal.
U kunt er ook zien hoe we onze nestkastwerking tentoonstellen met de kweekresultaten. Samen met een ruime volière is
de zaal mooi aangekleed voor onze talrijke bezoekers.
De bezoekers kunnen dit jaar ook de kunstwerken bewonderen van een zestal kunstenaars, nl. Ivan Detrez, beeldhouwen;
Mia Goeman, beeldhouwen; Lieve Vandewalle, letterkappen;
Christa Vandenameele, boetseren; Ivan Chys, keramiek en
Koen Vandewalle, kettingzaag-kunst. Deze kunstenaars zijn
zeker niet van de minste en zullen hun prachtige werken te
koop stellen en tentoonstellen.
Dan hebben we ook nog onze vogelbeurs. Iedereen mag er

zijn vogels komen ruilen of te koop aanbieden tijdens deze
tentoonstelling, alle Europese vogels (voorzien van de juiste
voetring), kanaries en parkieten. Er worden plaatsen voorzien
voor deze deelnemers (gratis).
De deuren gaan open op zaterdag van 15 u. tot 20 u. en op
zondag van 7 u. tot 13 u. Iedereen is er van harte welkom. De
inkom is gratis.
Voor info:
Luc Blondeel, info@juwelierblondeel.be of 0474/87 19 74.
Namens het bestuur, Luc Blondeel

Reglement Kampioenschap van de Frontstreek 2014
Art. 1: Botvinken gekweekt met ringen A.Vi.Bo., Vimibel,
KBOF en AOB kunnen ingeschreven worden.
Art. 2: Iedere tentoonsteller die minstens 3 vinken inschrijft,
ontvangt een prijs.
Art. 3: Voor de algemene klassering worden de 5 best geklasseerde vogels in aanmerking genomen. In geval van gelijkheid
wordt rekening gehouden met de 6de, 7de, enz.
Art. 4: De inkorving gebeurt op vrijdag 24 oktober tussen 16
u. en 20 u.; de prijsdeling op zaterdag 25 oktober om 18 u.;
uitkorven op zondag 26 oktober om 13 u.
Korte beschrijving van de reeksen:
Vogels ingeschreven in A, D en E zijn vogels geboren in 2013
en 2014 eigenkweek.
Vogels ingeschreven in B zijn vogels geboren in 2012, 2011
en ouder… eigenkweek.
Vogels ingeschreven in C-klasse zijn vogels die niet eigenkweek zijn, de geboortejaren spelen geen rol.
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Uitslagen van
kampioenschappen
BESELARE, Den Blauwe Boogaard

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
Koning: Eddy Coudron, vogel Stijn, 2559 l. - 1ste Kampioen:
Marc Vanhille, Totti, 2117 l. - 2de Kampioen: Luc Vanallemeersch, Ulrich, 1953 l. - 3de Kampioen: Luc Desmet, Piet,
1599 l. - Vrouwelijke Kampioene: Francine Vanderplancke,
Cesear, 1525 l. - 4de Kampioen: Jules Eeckhout, Sato, 1271
l. - 5de Kampioen: Eddy Vanbockstael, Andrée, 1079 l. - Rode
lantaarn: Christof Vanbockstael, Chiquita, 726 l.
De huldiging van onze kampioenen vindt plaats in oktober.

KUURNE, De Congozangers

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
Gespeeld in 3 voormiddag- en 1 namiddagzettingen.
Koning: Vogel Sonck, Bjorn Priem, 2760 l. - Kampioen: Maaike,
José Demeester, 2391 l. - Vrouwelijke Kampioene: Rob, Barbara Van Der Wildt, 2062 l. - Kleine Kampioene: Kieth, Vera
Verhaeghe, 1517 l. - Laureaat 1: Jefke, Werner Vankeersbilck,
2252 l. - Laureaat 2: Geronimo, Anja Lecoutre, 1953 l. - Laureaat 3: Eddy, Ronny Vlerick, 1906 l. - Laureaat 4: Brain, Marnix Vankeersbilck, 1864 l. - Laureaat 5: Tinne, Christine Seys,
1802 l. - Laureaat 6: Stef, Christine Seys, 1802 l. - Laureaat 7:
Joep, Roger Lecoutre, 1692 l. - Laureaat 8: Bart, Noël Moreel,
1639 l. - Rode lantaarn: Primo, Philippe Vercruysse, 501 l.

MARKE, KM De Leiezangers

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
Koning: Gino Baeckelant, vogel Ture, 2916 l.
Kampioen: 1e: Michel Bostoen, Kurt, 2807 l. - 2e: Eddy Claeys,
Wiske, 2050 l. op 75%.
2e reeks op 55%: 1e: Gerard Lamerand, Oscar, 1711 l. - 2e:
Danny Tytgat, Kabila, 1263 l. - 3e: Dolores Laebens, Chris,
1251 l. op 75%.
Namiddagkampioenschap: Hein Tytgat, Moebarak, 1219 l. op 55%: Eddy Claeys, Wiet, 653 l.
Kampioenschap Tweeverbond Aalbeke-Marke: Koning: Marc
Hostyn, Portos, 2297 l. - Kampioenen: Aalbeke: Jan Carlier,
Ares, 2032 l. - Marke: Hein Tytgat, Maroef, 1902 l. - Laureaten op 53%: Aalbeke: Ghislain Vande Meulebroecke, Bumba,
1287 l. - Marke: Danny Tytgat, Hippoliet, 1253 l.
Het bestuur

MOORSLEDE, De Sint-Godelievevink

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
2 beste voormiddagen + 2 beste namiddagen.
Koning: Eric Goubeur, vogel Pablo, 2203 l. - 1e Kampioen:
Eric Rosseel, Charly, 1953 l. - Vrouwelijke Kampioen: Christine Maertens, Flupke, 1641 l. - 70%: Odette Verbeke, Arthur,
1580 l. - 50%: Willy Callens, Maxim, 1376 l. - Rode lantaarn:
Eric Vanhee, Nico, 1256 l.
Ons souper gaat door in oktober.

ROLLEGEM-KAPELLE,
KM De Vlaamse Blauwbekken

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
Kampioen: Michel Dupont, vogel Milan, 2080 l. - 2e Kampioen
(na 4 effectieve ritten): Daniël Feys, Luc, 1576 l. - 3e Kampioen
(na 4 effectieve r.): Bart Mylle, Brocky, 1558 l. - Voormiddagkampioen na 2 r.: Daniël Feys, Kelly, 969 l. - Namiddagkampioen na 2 r.: Bart Mylle, Tom, 820 l. - Vrouwelijke Kampioene
na 2 r.: Cecile Noppe, Obi, 562 l. - Kleine Koning (na 4 effectieve r.): Roger Grimonprez, Briek 305 punten.
Proficiat aan onze kampioenen!

Kruidje roer me wel!!
- Basilicum… maakt de mannen vrolijk. Een liefdeskruid dat
je succes verzekert, maar ook eetlust en spijsvertering bevordert.
- Bonenkruid… de viagra uit de natuur! Oude boeken beschrijven bonenkruid als het ‘kruid van liefde en geluk’. Met
bonenkruid voel je je boordevol levenslust en energie en het
verdrijft maagpijn.
- Citroenmelisse… wekt mensen tot leven. De Grieken en de
Romeinen gebruikten citroenmelisse om de neerslachtigheid
te verdrijven en het geheugen te versterken. Citroenmelisse
garandeert een ‘goede oude dag’.
- Dille… “mijne man gaat waar ik wille”. In de middeleeuwen
geloofde men dat dille boze geesten en heksen op afstand
hield. Vrouwen deden dille in de drank van hun man; jonge
meisjes strooiden dille in de schoenen van hun lief om ontrouw te voorkomen.
- Dragon… voor als er iets op je maag of lever ligt. De Arabieren en ook de Benedictijnen dichtten dit drakenkruid bovennatuurlijke krachten toe als voorbehoedsmiddel tegen pest en bij
de behandeling van beten van giftige reptielen. Dragon biedt
ook verlichting bij kiespijn en bezit antiseptische kracht.
- Lavas (maggikruid)… de vitamine C-bom! Het kruid stond
bekend als afrodisiacum en kreeg een belangrijke plaats in de
liefdesdrankjes. Meisjes droegen een zakje gedroogde lavas
onder hun kleren om hun geliefde aan zich te binden. Enkele
blaadjes in je badwater zet aan tot ‘verleiden’.
- Lievevrouwebedstro… maakt alle vrouwen ‘zalig zoet’. Volgens de overlevering plukte Jozef dit kruid als bedvulsel voor
Maria. De zoete geur van dit welriekende tuinkruid houdt het
ongedierte op afstand. Het verrijkt de meiwijn (maitrank) en
werkt bloedzuiverend.
- Marjolein… met dit welriekend kruid lukt alles! De Griekse
prins Armacarus was verzot op parfums, maar liet zelf het leven, overweldigd door die geur. Wantrouwige moeders naai-

den ooit wat marjolein in de onderkleding van hun dochters
om ‘den duvel’ op afstand te houden.
- Munt… De sterke welriekende geur van munt maakte dit
tuinkruid populair bij het dodenritueel van de Egyptenaren. In
de Arabische wereld is deze plant het symbool van de liefde,
vriendschap en seksuele aantrekkingskracht.
- Peterselie… voor een ijzersterke gezondheid! De Grieken
en Romeinen kenden reeds de voedende, opwekkende en
genezende kracht van peterselie, vooral bij oedemen en nieraandoeningen. Gladiatoren kregen peterselie voorgeschoteld
voor hun strijd op leven en dood. Peterselie is aangeprezen bij
epilepsie, astma en weerbarstige hoest.
- Pimpernel… maakt de geest gezond! Onze grootmoeders
gebruikten pimpernel tegen zomersproeten, maar het wordt
ook aanbevolen bij blaas- en nierproblemen. Het bevordert
echter vooral het verstand en geeft je een positieve kijk op
het leven. Eet veel pimpernel als je dom bent... je blijft dan wel
dom, maar je wordt niet dommer!
- Postelein… de zalf voor de maag. De goudzoekers in Californië aten veel postelein om scheurbuik te voorkomen. Huismoeders kookten de plant om de lintwormen bij hun kinderen
te verdrijven en de Franse koningen lieten zich graag verwennen met posteleinsalade. Postelein is bloedzuiverend en
houdt onze cholesterol op peil.
- Rozemarijn… het kruidje van plezier. Rozemarijn bevordert de vertering, maar deze ‘prins van aromaten’ zorgt sinds
eeuwen voor kracht, trouw en liefde in een mensenleven. Een
plekje in de gevlochten kruidenkroon van jonge bruidsparen
had vroeger een positief effect op hun verleidingscapaciteiten.
- Tijm… voor een lange adem. Tijm staat voor ‘moed en
kracht’. Griekse en Romeinse soldaten knabbelden op een
tijmblad om zich moed in te spreken. Jonge maagden versierden met een tijmkrans hun slaapkamervensters om de verleiders af te schrikken. Tijm werd vroeger ook ‘het antibioticum
van de arme mens’ genoemd.
- Tuinkervel… nooit meer moe! Kervel bestrijdt huidkwalen
(zoals eczeem) en suikerziekte en dient als gorgeldrank bij
keelpijn. Een oud bijgeloof leert dat je een week voor Pasen
veel kervel moet eten om je lichaam te zuiveren. Oude, moedeloze mensen kregen ook kervel als opbeurend middel.
- Veldzuring… de dorstlesser van de kruiden! Zuring bevat
ijzer, kalium en veel chlorofyl. Het bevordert de vertering en
doet wormen verdwijnen. Als je tijdens een wandeling erg dorstig bent, knabbel dan op enkele verse zuringblaadjes. Door
het frisgroene blad stond zuring altijd symbool voor de jeugd.
- Venkel… weg met die dikke buik! Venkel is heilzaam bij piepende hoest, wekt de eetlust op en bestrijdt winderigheid. Wil
je vermageren of voel je je opgeblazen? Drink voor elke maaltijd een kop venkelthee. Venkel kreeg ooit de bijnaam ‘kom
hier en laat je troosten’.
ingestuurd door Willy Verthé

1914-1918: Wereldoorlog I
De slag om
Buggenhout
Eind september 1914 (Slag om
de Marne) stond het Franse front
onder druk door de Duitse aanvallen vanuit België. Het Franse
opperbevel dacht ten onrechte
dat de Duitsers hun legereenheden rond Antwerpen verzwakten om deze tegen Frankrijk in
te zetten en vroeg aan het Belgische opperbevel om een derde
uitval te plannen. Evenwel was de
Marneslag voor de Duitsers geen
succes, een algehele terugtocht
werd bevolen, over het gehele westelijke deel van het front
tot op de rivier de Aisne. Door logistieke problemen konden
de Franse troepen hun succesvolle tegenaanval niet volledig
uitbuiten. De Duitse troepen slaagden erin zich in te graven,
wat het begin vormde van de loopgravenoorlog.
De Slag om Buggenhout kaderde in een Belgische offensieve actie vanuit Dendermonde, gericht op het zuiden.
Eind september 1914 stond het Franse front onder druk door
de Duitse aanvallen vanuit België. Het Franse opperbevel
dacht ten onrechte dat de Duitsers hun legereenheden rond
Antwerpen verzwakten om tegen Frankrijk in te zetten en
vroeg aan het Belgische opperbevel om een derde uitval op
touw te zetten.
Tijdens de voorbereidingen van deze actie werd vastgesteld
dat de Duitse troepen zich versterkten over het volledige
zuidfront rond Antwerpen, van Heist-op-den-Berg tot Dendermonde. Daarom besloot Koning Albert om slechts een beperkt
offensief op touw te zetten, uitgevoerd tegen de 37. Landwehr
Brigade die vanuit Brussel over Groot-Bijgaarden naar Aalst
was opgerukt en Dendermonde bedreigde.
De hoofdaanval werd uitgevoerd door de troepen van de 4de
Legerdivisie, die oprukten vanuit Grembergen en Hamme, op
hun linkerflank gesteund door de 5de Legerdivisie vanuit haar
uitvalsposities binnen de buitenste fortenlijn rond Bornem en
Puurs.
25 september 1914: Het 2de Regiment Jagers te Voet neemt
posities in te Oppuurs. Om 19.15 u. maakt het Groot Hoofdkwartier te Lier de dagbevelen voor 26 september bekend:
“Morgen om 7 u. zal de 5de Legerdivisie over Buggenhout
optrekken naar Opwijk, om daar de vijand, die via Aalst naar
Gent oprukt, aan te vallen en terug te drijven. Tegelijkertijd
zal een eenheid van de 4de Legerdivisie via de grote steenweg Dendermonde-Brussel optrekken en gelijke tred met de
5de Legerdivisie houden. De 5de Legerdivisie zal eveneens
verkenningen uitvoeren in de richting van Merchtem, Asse en

Essene. De 4de Legerdivisie zal hetzelfde doen in westelijke
richting en op de linkeroever van de Dender.”
26 september 1914: Omstreeks 7.30 u. vertrekt het 1ste Linieregiment uit Bornem richting Sint-Amands, om 10 u. volgt
de medische staf en om 10.30 u. de artillerie. Belgische vliegtuigen voeren verkenningsvluchten uit.
De Belgische troepen nemen posities in te Opwijk aan het
station, op het Eeksken en tussen Buggenhout-Bos en de
spoorweg Dendermonde-Mechelen; het 1ste Bataljon van de
2de Jagers van kilometerpaal 25 tot de halte Lebbeke, het 3de
Bataljon tussen de halte en kilometerpaal 25.500. Het 2de Bataljon blijft in reserve.
Het 5de Regiment Jagers te Voet moet hevige slag leveren om
haar posities ter hoogte van Ten Houte en Klein Antwerpen te
kunnen innemen.
Tegen de avond bezet het 1ste Regiment Grenadiers het interval tussen Fort Liezele en Schans Letterheide.
27 september 1914: De opmars van het Duitse belegeringskorps tegen Antwerpen begint. De 9. Ersatz Infanterie Brigade
van de 4. Ersatzdivision en de 37. Landwehrbrigade vallen de
veroverde posities van de 5de Legerdivisie te Buggenhout,
Opwijk en Lebbeke aan. Tijdens de nacht komen de Belgische loopgraven onder hevig vuur van schrapnells en brisantgranaten te liggen. Opwijk-Eeksken wordt door de Duitsers
heroverd maar een aanval op Buggenhout-Bos wordt aanvankelijk nog door de Belgen teruggeslagen. Het 1ste Bataljon
van de 2de Jagers te Voet trekt zich terug naar posities aan
de molen van Opstal. Het 2de Bataljon neemt posities in ter
hoogte van Klein Antwerpen. Een ruitereenheid bevindt zich
op de weg vanaf Hoge Linde tot 250 m ten noordoosten van
de molen van Opstal. Het handelt hier waarschijnlijk over de
divisiecavalerie, bestaande uit het 2de Regiment Jagers te
Paard.
Om 11.50 u. voeren de Duitsers een zware aanval uit tussen
Opstal en de Hoge Linde. Het 3de Bataljon van de 2de Jagers
te voet, dat ’s morgens naar Opstal was teruggetrokken, helpt
de andere eenheden bij het afslaan van deze aanval. De 5de
Legerdivisie trekt zich omstreeks 16 u. terug over Buggenhout
en De Heuvel naar posities tussen Oude Briel en Opdorp. Het
2de en 5de Regiment Jagers te Voet trekken zich terug naar
Sint-Amands en Oppuurs. Het 1ste Regiment Grenadiers
neemt posities in te Opdorp en aan de spoorlijn MechelenDendermonde.
28 september 1914: In de nacht van 27 op 28 september
trekt de 5de Divisie zich terug richting Hoboken. Andere eenheden verplaatsen zich per trein vanuit Bornem. De forten
van Liezele, Bornem en Breendonk en de pantsertrein ter
hoogte van Kalfort geven dekkingsvuur tot 14 u. In de loop
van de dag trekken de Belgen zich terug van hun stellingen
achter de spoorweg Dendermonde-Mechelen. Het front wordt
nu gevormd door de Grote Wachten van het 1ste Regiment
Grenadiers en het 1ste Regiment Karabiniers. De Duitse 13.
Ersatz Brigade betrekt posities ten zuiden van de spoorweg
ter hoogte van Buggenhout en Malderen Station.
29 september 1914: De Duitsers starten hun aanval om 7 u.
met een voorbereidende artilleriebeschieting van de Belgische stellingen. Omstreeks 8 u. vallen het 16. Ersatz Batallion
en de Pionier Compagnie van de 13. Ersatz Infanterie Brigade
(4. Ersatz Division) aan over Malderen-Boeksheide, richting
Holstraat en Opdorp, en komen ter hoogte van de spoorweg
onder vuur te liggen van fort Liezele en van de Grote Wacht
nr. 3 van het 1ste Bataljon van het 1ste Regiment Grenadiers.
Opdorp wordt omstreeks 13 u. door de Duitsers bezet en tegen 19 u. wordt Sint-Amands ingenomen. Tussen Malderen en
Opdorp komen hierbij minstens 18 Duitsers om het leven. Ook
de zich terugtrekkende Belgen lijden verliezen. In en net buiten Opdorp sneuvelen die voormiddag minstens 8 grenadiers.
De Duitsers trekken gestaag richting Antwerpen.
Bronnen:
- ‘Dendermonde 1914’, uitgave van Heemkring Dendermonde.
- ‘Klein-Brabant in Oorlog’, Marc Van Riet, uitgave van Fort Liezele.
- ‘14-18 in Londerzeel en Noordwest Brabant’, Louis De Bondt en
Francis Hallemans, uitgave Londerzeel Vroeger.
- ‘l’Histoire de 2e et 5e Régiment de Chasseurs à Pied’.
- Velddagboeken 2de Regiment Jagers te Voet.
- ‘La Belgique et la Guerre’.
- ‘Onze Helden, gestorven voor het vaderland’.
- ‘Gulden Boek der Vuurkaart’.
- Getuigenissen van de Andere Oorlog’, uitgave van Heemkring Opwijk.
- ‘Opdorp onder het Juk’, uitgave van Heemkring Ter Palen, Buggenhout.
- ‘Oorlogsboek van het Davidsfonds’, deel 2.
- Artikels uit ‘De Voorpost’ van 1964 & artikels uit ‘Rassemblement’,
het ledenblad van het 1e/21e Linie, van de jaren 30.

Dirk Jonckheere

Alternatieve geneeskunde
Hendrik komt bij zijn psychiater en zegt: “Ik heb een probleem,
dokter. Iedere keer als ik naar bed ga, denk ik dat er iemand
onder zit. Ik ben zo bang, ik denk dat ik gek word”.
De psychiater stelt nog enkele bijkomende vragen en besluit
dan... “Kom een jaar lang, driemaal per week in behandeling
bij mij en dan zullen we er wel in slagen om die angsten te
bedwingen”. “Hoeveel rekent u?” “50 euro per bezoek”, antwoordt de psychiater. “Ik zal erover denken”, zegt Hendrik.
Zes maanden later treft de psychiater Hendrik toevallig op
straat en vraagt hem: “Waarom ben je nooit meer langsgekomen voor die behandeling van je angsten?”
“Nou, 50 euro per bezoek, driemaal per week en dat een jaar
lang is een hele hoop geld voor een arme sloeber als ik. Onze
cafébaas van op de hoek genas me voor 10 euro!”
“Echt? En hoe, als ik vragen mag, heeft die cafébaas je genezen?”
“Hij zei me dat ik de poten van onder mijn bed moest zagen!
Er kan nu niemand meer onder!”
ingestuurd door Frans Debraeve
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Kampioenenfeest te Hooglede

Op 14 september ging bij De Kon. Vlaamse Zangers Hooglede het kampioenenfeest door, niet
minder dan 80 personen namen deel aan het feestmaal.
Onder de aanwezigen waren: burgemeester Rita Demaré, schepen Eddy Debruyne, gewestleider
Dominique Baert, de voorzitter van de Pestvogel (BOF) Wilfried Vandewalle, vele trouwe leden
en sympathisanten.
De gevierden mochten een trofee geschonken door het gemeentebestuur in ontvangst nemen,
alsook een fles wijn geschonken door de Pestvogel. Van De Vlaamse Zangers ontvingen ze een
speelkooi, 5 kg vinkenmengeling en een mooie orchidee.
Een speciale dank en hulde ging naar Norbert Claeys, 50 jaar secretaris in de maatschappij,
alsook naar Pierre Debruyne, 40 jaar ten dienste van De Vlaamse Zangers. Beide heren mochten
een kistje wijn ontvangen en hun dame een mooie ruiker bloemen. Norbert en Pierre, bedankt
voor uw grote inzet voor De Vlaamse Zangers!
Onze voorzitter Jacques Vanwildemeersch heeft de pen ter hand genomen om van iedere gevierde een passend woordje neer te pennen, waarvoor hartelijk dank. Even meegenieten…

Kampioenenviering Koninklijke Vlaamse Zangers Hooglede 2014
Met 59 leden gingen we van start
in een nieuw lokaal, het voelde echt wel heel apart.
De locatie kon niet beter zijn,
dicht bij het speelterrein, zeg nu zelf, dat is toch fijn.
Een zaaltje, helemaal voor ons, van ’s morgens tot de noen,
waar we echt ons ding konden en ook wel mochten doen.
We bedanken dan ook Isabel en Wim voor dit prachtige comfort
en mede dankzij Marianne kwamen we er nooit maar iets tekort.
Beste leden Vlaamse Zangers, het ganse seizoen was u aanwezig,
en de bestuursleden waren ook goed bezig.
Alle 19 zettingen verliepen zoals voorzien,
daarom geef ik u allen een tien op tien.
We werden gesponsord door onze eigen leden
met zettingen, gratisprijzen en bloemen, niemand was er tegen.
De start van het seizoen was op zondag 13 april en 59 vogels stonden er toen al in de rij,
maar o wee, wat stonk het daar naar rotte prei!
Anders verliep alles heel normaal, er viel wel eens een regel,
er werd wel eens gekucht, het niezen hou je ook niet tegen.
En zelfs voor een tjokske was men niet verlegen.
Maar goed, voor het kampioenschap speelden we altijd een vol uur en dat maakte me blij,
want dat is de enige juiste uitslag, geloof me vrij.
Het zijn dan ook allen waardige kampioenen
die de voorzitter straks mag zoenen.
Jawel, toch de dames, want zij nemen nu echt wel de macht,
wie had ooit zoiets verwacht?
De koningin, voor Francine is het de eerste keer,
wat gaat Jari soms tekeer.
1876 of 622 liedjes gemiddeld in de drie ritten;
Daniël werd geklopt met 9 liedjes, jaren aan de top, maar nu heeft hij het zitten.
Het eerste wat Daniël zei, was: vogel Jari is bij ons de beste vogel voor ’t moment,
Francine verdient de titel, ik ben voor haar echt heel content.
En inderdaad, Jari kan fluiten als de beste,
zelfs wacht hij soms 5 à 10 minuten op de reste,
om er dan weer vandoor te gaan als een raket
en dan zie je Francine glunderen van de pret.
Proficiat aan de koningin, je hebt een echte crack,
en ik denk dat je met Willy een goede verzorger hebt onder hetzelfde dak.
We wensen u dan ook dat je nog vele jaren
heel wat titels mag vergaren!
De kampioene is ook een vrouw.
Frieda haalde met vogel Jan de titel en het verschil met Zombie was nu niet zo nauw.
Het verschil was 326 liedjes na 7 ritten,
vergeleken met verleden jaar zag ze het nu wel beter zitten.
Vorig jaar verloor ze de titels van kampioen en vrouwenkampioen op ’t laatste moment,
vandaar de grote vreugde nu, je kan het zien, ze is echt heel content.
Vogel Jari, de koning, had een gemiddelde van 622 in de drie ritten.
Wel, dacht vogel Jan, met hetzelfde gemiddelde van 622 liedjes
in de zeven riten mag ik gerust naast hem gaan zitten.
Wat een verschil met de twee vorige jaren,
dan moesten we met nog geen 500 liedjes gemiddeld deze titel gaan vergaren.
Jan is dan ook een echte klasbak,
snel, luid en correct, neen, hij doet het niet op zijn gemak.
Het gaat dan ook vooruit op de groene lat.
En haar gebuur? Het was om ’t even waar ze zat.
Frieda, proficiat met de titel van kampioen,
ge kunt het gerust nog vele jaren overdoen!
De vrouwelijke kampioene, wat had je wel gedacht?
’t Is weer vogel Bruno van Monique Lamote, echt waar, ik had het niet verwacht.
Niet te snel gestart met 360 en 430 liedjes op de lat,
dacht ik: het is een vogel voor de kat.

Maar Bruno wist zich te herpakken
en met 454, 482, 533 en 512 liedjes waren de andere kandidaten weg aan ’t zakken.
De laatste rit zong hij echt wel sterk,
met 540 liedjes was de titel binnen en zat het erop, het grote werk.
En om uw geheugen nog eens op te frissen:
Monique was vrouwenkampioen met Bruno in 2012, 2013 en nu in 2014, drie jaar naeen
zonder te missen.
Op den duur weet ik niet meer wat ik over haar nog moet vertellen.
Ik weet het… ik had haar wel eens kunnen bellen.
Maar komt dan Willy aan de lijn en moet ik zeggen: kan ik Monique eens even hebben?
Begin het dan maar uit te leggen.
Neen, nu serieus, ze is een Vlaamse Zanger in hart en nieren,
steeds aanwezig als er iets is te vieren.
Langs de reke steeds paraat en welgezind
en door elke Vlaamse Zanger echt geliefd en ook bemind.
Monique, het gaat je goed nog vele jaren,
nog een grote proficiat en blijf de titels maar vergaren!
De kleine koning is vogel Frits van Luc Ramboer.
Hij is nog steeds tussen de kleintjes op den toer.
Twee jaar terug behaalde hij ook deze titel met vogel Bas,
toen dacht ik dat hij echt vertrokken was.
Luc heeft zeker weten de goede, mooie, korte zang,
en geloof me, vogel Frits is echt niet bang.
Alleen moet hij een vol uurtje willen spelen,
niet te veel zitten pinken, maar zijn krachten beter wat verdelen.
Aan de snelheid is het niet gelegen,
anders had hij nooit zoveel kansen in de reke gekregen.
Het begon met 222 liedjes en eindigde met 430 in de laatste rit,
maar Frits had toen reeds de titel van kleine koning in zijn bezit.
Het werd echt wel een millimeterspurt, 1108 liedjes, eentje meer dan vogel Cerdan van
Annie Vanhaelewijn.
Om te winnen moet ’t verschil echter niet groter zijn.
En geloof me, een titel zij het nu groot of klein,
het speelt geen rol om fier en gelukkig te zijn.
Luc, proficiat met het behaalde resultaat,
en nu maar hopen dat het steeds maar beter gaat.
Weet, als je er verder alles blijft voor doen,
ben je zeker en vast in het bezit van een superkampioen.
Frits kan gerust meer dan 600 liedjes, hij heeft het reeds bewezen,
en misschien is er voor volgend jaar een nieuwe kampioen verrezen!?
De kleine kampioen, hoe kun je ’t raden, is een vrouw, haar naam Regina Desmet.
Voor het behalen van deze titel heeft ze vogel Fille zeven keer gezet.
Regina en Gilbert Legrou,
dat is een koppel, recht voor de vuist en geen gedoe.
Samen naar de reke met vogels o zo hard,
’t zijn echte kampers, maar wel heel apart.
Met vogel Fille, een vogel van om en bij de 400 liedjes, wist Regina Gilbert te verslaan,
en ook op het zaterdagkampioenschap is het hem zo vergaan.
Maar een spreekwoord zegt: wie zijn vrouwtje voor laat gaan,
wordt achteraf soms heel voldaan.
Verleden jaar had Fille 1891 liedjes in zeven ritten,
nu zijn dat er 307 meer, Regina is dus duidelijk niet stil blijven zitten.
Met de goede verzorging en de goede raad van Gilbert, haar man,
mogen we geloven dat volgend jaar met vogel Fille alles kan.
Ze is gedreven door de sport,
meestal met drie vogels naar de reke, uitkijken wat het wordt.
Met volle aandacht is ze bezig
en heel uitdrukkelijk aanwezig.
Regina, dit jaar ben je onze kleine kampioen,
maar volgend jaar ga je het zeker weten heel wat beter doen.
Misschien rij je dan samen op kop
met, hoe noemen ze zich? Jawel, de oma’s aan de top!
De zaterdagkampioen is vogel Fons van Willy Bruwier,
zie hem daar zitten, o zo fier.
De tweede titel in het gezin is binnen,
maar van Monique kon hij dus weer niet winnen.
Met vogel Capoen kwam hij echt niet van de grond,
en hij was ontgoocheld dat hij daarvoor geen reden vond.
Dan maar overgeschakeld op plan B,
met Fons, een vogel van de tweede rij, speelde hij wel mee.
Op het zaterdagkampioenschap zette hij zijn zinnen,
vijf ritten, je moet er zelfs geen eentje winnen.
Telkens eindigen zo dicht mogelijk bij 400 gezangen,
meer liedjes mag je echt wel niet verlangen.
Met 349 liedjes trok Willy toen van wal
en dacht: hopelijk zingt Fons nooit boven het uitgetrokken getal.
Zijn resultaten, 349, 290, 335, 400 en 395 waren echt heel goed,
gemiddeld 354 liedjes, zo is het dat het moet.
Hij eindigde op plaats twee,
maar als beste Vlaamse Zanger nam hij wel de titel mee.
Willy, je voorstellen moet ik al helemaal niet doen,
je werd in 1976 met vogel Guimard al kleine kampioen.
Minstens tien keer werd je verdienstelijk lid,
ik zag zelfs een foto van 1969 waar je bij de kampioenenviering op je hurken zit.
Iedereen hier aanwezig heeft je altijd al gekend,
en geloof me, je bent een uitstekend vinkenier, een schitterende vent!
Aan alle kampioenen nogmaals een hartelijke proficiat vanwege alle Vlaamse Zangers!
Het bestuur

Gevoelens
- Je leven is al voor de helft voorbij vooraleer je weet wat het woord ‘liefde’ betekent.
- Je kan er ook niet veel aan verhelpen dat je oud wordt, maar je hoeft je niet persé oud te voelen.
- Het trieste van het leven is niet dat het eindigt, maar dat we te lang wachten om ermee te beginnen.
- Het is niet zozeer de jaren die tellen in je leven, maar het leven dat je had in al die jaren.
- Gevoelens laten zich niet dwingen, die komen vanzelf.
- Bij het ouder worden, ontdoet men zich van zijn gebreken. Je merkt dan dat je ze niet meer
nodig hebt.
- Je bent maar eenmaal jong, maar er zijn toch mensen die nooit volwassen worden.
- Ouderdom doet alles mooier lijken, het heeft het effect van een zonsondergang.
- Wie zichzelf te oud vindt om nog bij te leren, is zijn hele leven al zo geweest.
- Je kan beter een klein doosje met gevoelens zijn, dan een kist vol met eentonigheid.
- Het leven mag dan niet de danspartij zijn waarop je hoopte, maar terwijl we hier toch zijn, laat
ons dansen!
ingestuurd door Philippe Dewaele
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Fietsproblemen
Pietje zat in de lagere school in het zesde leerjaar. Op een dag
kwam hij met zijn fiets te laat op school aan.
Zijn meester vroeg: “hoe is het mogelijk dat ge te laat zijt?”
“Meester”, zei Piet, “min keten es kapot”.
“Ach, dan is het goed”, zei de meester, “maar in het vervolg
geen dialect meer gebruiken. Zeg bijvoorbeeld ‘mijn fietsketting
is stuk’, wat we in het algemeen Nederlands geleerd hebben”.
’s Anderendaags kwam Piet weer te laat op school.
“En Piet, opnieuw problemen met de fiets gehad?”, vroeg zijn
meester.
“Kè nen platten band ghat”, zei Piet.
“Oké Piet, maar gebruik in het vervolg in plaats van dialect
wel algemeen Nederlands door bijvoorbeeld te zeggen ‘Mijn
fietsband is leeggelopen’”.
Nog een dag later kwam Piet opnieuw te laat op school aan
met zijn fiets aan de hand, ditmaal tamelijk toegetakeld aan
lijf en leden.
“Wat is er nu gebeurd?”, vroeg de meester.
Piet stond beteuterd te kijken, dacht heel diep na en zei dan:
“Ik heb van mijn zaad geschoten”.
ingestuurd door F. Debraeve

Wist je dat?
Hoe kan je een goede zichtbaarheid behouden wanneer je
tijdens een forse regenbui moet rijden?
Hieronder volgt een suggestie van een politieman die het experimenteerde en die het als positief ervoer. Het is zelfs efficiënt tijdens het rijden in de vooravond of ’s nachts.
De meeste chauffeurs verhogen de snelheid van hun ruitenwissers, maar de zichtbaarheid blijft ondermaats! In zo’n situatie moet je je zonnebril opzetten (om het even welk model!)
en bingo! Het is een echt mirakel. Plots wordt de zichtbaarheid van je voorruit perfect, alsof het niet regende! Je ziet de
regendruppels op de voorruit, maar niet de regensporen.
Het werkt ook wanneer je verblind wordt door de regenspatten tijdens het inhalen door auto’s of wanneer je achter een
vrachtwagen rijdt.
Zorg er dus voor dat je steeds een zonnebril binnen handbereik hebt in je wagen. Eigenlijk zou deze tip moeten worden
meegegeven in de rijscholen! Het werkt echt!
Wist je het al? Geef het dan door. Het kan anderen helpen!
ingestuurd door Willy Verthé

Vergaderingen - huldigingen
WONTERGEM, KM Immer Geduld

Op zondag 5 oktober 2014 is er om 9.30 u. stipt ledenvergadering in lokaal De Vlasbloem te Gottem.
Dagorde:
- Binnenbrengen eigenkweekformulieren aanvraag ringen. Inschrijving voor het souper.

GEWEST GAVERE

Op maandag 6 oktober 2014 is er om 19.15 u. gewestvergadering bij Marnix Snoeck.
Dagorde:
1. Het kalenderboekje 2015 in verband met sponsoring en
speelkalender 2015. - 2. Overleg van de bijdragen aan de gewestkas per lid. - 3. Bespreking van de inleg per ingeschreven
vogel voor de zetting. - 4. De bijdragen aan de maatschappijen. - 5. Afleveren van de drukwerken voor het nieuwe speelseizoen 2015. - 6. Allerlei vragen. - 7. Bespreking van de vergadering Algemene Raad te Roeselare op 21/09/2014.

WAREGEM, KM De Torenzangers

Op zondag 5 oktober 2014 is er een algemene vergadering in
ons lokaal De Biest te Waregem.
Dagorde:
- Laatste kans om in te schrijven voor de aanstaande huldiging met diner. - Er kan ook al ingeschreven worden voor de
gewestviering in november. - Allerlei en elk zijn zeg.

KUURNE, De Congozangers

Op zondag 5 oktober 2014 is er om 10 u. bestuurs- en algemene vergadering, waartoe u vriendelijk doch dringend wordt
uitgenodigd, in ons lokaal Astrid.
Dagorde:
- Aanvraag kweekringen 2015. - Kastoestand. - Bond- en gewestnieuws. - Inschrijving feestmaal huldefeest. - Allerlei.
Congozangers, wees tegenwoordig, indien belet licht ons in
via een bestuurslid of ons lokaal.

TORHOUT, De Vrije Vinkeniers

Op zaterdag 4 oktober 2014 is er van 16 u. tot 18 u. algemene
ledenvergadering in ons lokaal Sparrenhove, Zwevezelestraat
te Torhout.
Dagorde:
- Inschrijven voor de kampioenviering in november. - Inschrijven
van oude en nieuwe leden (lidgeld 10 + 2 EUR en bondslidkaart 0,70 EUR). - Nieuwe leden t.e.m. 16 jaar worden gratis
lid en ontvangen ook één bondslidkaart gratis (totale waarde
12,70 EUR). - Aanvraag rode registers. - Mogelijkheid tot aanvraag van kweekringen voor 2015.
We hopen u allen te mogen verwelkomen!

ROOSDAAL, De Bareelvink

Op zondag 5 oktober 2014 is er om 10 u. bestuursvergadering
en om 10.30 u. ledenvergadering.
Dagorde:
- Kennismaking met de nieuwe lokaalhouder. - Inschrijving
voor de kampioenenviering die doorgaat in november. Inschrijving leden en eventuele nieuwe leden: 10 euro.
Iedereen is van harte welkom, we maken er allen een zangrijk
jaar van!

ZEDELGEM, De Moubeke Vink

Op zondag 5 oktober 2014 is er vanaf 10 u. een algemene vergadering voor onze leden in lokaal La Brasserie,
Torhoutsesteenweg 215 te Zedelgem.
Dagorde:
- Aanvraag kweekringen 2015, let wel op: dit is de enige aanvraag in onze maatschappij.
Wij rekenen op een massale aanwezigheid!

ZWEVEGEM-KNOKKE, Hoop op de Toekomst

Op zondag 5 oktober 2014 is er om 10 u. een algemene vergadering in ons lokaal Uilenspiegel, Avelgemstraat 171 te
Zwevegem-Knokke. Bestuursleden worden verwacht om 9 u.
Dagorde:
1. Bespreking afgelopen speelseizoen. - 2. Inschrijven voor
het eten en de huldiging 2014 in onze maatschappij, alsook
voor de huldiging van het gewest. - 3. Vrije bespreking.
We hopen op deze vergadering alle leden en bestuursleden
te mogen begroeten!

ROESELARE, KM De Molenzangers

Op zondag 5 oktober 2014 is er om 10 u. een ledenvergadering in ons lokaal De Voetballist.
Dagorde:
- Verwelkoming. - Bespreking afgelopen speelseizoen. Inschrijving van nieuwe en oude leden voor volgend speeljaar
2015. - Aanvraag van groene of rode registers. - Uitbetaling
Kampioenschap van West-Vlaanderen en Kampioenschap
van België. - Aanvraag kweekringen. - Informatie gewestvergadering. - Allerlei.

ROESELARE, KM De Appelvink

Op zondag 5 oktober 2014 is er vergadering.
Dagorde:
1. Opgave deelname aan het aanstaande souper. - 2. Betaling
kaarten van de kaarting + eventueel uitgifte van de conserven
van de liefhebbers. - 3. Opgave van het aantal kweekringen
2014 + betalen van deze bestelling (eenmalige bestelling). - 4.
Bespreking A.Vi.Bo.-blad. - 5. Allerlei. - 6. Kastoestand.
We rekenen op een talrijke opkomst!

ZINGEM, KM De Scheldevink

Op zondag 5 oktober 2014 is er om 10 u. algemene vergadering in lokaal ’t Paradijs.
Dagorde:
1. Inschrijving souper KA- + KO-viering 2014. - 2. Bestellen
kweekringen 2015. - 3. Aanvraag nieuwe registers. - 4.
Bespreking inwendige orde.
We hopen op ieders aanwezigheid op deze vergadering!

GEWEST HOUTHULST

Op vrijdag 3 oktober 2014 is er om 19 u. een gewestvergadering in het lokaal De Stenen Molen, Iepersteenweg 7 te
Merkem.
Dagorde:
1. Verslag vergadering augustus. - 2. Naklanken van de gewestviering. - 3. Overzicht en bespreking van de afgelopen
vergadering Algemene Raad. - 4. Inbrengen van de kweekaanvragen eerste ronde 2015. - 5. Uitdelen van de bondslidkaarten, certificaten en ander drukwerk. - 6. Nazicht van het
aantal gezette vogels in het gewest. - 7. Diverse: eventuele
opmerkingen en/of voorstellen voor de volgende vergadering.
P.S.: Gelieve het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van het gewest te storten (geen cash!!).

LAUWE, KM De Eendracht

Op zondag 5 oktober 2014 is er vergadering in lokaal Astoria,
Hospitaalstraat 67, Lauwe.
Dagorde:
- Aanvragen van kweekringen 2015. - Inschrijven en betalen
voor het souper (leden 12,50 EUR, niet-leden 28 EUR).

KLEIT, De Bezemzangers

Het seizoen van de vinkeniers is terug voorbij. Nu is het rusttijd voor de vinkjes, maar voor de vinkeniers zit er nog geen
rustperiode bij. Zij moeten hun vinkjes nu de nodige verzorging geven, hen laten ruien en hen uit de vinkenkooien halen.
Maar wanneer het seizoen voorbij is, wordt ook de balans opgemaakt en worden de nieuwe kampioenen van het seizoen
2014 bekendgemaakt.
Onze kampioenenhulde gaat door op zaterdag 4 oktober
2014. De algemene kampioen Celina Van Steenkiste, tweede in de rij Carlos Van Oost, derde Jan Staelens, kleine kampioen Eric Claeys, koningin Darline Demeyere en koning
Kevin Savat worden dan gehuldigd.
Het bestuur vraagt aan alle vinkeniers om zaterdag 4 oktober
vrij te houden voor het traditionele kampioenenfeest dat zal
doorgaan in de St.-Vincentiuskring in Kleit.
Alle vinkeniers zullen nog persoonlijk uitgenodigd worden om
aanwezig te zijn.

VEURNE, De Paradijsvogels

Ons souper gaat door op 5 oktober aanstaande in ons lokaal
Central, Zuidburgweg te Veurne.
Het menu bestaat uit: aperitief met bijschenk en versnaperingen; een uitgebreid koud buffet van vis en vlees; gebak en
koffie en 2 consumpties inbegrepen. Dit kan bekomen worden
voor de prijs van 33 euro.
Inschrijven kan tot 1 oktober bij Daniël Villeirs (058/31 28 61)
of Johan Coutereel (058/29 82 22 of 0495/32 18 10).
Iedereen is van harte welkom namens het nieuwe bestuur!

EMELGEM, De Kon. Lustige Zangers

Het is weer zover, het speelseizoen 2014 is ten einde, zoals
gewoonlijk sluiten wij het seizoen af met onze kampioenviering. We konden dit jaar spreken van een geslaagd seizoen,
gemiddeld hadden wij 36 vogels per zetting. Het bestuur en
de leden danken natuurlijk alle vinkeniers die deelnamen aan
onze zettingen.
De kampioenenviering zal doorgaan op zaterdag 11 oktober
2014 in de feestzaal ter Maerel, Abelestraat 36 te Izegem.
Programma: om 15 u.: afhalen van onze koning Luc
Vanderheren. Om 17 u. trekken we naar lokaal Quicky. Om
19 u. vertrekken we naar de feestzaal ter Maerel. Om 19.30
u. gaan we aan tafel. Om 20.30 u. komt de fotograaf om een
foto te nemen. Daarna kunt u nog gezellig samen zitten om
vervolgens nog een gratisprijs te ontvangen.
Op het menu: aperitief (kirr of fruitsap); pompoensoep met
hoevekip en koningskruid; gebraiseerde beenham met rodenbachsaus, (mini)kroketten en groenten; dessert: progrèstaart
met koffie; 2 drankjes.
De kostprijs voor de leden is 10 EUR p.p., niet-leden betalen
35 EUR p.p.
De andere persoon die gehuldigd wordt is Rik Vanzielegem
als 1ste kampioen en kleine kampioen.
Indien u wenst deel te nemen aan de kampioenviering, gelieve dan zeker te verwittigen tegen 5 oktober 2014 bij: Carlos
Deprauw, tel. 051/30 23 91 of Kurt Deprauw, 0493/75 46 41.

Gildeleven
ROLLEGEM-KAPELLE,
KM De Vlaamse Blauwbekken

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 oktober 2014 gaat naar traditie
onze keuze linnenkaarting door.
Ook dit jaar werd gezorgd voor een rijk gevuld programma.
Net als de voorgaande jaren is er dus besloten een keuze
linnenkaarting te organiseren. Op vrijdag 3 oktober vanaf 14
u. al en op zaterdag 4 oktober vanaf 17 u. kan er à volonté
worden gekaart. Om u te plezieren is het gamma ook dit jaar
zeer uitgebreid met zowel keukenhanddoeken als de linnen
handdoeken. We kunnen dus meer dan ooit spreken van een
keuze linnenkaarting. Het bestuur verwacht in elk geval zijn
zijn leden en sympathisanten massaal te kunnen begroeten.
Uw steun is meer dan welkom en laat ons toe volgend seizoen
nog aangenamere zangwedstrijden te organiseren.
De inleg bedraagt 1,50 EUR. Deze kaarting is trouwens vrij
van drank.
Maar misschien heeft u gewoon geen zin in een partijtje kaarten. Wel, ook dan heeft deze vinkeniervereniging aan u gedacht. Wanneer u voor een gunstig prijsje wil genieten van het
gezellig samenzijn met een lekker en speciaal streekbiertje,
ook dan bent u bij ons van harte welkom.
Het bestuur stelt ook uw financiële bijdrage ten zeerste op
prijs en wenst iedereen op voorhand te danken voor zijn milde
steun. Aan alle aanwezigen en sympathisanten zeggen wij nu
al hartelijk welkom!
U kunt zelf oordelen: in Rollegem-Kapelle staat de vinkeniermaatschappij De Vlaamse Blauwbekken dat weekend eens te
meer borg om er een superweekend te organiseren. Ze hopen
u, jong van hart en jong van geest, hartelijk te kunnen begroeten. Alles gaat door in dezelfde locatie, zijnde het buurthuis De
Kobbe, in de Schoolstraat, aan de sporthal.

HOUTHULST, De Vrijbosvink

Op woensdag 15 oktober 2014 gaat om 14 u. een dansnamiddag door t.v.v. onze maatschappij en van de Vrijbosvink
Spaarders, in zaal Maria ter Engelen te Klerken (ingang langs
de Stokstraat - deuren open vanaf 13 u.).
Er zullen optredens zijn van accordeonist Rudi en zangeres
Kristien, en van Kurt Crabbé en Ive Rénaarts.
De inkom met 2 x koffie en gebak bedraagt 7 euro.
Kaarten zijn te verkrijgen bij: lokaal De Sportkring bij Ivo en
Dorine Pieters; Filip Maeckelbergh, gsm 0497/94 83 28; Lena
en Gilbert Maeckelbergh, Veldstraat 12, Houthulst; André en
Rita Verslype-Deceuninck; Christa en Ivan.

ANZEGEM, KM De Statiezangers

Uitslag steunactie kaarting van 19 en 20 september ’14
1. 1712
2. 4764
3. 5337
4. 5451
5. 3126
6. 3576
7. 4356
8. 4893
9. 5138
10. 4444
11. 4974
12. 5395
13. 1875
14. 1485
15. 2714
16. 3801
17. 4738
18. 2435
19. 4465
20. 5897
21. 5358
22. 3559
23. 2567
24. 3065
25. 4232
26. 4938
27. 5529
28. 2421
29. 6983
30. 1082
31. 5668
32. 5124
33. 2183
34. 1919
35. 2913
36. 3795
37. 5250
38. 1340
39. 2024
40. 3701
41. 1676
42. 5647
43. 6039
44. 2789
45. 6080
46. 4515
47. 1020
48. 4190
49. 1258
50. 1672
51. 4613
52. 2818
53. 6330
54. 1117
55. 5152
56. 6288
57. 5031
58. 3757
59. 6320
60. 3485
Prijzen af te halen vóór 30 november 2014 in lokaal De Sportduif, Dorpsplein 13, Anzegem (gesloten op woensdag en donderdagvoormiddag).
Het bestuur dankt u voor uw steun!

BELLEM, KM De Oost-Vlaamse Zangers

Bestuurswijziging
Gerard Lievens neemt wegens medische redenen ontslag als
voorzitter. Danny De Ram wordt de nieuwe voorzitter van de
maatschappij.
Secretaris, P. Smessaert

GEWEST ARDOOIE

Verslag gewestvergadering van zondag 14 september
Deze vergadering ging door in lokaal Den Uil te Koolskamp,
bij KM De Meizangers.
Verontschuldigd was secretaris Bernard Honoré.
De gewestleider verwelkomde iedereen op de eerste vergadering na het speelseizoen 2014.
Iedere maatschappij van het gewest was vertegenwoordigd.
Vervolgens werd het verslag van maart voorgelezen en goedgekeurd.
Dan bracht men de bondslidkaarten met 10 ritten met +300
liedjes en de lijsten van de geslaagde kwekers 2014 binnen.
De diploma’s van de gewestkampioenen werden door de afgevaardigden ondertekend.
Evaluatie gewestzetting: De organiserende maatschappij en
de gewestleider waren tevreden over de organisatie en het
verloop van de zetting, doch ontgoocheld over de lage opkomst en dus het aantal gezette vogels. Jammer van de thuisblijvers en onbegrijpelijk dat er zovelen naar een ander gewest
gingen.
Voor de Algemene Raad van 21/09/2014 werden een aantal
vragen en voorstellen geformuleerd die zouden doorgegeven
worden aan het secretariaat.
Op de vraag naar de reactie op de verhoging van het inleggeld
naar 2 EUR tijdens het voorbije seizoen op de zettingen in het
gewest Ardooie, werd er bij geen enkele maatschappij een
negatieve reactie waargenomen.
De kweekbank die eind 2014 opgericht werd, ziet er weinig
succesvol uit, daar de gekweekte vogels bij onderlinge regeling tussen de liefhebbers zelf vlot van de hand gaan. Daarom
werd beslist om dat project in de koelkast te bewaren tot later.
De gewestvergadering werd om 11 uur afgesloten met de
melding waar de volgende vergadering zal doorgaan.
Interim-secretaris, G. Maes

GEWEST ROESELARE

Verslag gewestvergadering van zondag 14 september
Deze vergadering ging door in De Pelikaan, het lokaal van De
Victorievink.
De plaatsvervangende voorzitter, dhr. Dany Deconinck, opende de vergadering door iedereen welkom te heten! Hij roemde
vooreerst zijn voorganger, de plots overleden gewestleider
dhr. Noël Verhaest, om dan met de vergadering te beginnen.
Binnenbrengen uitgerekende bondslidkaarten met 10 ritten:
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de vorige jaren was het povertjes gesteld bij dit punt, maar
dit jaar waren er 4 personen die hun bondslidkaarten van 10
ritten konden afgeven. Hopelijk volgen er in de komende jaren
nog meer bondslidkaarten.
Het binnenbrengen van de lijsten van kweek 2014: iedere afgevaardigde had de lijst mee en na controle werd deze door
de gewestschrijver goed bevonden!
Het uitbetalen van de kweek 2013 en het uitbetalen van het
Kampioenschap van België gebeurt de volgende vergadering want dit werd door de gewestschrijver niet gevonden. Dit
wordt volgende week terug gevraagd aan de inrichters van
het Kampioenschap van België en de kweek wordt gevraagd
bij A.Vi.Bo.
Het uitbetalen van het Kampioenschap van West-Vlaanderen:
de betrokken gewestafgevaardigden van de liefhebbers die
een prijsgeld gespeeld hebben, hebben deze in ontvangst
genomen en zullen deze dan aan de correcte liefheb(b)(st)er
bezorgen.
Bespreken voorbije speelseizoen: de zettingen waren heel
goed. Het punt van discussie werd besproken en er werd een
overeenkomst gesloten dat er tijdens de opmaak van de nieuwe
speelkalender 2015 over gesproken zal worden. Zoals het er nu
naar uitziet, zal er een overeenkomst komen! En daar ben ik
vooral fier op: dat er als grote mensen overeengekomen wordt!
Hoe waren de keuringen? Er was een discussie omdat er een
vogel in het A.Vi.Bo.-blad stond die gekeurd geweest werd
maar geen enkele keurder zou aanwezig geweest zijn op deze
bewuste zetting. Maar de bewuste liefhebber heeft de voorzitter
laten weten dat hij de bondslidkaart zou ingeven. Dat heeft de
voorzitter dan ook laten weten aan A.Vi.Bo. met het gevolg dat
de vogel afgekeurd staat in het A.Vi.Bo.-blad. De vogel werd
afgekeurd en de liefhebber heeft zijn bondslidkaart dan ook afgegeven! Er werden drie vogels gekeurd door de officiële zangkeurders, namelijk één in beroep en twee in speciale opdracht;
de drie vogels zijn afgekeurd. Over deze materie zal er in de
volgende vergaderingen nog verder gesproken worden.
Als gewestschrijver kwam ik met het voorstel om ieder weekend een maatschappij te laten spelen, dit zowel op zondag
als op zaterdag, maar dan zouden de maatschappijen pas om
de vijf weken een zetting hebben. Dit zou heel moeilijk uit te
voeren zijn omdat de lokaalhouders daar tegen zouden zijn.
Dus werd dit punt unaniem verworpen!
Dan werd er gevraagd of er eventueel kandidaten konden voorgedragen worden aan de Raad van Bestuur A.Vi.Bo. in verband
met de functie van gewestleider. Daar kwam echter geen reactie op. Enkel de gewestschrijver heeft meegedeeld dat hij zich
kandidaat heeft gesteld om de functie van gewestleider in te
nemen. De beslissing hierover ligt bij de Raad van Bestuur.
Vervolgens werd er gesproken over de toekenning van de toelage voor de inrichting van het kampioenschap van Roeselare.
Deze zou vervallen, want volgens de e-mail die de gewestschrijver van de Sportraad ontvangen heeft, kunnen enkel
de erkende sportclubs genieten van een toelage tot inrichten van een kampioenschap van Groot-Roeselare. Er zijn in
Roeselare maar 4 vinkenmaatschappijen die erkend zijn in de
Sportraad, dit zijn: KM De Appelvink, KM De Duikervink, KM
De Goudvink en KM Vlug en Vrij. De andere maatschappijen
zijn niet gekend en erkend in de Sportraad! De toelage zou
dus vervallen voor deze clubs, maar ze konden die eventueel krijgen via een van de erkende clubs. Om erkend te zijn
in de Sportraad van stad Roeselare moet men een dossier
indienen, wordt er gevraagd om naar de vergaderingen van
de Sportraad te gaan en eventueel vragenlijsten in te vullen. Hiervoor is er een puntensysteem ingevoerd en aan de
hand daarvan krijgt de maatschappij een subsidie van de stad
Roeselare. En dan krijgen ze bij de inrichting van het kampioenschap van Groot-Roeselare ook de toelage van de stad.
Hierover wordt nog eens gesproken in volgende vergadering.
Er werd afgesproken dat in de maand oktober een begin wordt
gemaakt met de opmaak van de speelkalender 2015, dit om
eventuele nieuwe voorstellen een kans te geven om te bespreken in de eigen maatschappijen, om dan tegen eind december een definitieve speelkalender te hebben.
De kastoestand werd ook meegedeeld en deze zag er nog
positief uit.
Dan werd het stilaan tijd om de vergadering af te sluiten, bij
deze werden al een nieuwe datum en plaats voor de volgende
vergadering vastgelegd.
Tevens werd er ook nog meegedeeld dat dhr. Noël Verscheure,
lid van KM De Molenzangers, op zaterdag 13 september omstreeks 21 u. overleden is. Ook mevr. Lily Ducasteele, moeder
van dhr. Mike Hostyn (lid van KM De Appelvink) is overleden.
Hierna werd de vergadering afgesloten door de plaatsvervangende voorzitter, hij wenste iedereen een behouden thuiskomst toe.
Gewestschrijver, D. Verhaest

GEWEST AALTER

Verslag gewestvergadering van zondag 14 september
Deze eerste vergadering na het voorbije speelseizoen 2014
vond plaats bij De Vlaamse Zangers in lokaal De IJzeren
Hand te Ursel. Om 9 uur ging deze bijeenkomst van start met
onze gewestleider die iedereen van harte welkom heette.
Ondervoorzitter Roland nam de aanwezigheden op, alle 12
maatschappijen waren vertegenwoordigd.
Het verslag van de gewestvergadering in maart werd door
onze secretaris Nic voorgelezen om alles nog eens op te frissen.
Als eerste punt werd 10 cent per gezette vogel per maatschappij betaald aan het gewest. Na de optelling van alle gezette vogels in de maatschappijen kwam het gewestbestuur
tot de vaststelling dat er een terugval is van het aantal gezette
vogels in ons gewest.
Nadien werd de uitbetaling van zowel het Provinciaal als het
Nationaal Kampioenschap per maatschappij gedaan.
Vervolgens werd door de gewestleider teruggeblikt op het
voorbije speelseizoen.
Het volgende punt op de agenda betrof het aanstaande gewestfeest te Nevele. De bladen indienen met de inschrijving
en het betalen van het aantal deelnemers gebeurde per maatschappij. Na de optelling werden tot nu toe een 100-tal personen ingeschreven.
Dan had de voorzitter nog een mededeling, namelijk dat het
huidige volledige gewestbestuur zijn kandidatuur niet meer
zal stellen, zodat men een nieuw gewestbestuur zal moeten
samenstellen. Walter deed een oproep om nieuwe mensen
warm te maken om zich kandidaat te stellen en dit tegen de
volgende vergadering bekend te maken.
Aan het eind van de bijeenkomst kon men nog allerlei vragen
stellen om dan deze vergadering goed af te sluiten.
Gewestsecretaris, N. Vanderhaeghen

GEWEST IZEGEM

Verslag gewestvergadering
Alle afgevaardigden waren aanwezig.
Overzicht speelseizoen 2014: er waren 30 zettingen plus ledenzetting. Totaal aantal vogels: 1504 = 50 gemiddeld. Op
zaterdagvoormiddag waren er 290 vogels op 8 zettingen, 36
gemiddeld; op zondagvoormiddag 302 vogels op 8 zettingen,
37 gemiddeld; op woensdag 793 vogels op 12 zettingen, 66
gemiddeld; op donderdag 1 mei 86 vogels en op vrijdag 11
juli 83 vogels. De ledenzettingen gaven respectievelijk 27 en
17 vogels. Er waren twee gewestzettingen met 40 en 35 vogels. Op het KvL Izegem waren er 43, op het K. vd. Mandel
41 vogels. In totaal waren er 1509 vogels, op 1 na 40 vogels
gemiddeld.
Voor de Ronde werden een 10-tal bondslidkaarten afgegeven.
Het aantal gekweekte vogels 2014 werd opgegeven: in totaal
205 jongen, 94 poppen en 111 mannen.
Bij nazicht van het gewestklassement bleken er geen misverstanden te zijn.
Er werd door KBK 70 bondslidkaarten aangevraagd, verleden
jaar waren dat 105 stuks, ik heb vraagtekens.
Het gewestfeest werd besproken. Volgend menu is voorzien:
aperitief: kirr + bijschenken; als voorgerecht Atlantische tongrolletjes; als hoofdgerecht varkensmignonette met appelcalvadossaus, groentekrans en minikroketjes; als dessert
huisgemaakte tiramisu met speculoos. Dit alles is te bekomen
voor de prijs van 46 EUR met wijnforfait en koffie met versnaperingen.
In allerlei ging het tenslotte over het afgelopen seizoen.

GEWEST WAKKEN

Verslag gewestvergadering van 14 september 2014
Deze vergadering ging door te Wakken.
De gewestleider kon zeer tevreden de gewestverantwoordelijken stipt op tijd verwelkomen.
Het overzicht van het voorbije speelseizoen was rap gebeurd,
geen enkele opmerking kwam op tafel. Dat is een mooi pluspunt voor ons gewestbestuur.
Dan volgde het binnenbrengen van de goed ingevulde bondslidkaarten. Dat vormde geen probleem, de 10 ritten waren,
zoals het moet, zeer zorgvuldig ingevuld.
De formulieren van de kweekresultaten werden nog eens nagezien, dat was ook in orde en deze werden dan ook aan de
voorzitter overhandigd.
De gewestkampioenenhulde te Wakken werd nogmaals overlopen, zodat men ons zoals altijd een gezellige avond zal kunnen bezorgen.
De 5 kg vinkenmengeling voor wie aan al de ritten van het
gewestkampioenschap heeft deelgenomen, werd aan de afgevaardigden overhandigd. Dat mooie geschenk zal iedereen
zeker waarderen!
Het kasverslag was ook rap van de baan. Er waren zeer veel
uitgaven, u zou verwonderd zijn te weten hoeveel geld er nodig is om de maatschappijen en het gewest draaiende te houden. Bedankt vrienden, we mogen niet klagen, iedereen doet
zijn best.
‘Elk zijn zeg’ betekende ditmaal een pintje drinken op de gezonde vergadering. De boekentas stond langs de kant, in de
wintermaanden nemen we ze terug in de hand!
D. Schelstraete

GEWEST ZWEVEZELE

Verslag gewestvergadering van september 2014
Allen waren aanwezig en werden verwelkomd door de voorzitter Guido Haeck. Het verslag van de vorige vergadering werd
voorgelezen en goedgekeurd.
Evaluatie seizoen 2014: Er werden geen noemenswaardige
problemen vermeld. Hierbij werden het aantal vogels en het
aantal zettingen per maatschappij opgegeven: St.-Elooisvink:
37 zettingen en 1314 vogels; St.-Jansvink: 40 zettingen en
2074 vogels; Dappere Zangers Zwevezele: 28 zettingen en
1118 vogels; St.-Godelievevink: 25 zettingen en 1111 vogels;
Komen Is Gaan: 29 zettingen en 1150 vogels. In het gewest
waren dus 202 zettingen en werden 8274 vogels in de reke
gebracht.
Kweek 2014: het aantal gekweekte vogels werd opgegeven
en de resultaten werden bekeken en besproken. Over het algemeen startte de kweek slecht, dan werd het beter.
Opgelet! Voor de aanvraag van de ringen voor 2015 zal een
nieuw formulier beschikbaar zijn. Voor een ring is het 40 cent
en voor een rood kaartje erbij betaalt men 10 cent. De formulieren moeten bij Guido binnen zijn vóór 25 oktober.
Gewestkampioenschap 2014: Op de gewestzetting waren er
70 vogels, wat wel weinig is; het slechte weer kon als een
kleine verontschuldiging ingebracht worden. Het voorstel om
de gewestzetting verplicht te maken, werd afgewezen.
Het gewestkampioenschap 2015 gaat door bij De Rooiveldvink Waardamme, in de Wara op 31 mei 2015.
De bondslidkaarten voor de Ronde werden binnengebracht,
alsook de lijst per maatschappij.
De bondslidkaarten 2015 werden besteld door de maatschappijen.
De data van de vieringen 2014 werden meegedeeld.
Op de vergadering Algemene Raad te Roeselare zouden de
gewestleider en de gewestschrijver aanwezig zijn.
De keuringen zijn rustig en goed verlopen: men stelde voor
om geen gewestelijke keuringen op het gewestkampioenschap te houden.
Diverse afrekeningen: de rekeningen werden gemaakt en op
de volgende vergadering zal er betaald worden.
Uitleg computerprogramma: Er werd door Guido uitleg gegeven in verband met het inbrengen van de vogels op de registers en de bondslidkaarten. Er werden uitdrukken van de
registers verdeeld, deze zullen door de liefhebbers moeten
aangepast worden, hetzij schrappen van vogels of bondslidkaarten en het bijvoegen van de nieuwe ringen, alsook het
toekennen van de naam van de vogel voor de bondslidkaarten.
De kastoestand werd dan ook kenbaar gemaakt.
Varia: er was een voorstel om het inleggeld bij de zettingen te
verhogen tot 2 euro; dit is te bespreken bij de besturen, maar
er is geen grote interesse.
Het gewestbestuur

KROMBEKE, KM De Jagersvink

Verslag ledenvergadering van zondag 21 september ’14
Onze voorzitter Jean-Pierre heette allen van harte welkom tijdens zijn openingswoord. Zoals gewoonlijk volgde daarop de
gratis steunactie.
Een belangrijke mededeling volgde: door het feit dat er bestuursleden zijn die hun taak wensen te beëindigen, vroeg de

voorzitter aan de aanwezigen of er iemand bereid is zich bij de
bestuursploeg te voegen. We mogen voortaan rekenen op Gilbert Indevuyst en Frans Veniere om ons bestuur te versterken.
De uitslag van het kampioenschap van de maatschappij is gekend, ieder lid kreeg reeds een verslag daarvan.
Het aantal gezette vinken van het voorbije speelseizoen werd
meegedeeld.
De prijs voor ons kampioenfeest, dat doorgaat in november,
werd meegedeeld. Eigen leden betalen 5 EUR minder, onze
regellegger mag gratis deelnemen. Naar aanleiding van ons
75-jarig bestaan worden ook alle sponsors, het stadsbestuur
en het A.Vi.Bo.-bestuur uitgenodigd.
We beslisten om in de steunactie tijdens het kampioenfeest
twee vinkenkooien als hoofdprijs te geven, de ene wordt geschonken door één van onze leden, de andere door onze
vrienden. Er worden bloemen en planten besteld bij onze
sponsor Wim Indevuyst voor de kampioenen en als steunactieprijzen. Ook krijgen we van onze erevoorzitter sponsoring
voor ons kampioenfeest. We worden tevens door vele van
onze leden en vrienden gesteund voor onze steunactie tijdens
dat feest. Zoals voorbije jaren worden er enkele leden extra in
de verf gezet.
De uitnodigingen voor ons kampioenfeest werden uitgedeeld.
Hiermee werd deze vergadering afgesloten. De datum voor de
volgende ledenvergadering werd meegedeeld.
Secretaresse, C. Carlé

GEWEST INGELMUNSTER

Verslag gewestvergadering van 14 september 2014
Deze vergadering ging door bij de maatschappij De Kon. Lustige Zangers Emelgem, in lokaal Quicky.
De vergadering werd geopend door de hulpgewestleider. De
aanwezigheidslijst werd overlopen en alle maatschappijen
waren vertegenwoordigd.
Het verslag van de vorige vergadering (9 maart 2014) werd
voorgelezen en goedgekeurd, zonder opmerkingen.
Kurt, de hulpgewestleider, gaf dan het woord aan Geert. Deze
liet weten dat hij in samenspraak met Kurt zijn kandidatuur
voor de functie van gewestleider heeft ingediend. Hij vond het
tijd dat alle negatieve roddels en speculaties rond het gewest
Ingelmunster stoppen. Op deze manier zal het de bedoeling
zijn om op een positieve manier verder samen te werken en
het gewest Ingelmunster te kunnen laten bestaan.
Wat het afgelopen speelseizoen betrof, was iedereen het er
over eens dat er minder vogels waren op de zettingen.
Er werden vragen gesteld over de keuringen die doorgingen
in het gewest. Geert zal deze voorleggen aan de verantwoordelijke van de zangkeurraad.
Er werden een 9-tal ingevulde bondslidkaarten voor de Ronde
ingediend. Bij de kweekresultaten werd er in het gewest het
volgende aantal opgegeven: 491 mannen en 383 poppen door
152 kwekers.
Er werd een oproep gedaan voor gewestelijke kandidaten
voor de zangcommissie.
Bij het punt ‘hoe gebeurt de betaling van het gewestfeest?’
werd er gestemd of de afgevaardigden verder gratis deelnemen of moeten betalen voor hun deelname aan het gewestfeest. Er werd anoniem via een stembriefje gestemd en de
uitslag was 7 om te betalen en 1 tegen. Dus in de toekomst
betaalt ook de afgevaardigde voor het gewestfeest.
De bijdrage van 25 EUR door iedere maatschappij, die betaald wordt voor het organiseren van een steunactie of de
aankoop van prijzen, wordt afgeschaft. Ook het aanduiden
van een verdienstelijke afgevaardigde wordt afgeschaft. Verder zullen alle gewestkampioenen gratis kunnen deelnemen
aan het gewestfeest en zullen ze ook nog een prijs ontvangen.
Vervolgens las Kurt de verslagen voor van de Raad van Bestuur van maart tot augustus.
In allerlei en elk zijn zeg werd er door enkele afgevaardigden
gevraagd naar de kostprijs van het afgelopen gewestfeest dat
ingericht wordt door De Kon. Vinkeniers van Ingelmunster. Er
zal tegen de volgende vergadering een volledig verslag opgemaakt worden van de kostprijs.
Ook werd er gevraagd hoe het kwam dat niemand van de
Raad van Bestuur van A.Vi.Bo. aanwezig was. Ook daarop
zal tegen de volgende vergadering een antwoord kunnen
gegeven worden, want ook Geert en Kurt hadden een vermoeden dat er normaal iemand van A.Vi.Bo. ging aanwezig
zijn.
Vanuit het gewestbestuur liet men ook nog weten dat tegen
de volgende vergadering de aanvragen voor de kweekringen
1ste ronde moeten ingediend worden. Bij de volgende aanvragen, 2de en 3de ronde, zijn er bijkomende administratieve
kosten.
De dagorde voor de volgende vergadering werd uitgedeeld en
plaats en datum van deze werden meegedeeld.
Tenslotte wensten Kurt en Geert alle aanwezigen nog een
fijne zondag toe.
Hulpverslaggever, G. Missine

GEWEST TORHOUT

Verslag gewestvergadering van zondag 7 september ’14
De gewestleider heette iedereen welkom.
Er zijn dit jaar vijf keuringen doorgegaan. Dominique is verheugd dat de keurders zonder twijfel aanwezig waren, hij betreurt wel dat de keuringen een flinke hap uit de gewestkas
nemen. Als liefhebbers niet op tijd verwittigen dat ze niet naar
de keuring kunnen komen, worden ze onmiddellijk geschorst.
Kampioenschappen 2015: Kampioenschap van West-Vlaanderen in Brugge en Kampioenschap van België in Eernegem.
De vergadering Algemene Raad zou doorgaan op 21/09 in ‘au
Damier’ te Roeselare.
De eerste bestelling ringen moet vóór 1 november binnen zijn.
De aanvraagformulieren zijn iets veranderd (administratiekosten). De oude formulieren worden niet meer gebruikt. Bij de
tweede en derde aanvraag dient gecontroleerd of er niemand
bij zit die er al bij de eerste aangevraagd hebben. Dit moet
men vermelden op de aanvraag zodat niet dezelfde nummers
worden gegeven. De formulieren dienen binnengebracht op
de volgende gewestvergadering. Belangrijk is zeker om de ringen op tijd te bestellen. Nakomende bestellingen worden niet
meer aanvaard.
Er werd nogmaals op aangedrongen om de zondaguitslag op
tijd door te geven, dit is nodig als controle voor de Ronde.
Een vogel die wordt afgekeurd maar toch in beroep gaat, kan
niet meespelen voor titels.
Titels of prijzen die werden gewonnen vóór aanvang van
de schorsing blijven verworven voor zover de huldiging is
gebeurd, zoniet komt deze te vervallen.
De titel en prijs gaan dan door naar de tweede in de rang.
(zie vervolg blz. 12)
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Gildeleven

(vervolg van blz. 11)

De kweek is meer en meer succesvol. Sommigen hebben
echter de mogelijkheid of de tijd niet om zich hiervoor in te zetten en het zou jammer zijn moesten deze liefhebbers hierdoor
afhaken.
Er werd overgegaan tot het verdelen van de formulieren.
Daarna werden nog enkele punten overlopen: de bedragen
Kampioenschap van België en Kampioenschap van WestVlaanderen werden doorgestort. De data van de gewestvergaderingen 2015 werden meegedeeld. Graag op deze data
geen bestuursvergaderingen laten doorgaan. De gewestleider
vroeg om zoveel mogelijk data van kaartingen, feesten, e.d.
door te geven, dan probeert hij daar zo mogelijk aanwezig te
zijn.
De gewestzetting gaat volgend seizoen door op 24 mei 2015.
De gewestkampioen krijgt een trofee van Dominique Baert,
deze wordt overhandigd op de huldiging in de maatschappij.
Eerste dit jaar was Christine Goegebeur met vogel Piet van
maatschappij De Reigerzangers Ichtegem.
Zettingsoft werd even overlopen, buiten wat foutjes werd het
over het algemeen goed bevonden.
J. Watteny

GEWEST BRAKEL

Verslag gewestvergadering van 7 september 2014
De vergadering ging door in het lokaal Wijmier van De Boomgaardzangers te Maarke-Kerkem.
De voorzitter opende de vergadering met een hartelijk welkomstwoord aan de talrijke aanwezigen. De afgevaardigde
van De Moedige Zangers Deftinge was afwezig.
De bondslidkaarten met 10 ritten boven de 300 zangen werden ingeleverd als volgt: De Industrievink Schendelbeke 4, De
Boomgaardzangers Maarke-Kerkem 5, De Bronvink Brakel 3,
De Zwalmzangers Brakel 3 en De Vrolijke Vink Schorisse 9.
De formulieren met het aantal gekweekte mannen en poppen
werden ingeleverd per maatschappij.
Kandidaturen voor de functie van gewestleider mogen ingediend worden tegen de volgende vergadering.
De bondslidkaarten 2015 werden aangevraagd per maatschappij: Industrievink Schendelbeke 100, Boomgaardzangers Maarke-Kerkem 150, Bergzangers Parike 40, Zwalmzangers Brakel 45, Bronvink Brakel 100, Sint-Martinusvink
Lierde 40 en Vrolijke Vink Schorisse 200.
Bij deze sloot onze vriend gewestleider Julien De Cock de
eerste vergadering na het voorbije speelseizoen, hij wenste
iedereen een behouden thuiskomst toe.
Plaats en datum voor de volgende vergadering werden vastgelegd.
De gewestsecretaris, L. Stradiot

Zoekertjes en Advertenties

!

Rouw / Herstel / Feest

De in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
de betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaanden, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
derden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtstreeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.

†

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- DEINZE, De Klokkezangers, Arlette Van Speybroeck, zuster en schoonzuster van trouw spelende leden Carlos en
Rita Van Speybroeck, nicht van trouw spelend lid Marc Van
Speybroeck.
- BEERNEM, De Snauwhoekzangers, medestichter dhr.
Hector Goegebeur.
- ROESELARE, KM De Molenzangers, trouw spelend lid Noël
Verscheure.
- EKSAARDE, De Kasteelvink, Julienne Everaert, moeder van
Yvette Minnebo (helpende hand) en schoonmoeder van afgevaardigde André Rogiers.
ROESELARE, KM De Appelvink, moeder van trouw lid Mike
Hostyn; trouw lid dhr. Noël Verschuere.
- RONSE, De Hospitaalvink, José Vandenabeele, vader van
bestuurslid Bernie Vandenabeele.
- EMELGEM, De Kon. Sint-Jansvrienden, secretaris en erevoorzitter Marnix Desmet.
- MERENDREE, De Nachtegaals, onze afgevaardigde/secretaris dhr. Arseen De Baets.

- GELUVELD, KM De Blauwbekken, trouw spelend lid Jonny
Berteloot; trouw spelend lid Raoel Vandevivere.
- ZINGEM, KM De Scheldevink, Ives Verlinden, echtgenoot
van spelend lid Kim Aerts.
- HELKIJN, Les Amis du Pinson, bestuurslid en trouw spelend
lid Walthère Vanhaesebroucke.
- EDEWALLE, KM De Bosvink, ondervoorzitter en gewestafgevaardigde Erwin Joseph.
- OOSTKAMP, De Stuivenbergzangers, trouw spelend lid Bart
Naeyaert.
- GEWEST DENDERLEEUW, Sofie Muylaert, dochter van
onze gewestleider Danny en echtgenote Frieda Dewolf.
- SINT-ELOOIS-VIJVE, KM De Statiezangers, spelend lid
José Meurisse.
- DEINZE, De Drieszangers, bestuurslid Samuel Fortry; spelend lid Corry Moreels.
- WAREGEM, De Carmelzangers, trouw lid, regellegger en
eretekenaar Robert Struyve; trouw spelend bestuurslid Lionel
Vercruysse; trouw spelend lid Conny Himpe.
- SLEIDINGE, KM De Lindezangers, trouw lid Hedwig De
Clercq.
- HOOGSTADE, KM De Eikvink, Kathleen Pauwels, echtgenoot van bestuurslid en spelend lid Wilfried Cosman; Danny
Demolder, echtgenoot van Ria Blanckaert en vader van bestuurslid en spelend lid Sam Demolder.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden, Amy Polfliet,
kleindochter van trouw spelend lid Patrick Polfliet.
- LOTENHULLE, KM De Lentezanger, Yana Beyst, dochter
van trouw spelend lid Steven Beyst, kleinkind van spelende
leden Brenda Werbrouck en Annie Snoeck, en van bestuurslid
Jaco Van Nevel.
ZIJ VIERDEN HUN 25e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- SCHENDELBEKE, De Industrievink, trouw spelende leden
Patrick Groeninckx en echtgenote An Kestemont.
ZIJ VIERDEN HUN 50e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- MARIALOOP, De Roodborsten, Frans Vandewalle.
- RUDDERVOORDE, De Sint-Godelievevink, Willy Vanbesien,
vader van bestuurslid Danny Vanbesien.
ZIJ VIERDEN HUN 60e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- INGELMUNSTER, De Kon. Nieuwe Vinkeniers, ons lid
Raphaël Coopman en zijn echtgenote Jenny.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- MARIALOOP, De Roodborsten, bestuurslid André Vansteenkiste.
BEDANKINGEN
- SIJSELE, De Sijseelse Botvink, dank aan alle leden en
sponsors voor het afgelopen jaar.
- BELLEM, KM De Oost-Vlaamse Zangers, het bestuur en alle
leden danken Gerard Lievens voor zijn inzet en samenwerking
als voorzitter gedurende 33 jaar. Bij deze wensen we Danny
De Ram veel succes toe als nieuwe voorzitter. Het nieuwe
bestuur heeft daarbij besloten Gerard de titel van erevoorzitter
toe te kennen.
- INGELMUNSTER, De Kon. Nieuwe Vinkeniers, mevr. Erna
Vanloocke en kinderen wensen langs deze weg de vrienden
vinkeniers van Marcel Galloo te bedanken voor hun blijken
van deelneming bij het overlijden van Marcel.

20.05

20.05

Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond
A.Vi.Bo. vzw presenteert
vierde en finaliserende kweekcongres
zaterdag 15 november ’14
polyvalente zaal Kubox (renbaan), Kattestraat 188, Kuurne
Programma:
‘s morgens: nationale zangvoordracht Vlaamse vinkenzang
‘s middags: feestzitting - eindrapport kweekproject
Iedereen welkom
Maatschappijen en gewesten, houd deze datum vrij!!

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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VERSLAG VERGADERING
VRIENDENKRING
d.d. 27.09.2014
Aanwezig:
- Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
- Dhr. Luc De Schrijver, ondervoorzitter
- Dhr. Marc Vantieghem, bestuurder
- Dhr. Jan Hollevoet, bestuurder
- Dhr. Noël Devolder, bestuurder
- Dhr. Marnix Moerman, bestuurder
- Dhr. Noël Vlaminck, erevoorzitter A.Vi.Bo.
- Dhr. Noël Declercq, medewerkend erelid
- Dhr. Kristof Meere, subcommissielid
- Mevr. Regina Olivier, redactie A.Vi.Bo.-blad
Verontschuldigd:
- Dhr. Rik Tanghe, ondervoorzitter
- Dhr. Gaston Verleye, erevoorzitter Vriendenkring
- Dhr. Filip Santens, woordvoerder A.Vi.Bo.
- Dhr. Frans Declerck, erevoorzitter Officiële Zangkeurraad

A. OPENING VERGADERING EN HERDENKING
OVERLEDEN VINKENIERS – dhr. Gino Welvaert
Geachte heer erevoorzitter, geachte heer medewerkend
erelid, waarde Regina, als afgevaardigde van drukkerij Dejonghe, beste Linda, onze zorgzame huismoeder die met
overgave onze dagelijkse werking bewaakt, geachte collega’s van de Raad van Bestuur, waarde vriendenkringers
en freelancers, beste medewerkers en sympathisanten,
Welkom op deze 46ste vergadering van de Vriendenkring.
Voor de derde keer komen we samen op zaterdagmiddag
om met alle medewerkers aan ons blad een aangename
en opbouwende middag door te brengen. Het blijft steevast onze opzet ons blad blijvend genietbaar te houden en
onze abonnees elke week aangenaam leesvoer te bieden.
Het weerzien is elk jaar hartelijk en toch willen, moeten
we hier even stilstaan bij het onvermijdelijke in een mensenleven.
Vorige week vrijdag vernamen we het plotse overlijden
van een bijzonder gewaardeerde en vaak opbouwend kritische medewerker aan ons blad, vriendenkringer Marnix
Desmet.
(zie vervolg blz. 2)

Kalender kooien- en
schuilhokjestentoonstellingen
2014
Zondag 26 oktober 2014: De Snauwhoekzangers Beernem
Zaal Sinjo, Lattenklieverstraat 28, Sint-Joris
(van 9 u. tot 12 u.)
Verantwoordelijke: Adelin Gevaert, Waterstraat 110, 8730
Beernem, tel. 050/79 01 17.
Zondag 2 november 2014: De Molenzangers Kuurne
Zaal Sint-Pieter, Brugsesteenweg 311, 8520 Kuurne
(van 8.30 u. tot 12.30 u.)
Verantwoordelijke: Patrick Bossuyt, Veldm. Montgomerystraat,
8520 Kuurne, tel. 0496/40 77 25.
Dinsdag 11 november 2014: KM De Verenigde Vrienden
Oostrozebeke
Zaal Vrij Polen, Hoogstraat, 8780 Oostrozebeke
(van 9 u. tot 12.30 u.)
Verantwoordelijke: Philip Ampe, Leegstraat 179, 8780 Oostrozebeke, e-mail: philip.ampe@telenet.be.
Zondag 16 november 2014: De Devezangers, m.m.v. KM
Vreugde in de Zang Hulste
zaal Aviflora, Bruggestraat, Ingelmunster
(van 8 u. tot 12 u.)
Verantwoordelijke: Norbert Desmet, Beelshoekstraat 25, Ingelmunster, tel. 056/66 71 36.
Zondag 7 december 2014: KM Recht Voor Allen Meulebeke
Lokaal Germinal, Kapellestraat 23, 8760 Meulebeke
(van 8 u. tot 12 u.)
Verantwoordelijke: Rik Priem, Stijn Streuvelstraat 14, 8760
Meulebeke: e-mail: rik.priem@skynet.be,
tel. 0495/32 33 45 of 051/48 68 99.
Zondag 14 december 2014: De Moerasvink Kruishoutem
Zaal Elckerlyc, Schoolweg 1, 9770 Kruishoutem-Marolle
Verantwoordelijke: Harry Cortvriend, Tjollevelddreef 29, Kruishoutem, tel. 0475/90 53 35.

Editoriaal
Met oktober staan bij de vinkenier de zintuigen op scherp.
De roep van het zuiden, de grote trek, ging immers jongste dagen duidelijk van start. Meer dan dromen van
vroegere tijden kan de vinkenier niet. Niettemin bloedt het hart van de ware vogelhouder en volgt hij vredig en
gedwee al dan niet met kijker de passage van de vele enkelingen en eindeloze slierten trekkers.
Reeds vanaf half september vulden geregeld losse formaties graspiepers de lucht. Terwijl na de twintigste sporadisch een zeldzame vink de hemel boven het Vlaamse landschap sierde. Dat het roodborstje ons reeds dagenlang
gezelschap houdt, wist ik in een vorig verhaal reeds te vertellen. Wat gezellig dat kwieke baasje met die te grote
kijkers dat onbevangen laatste rupsjes komt plukken op de oranjerieplanten vlak bij het keukenraam.
En de gedachte dat na de drukte van de septembermaand ons federatiebestuur nu eindelijk kon uitbollen is
een foute inschatting. Met vereende kracht wordt immers sinds weken gewerkt aan het vierde en finaliserend
kweekcongres van 15 november. Het hoeft niet herhaald dat niemand daar ontbreken kan! Zelfde visie en dynamiek als op de onderscheiden voorbije bijeenkomsten, redactieraad, Algemene Raad en Vriendenkring wordt er
gepresenteerd. Wat groots en boeiend dit onvoorwaardelijk geloof in de toekomst! Met realiteit voor ogen blijven
Raad van Bestuur en erevoorzitter Noël die telkens tot het slotwoord wordt uitgenodigd, een ongeziene positieve
instelling uitstralen. Enig, die gedreven toekomstvisie, onze federatie zo eigen.
Inmiddels is natuur zwaar op retour.
Bolsters van walnoten barsten tot jolijt van kauw, kraai en ekster open. Rijpe hazelnoten zijn een festijn voor
spechten van alle slag alsook voor pluim de eekhoorn. En wat door slordigheid van genoemde guiten dreigt verloren te gaan, wordt ingeschuurd door vertederende veldmuis en - terug van weggeweest - bosbewoner de eikelmuis. Massa’s beukennoten worden door de steeds sterker gedomesticeerde bosduiven doorgeslikt en voorverteerd
gebonden door ‘melk’ aan laatste nestjongen geaasd. En straks doen mees, vink en keep zich aan zelfde krachtvoer tegoed. Ook zomerborders kenden sierlijker tijden terwijl najaarsbloeiers stilaan hoogmis zingen. In vrije
natuur blijft het oprukkende kaasjeskruid tot bij vorst bloeien. Fel sierende Oosterse raket en zeeraket worden
net als vorig kruid nog steeds druk bevlogen door insecten en honingbijen. Eén der sterkst woekerende rietachtige planten is ongetwijfeld de Japanse duizendknoop. Misstaat geenszins in ruime buitenvolière waar natuur
haar gangetje mag gaan. Deze hoge, forse plant - moeilijk in te tomen - verspreidt zich snel door middel van
worteluitlopers en vormt in geen tijd dichte bosjes. Deze fraaie najaarsbloeier is beslist een zegen voor elke bij.
Net als kaasjeskruid, is de teunisbloem onmiskenbaar een sterk oprukkende langbloeier. Dit van begin zomer
tot diep in het late najaar. Deze eenjarige snelgroeier uit Noord-Amerika met granen voor de bio-industrie,
Europa binnengehaald, stelt weinig eisen aan de bodem en siert met haar helgele bloemen als geen ander buurt
en berm. Deze rijke bloeier wordt immers vandaag ook als cultivar in half wilde tuinen ingezaaid. Petieterig
maar niet minder fascinerend is het laatbloeiende akkerleeuwenbekje. Wat meer gedrongen doch net zo felgeel
als vorige bloem pronkt dit geharde plantje gedijend op elke grond, quasi overal. De uitermate fijne zaden van
dit leeuwenmuiltje - in mijn streektaal kalvermuiltje - kunnen slechts met enige omzichtigheid geoogst worden.
Gemengd met wat fijn gezeefde teelaarde laat dit zich makkelijk inzaaien.
Een geheim: Twee decennia terug wist een vooraanstaand dierenarts vogelhouder me toe te vertrouwen dat zaden van genoemd leeuwenbekje als enige de zangprestatie van de vink opdrijven... Ssst!
Noël Declercq
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Vergadering
Raad van Bestuur A.Vi.Bo.
De maandelijkse vergadering gaat door op zaterdag 11
oktober 2014 om 13.30 uur in lokaal ‘Au Damier’, Stationsplein te Roeselare
Dagorde:
- Verslag vorige vergadering
- Nabeschouwingen Algemene Raad en vergadering
Vriendenkring
- Kweekproject en kweekcongres
- De kampioenschappen in 2015
- Nazicht boekhouding derde kwartaal
- Activiteitenkalender 2015
- Stuurgroepen
- Briefwisseling en diversen
De voorzitter,
Gino Welvaert

VERSLAG VERGADERING
VRIENDENKRING
d.d. 27.09.2014
(vervolg van blz. 1)

Mag ik de geachte vergadering dan ook vragen in een ingetogen moment van stilte onze collega-vriendenkringer
Marnix, en allen die ons eerder ontvielen, te herdenken.
Moge zij in vrede rusten.
Het is nooit leuk een vergadering in te leiden met de aankondiging van een afwezigheid van één van de drijvende
krachten achter de opzet.
Collega, vriend en ondervoorzitter van de federatie, Rik
Tanghe, moet jammer genoeg vandaag verstek geven.
Fysiek leed kwelt hem en met uw goedkeuring wensen we
hem van hieruit dan ook een spoedig en algeheel herstel
toe.
Dat de goden het vandaag niet echt op ons begrepen
hebben blijkt ook uit de afwezigheid van de erevoorzitter
van de Vriendenkring, de heer Gaston Verleye. Niettegenstaande het feit dat hij niet kon aanwezig zijn, zag hij het
als zijn plicht om enkele zinnen neer te schrijven gericht
aan deze bijeenkomst. Tegen de geplogenheden in wil ik
dan ook van start gaan met de neerslag van Gaston.
In zijn gekende stijl verwijst Gaston naar de moeilijke
beginjaren van deze kring doch dankzij de medewerking
van een aantal voortrekkers groeide de Vriendenkring en
kende ons blad een bijzonder groot succes.
Deze gloriejaren lijken voorbij doch de erevoorzitter durft
verder hopen op het blijvend en gedreven engagement
van de aanwezigen om er samen voor te zorgen dat we
wekelijks een degelijk A.Vi.Bo.-blad kunnen afleveren.

B. OPNAME AANWEZIGHEDEN –
dhr. Luc De Schrijver
Geachte vergadering,
op mijn beurt heet ik u hartelijk welkom op onze jaarvergadering.
Als wij vandaag onze ledenlijst ter hand nemen, stellen
wij vast dat onze groep vriendenkringers steeds kleiner
en kleiner wordt.
Wij tellen nog 24 vriendenkringers op onze lijst waarvan
4 leden van de Raad van Bestuur, onze erevoorzitter Gaston Verleye, Kristof Meere, redactielid en medewerkend
erelid Noël Declercq.
Wij verwelkomen vandaag eveneens onze erevoorzitter
Noël Vlaminck, collega’s Marc Vantieghem, Jan Hollevoet
en Marnix Moerman, Linda van het secretariaat en Regina
van Drukkerij Dejonghe.
Dit schrijfjaar is de lijst van de freelance medewerkers terug iets toegenomen, zo tellen wij een 30-tal medewerkers
die regelmatig een artikel schrijven voor ons blad.
De vriendenkringers die wij vandaag verwelkomen zijn:
Marc Fieuw - Kristof Meere - Roger Raes - Jean De Neve
- Noël Declercq - Walter Vandevoorde - Danny Vercruysse
- Daniël Vanmaele - Danny Verhaest - Noël Devolder - Gino
Welvaert en ikzelf (Luc De Schrijver).
Vandaag verwelkomen wij ook graag enkele freelance medewerkers:
Roger Alliet - Willy Deman - Marcel Verduyn en Eddy Dejonghe.
Hebben zich vandaag laten verontschuldigen:
Rik Tanghe (ondervoorzitter A.VI.Bo.) - Filip Santens
(woordvoerder A.Vi.Bo.) - Frans Declerck (erevoorzitter
Officiële Zangkeurraad) - Gaston Verleye (erevoorzitter
Vriendenkring)

9800 DEINZE
8480 ICHTEGEM

De inzenders zijn aansprakelijk voor hun bijdragen - De handschriften worden niet teruggegeven - Naamloze brieven worden geweigerd - de A.Vi.Bo. v.z.w. is niet aansprakelijk
voor reclameteksten - Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing voorbehouden - De redactie houdt zich het recht voor de ingezonden bijdragen te weigeren, in te
korten of te wijzigen (A.Vi.Bo.-statuten, art. 14,28 en reglement Inw. Orde VIII).

Rosanne De Lange - Cyriel Seys - Dirk Jonckheere - Daniël Schelstraete - Dirk Vanmaele - Esther Geleyn - Frank
De Meyer (vrindenkringers)
Marc Willemyns - Caroline Carlé - Steven Van Schandevijl
(freelance medewerkers).
Wij willen u het ontslag meedelen van dhr. Johny Missant.
Wij danken hem voor zijn jarenlange medewerking aan
ons A.Vi.Bo.-blad.

C. HET VOORBIJE SCHRIJFSEIZOEN –
dhr. Luc De Schrijver
Onze 24 vriendenkringers schreven het voorbije schrijfseizoen 398 artikels.
Dit is een terugval van 44 artikels in vergelijking met het
vorige schrijfseizoen.
Onze freelance medewerkers schreven 204 artikels, dit
is een stijging met 110 artikels in vergelijking met vorig
schrijfseizoen.
Wanneer wij de artikels samentellen van vriendenkringers en freelance medewerkers komen wij aan een totaal
van 602 artikels, wat ons zeer tevreden stemt. Toch zijn er
enkele vriendenkringers die het afgelopen schrijfseizoen
geen enkel artikel hebben ingezonden, laten wij hopen
dat zij terug de pen ter hand nemen, zo hoeven wij het
kadertje met de oproep ‘dringend artikels gevraagd’ niet
wekelijks te plaatsen in ons blad.
Graag wil ik vandaag Marc Fieuw bedanken voor zijn vele
artikels het afgelopen schrijfseizoen naar aanleiding van
het Kampioenschap van België.
Eveneens een woordje van dank aan de freelancers die
foto’s en verslagen van kampioenvieringen insturen, met
de hulp van jullie kunnen wij in de toekomst een aangenaam blad blijven aanbieden.

D. COMMENTAAR UITSLAGEN 2015 –
dhr. Luc De Schrijver
Er werden voor het speelseizoen 2015 vrijwilligers gevraagd om iedere week van de Ronde commentaar te
geven bij een bepaalde zetting. We vragen het commentaar uiterlijk op dinsdagmorgen te sturen aan LUC DE
SCHRIJVER, Kuwaardestraat 16 te 9800 Deinze. Of per
email naar: druk.deschrijver@skynet.be.
Volgende personen verklaarden zich hiertoe bereid:
5 april:
Daniël Vanmaele
12 april:
Danny Verhaest
19 april:
Dirk Vanmaele
26 april:
Eddy Dejonghe
3 mei:
Danny Vercruysse
10 mei:
Noël Devolder
17 mei:
Kristof Meere
24 mei:
Gino Welvaert
31 mei:
Eddy Dejonghe
7 juni:
Provinciale Kampioenschappen:
Oost-Vlaanderen:
West-Vlaanderen:
Antwerpen: gewestleider
Brabant: gewestleider
14 juni:
Roger Raes
21 juni:
Dirk Vanmaele
28 juni:
Rik Tanghe
5 juli:
Dirk Jonckheere
12 juli:
Danny Verhaest
19 juli:
Marc Fieuw
26 juli:
Jean De Neve
2 augustus:
Daniël Vanmaele
9 augustus:
Eddy Dejonghe
16 augustus:
Danny Verhaest
23 augustus:
Kristof Meere
30 augustus:
Daniël Vanmaele
Bovenstaande lijst zal een tweede maal verschijnen net
voor het speelseizoen.

E. VERDERE DUIDING DOOR DE VOORZITTER –
dhr. Gino Welvaert
Geachte vergadering,
Naar jaarlijkse gewoonte is het vandaag verzamelen geblazen voor al wie van dicht of ver bekommerd is om het
absolute bindmiddel van onze federatie: ‘Het A.Vi.Bo.blad’.
Mijn collega’s en de leden van de redactieraad lieten niks
aan het toeval over om deze bijeenkomst te laten uitgroeien tot een gezellige bijeenkomst van gelijkgestemden.
Waar ik overtuigd ben van de kwaliteit van ons blad, lees
ik u graag een schrijven voor van een vooraanstaand man,
die wekelijks ons blad doorbladert (het schrijven van de
heer Minister van Staat, de heer Herman De Croo werd
voorgelezen). De heer De Croo spreekt hierin zijn bewondering uit voor de wekelijkse prestatie die deze mensen

Bestuurders:
Marc Vantieghem, Sparrenlaan 22
Jan Hollevoet, Elverdingestraat 33
Noël Devolder, Waterlelielaan 6
Marnix Moerman, Steenovenstraat 21
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op papier zetten en hij drukt bovendien zijn sympathie en
bewondering uit voor zoveel engagement.
Vrienden, er waait oprecht een frisse wind door de federatie. Uw Raad van Bestuur nam initiatief om iedereen op
te roepen tot positivisme en zo over te gaan tot enthousiasmeren van besturen en leden.
Negatieve berichtgeving verkoopt altijd goed en het negativisme komt bijgevolg steevast in de schijnwerper. Het is
onze absolute betrachting om dermate positief te zijn dat
de pessimisten moedeloos worden!!
Zeg nu zelf!! De afgelopen 80 jaar heeft onze federatie één
en ander verwezenlijkt!! En wij zijn vast van plan op dit
elan voort te gaan!!
Op 15 november willen wij u dit graag bewijzen en bent u
allen uiteraard van harte uitgenodigd op ons eindcongres
inzake ons kweekproject te Kuurne.
Dit congres is bij uitstek een feest en dient dan ook zo
beschouwd!! Zo zal Gruppo Churasco net als bij vorige
gelegenheden voor de muzikale omlijsting zorgen.
Waar in de voormiddag ruimte gemaakt wordt voor een
zangvoordracht, zal in de namiddag onze aandacht gaan
naar de resultaten uit ons kweekproject.
Op datzelfde moment worden de realisaties inzake de digitalisering van ALLE edities van ons blad van 1934 tot
2012 voorgesteld. De provincie West-Vlaanderen steunde
ons financieel om dit prachtwerk te verwezenlijken.
U hoort, de KUBOX in Kuurne wordt op 15 november “the
place to be!!”
Onze federatie is na 80 jaar intussen bezig met een grondige facelift. Antwoord dient gegeven aan de noden van
deze tijd, dit echter zonder onze basiswaarden verloren
te laten gaan. Immers, hoe je het ook draait of keert, de
grondslag van onze sport is – naast het houden en verzorgen van onze vogels – ontegensprekelijk het sociale
gebeuren. Wij willen ook in de toekomst trouw blijven aan
deze grondgedachte!!
Antwoord bieden aan de huidige verzuchtingen houdt
echter consequenties in. Een dalend ledenaantal, samen met de teloorgang van een aantal maatschappijen,
betekent een financiële domper en ondergraaft de feilloze werking van de gewesten. In eerdere tussenkomsten
werd gewag gemaakt van ingrepen om de stabiliteit te
waarborgen.
Overleg tussen de Raad van Bestuur en onze ereleden,
Noël Vlaminck, Noël Declercq en Filip Santens mondde
uit in wat, naar ons gevoel, een waarborg op de toekomst
betekent. Vorige week mochten we op de Algemene Raad
ons geesteskind voorstellen.
Waar wij er voor opteerden om omzichtig om te springen
met mensen met een ruime staat van dienst en de daarbij
horende gevoelens, beslisten wij om gewesten samen te
brengen in grotere entiteiten met één coördinator.
Op die wijze slaagden wij erin om qua ledenaantal omzeggens gelijke regio’s te omschrijven. Onderling overleg zal,
naar wij hopen, zorgen voor vlotter functionerende zangcommissies en ereraden en zal bovendien het aantal verplaatsingen naar ons secretariaat ernstig terugdringen.
De coördinator zal, binnen onze visie, verzuchtingen en
problemen ter plaatse helpen aanpakken en als spreekbuis rechtstreeks de contacten met de Raad van Bestuur
onderhouden.
U begrijpt ongetwijfeld dat de concrete uitwerking en de
praktische werkwijze en afspraken in de onderscheiden
regio’s, met betrokken gewestleiders en afgevaardigden,
zal worden afgehandeld.
De efficiëntie verhogen was in dit alles onze absolute
drijfveer!
Ingegeven door ditzelfde principe blijven wij optimaal en
aangehouden gebruik van ‘A.Vi.Bo.-admin’ aanprijzen, dit
echter zonder de secretarissen uit het oog te verliezen die
vasthouden aan pen en papier.
Het aanwenden van beperktere middelen om alsnog een
optimale werking te behouden, noopte er ons toe om een
aantal duurdere drukwerken te vereenvoudigen.
Onze huidige bijeenkomst behelst echter in hoofdzaak de
werking inzake ons officieel orgaan, ‘Het A.Vi.Bo.-blad’.
Beste vrienden, ik lig niet vaak wakker van problemen,
doch de aanhoudende moeilijke situatie van ons blad,
baart mezelf en de collega’s waarlijk kopzorgen.
Ik leid, dit in navolging van mijn voorbeeld en erevoorzitter Noël Vlaminck en net als vorig jaar, u graag rond in
de concrete resultaten en dito verwachtingen, om vervolgens de conclusies te trekken die zich opdringen.
Na ontvangst van de offertes met de concrete cijfers van
de drukkerij konden we eens te meer aan de slag om een
raming te maken in verschillende simulaties.
De vooropgestelde prijs op de offerte voor het werkjaar
2015 is, gelukkig maar, slechts lichtjes gestegen.
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Echter, net als voorgaande jaren bleven een aantal abonnementen onbetaald. Zo verliezen we in het voorbije jaar
welgeteld 257 abonnementen.
Op vandaag blijven er bijgevolg nog 4733 betalende abonnees over.
Dat deze daling ons bijzonder zuur opbreekt, is ongetwijfeld voor iedereen duidelijk.
Met mijn raming van vorig jaar voor ogen kunnen we stellen dat het blad momenteel middelen uit de reserve van
de federatie haalt. Deze werkwijze is ontoelaatbaar en
hypothekeert op termijn de financiële gezondheid van de
totale werking van onze federatie.
Het hoeft geen betoog dat in eerste instantie de daling in
de abonnementen ons bijzonder zwaar parten speelt en
wij er alles moeten aan doen om deze daling te kenteren.
Initiatieven werden inmiddels op poten gezet. Zo ontvangen op vandaag niet enkel de abonnees een overschrijvingsformulier, doch wordt de vraag ook gesteld naar wie
achterbleef of nooit abonneerde.
Bovendien verbinden we er ons toe, en dit als stimulans,
om in het voorjaar 2015 de aanvulling bij ons kwekersvademecum, als resultaat van ons kweekproject, gratis
ter beschikking te stellen van de abonnees 2015.
Vermelde initiatieven kunnen echter niet verhelen dat we
bijzonder slecht scoren en we bijgevolg niets aan het toeval mogen overlaten.
Kostenbeheersing voor volgend jaar leidt ertoe dat we de
geraamde uitgaven op het niveau van dit jaar wensen te
bevriezen.
Met de nodige realiteitszin en steunende op voormelde
initiatieven hopen we stand te houden, maar dan moeten
we alsnog een prijsstijging van 3 € doorvoeren, zodat de
abonnementsprijs 2015 op 45 € wordt bepaald.
Weet dat wanneer we vermelde objectieven halen (ons
aantal behouden aan de opgelegde prijs) we zonder
kunstgrepen en tekorten 2015 kunnen doorspartelen.
Het is alvast mijn vurige wens!!
Uw doorgedreven engagement om onze lezers met uw
bijdragen te plezieren, biedt de beste waarborg op een
welgevuld blad met heel wat variatie.
Dank daarvoor.
Niettegenstaande deze berichtgeving, blijven wij inmiddels de toekomst vol vertrouwen tegemoet kijken. In 2015
trekt de ganse A.Vi.Bo.-familie naar Eernegem om bij KM
Recht en Eerlijk te strijden voor ’s lands eer.
Uw Raad van Bestuur nam inmiddels ook hier initiatief
om de ploeg vaste medewerkers hechter uit te bouwen en
op die wijze toekomstige organisatoren bij te staan.
2015 is ook het jaar waar definitief een eind komt aan het
houden van vogels met bevoorradingsringen. Na 31 december 2015 vervalt immers de uitzonderingsmaatregel
ten aanzien van de vinkeniers, zoals die is omschreven in
het Soortenbesluit. Het dalende bestand aan vogels met
open pootringen bedroeg bij de laatste inventarisatie nog
2478 specimens. Dit betekent in vergelijking met 2013
omzeggens een halvering.
Wanneer, zoals te verwachten, de tendens zich doorzet,
zien wij geen enkel probleem.
De boodschap van de Raad van Bestuur, die sedert meer
dan 20 jaar de kweek in beschermd milieu stimuleert,
heeft gelukkig heel wat liefhebbers bereikt.
De toekomst lacht ons tegemoet!
Althans dit is mijn vaste overtuiging!
Tijdens de voorbije vergadering van de redactieraad werd
druk overlegd rond de werking van de Vriendenkring en
de redactieraad. Wij willen graag bij geachte vergadering
peilen naar de toekomst van deze bijeenkomsten.
Al te vaak moesten wij vaststellen dat spijts onze goedbedoelde inspanningen, geachte leden zich onvoldoende
gesteund en gehoord voelden. Het is uiteraard eenvoudig
om respectabele pogingen om bijeenkomsten nieuw leven in te blazen af te kraken.
Persoonlijk heb ik het moeilijk met negatieve kritiek zonder het aanbieden van alternatieven.
Dat wij echter deze problematiek ernstig nemen moge
blijken:
• Wij stelden het lidmaatschap van de Vriendenkring in
vraag en willen advies van deze vergadering inzake de
positie van onze freelancers.
• Wij durven de aantrekkingskracht van ons onvolprezen Kampioenschap van de Vriendenkring binnen deze
groep in vraag stellen. Wanneer nauwelijks vriendenkringers opdagen, is het naar ons gevoel hoog tijd om
cruciale vragen te stellen en de zaak eventueel open te
gooien.
• Wij stelden de inhoud van deze bijeenkomst in vraag.
Laat het echter duidelijk zijn dat wij geen plannen hebben om deze bijeenkomst af te voeren. De bijeenkomst
inhoudelijk aantrekkelijk en boeiend maken, is echter geen sinecure. Achtbare collega’s probeerden het
in het verleden doch kwamen al te vaak van een kale
kermis thuis. Misschien waren we al te enthousiast en
schoten we onze doelstelling voorbij??
• Wij zijn ons uitermate bewust van het belang van jullie inbreng en zien dan ook reikhalzend uit naar jullie
inbreng. Misschien kan op aanreiken van één van jullie
verse zuurstof worden geblazen in onze bijeenkomst
vandaag en in de toekomst.
• Wij durven het steevast aan om alles in vraag te stellen,
zo gingen we ook en dit met de steun en inbreng van Regina op zoek naar mogelijke wijzigingen in onze lay-out,
om ons blad aantrekkelijker en leesbaarder te maken.
Ik hoop met mijn tussenkomst alvast de vergadering aan
het denken te hebben gezet zodat deze met traditie over-

laden bijeenkomst nog een lange en boeiende toekomst
tegemoet mag zien.
Om met een uiterst positieve noot af te sluiten, wil ik
graag een uitzonderlijk iemand in de bloemetjes zetten.
Steeds paraat op onze adviserende bijeenkomsten, bezorgd om de inhoud en de vorm van ons blad en vaak,
voor mezelf dan, de ultieme behoeder van het tijdig publiceren van onze aankondigingen en artikels. Jarenlang
volgt zij ons blad nu reeds op en we willen vandaag graag
hartelijk dankjewel zeggen. Mag ik dan ook uw hartelijk
applaus voor Regina.
Regina, wat je doet wordt door velen enkel beschouwd als
gewoon je werk doen. Echter je overgave, je inzet en je
enthousiasme zorgen er voor dat dit niet gewoon je werk
doen is. Zij zijn de impulsen die er mede voor zorgen dat
er een ziel zit in ons blad. Duizendmaal dank en ik hoop
dat wij nog vele jaren bij u terecht kunnen met vragen en
verbeteringen voor ons blad.
Dank voor uw aandacht en nog een aangename en verfrissende bijeenkomst gewenst.

F. VOORSTELLING KAMPIOENSCHAP VAN DE
VRIENDENKRING 2015 – dhr. Roger Raes
Dhr. Raes vroeg of er bezwaar was om het kampioenschap te laten doorgaan op zaterdagvoormiddag i.p.v. in
de namiddag en dit wegens logistieke redenen.
Na het overwegen van pro en contra werd bij wijze van
proef ingestemd om het kampioenschap in de voormiddag in te richten.
Hierbij worden alle vriendenkringers (wel te verstaan onder de nieuwe samenstelling) hartelijk uitgenodigd.
Roger zal, samen met zijn maatschappij, er iets moois van
maken.

G. INBRENG VRIENDENKRINGERS:
De aanwezige vriendenkringers konden vervolgens uitgebreid hun visie verkondigen en eventuele verduidelijking
vragen:
• Met unanieme instemming van de vergadering worden
onze freelancers opgenomen in de Vriendenkring. De
aloude vereisten om toe te treden tot de Vriendenkring
worden opzij gelegd om deze kring een degelijke kans
op overleven te geven. Deze maatregel impliceert ook
dat iedere vriendenkringer binnen A.Vi.Bo.-organisaties dezelfde rechten heeft en meedingt naar eventuele
titels uitgeschreven voor deze categorie.
• Het kadertje ‘artikels gevraagd’ zou kunnen vermeden
worden door gewestleiders in de maatschappijen te
laten navragen naar schrijvers. In Gildeleven zien we
regelmatig neerslag van bekwame schrijvers die ongetwijfeld een meerwaarde voor ons blad kunnen bieden.
• Zo wordt elk nieuw lid bevraagd om een abonnement te
nemen.
• Het is jammer dat sommige artikels blijkbaar lang blijven liggen alvorens te verschijnen. Er wordt gevraagd
aan de inzenders om de verhoopte verschijningsdatum
op het artikel te vermelden.
• Een enquête richten aan onze lezers om te achterhalen
wat ze graag lezen en wat ze missen in ons blad. Probleem is echter dat je enkel de abonnees zelf bereikt.
• Het A.Vi.Bo.-blad wekt de verwachting dat enkel artikels in verband met vinkenieren verschijnen, wat hoegenaamd de betrachting niet kan en mag zijn.
• De vraag wordt gesteld om de geldprijzen voor de Ronde af te schaffen en deze middelen aan te wenden om
de tekorten van het blad aan te zuiveren.
• Voorstel wordt geformuleerd om het lidgeld bij de federatie behoorlijk op te trekken en op die wijze tekorten
op te vangen. Marnix legt uit dat dergelijke werkwijze
ook gevolgen heeft.
• De beperkte uitkering voor de artikels kan misschien
ook worden afgeschaft? Deze minimale vorm van erkenning mag behouden blijven. Het mogen in eerste
instantie niet de mensen zijn die zich inspannen die de
rekening betalen.
• Evolueren naar een gratis abonnement voor de bestuursleden uit erkentelijkheid voor hun inzet. Prachtig
voorstel doch financieel niet haalbaar.
• 1 keer per jaar een gratis blad zenden naar alle nietabonnees, wordt positief onthaald doch hoe dit in de
praktijk moet en kan verwezenlijkt worden, is een ander paar mouwen. De huidige werkwijze met de post
wordt uitgebreid toegelicht en toont aan dat het realiseren van dit voorstel in de praktijk niet eenvoudig,
zoniet onmogelijk zal zijn.
• Het onderdeel vraag en aanbod komt eens te meer
ter sprake. Vanuit de vergadering wordt gezien de bezwaren tegen het aanbieden van, gecounterd door het
voorstel om eventueel een item ‘gevraagd of gezocht’
te laten verschijnen, waar vinkeniers hun collega’s
kenbaar kunnen maken wat ze ontbreken om hun hobby ten volle te kunnen beleven.

H. SLOT EN DANKWOORD –
dhr. Noël Vlaminck, erevoorzitter
Net zoals in zijn slottoespraak op de Algemene Raad, vergeleek Noël A.Vi.Bo. als een sterk gefundeerd gebouw
dat dringend aan vernieuwing toe is. Hij riep iedereen op
om planmatig, stap voor stap en in onderling overleg de
werken aan te vatten zodat voor onze liefhebbers de hinder tot het strikte minimum beperkt wordt.
Verder dankte hij iedereen voor hun inbreng en wenste hij
iedereen een behouden thuiskomst.
Ns de Raad van Bestuur A.Vi.Bo.
De voorzitter, Gino Welvaert
De verantwoordelijke Vriendenkring
Luc De Schrijver

Uitslagen van
kampioenschappen
INGOOIGEM, KM De Yvegemse Vinkeniers

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
Voormiddag: 1e en Koning: Paul Missiaen, vogel Brutus, 1430
l. - 2e en Kampioen: Roland Vandenbogaerde, Pollie, 1396 l.
- 3e: Luc Lakiere, Fons, 1396 l. - 4e: José Schiettecatte, Scarabe, 1342 l. - 5e: Lucien Vandesteene, Ruben, 1294 l. - Kleine
Kampioen (60%): Bernard Merchie, Batiest, 818 l.
Namiddag: 1e en Koning: Etienne Santens, Stybar, 938 l. - 2e
en Kampioen: Roger Vercant, Boris, 758 l. - 3e: Eric Sobrie,
Geert, 648 l. - Kleine Kampioen (60%): Godelieve Vandesteene, Pruts, 561 l.
Keizer bij De Yvegemse Vinkeniers blijft Stefaan Dewaele.
Het bestuur dankt haar leden voor de sportiviteit tijdens het
voorbije seizoen.
Het bestuur

KRUISHOUTEM, De Moerasvink

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
De 4 beste ritten.
Koning: Roland Bossuyt, vogel Turbo, 2672 l. - Kampioen:
Koen De Cuyper, Banderas, 2092 l. - Kleine Koning: JeanPaul Bourgeois, Kurt, 1600 l.
We vieren onze laureaten op ons jaarlijks souper in oktober.
Nogmaals proficiat aan al onze kampioenen!

MARKE, KM De Leiezangers

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
Voormiddag: Koning: Gino Baeckelant, vogel Ture - 1e Kampioen: Michel Bostoen, Kurt - 2e Kampioen (75%): Eddy Claeys,
Wiske.
Reeks 2 op 55%: 1e: Gerard Lamerand, Oscar - 2e: Danny
Tytgat, Kabila - 3e: Dolores Laebens, Chris.
Namiddag: 1e: Hein Tytgat, Moebarak - 2e: Eddy Claeys, Wiet.

MOORSLEDE, De Sint-Godelievevink

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
Koning: Eric Goubeir, Pablo, 2203 l. - 1e Kampioen: Eric Rosseel, Charly, 1953 l. - Vr. Kampioen: Christine Maertens, Flupke, 1641 l. - Kampioen 70%: Odette Verbeke, Arthur, 1580 l. Kampioen 50%: Willy Callens, Maxim, 1376 l. - Rode lantaarn:
Eric Vanhee, Nico, 1256 l.
Proficiat aan al onze kampioenen. De kampioenen en de
leden worden persoonlijk uitgenodigd voor de huldiging die
doorgaat in oktober.

1898 - 1906:

De bende Pollet
De bandieten onzer grensstreek
Vervolgverhaal uit ‘Het Wekelijks Nieuws’ - nr. 15
Pollet en cie. voor rechters
Was de zaak in België rond, het zwaartepunt van de bende
had altijd in Frankrijk gelegen en daar moesten er nog 28 bendeleden worden gevonnist. Op 26 maart 1908 werd door de
Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep te
Douai besloten tot samenvoeging van de verschillende rechtsvorderingen, waarin begrepen de misdaden bedreven in België.
Zij die in België waren aangehouden, werden daar veroordeeld, zij die in Frankrijk waren aangehouden, werden in dat
land gevonnist. Zo komt het dat Lapar nooit in Frankrijk is
moeten verschijnen. Misdadigers uitleveren zoals nu, bestond
nog niet. Voor Lapar was zulks beslist een meevaller, want
algemeen werd aangenomen dat moest hij in Frankrijk zijn
voorgekomen, het zijn hoofd zou hebben gekost.
Hier volgen de namen van de bendeleden die op 16 juni 1908
voor het assisenhof van Sint-Omaars moesten verschijnen:
- Pollet Abel, 34 j., Hazebrouck;
- Pollet August, 37 j., Hazebrouck;
- Rancy Philomène, vrouw Fauvart, 28 j., Vieux-Berquin;
- Platteel Angèle, vrouw Quaghebeur, 30 j., Hazebrouck;
- Platteel Julienne, vrouw Abel Pollet, 35 j., Hazebrouck;
- Morent Eugenie, vrouw August Pollet, 37 j., Hazebrouck;
- Pollet Angèle, vrouw Hermant, 45 j., Merville;
- Fauvart Henri, 30 j., Vieux-Berquin;
- Fauvart Leon, 26 j., Vieux-Berquin;
- Note Victor, 35 j., Allouagne;
- Josien Marie, vrouw Note, 34 j., Allouagne;
- Laronde Eugénie, vrouw Ovarlet, 47 j., Billy-Montigny;
- Ovarlet Adolphe, 44 j., Billy-Montigny;
- Vromant Canut, 34 j., Hazebrouck;
- Deram Marie, wed. Picquet, 56 j., Hazebrouck;
- Vandevelde Charles, 40 j., Hazebrouck;
- Lecleire Gustave, 48 j., Strazeele;
- Pollet Celine, vrouw Lecleire, 46 j., Strazeele;
- Deroo Theofiel, 29 j., Pradelles;
- Deken Sidonie, vrouw Deroo, 56 j., Pradelles;
- Guffroy Marie, vrouw Lagache, 39 j., Hazebrouck;
- Demoo Marcel, 27 j., Meteren;
- Matoret Louise, 22 j., Hazebrouck;
- Broucquet J., 45 j., Hazebrouck;
- Debril Marie, vrouw Vandamme, 44 j., Hazebrouck;
- Camerlynck Constant, 36 j., Hazebrouck.
Alfred Dehouck, die eveneens moest verschijnen, werd door
ziekte weerhouden. Hij zou later afzonderlijk verantwoorden.
De debatten moesten tien dagen in beslag nemen. Veertien
advocaten verdedigden de betichten. Het aantal dezer betichten was vrij klein gebleven na een zo uitgebreid onderzoek,
maar velen waren vrijuit gegaan bij gebrek aan bewijzen, hoewel hun schuld zo goed als vaststond.
(zie vervolg blz. 4)
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1993 voor dummy’s (deel 8)
Het is weer een beetje wennen om de eerste woorden
op papier te zetten voor het
nieuwe schrijfseizoen. De
zettingperiode is nu voorbij,
de nog resterende vogels
zitten in de ruibakken en de
jongen zitten in de volière,
samen met de popjes. Ik zeg
wel de resterende vogels.
Het werd een archislecht
kweekseizoen, enkele vogels verlieten mijn stal in
het voorseizoen. Twee hele
goeie zijn gestorven, één
ontsnapt (een vogel met heel mooie zang, een 300 in de
reke, maar schitterend als voorzanger voor de jonge gasten). Een eenjarige is gestorven door drankgebrek (door het
plaatsen van twee witte inschuifzaadhoudertjes boven het
glazen drinkbakje, vergat ik water aan te vullen in zijn drinkbakje; ik had mezelf kunnen slaan maar daarmee was hij niet
meer tot leven terug te brengen). Twee dagen nadien hoorde
ik het talentrijke vogeltje niet meer en dan volgde de hele
grote teleurstelling.
Gelukkig heb ik nog twee broertjes ervan. Eén ervan, de
jongste, heb ik gezet. Het speelseizoen stopt normaal voor
ons op 31 juli. De laatste zetting is bij ons op 28 juli geweest,
maar we zijn moeten stoppen na tien minuten, want het goot
water. Veertien dagen later was er echter nog een zetting,
op maandag 11 augustus om 9 uur, in Lovendegem. Onze
goede vrienden Erik en Marie-Thérèse zijn er in het bestuur
en vogel Lars van mijn vrouw stond nog altijd goed te zingen.
De maandagvoormiddag is voor mij eigenlijk een slechte dag
want ik heb dan telkens een paar vaste klanten op bezoek.
Mijn eega hield er niet over op dat ze graag naar deze zetting
wilde gaan, alleen om onze vrienden een plezier te doen. De
klanten werden afgebeld en dan maar vroeg opgestaan. Ik
had ook vernomen dat er tien konijnen te verspelen waren
op de regels. De vogel van mijn vrouw stond die morgen nog
goed te zingen in onze gang en gezien die tien konijnen te
winnen waren, dacht ik er ook aan een tweede vogel mee te
nemen. Maar ik had enkel de vogel van mijn vrouw, en ook
nog een piepjonge jaarling die in de hof heel het seizoen mooi
en hard had gezongen. Toen ik hem uitkuiste twee dagen vóór
de zetting, lagen er vier pennetjes in zijn speelkooi. Ik ging er
naartoe en hij zong eenmaal voluit en daarna twee halve liedjes. Ik besloot hem niet mee te nemen, maar bij het weggaan
van zijn schuilhokje hoorde ik hem driemaal kort na elkaar
zingen. Dus haalde ik zijn voorglas en pakte hem toch mee.
We waren vroeg ingeschreven en zijn dan ook vroeg naar het
speelterrein vertrokken. Twintig minuten vóór tijd plaatste ik
hem op de grond op zijn nummer 10. Hij stond nog niet neer
of hij was al aan het zingen, en rap. Gezien hij op zijn nummer
geplaatst was, kon ik hem niet meer wegnemen. Hij speelde
zijn hele uur, had er iets meer dan 200 op het half uur, maar
naargelang het einde van de zetting naderde, begon hij meer
stil te vallen en te breken. Hij behaalde nog 330 liedjes. Zij
had er wel meer dan 300 op het half uur. We waren niet bij de
gelukzakken die met een konijn naar huis konden, maar die
twee grote kippenbillen waren ook goed.
Maar dat was allemaal 2014 en geen 1993. Dus we keren dan
maar weer 20 jaar terug in de tijd en beginnen met augustus
1993. Augustus 2014 was één van de natste maanden sinds
het ontstaan van onze dienst KMI. Het was ook een koude
maand, maar augustus 1993 was de koudste maand augustus sinds het ontstaan van het KMI.
Augustus ’93. A.Vi.Bo.-blad nr. 30 dd. 18/08/’93: Op het eerste blad staan twee foto’s: van onze overleden koning Boudewijn en een grotere foto van zijn opvolger koning Albert II.
Op blz. 3 een foto en een kort artikel “In memoriam: de heer
Albert Lavens”. De heer Lavens was volksvertegenwoordiger
en oud-minister van landbouw en middenstand. Onder zijn
ministerschap werd in 1973 de jaarlijkse bevoorrading van
vinken toegestaan.
Daaronder staat een artikel van vriend vinkenier André Demeyere: “De vogels van André Buzin”. In dit bijzonder artikel
roemt Meyerke de kunstenaar André Buzin uit Dinant. Deze
man tekende allerlei vogels. In die jaren tekende hij en schilderde hij vogels, deze afbeeldingen werden gebruikt door de
Post en werden geplaatst op de in die tijd gebruikte postzegels. Bijvoorbeeld: de appelvink (3 fr.), putter (9 fr.), de merel,
de barmsijs en nog vele andere werden gemaakt voor postzegels van verschillende waarden. Ook kon men een boek kopen bij de Post voor 500 frank en daarin konden de verscheidene postzegels worden geplakt of op één of andere manier
verzameld. Het boek was voorzien van een tekst, geschreven
door de voormalige voorzitter van de vogelbescherming, Roger Arnhem. Meyerke vertelde verder dat de vinkenzettingen
zouden ontstaan zijn omstreeks 1315 in Ieper. Op een bepaalde plaats werden door voormalig genoemde voorzitter
Arnhem, krachttermen gebruikt tegen de vinkeniers. Er wordt
daarin gesproken over het uitbranden van ogen (wat nooit gebeurde, ogen werden toegelast, door specialisten in hun vak).
Ook werd uitgevallen i.v.m. de kooien. Zangvinken werden opgesloten in ‘nauwe dooskooien’ en hij noemde nog verscheidene zaken om de vinkeniers te kleineren. Allee, ge kent die
negatieve zever van onze tegenstanders. Meyerke pakte de
zaak goed aan en nodigde de schrijver uit eens bij hem te komen om de speelkooien te bekijken en hem te overtuigen dat
zijn geschrijf in het Postboek dikke zever was. Meyerke was
en is een specialist op het gebied van speelkooien. Zijn laatste zin in dat bewust artikel luidt als volgt: “Meneer Arnhem,
als u zin hebt, kom gerust eens kijken naar mijn verzameling

oude vinkenkooien die van 20 tot 100 jaar oud zijn, zodat u in
een volgend boek de waarheid zou kunnen schrijven”. Op zijn
zolder werden allerlei oude kooien gerestaureerd en tentoongesteld, en waarschijnlijk nu nog. Meyerke was en is nog altijd
een goede vriend van mij en wij zijn in hetzelfde jaar geboren,
heel, heel lang geleden.
Op blz. 11 van dit blad staan nog uitslagen van maandag 31
mei. Eén ervan is van ‘De Straatzangers’ uit Mariakerke. Deze
maatschappij bestaat helaas niet meer. Het was een zetting in
de voormiddag met 122 inschrijvingen. Wanneer ik de uitslag
overlees, stel ik vast dat bijna de helft van de mensen vernoemd in deze uitslag gestorven zijn, of niet meer in de mogelijkheid om zich te verplaatsen en/of gestopt zijn. De eerste
prijs ging naar Edgard Van Damme vóór Roger Den Exter. De
derde, Roger Bussens, is niet meer, de 5de, Marcel Ghijselincks is overleden als voorzitter van Sint-Denijs-Westrem. De
9de werd Eric Velghe, overleden als voorzitter van De Pinte.
Tiende werd ikzelf met 503 liedjes, de elfde Gaston Piette,
overleden, enz., enz.
A.Vi.Bo.-blad nr. 32 van 25/08/’93: Op het eerste blad de aankondigingen in grote letters van twee zettingen, zijnde van de
9de grote sluitingsprijs aan het Vinkenmuseum in Hulste en
de 1ste grote prijs Maleisië in Waregem dd. 30 augustus 1993.
Op de eerste bladzijde nog een verslag van wijlen Willy Sablain over een jeugdzetting in Gullegem met 41 vogels. De
wedstrijd werd gefilmd door West-Vlaamse Televisie Zuid, die
er een mooie reportage van maakte.
Op blz. 3 staat nog eentje van Cyriel Seys. Op het einde van
vorige uitgave (deel 7) heb ik er ook een behandeld dat ging
over: “Tekenen in de reke”. Deze keer gaat het over: “Sportiviteit, een ander: ja, en ikzelf?”. Om dit artikel kort te houden:
Het gaat over een liefhebber die een vogel in de reke plaatste
met een sticker van gewestelijk gekeurde vogel. Die vogel
moest Cyriel normaal tekenen. Na het plaatsen van zijn vogel
kwam de liefhebber onmiddellijk tegen Cyriel zeggen dat hij
alle liedjes moest tekenen, dat die vogel geen slechte zong,
en dit op een arrogante manier. Omdat hij zo stout was dit
te zeggen, vroeg hij zijn zangkaart te willen tonen. Cyriel op
zijn beurt toonde hem meteen zijn kaart van gewestelijk zangkeurder. De liefhebber veranderde plots helemaal en gaf hem
gegevens die normaal niet werden gevraagd. Cyriel tekende
de vogel zoals het behoorde en na de zetting feliciteerde de
liefhebber hem en zei dat hij correct had getekend. Ja, sommige liefhebbers kunnen soms raar uit de hoek komen. Een
jaar of twaalf geleden had ik ook eens zo’n rare liefhebber. Dat
was een zetting eind juni, begin juli ergens in een sportzaal in
Oostakker. Deze zetting werd gegeven door Noël De Groote.
Ik denk dat hij toen lid was in Mariakerke. Ikzelf was dan nog
ondervoorzitter in het gewest Gent. Op die jaarlijkse zetting
waren er altijd veel vogels. Er waren altijd verscheidene liefhebbers uit de streek van Oudenaarde, van één ervan moest
ik zijn vogel tekenen. De zettingen werden altijd gegeven om
19 uur. Na het sein ‘tekenen’ stelde ik vast dat die vogel een
slecht liedje had. Hij zong af en toe een goed lied, maar de
meeste waren niet twijfelachtig maar slecht. Die vogel zong
redelijk rap en die eigenaar van de vogel deed maar tekens
naar mij dat ik moest tekenen. Hij sprak zo luid dat iedereen
zich naar hem keerde. Ik weigerde de slechte liedjes te tekenen. Die man was blauw van woede, hij viel haast van zijn
stoel. Na het half uur begon die vogel wat meer goede liedjes
te zingen, maar dan veel trager. Hij had er nog een tweehonderd op de lat. Links van mij zat Marc Van Loo, een ex-collega
van mij bij de politie. Ook hij deed tekens naar mij dat het
slecht was. Na de zetting snakte de eigenaar zijn vogel van de
grond en verdween al vloekend. Ik hoorde hem zeggen tegen
ex-vriendenkringer Adelin De Koker: “Dien ouden wilde mijn
vogel niet tekenen”. In het prijsdelingslokaal kwam Adelin bij
mij en zei dat de man naast mij woest was. “Maar trek het u
niet aan, hij kan soms raar uit de hoek komen”.
Wat verder, op blz. 5, staat er een uitslag van Ichtegem bij De
Boomgaardvink. Er waren 36 vogels en Gilbert Sijs kaapte de
eerste prijs weg met Sloeberken, en 650 liedjes. Ex-vriendenkringer Danny Van de Walle was 5de met 568 liedjes en onze
nationale ex-voorzitter van de Vriendenkring Gaston was 7de
met 528 liedjes. Van Rik Tanghe was geen spoor.
Verder in het blad een uitslag van 22 mei 1993 in St.-Amandsberg. De zetting werd steeds gegeven door de door mij gestichte maatschappij De Hofzangers Zwijnaarde. Die zetting
ging elk jaar door in café Meerakker om 17 u., en de zetting
werd gesponsord door onze toenmalige ondervoorzitter Firmin De Brauwer en zijn echtgenote Anna Diericx (spelen al jaren niet meer met de vinken). Er waren 101 vogels. Ikzelf had
de eerste prijs met 591 liedjes. Van de eerste 20 in de uitslag
zijn er nog vijf die nu nog spelen. Dat zijn: ikzelf; Norbert Van
Damme, 3de; Etienne De Vreese, 9de; mijn echtgenote Rita
Van de Steene, 16de en Freddy Van de Weghe, 18de.
In 1993 heb ikzelf niet veel met de vinken gespeeld, wel tijdens
de weekdagen, want al mijn aandacht ging dan naar mijn duiven. Die jaren 90 waren zeer succesvol. Ik was met pensioen
gegaan op 1 februari 1988 en sindsdien ging het crescendo
met mijn duiven. In 1993 had ik ongeveer 300 duiven en zeker
meer dan 50 vinken. Maar ik had tijd zat en de goede remedie om mijn duiven, zeker de jonge, te doen vliegen. Ik had
elke week een serieuze winst van om en bij de 20.000 frank.
Op Bourges had ik 13.000 frank ingelegd en ik kreeg meer
dan 90.000 frank terug. Ik behaalde in augustus ’93 de eerste
prijs op Bourges in en bij de maatschappij ‘Union et Liberté’
in Gent, met meer dan 1000 jonge duiven. De behaalde trofee staat op het nachtkastje aan mijn bed. De beker is halfvol
met kleingeld en antimuggenspray. Eind 1996 ben ik definitief
gestopt en verkocht ik al mijn cracks. Tijdens de wekenlange
verkoop kreeg ik een hartinfarct. Na de verkoop had ik nog 30
duiven over, doch ik heb niet meer gespeeld. Dan heb ik me
opnieuw toegelegd op de vinken en ben ik weer artikels beginnen schrijven. Dit terloops verteld.

Wat gebeurde er nog allemaal in 1993?
In augustus 1993 staan de kranten bol met nieuws over Koning Boudewijn. Het heengaan van de Belgische vorst sloeg
het land met verstomming. ‘Belgen zeggen het met bloemen’.
‘Brussel meest beveiligde stad’. Er werd in de kranten ook een
allusie gemaakt op de vergeten familie, nl. de halfbroer en de
halfzussen van Boudewijn.
Wat ook nogal ophef maakte, was de roep van Van Rossem
bij de eedaflegging van Albert II. Hij riep: “Leve de Republiek
Europa, leve Lahaut”. De toenmalige senaatvoorzitter stuurde
hem naar buiten.
Ja, begin augustus was er voer genoeg voor krantenartikels.
In Zuid-Afrika hadden honderden blanken gemanifesteerd tegen de verkiezing van een zwarte miss Zuid-Afrika.
In Marne-la-Vallée was Euro Disney niet langer alcoholvrij. Op
bepaalde plaatsen kon nu wijn of bier worden verkregen.
(wordt vervolgd)

Verkrusse Zevergem

1898 - 1906:

De bende Pollet

(vervolg van blz. 3)

Het was een mistige morgen, die 16de juni 1908, toen de zaak
zou voorkomen. Zeer vroeg reeds stond een schare nieuwsgierigen op de opening van de deuren van het gerechtshof te
wachten. Klokslag te acht uur stopten twee koetswagens voor
het gebouw, Abel verliet als eerste het eerste rijtuig. August
volgde, en zo de ene na de andere, elk omringd door twee
gendarmen. Allen waren stevig geboeid. Ze lieten het hoofd
hangen, van de fierheid en uitdaging bij de eerste onderzoeken was er niets meer overgebleven.
De bewaking rond het gerechtsgebouw was uitgebreid en
streng, zelfs een legerdetachement was er voor ingezet. Toen
de honderd mensen waarvoor er enkel plaats was in de zaal,
binnen waren, zag het plein voor het gerechtsgebouw nog
grauw van het volk.
Binnenin waren er speciale schikkingen getroffen, daar de
beschuldigingbank te klein was. Midden in de zaal werd een
soort kooi opgetrokken, een soort leeuwenkooi, waarin de beschuldigden een plaats vonden.
Voor de persmensen, w.o. vele uit België, waren er bijzondere
plaatsen voorzien.
Het was raadsheer Lefrançois die te 9 uur de zitting opende.
Twee Belgische magistraten volgden als waarnemers de debatten. Er werd begonnen met de ondervraging van de beschuldigden, te beginnen met Abel Pollet. Hij zag er verzorgd
en jong uit, had zijn baard geschoren en de punten van zijn
brede snor wezen naar de lucht. Hij antwoordde kalm en beleefd. Niemand kon in hem de moordenaar en bandiet herkennen.
August zag er minder aantrekkelijk uit. Zijn purperachtige,
zware oogschellen gaven hem een geheimzinnige uitdrukking. Hij antwoordde nauwelijks hoorbaar. De sfeer in de zaal
maakte indruk, vooral dan op de beschuldigde vrouwen: de
meeste van hen zaten te snikken. Allen waren ze, op Louise
Matoret na, mensjes die een zwaar leven achter de rug hadden, veel armoede hadden geleden en veel hadden moeten
werken. Ze waren slaven geweest en van de opbrengst van de
diefstallen hadden ze nooit veel gezien.
Nauwelijks was de vereenzelviging van de beschuldigden begonnen of August Pollet viel in bezwijming. Hij werd weer bijgebracht door een dokter. De griffier had gans de voormiddag
nodig om de beschuldigingakte voor te lezen, alsook de ganse
namiddag tot 18.30 u.
De tweede dag werd Abel Pollet ondervraagd. Op de gewone
vragen antwoordde hij met een hoofdknik, maar als het begon over zijn misdaden, schoot hij plots wakker. Toch bleef hij
kalm. August van zijn kant weet zijn slechte handelingen aan
zijn vrouw, die hem niet goed had behandeld, en loochende
verder het meeste dat hem werd ten laste gelegd. Hij weerde
zich als een duivel en werd ten laatste het zwijgen opgelegd.
Dan volgden de andere beklaagden. De verhelers bekenden
geredelijk wat hen werd ten laste gelegd, maar sleurden een
hele hoop verontschuldigingen aan. Ook Vromant, die uitsluitend van het stelen leefde, gaf gebroken toe. Theofiel Deroo
was een uitzondering, hij beweerde en bleef beweren dat hij
nooit méér dan een paar kiekens had gestolen. Ook Matoret,
die zich hoog en afzijdig hield, ontkende ooit aan een strooptocht te hebben deelgenomen.
Abel, de hoofdman
Het eigenlijk proces begon echter maar met het getuigenverhoor en onmiddellijk viel het op dat Abel zich als de hoofdman
van de bende liet gelden. Hij probeerde door te bekennen tevens zijn vrouw van schuld wit te wassen, maar kwam daarbij
in botsing met August, die haar formeel beschuldigde. Tenslotte bekende zij dan zelf mee te hebben gedaan.
Slechts de derde dag werd het ernst toen de moordpoging te
Calonne-aan-de-Leie in de nacht van 17 op 18 januari 1905
werd behandeld. Abel zelf deed koelbloedig en met ongelooflijke zekerheid van geheugen het verhaal van de misdaad. Hij
beschuldigde August ervan Deron met een stok op het hoofd
te hebben geslagen en zei dat hijzelf de man bij de keel had
gegrepen en met een sabel geslagen toen hij weigerde zijn
geld uit te halen. “Wij lieten hem voor dood en gans bebloed
liggen”.
August bekende maar één stokslag, de rest was Abels werk
geweest, waarop het tot een hoogoplopende woordenwisseling tussen beide broers uitdraaide, die enkel eindigde toen de
oude Deron werd binnengeleid.
Deze beschuldigde “de grootste van de twee”, namelijk August, en zei dat die als eerste sloeg. “De kleinste stond achter
mij”, zo zei hij nog, “ze hebben dan geslagen tot ik wonden
had over gans het lichaam”. Een verpletterende getuigenis in
elk geval voor beide beschuldigden, die er helemaal stil bij
waren geworden.
(wordt vervolgd)
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Majbritt Van Beneden tweede jaar op rij
kampioen in Eine!

Feest bij
De Sterrezangers Eke!

De kampioenen en het bestuur.

Op zondag 3 augustus ging onze laatste rit voor het kampioenschap 2014 door bij De Lustige
Vinkeniers Eine. Spanning troef tot de laatste speeldag!
Deze wedstrijd werd gewonnen door Suzanne Hoste met vogel Fabian, maar het was Majbritt Van
Beneden (11 jaar) die de titel kampioen voor het tweede jaar op rij kon spelen.
Suzanne Hoste is voor de derde maal op rij koningin, en dus keizerin.
Proficiat!!
Noël Vande Walle is koning en Rudy Reyns kleine kampioen.
Met dank aan J. Verhaeghe voor de mooie foto.
De voorzitter

Op zondag 28 september vond ons kampioenenfeest plaats in ons lokaal Oud Eecke bij Santa en
Alex. We konden opnieuw gebruik maken van het gezellig zaaltje achteraan het café, waarvoor
onze gewaardeerde dank.
Zo rond het middaguur kwamen de genodigden langzaam binnensijpelen en bij een aperitiefje
kon men naar hartenlust keuvelen over het voorbije seizoen.
Onze voorzitter Raf verwelkomde iedereen hartelijk en bedankte hen voor hun aanwezigheid.
Nadat iedereen had plaatsgenomen konden we van een overheerlijke maaltijd genieten.
Tussendoor vroeg Raf de aandacht voor de huldiging van de kampioenen. Koning was vogel Lester van Luc Rasschaert, koningin Tjoep van Carine Claeys, kampioen Adonis van Marc De Waele,
kampioene Brend van Santa Mejia-Pion, kampioen 90% Julie van André De Wulf, kampioen 80%
Toeterniettoe van Eric Van Parijs, kampioen 70% Boere van Eric Van Parijs en kampioen 60%
Remco van Raf Burgelman.
Het was een zeer aangename en geslaagde middag, iedereen kon dan ook tevreden huiswaarts
keren!
Namens het bestuur, Carine Claeys

Kampioenviering bij
KM De Verenigde Vrienden Zulte

Vinkenviering 2014 bij
De Clubzangers Sint-Andries!

Dit feest vond plaats op zondag 7 september in het Oranjehof te Zulte. Om 12 uur werd verzameling geblazen met als inzet de verwelkoming aan onze leden en hun eega, dit door de voorzitter
en ondervoorzitter.
Dan werd hen een aperitief aangeboden tijdens een babbel over het afgelopen seizoen. Met dank
aan onze lokaalhoudster Cecile voor het uitschenken van een bijzonder natje!
Daarna werd een welkomstwoord uitgesproken waarbij iedereen smakelijk eten werd toegewenst.
Bovendien werd er een applaus gevraagd voor alle bestuursleden die alles tot in de puntjes voorbereid hadden voor deze heuglijke dag. Een speciaal applaus werd nog gevraagd voor onze eerste tekenaar die alle weer trotseerde, dank u Jeaneke! Ook onze secretaris ontving een applaus
voor zijn vele werk en het maken van een zeer lekkere aperitief, dank u Gaston!
Dan werd er aangeschoven aan tafel voor een heerlijke maaltijd, bestaande uit Ardeens gebraad
met groentekrans, één of twee beurten naar wens. Er was zeker voor iedereen genoeg, hierbij
ook een dankwoord voor onze traiteur.
Een kleine pauze… en daarna was stilletjes aan het moment aangebroken voor de huldiging
van de kampioenen. Dit werden koning Frans Blondeel met vogel Tom, 1ste kampioen André
Gheeraert met vogel Max, 2de kampioen Roland Vandenbussche met vogel Ellen, kleine kampioen Arnoe Sidon met vogel Dirk en kampioen nakweek André Gheeraert met vogel Erik. Aan alle
kampioenen werd een dikke proficiat gewenst wegens het bestuur en alle leden.
Tenslotte werd er nog eens duchtig nagekaart over het afgelopen seizoen, met de nodige natjes
erbij. Aan allen werd een behouden thuiskomst gewenst en tot volgend jaar.
Voor het bestuur, Hubert

Op zondag 28 september 2014 vond terug de vinkenviering plaats van De Clubzangers in lokaal
’t Putje, op de Gistelsesteenweg 390 te Sint-Andries.
Onder een stralend zonnetje werden de koningin, de kampioenen, de vrouwelijke kampioenen en
de jeugdkampioenen gehuldigd.
Van harte proficiat aan: de koningin Arlette Herman, 1ste kampioen Roger Wittezaele, 2de kampioen Daniëlla Knockaert, kleine kampioene Martine Van Asse, vrouwelijke kampioene Sonia Van
Ryckeghem en jeugdkampioen Quinten Peeters, maar eveneens proficiat aan alle Clubzangers!
Met 53 vrolijke ‘vinkengestemden’ was het samen tafelen een waar festijn.
Tijdens de heerlijke maaltijd werden verhalen naar boven gehaald van het afgelopen speelseizoen. In vreugde werden ze met elkaar gedeeld en onder elkaar verspreid.
Alleen gelach kreeg de bovenhand tijdens deze geslaagde en gezellige viering van vrienden
onder elkaar.
Rond de klok van 17.30 u. namen ze allen goedgezind afscheid en bezegelden ze met een stevige handdruk het nieuwe komende speelseizoen van volgend jaar!
Het bestuur van De Clubzangers dankt hierbij al haar leden en niet-leden voor deze geslaagde
afsluiting van een mooie seizoen en kijkt samen met jullie uit naar het komende speelseizoen!
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1914-1918: Wereldoorlog I

Waar naartoe?

De Duitse verkenners zijn terug in de streek!

Beste vrienden, wanneer we het voorbije speelseizoen nagaan, dan stellen we vast, via ons A.Vi.Bo.-blad, dat bij bijna
alle maatschappijen het gemiddelde aantal deelnemers gezakt is! Zou het kunnen dat, ondanks onze hobby de minst
dure is, ook hier de broeksriem moet aangespannen worden
in tijden van besparingen? De overgrote meerderheid van de
vinkeniers moet het doen met zijn pensioen.
We weten allemaal dat aan de zetting deelnemen, zonder gek
te doen nogal gauw 10 tot 15 euro kost. Driemaal in de week
spelen, neemt maandelijks een ferme hap uit het budget. Dit
zijn dan centen die moeder de vrouw aan belangrijkere zaken
kan spenderen, wanneer op het einde van de maand de enveloppen met een ruitje toekomen: telefoon, elektriciteit, water
en noem maar op.
Als 2015 wordt wat we vermoeden, komt er overal nog een
schepje bovenop! Hierdoor gaan we wellicht naar een andere
wijze van vinkenieren, zoals weekdagzettingen laten vallen om
op zaterdag en zondag te kunnen spelen. We zien alleen nog
uitschieters op avondzettingen die overgoten zijn met natura
zoals eetbare zaken. Wat hierbij opvalt, vrienden, is de afwezigheid van de oudere vinkenier. Deze mensen ondervinden
door het eten op latere uren, problemen tijdens de nachtrust.
De keuze voor een rustige nacht is vlug gemaakt, hé mensen.
Moeten we terug naar vroegere tijden en enkel op zaterdag
of zondag spelen? “Neen”, maar er is en komt een teveel aan
zettingen! Het is een vast gegeven, vrienden, alles waar er
een ‘te’ voor staat, blijft niet duren. Die ‘te’ is niet alleen vandaag de dag, maar dat was ook reeds zo in het verleden. Waar
was er echt armoede? In de gezinnen waar ‘te’ veel kinderen
waren! Ik ga het hier nu niet over hebben, maar ik kan er toch
het een en ander over vertellen hoor, ik kom uit een nest van
twaalf! U hoeft mij geen gelijk geven hoor vrienden, maar ik
denk dus dat we in de toekomst ook in onze sport rekening
gaan moeten houden met die ‘te’ van ‘te veel’!
Wanneer ik, net als velen onder jullie, mijn zettingformulieren
invul en een voorlopige raming maak, dan denk ik wel eens:
“jawadde”, moet er nog zand zijn? Wanneer je dan op het
einde van het jaar de globale cijfers van uitgaven te horen
geeft, hoor je dan: Waar halen jullie dat? Het antwoord is heel
simpel: schooien, schooien en nog eens schooien! Zo lang er
steun komt, is alles oké, zoniet vrienden zullen we automatisch naar minder zettingen moeten!
Minder weekdagzettingen betekent meer vrije tijd, beste vinkenier. Wat ga je daarmee doen? Mag ik een goede suggestie doen!? Spendeer een deel aan de besparingen aan een
abonnement op het A.Vi.Bo.-blad. Schrijf zelf eens een artikel
waarin je ervaringen en tips in onze sport kan meegeven. Vele
niet-leden vinden het blad te duur, maar lopen elke dag de
krantenshop binnen om 2,10 euro neer te tellen!
Van die krant geniet je één dag, van het A.Vi.Bo.-blad ACHT!
Doen!
Lucien Vandekerckhove

Er arriveerden kort na de middag opnieuw Ulanen in Torhout:
een 400-tal soldaten, 2 automitrailleurs, 6 kanonnen en 1 radiowagen. Bij Zarren-Smisse was er na de middag een treffen
tussen twee Ulanen en Belgische soldaten. Eén Duitser werd
neergeschoten, de andere vluchtte. Ook in Handzame werd
een Duitse verkenner gedood. Wat later passeerden twee Ulanen door Zarren-dorp. Tussen Esen en Zarren kwam het opnieuw tot een vuurgevecht met een groep Belgische soldaten.
Eén Ulaan kon ontkomen, de andere werd gewond gevangen
genomen. Omstreeks 15 uur passeerden opnieuw drie Ulanen, kort daarna gevolgd door een groep van zo’n 250 à 300
man. In de Esenstraat hielden ze halt en kochten er eten en
sigaretten. Na een half uur trokken ze naar ’t Roggeveld. In die
buurt en die van de Schapershoek logeren ze op verschillende
boerderijen. De streek benoorden Torhout en Kortemark blijft
voorlopig gespaard, maar het moet niet gezegd zijn dat de
mensen niet op hun gemak zijn met al wat er verteld wordt…
Eduard Bossauw van Torhout schrijft dat er veel mensen aardappelen gaan rapen op ’t veld en hout zoeken in de bossen.
De kolen zijn natuurlijk veel te duur geworden! Veel kolen werden opgeëist door het leger en er komt hier vanuit het binnenland niets meer toe. De gazetten schrijven dat de Duitsers
hier en daar achteruit geslegen werden. Nog 3 achtergebleven Ulanen van de gevechten op 13 september gaven zich
vandaag over in Werken.
Luchtgevechten

Vergaderingen - huldigingen
KORTEMARK, De Bogaardvink

Op zaterdag 11 oktober 2014 is er tussen 17 u. en 18.30 u. vergadering in lokaal De Gouden Leeuw, Markt 32 te Kortemark.
Dagorde:
- Aanvraag ringen 2015. - Binnenbrengen van ingevulde
bondslidkaarten met 10 ritten. - Inschrijving voor het aanstaande kampioenenfeest.

ARDOOIE, De Kon. Verenigde Liefhebbers

Ik ben vandaag op de parochie van Eernegem naar de plechtige lijkdienst geweest van Henri Seys die dodelijk gewond
stierf in Antwerpen. Veel volk natuurlijk! Ik zag een Engels
vliegtuig passeren van in de richting van Duinkerke, naar Antwerpen allicht. Iedereen keek zijn ogen uit naar dat brommend
tuig…
Al vóór de Eerste Wereldoorlog kwamen er verschillende ontwerpen met voorstellen om met een machinegeweer recht
vooruit te kunnen schieten zonder de propellerbladen te raken. Dit was uitermate belangrijk; om een vijand neer te kunnen schieten was het noodzakelijk om van achteren te naderen en hierbij het machinegeweer op het doel gericht te kunnen houden.
Al deze voorstellen werden echter van tafel geveegd, zodat
toen in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, de
meeste piloten slechts naar hun vijanden konden zwaaien.
Veel toestellen van de geallieerden waren echter van het
reeds verouderde ‘duwtype’, waarbij de staart bijeengehouden werd door stijlen en de motor en propeller zich achter de
inzittende(n) bevonden. Hierdoor kon een machinegeweer in
de neus aangebracht worden.
Op 5 oktober 1914 schoot de waarnemer van een Franse Voisin met zijn Hotchkiss-machinegeweer in de neus, een Duitse
Aviatik tweedekker neer. Sommigen zagen dit als ‘onsportief’.
Drie dagen later wierpen twee kleine Sopwith Tabloid tweedekkers van de Britse Royal Naval Air Service (RNAS) lichte
bommen af boven Duitsland, waarbij er één een zeppelin in
zijn hangar in Düsseldorf vernietigde. Zes weken later gooiden
drie Avro 504’s van de RNAS twintigponders (9-kg bommen)
op zeppelins in Friedrichshaven.
Ondertussen bouwde Igor Sikorky in de Sovjet-Unie enorme
viermotorige bommenwerpers die verdedigd werden door
machinegeweerschutters. De zeppelins zelf ondernamen, als
vergelding voor de Britse aanvallen in de nacht van 18 januari
1915, talloze bombardementen op Engeland.
Bron: Het verhaal van W.O. I in Kortemark, Zedelgem, Torhout, Koekelare, Gistel, Oudenburg en Ichtegem.

Dirk Jonckheere

Op zondag 12 oktober 2014 is er om 10 u. algemene ledenvergadering in lokaal Montana.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Inschrijven oude en
nieuwe leden. - Aanvragen kweekringen voor 2015. - Hoe was
ons vernieuwd kampioenenfeest? - Opgeven kinderen -9 jaar
voor het St.-Niklaasfeest. - Algemene inlichtingen over de gewestvergadering. - Allerlei met een gezellig samenzijn.
We hopen op jullie aanwezigheid!

AARTRIJKE, KM Recht Voor Allen

- 3. Opgave afgevaardigden. - 4. Betalen van drukwerk. - 5.
Vastleggen van zettingen en eventuele tweedaagse. - 6.
Allerlei.

GEWEST KNOKKE

Op zondag 12 oktober 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering te Kleit, in het lokaal.
Dagorde:
- Verdeling van documenten zoals bondslidkaarten, aansluitingsformulieren, enz. - Vereffenen van de documenten. Bestellingen kweekringen met samenvattende lijst. - Verslag
Algemene Raad. - Varia en eigen inbreng.
Tot dan!

KUURNE, De Molenzangers

Op zondag 12 oktober 2014 is er om 10 u. een algemene vergadering, waartoe u vriendelijk doch dringend wordt uitgenodigd, in ons lokaal Het Katje, Brugsesteenweg 100 te Kuurne.
Dagorde:
- Overzicht zettingen seizoen 2014. - Aanvraag kweekringen
2015. - Bespreking en inschrijving koning- en kampioenenfeest. - Bespreking en betaling loten kooien- en schuilhokjestentoonstelling. - Kastoestand. - Allerlei. - Slotwoord.
We rekenen op jullie aanwezigheid voor deze belangrijke vergadering. Indien belet, verwittig een bestuurslid.

GEWEST INGELMUNSTER

Op zondag 12 oktober 2014 is er om 9 u. stipt gewestvergadering bij maatschappij De Kon. Lustige Zangers Sint-Katharina,
in lokaal Langemunte, Winkelsestraat 104 te Lendelede.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de gewestleider. - 2. Opname aanwezigheid. - 3. Aflezen verslag van de vorige vergadering
d.d. 14 september 2014. - 4. Uitdelen drukwerken komend
speelseizoen. - 5. Controleblad aftekenen en teruggeven van
ontvangen stukken. - 6. Waar gewestfeest na het speelseizoen? - 7. Overlopen verslag Raad van Bestuur van augustus. - 8. Aantal gezette vogels boven de 800 liedjes tijdens
het afgelopen seizoen. - 9. Binnenbrengen bladen aangevraagde kweekringen 2015. - 10. Inwendig gewestreglement
(aanpassen). - 11. Mededeling gewestzetting (wanneer). - 12.
Overlopen kweekseizoen 2014. - 13. Toelichting vergaderingen (redactie en Bondsraad). - 14. Mededeling betalingen. 15. Mededeling invullen aansluitingsformulieren. - 16. Allerlei
en elk zijn zeg. - 17. Uitdeling dagorde volgende gewestvergadering van november 2014. - 18. Slot- en dankwoord door
de gewestleider.

HARELBEKE, De Moedige Zangers

Op zondag 12 oktober 2014 is er om 9.30 u. vergadering
voor het bestuur en om 10 u. voor de leden, in ons lokaal Den
Arend.
Dagorde:
- Inschrijving voor het souper. - Inschrijving nieuwe en oude
leden. - Uitdelen aanvraag bondslidkaarten. - Allerlei.

HEULE, KM De Appelvinkeniers

Op zondag 12 oktober 2014 is er, om 9.30 u. voor het bestuur
en om 10 u. voor de leden, vergadering.
Dagorde:
1. Naklank koningsfeest. - 2. Aanvraag kweekringen en betalen als de prijs blijft (0,40 euro) en aanvraag bondslidkaarten
(0,70 euro per kaart als de prijs blijft). - 3. Herverkiezing bestuur. - 4. Kasverslag. - 5. Allerlei.

GEWEST WAKKEN

Op zondag 12 oktober 2014 is er om 9.30 u. stipt gewestvergadering in lokaal de Vlasbloem te Gottem.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Nawoord van de gewestkampioenenhulde te Wakken. - Overzicht Algemene Raad
van 21/09/2014. - Binnenbrengen formulieren eigenkweek,
aanvraag ringen. - Bespreking hulde te Dentergem. - Uitdelen
nodige formulieren voor 2015. - Kasverslag. - Elk zijn zeg.
Zoals altijd op tijd, wat discussies vermijdt!

KORTRIJK, KM Hoop in de Toekomst

Op zondag 12 oktober 2014 is er om 10 u. bestuursvergadering, gevolgd door de ledenvergadering om 10.30 u.
Dagorde:
- Verkiezing bestuur 2015. - Jaarverslag speelseizoen 2014.
- Kasverslag. - Bepalen lidgeld 2015. - Afhaling aanvraagformulieren bondslidkaarten 2015.

Op zondag 12 oktober 2014 is er om 9.30 u. een algemene
vergadering in ons lokaal Aster, Brugsestraat 33 te Aartrijke.
Dagorde:
- Inschrijving voor de aanstaande maaltijd. - Opgave aantal kweekringen 2015 (eerste aanvraag). - Uitbetaling
Kampioenschap van België en Kampioenschap van WestVlaanderen.
We hopen u te mogen verwelkomen op deze vergadering!

GEWEST KRUISHOUTEM

TORHOUT, De Veldvink

RUISELEDE, KM De Lichtzangers

Op zondag 12 oktober 2014 is er vanaf 10 u. een vergadering
waartoe u wordt uitgenodigd, in ons lokaal ’t Paviljoen.
Dagorde:
- Aanvraag bondslidkaarten 2015. - Inschrijven kampioenenfeest van november; familie en vrienden zijn ook welkom.
- Aanvraag rode registerboeken. - Kaarting van november. Aanvraag ringen, formulier beschikbaar.

GEWEST AALTER

Op zondag 12 oktober 2014 is er om 9 u. stipt gewestvergadering te Poeke, in het lokaal van De Paradijsvogels.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Aanwezigheid. - 3.
Verslag vorige vergadering. - 4. Namen overleden leden +
leeftijd en sterfdatum. - 5. Aansluitingsformulier. - 6. Certificaat
lokaalhouder + betaling. - 7. Nieuwe bondslidkaarten + betaling. - 8. Verslag gewestfeest. - 9. Ringbestelling nieuwe formulieren. - 10. Zijn er al kandidaten voor de functies van gewestleider, ondervoorzitter en secretaris? - 11. Laatste nieuwtjes.
- 12. Allerhande en slot.

GEWEST IZEGEM

Op zondag 12 oktober 2014 is er om 9.30 uur gewestvergadering in ons lokaal.
Dagorde:
1. Aanwezigheidsopname. - 2. Verslag vorige vergadering.

Op zondag 12 oktober 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering in Jeruzalem te Machelen, lokaal van De Dorpszangers.
Dagorde:
- Aanvragen ringen 2015. - Uitdelen formulieren Algemene
Raad. - Verdeling van nieuwe bondslidkaarten. - Betaling
van formulieren Algemene Raad. - Bespreking vergadering
Algemene Raad. - Gewestsouper. - Gewestformulier. - Allerlei.
Op zondag 12 oktober 2014 is er om 9.30 u. onze algemene
vergadering, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, in ons lokaal
Den Tap, Aalterstraat 10 te Ruiselede.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Aanvraag kweekringen 1ste ronde 2015
(wie nu niet aanvraagt, moet wachten tot de 2de ronde in mei
2015 en moet 5 euro extra bijbetalen, dus heel belangrijk).
- Uitbetaling gewonnen prijs van het Kampioenschap van
België. - Leden die wensen in het bestuur te komen, kunnen
steeds hun kandidatuur stellen. - Herkiezen van het bestuur.
- Evaluatie speelseizoen 2014. - Varia. - Men kan tevens inschrijven voor ons huldigingsfeest dat doorgaat in november,
ook kan men inschrijven via een bestuurslid of in het lokaal.
De feestnamiddag ziet er als volgt uit: om 12.30 u. receptie
aangeboden door onze laureaten 2014. Om 13 u. een uitgebreide feesttafel. Op het menu: vispannetje met fijne groentesaus; Ardeens gebraad met seizoensgroenten en kroketjes;
taart en koffie. Leden betalen 32 EUR, niet-leden 35 EUR;
voor kinderen betaalt men 15 EUR. Attentie: ieder lid aanwezig op het feest ontvangt 5 kg wintermengeling.
U bent er van harte welkom en we rekenen op uw aanwezigheid
voor deze belangrijke vergadering!

GEWEST DENDERLEEUW

Op zondag 12 oktober 2014 is er om 10 u. gewestvergadering
in lokaal ’t Hoeksken, Steenstraat 36 te Mere.
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Dagorde:
- Binnenbrengen aanvragen kweekringen 2015. - Betaling van
het door A.Vi.Bo. geleverde drukwerk (bondslidkaarten en andere formulieren). - Naklanken Algemene Raad van 21 september 2014 (waarvan het verslag normaal al in het A.Vi.Bo.blad verschenen is voor onze vergadering). - Allerlei.

WAREGEM, De Molenzangers

Op zondag 12 oktober 2014 is er om 10 u. vergadering in ons
lokaal De Oude Molen, St.-Streuvelstraat 78 te Waregem.
Dagorde:
- Aanvragen ringen. - Binnenbrengen formulier eetmaal gewest. - Voorbereiding nieuw seizoen. - Allerlei.

APPELTERRE, De Tabakvink

Op zondag 12 oktober 2014 is er om 9.45 u. onze ledenvergadering, waartoe wij u graag uitnodigen, in ons lokaal De
Torenspurters.
Dagorde:
- Verkiezing bestuur (kandidaten moeten minstens 1 jaar lid
zijn van De Tabakvink en zich voor de vergadering inschrijven!
Nieuwe kandidaten zijn van harte welkom). - Kastoestand. Bestelling ringen 2015. - Bespreking speelseizoen 2014-2015.
- Inschrijving leden seizoen 2015. - Inschrijving en afrekening
aanstaande kampioenenviering. - Allerlei.
Gezien het belang van deze vergadering, verwachten wij u
allen.
Leden die een vriend of familielid kennen die ook graag lid wil
worden van De Tabakvink, nemen contact op met een van de
bestuursleden.

GEWEST BRUGGE

Op zondag 12 oktober 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering in ons lokaal Akkerbolders, Sportstraat 1 te Oedelem.
Dagorde:
- Reglement gewestfeest. - Binnenbrengen lijst bestelde ringen. - Afhalen bondslidkaarten. - Allerlei.

ARDOOIE, KM De Lustige Zangers

Op zondag 12 oktober 2014 is er om 8.30 u. bestuursvergadering en om 10 u. algemene vergadering voor alle leden.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door voorzitter Luc. - 2. Laatste maal aanvragen kweekringen 2015 en opgeven kweekresultaat 2014.
- 3. Inschrijven oude en nieuwe leden speelseizoen 2015. 4. Gewestnieuws. - 5. Liefhebbers aan het woord, indien gewenst. - 6. Gratis steunactie.
Lustige Zangers, dank voor uw aanwezigheid!

GEWEST MENEN

Op zondag 12 oktober 2014 is er om 9.30 u. een algemene gewestvergadering in het gewestlokaal De Witte Zwaan,
Generaal Lemanstraat 16 in Menen.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Opnemen aanwezigheid. - Inzamelen van de lijsten kweekringen 2015. - Verslag
vergadering gewestleiders. - Herkiezing gewestleiders. Betalingen allerhande. - Briefwisseling. - Gewestzetting 2015
(in Moorsele?).
Die voormiddag kunnen de maatschappijen dus terecht om de
administratie inzake de vernieuwde aanvraag voor kweekringen 2015 op punt te stellen en hun lijsten aan het gewestbestuur over te maken. Daarnaast vragen we de gepaste financiële middelen bij te hebben zodoende de volgende administratieve formulieren te kunnen vereffenen: lidkaart lokaalhouder
2015, 1 ex., 10 EUR; registers, 1 ex., 2 EUR; aansluiting A.Vi.
Bo. 2015, 15 EUR; bondslidkaarten 2015, 1 ex., 0,70 EUR.

ROLLEGEM-KAPELLE,
KM De Vlaamse Blauwbekken

Het is voor KM De Vlaamse Blauwbekken uit RollegemKapelle een steeds weerkerend genoegen u als lid te kunnen
aanspreken bij de jaarlijkse manifestaties ingericht binnen de
vereniging. Graag houden wij u dan ook op de hoogte van een
hoofdactiviteit, nl. de kampioenviering.
Ook dit jaar stelt ons bestuur alles in het werk om van zaterdag 11 oktober 2014 dé dag van het seizoen voor de leden,
sympathisanten en vanzelfsprekend ook voor u te maken.
Hoe ziet het programma er nu precies uit? De festiviteiten
nemen dus een start in de vroege namiddag: - vanaf 17 u.
verzameling van onze leden in ons lokaal De Voerman; - vanaf
17.30 u. declamatie van de plechtige feesttoespraken.
Om 18 u. is er dan in samenwerking met het gemeentebestuur de eigenlijke huldiging van onze kampioenen. Daarbij
wordt er ook dit jaar door het bestuur, in samenwerking met
onze lokaalhouder, die wij van harte danken daarvoor, een
receptie aangeboden. Net als verleden jaar krijgt iedereen die
de moeite neemt om onze kampioenen te komen feliciteren,
gratis eigengemaakte aperitief. Deze ‘geste’ wordt u vriendelijk aangeboden door onze lokaalhouder Peter.
Omstreeks 19.30 u. is het dan ook aanschuiven aan tafel.
Net als verleden jaar: we blijven feest vieren in ons lokaal de
Voerman. Daar kunnen we genieten van een royale barbecue met alles erop en eraan. Meer dan het vermelden waard:
reeds bij de maaltijd is er wijn (wit of rood) voorzien.
Afsluiten doen we ook dit keer met een stukje hemelse taart.
Na het eten van deze toch wel copieuze maaltijd is er natuurlijk een gezellig samenzijn. We zorgen vanzelfsprekend nog
voor een vleugje muziek.
Samen met onze leden zijn echtgenotes, verloofden, vrienden, vriendinnen, buren, enz. ook van harte welkom op deze
kampioenviering.
Van hieruit wensen we de kampioenen alvast van harte proficiat en wensen wij u veel plezier bij deze jaarlijkse huldiging.
Vanzelfsprekend verwachten wij opnieuw een massale opkomst!!

DESSELGEM, KM De Luchtzangers

Op zondag 12 oktober 2014 brengen wij hulde aan onze
koningin en kampioenen. Dit gaat voor het eerst door in het
nieuwe ontmoetingscentrum (de Coorenaar) te Desselgem.
Vanaf 12 uur worden de ingeschrevenen voor de maaltijd verwacht. Om 13 u. gaan we aan tafel; op het menu: aspergeroomsoep; kalkoenrollade met roomsaus; koffie en gebak. De
bijhorende borrel wordt geschonken door de kampioenen.
Omstreeks 16 u. brengen we dan hulde aan onze kampioenen.
Langs deze weg nodigen we alle vrienden vinkeniers uit om
aanwezig te zijn op deze hulde!

HARELBEKE, KM Jong Maar Moedig

Op zaterdag 11 oktober 2014 om 16 u. huldigen we onze

koning en kampioenen in feestzaal Torengalm in Bavikhove.
Hierbij wordt u allen vriendelijk uitgenodigd tot dit feest.
We rekenen op de aanwezigheid van veel vrienden vinkeniers
van de omliggende maatschappijen als eerbetoon aan onze
vrienden gehuldigden van deze avond.
Na de hulde is er een gezellig samenzijn en kunnen we napraten over het voorbije seizoen.

KUURNE, De Congozangers

Op zaterdag 11 oktober 2014 huldigen wij, naar jaarlijkse gewoonte, onze koning, kampioen, kleine kampioen en laureaten. De minder geslaagden worden op die dag getroost.
Liefhebbers, vergeet ook niet een prijsje mee te brengen voor
onze steunactie.
Programma: Vanaf 17.30 u. aperitief in feestzaal ’t Laurierblad
en huldiging van koning Bjorn, kampioen José, vrouwelijke
kampioene Barbara, kleine kampioene Vera en laureaten. Om
18.30 u.: aan tafel voor het feestmaal. Vanaf 21.30 u. nodigen
de dames uit ten dans en verwelkomen wij onze sympathisanten.
Alle sympathisanten zijn van harte welkom!

KOMEN-TEN-BRIELEN, Pinson du Moulin

Dit jaar gaat ons jaarlijks kampioenenfeest en ook het gewestfeest door op zaterdag 18 oktober 2014 om 18 uur.
Deze avond wordt ons een smakelijk etentje aangeboden,
onze lokaalhouder Claude biedt ons volgend menu aan: aperitief; pompoensoep; coq au vin met aardappelpuree; gebakje
met koffie; 1 consumptie. Deze heerlijke maaltijd wordt u aangeboden voor de prijs van 20 EUR voor niet-leden, 15 EUR
voor leden en 10 EUR voor kinderen tot 10 jaar (kinderen onder de 6 jaar eten gratis).
Gedurende deze avond worden de trofeeën en bloemen overhandigd aan de kampioenen en er wordt eveneens een steunactie ingericht.
Inschrijvingen kunnen gebeuren bij onderstaande personen
en in ons lokaal bij Simonne.
Wij rekenen op uw aanwezigheid en wensen u alvast een aangename avond toe.
Inschrijven ten laatste op 13 oktober bij:
- lokaal A la Boucherie, Grand rue 49, Komen-ten-Brielen,
056/55 60 26; - Frans Keersebilck, Molenmeersenstraat 36,
Wervik, 056/31 40 72; - Bernard Bille, Molenmeersenstraat
26, Wervik, 056/31 36 44; - Paul Noyelle, Rue des Canons 20,
Komen, 056/55 74 69.

DEERLIJK, KM Recht Voor Allen

Op zondag 19 oktober 2014 om 15.30 u. huldigen wij onze
koning en kampioenen van onze maatschappij, en om 16 u.
de 15 kampioenen van ’t Drieverbond gewest Deerlijk.
Langs deze weg wordt u vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van het eetfestijn dat doorgaat in ’t Schuurke, Ter Donkt
32, Deerlijk. Wij rekenen op uw aanwezigheid als blijk van genegenheid tegenover onze vrienden kampioenen. Wij zeggen
u hartelijk welkom en danken u bij voorbaat.
Bij het binnenkomen wordt u een aperitief aangeboden door
de maatschappij KM Recht Voor Allen. Het bestuur stelt u
daarna ook in de gelegenheid aan te zitten aan het warm buffet verzorgd door slager-traiteur Filip Goeminne. Op het menu:
aspergeroomsoep, Ardeens varkenshaasje in champignonsaus met warme groentjes en kroketten + een kop koffie met
zoetigheden + een consumptie. De prijs bedraagt 25 euro p.p.
(leden KRVA gratis); voor kinderen beneden de 10 jaar betaalt
men 12 euro.
Indien deelname aan het buffet, graag vooraf uw aanwezigheid op zondag 19 oktober 2014 om 12 u. in ’t Schuurke verzekeren (adres: Ter Donkt 32, Deerlijk), en dit vóór 12 oktober
bij Mia Vanhoutte, Courtensstraat 18, Beveren-Leie, of telefonisch verwittigen op gsm-nr. 0479/68 80 85 of via een sms
(zeker het juiste aantal personen vermelden).
Wij kijken met veel plezier uit naar deze dag en hopen alle leden-vinkeniers samen met hun echtgeno(o)t(e), verloofde en
vrienden te mogen verwelkomen. De betalende aanwezigen
kunnen aan tafel betalen.

ZONNEBEKE, KM De Staalbekken

Langs deze weg nodigen we jullie uit op onze jaarlijkse huldiging van de kampioenen. De huldiging van onze koning Daniël
en de overige kampioenen gaat door op zaterdag 25 oktober
om 18 u., in o.c. ’t Zonnerad.
Dit is het weekend van onze jaarlijkse botvinkententoonstelling! Op deze avond zetten we ook de laureaten van de tentoonstelling in de bloemetjes.
Op het menu: aperitief; breughel met verse groentjes, aardappelsla en pastasla; taart met koffie.
Na het eten kan er gerust nog wat nagepraat worden over het
gespeelde seizoen of dergelijke vinkentoestanden.
Leden die voldoen aan de 8 zettingen krijgen 15 EUR korting. Leden en tentoonstellers betalen 18 EUR; voor kinderen
-10 jaar betaalt men 7,50 EUR; niet-leden betalen 23 EUR.
Inschrijven kan bij:
Jurgen Blondeel, Beselarestraat 22, tel. 0475/64 78 51 of bij
Luc Blondeel, Ieperstraat 160, 0474/87 19 74, en dit tot zondag 19 oktober.
Betalen kan per overschrijving, rek. 461-2139991-93 of op de
huldiging zelf.
We hopen jullie allemaal te mogen begroeten op onze huldiging!
Aan alle leden: gelieve de 1ste ringaanvraag binnen te brengen tegen of op de huldiging.

Gildeleven
ROESELARE, De Victorievink

Op vrijdag 10 oktober 2014 vanaf 18 u., zaterdag 11 oktober
vanaf 17 u. en zondag 12 oktober vanaf 10 u., gaat onze jaarlijkse kaarting voor conserven door, in het lokaal De Pelikaan,
Beverensesteenweg 195 te Roeselare, bij Els Colpaert. De
inleg bedraagt 1,25 euro.
Iedereen is welkom!
Het bestuur

MOORSLEDE, De Sint-Godelievevink

Ontslag
Dit was het laatste seizoen van De Sint-Godelievevink. Wij
danken al onze trouwe leden, lokaalhouders Lutje en Freddy,

onze sponsors, en de vele vinkeniers die regelmatig naar de
zettingen kwamen.
Het bestuur

WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst

Uitslag steunactie d.d. 27 september 2014
Deze steunactie vond plaats tijdens de huldiging in zaal Hondius te Wakken.
1
19
2. 368
3. 277
4. 152
5.
56
6. 192
7. 292
8. 412
9. 395
10. 456
11. 511
12. 385
13. 516
14. 361
15. 128
16. 117
17. 414
18. 447
19.
34
20. 410
Deze prijzen kunnen afgehaald worden tot 14 dagen na het
verschijnen in het A.Vi.Bo.-blad bij Bruno Vermeulen, Oostdreef 19 te Wakken, na telefonisch contact op het nummer
0479/29 51 12.
Bedankt voor de milde steun!

KOMEN-TEN-BRIELEN, Pinson du Moulin

Uitslag steunactie van 26/09/2014
1. 1389
2. 1996
3. 1396
4. 1046
5. 3544
6. 1698
7. 1317
8. 1779
9. 2791
10. 1700
11. 1207
12. 3248
13. 0001
14. 2383
15. 3506
16. 2608
17. 3534
18. 3309
19. 1563
20. 3001
21. 1352
22. 1410
23. 2953
24. 3425
25. 2222
26. 1564
27. 2912
28. 1770
29. 1854
30. 1142
31. 1929
32. 3019
33. 1573
34. 0102
35. 2021
Reservenummer: 0065.
Prijzen af te halen in het lokaal A la Boucherie, Grand rue 49
te Komen-ten-Brielen, tot 14 dagen na het verschijnen in het
A.Vi.Bo.-blad.
Het bestuur

GEWEST OUDENAARDE

Verslag gewestvergadering van 22 augustus 2014
Deze gewestvergadering vond plaats in lokaal Paviljoen, bij
De Boomgaardvinken Nederename.
De gewestleidster opende de eerste vergadering na het
speelseizoen om 20 u. met het opnemen van de aanwezigheid van de maatschappijafgevaardigden. Ze was opgetogen
want iedere maatschappij was goed vertegenwoordigd.
Er werd begonnen met het afgeven van de bondslidkaarten
voor de Ronde met minstens 10 ritten van minimum 300
liedjes plus de lijsten van de nog verkochte bondslidkaarten.
Daarop werd verdergegaan met het uitbetalen van het prijzengeld Kampioenschap van Oost-Vlaanderen en Kampioenschap van België, en eventueel uitdelen van de behaalde trofeeën aldaar.
Als derde punt werd de bijdrage voor het gewest betaald door
iedere maatschappij.
De kweeklijsten werden afgegeven, waarop de geslaagde
kwekers staan ingevuld. Proficiat aan iedereen die één of
meerdere vogeltjes op stok kreeg van meer dan 30 dagen
oud!
De laatste schikkingen werden getroffen voor het gewestfeest.
Na dit alles kwam er nog het verrassende nieuws dat onze
gewestleidster stopt met haar functie op het einde van dit jaar.
Indien er mensen in het gewest zich geroepen voelen om
deze functie uit te oefenen de komende jaren, zou ik vragen
om naar de volgende gewestvergadering te komen in oktober
of zich aan te melden bij Carine.
Iedereen werd bedankt voor zijn komst en tot de volgende
vergadering in oktober!
Gewestschrijver, L. Gyselinck

GEWEST KORTRIJK

Verslag vergadering van 20 september 2014
De vergadering begon zoals gewoonlijk met het appel van de
maatschappijen. De Gavervink was verontschuldigd.
Er werd uitleg gegeven bij de kosten en baten van het gewestfeest. De definitieve afrekening kon nog niet gebeuren daar
er nog moet afgerekend worden bij de traiteur en de huur van
de zaal.
Het gewestfeest is goed verlopen, er was een goede opkomst
en de sfeer was goed, alles was dus in orde. Ook een proficiat
aan Stefaan, en aan het team achter de toog en de bestellers:
bedankt!
Uitleg werd gegeven door Stefaan wat er allemaal in de map
zat die we meekregen en wat er allemaal zal moeten betaald
worden de volgende vergadering in oktober. De samenvattende kweeklijsten werden afgegeven.
Zo belandden we bij het punt varia. Er was een vraag van
Walter die door Stefaan zal gesteld worden op de vergadering
Algemene Raad A.Vi.Bo.
Deze vergadering werd hierna afgesloten.
E. Vynckier

GEWEST ARDOOIE

Verslag gewestvergadering van zondag 14 september
Deze vergadering ging door in lokaal Den Uil te Koolskamp bij
KM De Meizangers. Verontschuldigd was secretaris Bernard
Honoré.
De gewestleider verwelkomde iedereen op de eerste vergadering na het speelseizoen van 2014. Iedere maatschappij van
het gewest bleek vertegenwoordigd.
Vervolgens werd het verslag van maart voorgelezen en goedgekeurd.
De bondslidkaarten met 10 ritten met +300 liedjes en de
lijsten van de geslaagde kwekers in 2014 werden binnengebracht. De diploma’s van de gewestkampioenen werden door
de afgevaardigden ondertekend.
Evaluatie gewestzetting: De organiserende maatschappij en
de gewestleider waren tevreden over de organisatie en het
verloop van de zetting, doch ontgoocheld door de lage opkomst, dus het aantal gezette vogels.
Er werden vragen en voorstellen voorgelegd voor de vergadering Algemene Raad van 21/09/2014: - Betere verdeling van
de vooruit op het Kampioenschap van België. - Eenrichtingsverkeer op het parcours van het Kampioenschap van België
om beter bij uw plaats te kunnen komen. De mogelijkheid om het ringnummer van de vogel te vermelden in het verslag van de zangkeuring, om achteraf betere
controle mogelijk te maken. - Zou het voor de zettingen van
kleine vogels niet mogelijk zijn om tot een gelijkvormigheid te
(zie vervolg blz. 8)
komen van de spelregels?
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Gildeleven

(vervolg van blz. 7)

Op de vraag naar de reactie op de verhoging van het inleggeld
op de zettingen, werd er bij geen enkele maatschappij een
negatieve reactie waargenomen.
De kweekbank die eind 2013 opgericht werd, ziet er weinig
succesvol uit, daar de gekweekte vogels vlot van de hand
gaan. Daarom zou het misschien beter zijn om dat project
even in de koelkast te bewaren.
De gewestvergadering werd om 11 uur afgesloten met de
melding waar de volgende vergadering zal doorgaan.
MG

Sudoku puzzel nr. 1 – 08-10-2014
In iedere rij, kolom en vakje dienen de cijfers van 1 tot 9 ingevuld te worden.
Er is steeds slechts één oplossing mogelijk.

!

Rouw / Herstel / Feest

De in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
de betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaanden, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
derden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtstreeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.

†

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- WAREGEM, KM De Roodborsten, Rita Van Der Beken, moeder van spelend lid Dominiek De Leersnijder.
- GEWEST WAREGEM B, Rita Van Der Beken, moeder van
Dominiek De Leersnijder.
- SINT-DENIJS-WESTREM, De Lindezanger, stichter van
onze maatschappij Louis Vanrenterghem, echtgenoot van
oud-bestuurslid Godelieve De Neve.
- LENDELEDE,KM De Verenigde Liefhebbers, onze secretaris Carlos Declercq.
- RUISELEDE, KM De Lichtzangers, Agnes Capoen, echtgenote van ons trouw spelend lid Richard Vrient en moeder van
ons trouw spelend bestuurslid Danny Vrient.
- GEWEST AALTER, Arsene De Baets, gewestafgevaardigde
en gewestelijke zangkeurder van De Nachtegaals Merendree.
- TORHOUT, De Veldvink, Agnes Vanparijs, echtgenote van
trouw lid Gerard Gryson.
- WAREGEM, De Molenzangers, spelend lid Rita Van der
Beken, echtgenote van lid Bernard Deleersnyder.
- HULSTE, KM Vreugde in de Zang, Constant Verhulst, vader, schoonvader en overgrootvader van trouw spelende
leden André Verhulst, Christiane Vandenbussche en Jimmy
Dewaele.
- ZULTE, KM De Verenigde Vrienden, Carlos Declercq, broer
van trouw lid Antoon Declercq.
- SLEIDINGE, KM De Lindezangers, trouw spelend bestuurslid Gilbert De Clercq, echtgenoot van Yvette Van Daele, vader
van trouw spelend lid Hedwig De Clercq; Etienne Wytinck,
vader van trouw spelend lid Franklin Wytinck en echtgenote
Annie De Clercq.

Zoekertjes en Advertenties

20.05

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- MARKE, KM De Leiezangers, spelend lid Jaak Couckuyt.
- WAREGEM, KM De Roodborsten, bestuurslid Willy Van Der
Straeten.
- KLEIT, De Bezemzangers, trouw spelend lid Celina Van
Steenkiste; trouw lid Leo Notteboom.
- GELUWE, KM Jong Maar Moedig, Magda Vercainghe en
Wilfried D’Alleine, schoonmoeder en schoonvader van bestuurslid Dirk Desreumaux.
- ZINGEM, KM De Scheldevink, spelend lid Carlos Dhondt.
- STADEN, KM De Frontvink, onze erevoorzitter Cyriel Colaert.
- WAREGEM, De Carmelzangers, spelend lid Albert Naessens.
- ASPER, KM De Moedige Zangers, Carine De Waele, echtgenote van trouw lid Eric Van Keirsbilck.
- OEDELEM, KM De Blauwbek, trouw spelend lid en bestuurslid Marcel Claeys.
- NIEUWENHOVE, De Manezangers, trouw lid Freddy Michels.
- EMELGEM, De Kon. Sint-Jansvrienden, erevoorzitter Georges Maddens.
- PITTEM, KM Niet Rijk Maar Recht, trouw lid Maurits Demeyere; Maria Danis, echtgenote van trouw lid Germain Houttekier.
- RUDDERVOORDE, De Sint-Godelievevink, trouw spelend
lid Gerard Vandenbroucke.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ZIJ STAPTEN IN HET HUWELIJKSBOOTJE…
- MACHELEN, De Dorpszangers, trouw spelende leden Peter
Taghon en Sylva Covent, vader van spelend lid Davy Taghon.
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- SINT-DENIJS-WESTREM, De Lindezanger, Barbie, dochter van spelende leden Mario Thienpont en Jally Paglinawan,
zusje van Sazkie.
- POEKE, KM De Paradijsvogels, Lara, kleindochter van ons
trouw spelend lid Antoine Van Cauwenberghe, dochter van
onze trouwe sponsor Isabel Van Cauwenberghe.
- ASPER, KM De Moedige Zangers, Rover, kleinzoon van bestuurslid Freddy Van De Kerckhove en Patricia De Beir.
- BESELARE, Den Blauwe Boogaard, Babette Tyvaert, kleindochter van bestuurslid Walter Colleit.
- LOTENHULLE, KM De Lentezanger, Ems, kleinkind van ons
trouw spelend lid Luc Martens.
- ZWEVEZELE, KM De Dappere Zangers, Yuna, eerste
achterkleinkind van voorzitter Robert Gillewy en Cecile
Deproost.
ZIJ VIERDEN HUN 60e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- HULSTE, KM Vreugde in de Zang, Marcel Vanhoutte en
Germaine Opsomer.
- BEVERE, KM De Vriendschapsvink, trouwe leden Maurice
Soetens en Lucia Van Dorpe.
HIJ GING MET PENSIOEN…
- HOOGLEDE, De Kon. Vlaamse Zangers, trouw lid Daniël
Dellisse.

20.05

Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond
A.Vi.Bo. vzw presenteert
vierde en finaliserende kweekcongres
zaterdag 15 november ’14
polyvalente zaal Kubox (renbaan), Kattestraat 188, Kuurne
Programma:
‘s morgens: nationale zangvoordracht Vlaamse vinkenzang
‘s middags: feestzitting - eindrapport kweekproject
Iedereen welkom
Maatschappijen en gewesten, houd deze datum vrij!!

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Speciale vergadering
Officiële Zangkeurraad
Een speciale vergadering voor de officiële zangkeurders
A.Vi.Bo. vzw zal doorgaan in de “Parochiezaal”, Zwevegemstraat 3 te Otegem (tegenover de kerk) op zondag 26
oktober 2014 om 9 uur.
Dagorde:
1. Opening van de vergadering door de voorzitter.
2. Werking Officiële Zangkeurraad.
3. Bespreking en evaluatie afgelopen speelseizoen.
4. Overzicht keuringen 2014.
5. Bespreking zangreglement.
6. Evaluatie probleemzangen.
7. Binnenbrengen paspoorten.
8. Diverse.
9. Vrije besprekingen.
10. Middagmaal (voor de ingeschrevenen).
P.S.: Verwittigen aan het secretariaat vóór 22 oktober
a.u.b.
Gelieve uw opnametoestel mee te brengen a.u.b.
Ns de Officiële Zangkeurraad,
De ondervoorzitters,
Thierry Vandeputte,
Kristof Vuylsteke,
Danny Gyselinck

De voorzitter,
Marc Vantieghem

Bedankingsfeest Nationaal
Kampioenschap 2014
Vlamertinge, the place-to-be! In feestzaal “De Brug” werd op
zaterdag 30 augustus als afsluiter van het 54ste Nationaal
Kampioenschap 2014 een bedankingsfeest georganiseerd
als dank aan de plaatselijke en vaste medewerkers voor het
vele werk en hun geleverde prestaties. Dank aan iedereen
voor het vertrouwen dat jullie in ons hadden. Zonder jullie had
dit niet gekund!
De voorbije maanden waren niet altijd gemakkelijk. Wij horen veelal de dingen die minder goed gaan. Problemen zijn
geen stoptekens, maar richtingaanwijzers. Daarom vandaag
met deze, een welgemeend dankjewel voor alle dingen die
we goed gedaan hebben, waarover je weinig te horen krijgt.
We slaagden erin de verschillende taken tot een goed einde
te brengen. Collega’s, een dikke merci voor de samenwerking!
Tijdens het afsluitfeest werd overgegaan tot de uitreiking van
de gouden en zilveren vink. Sinds een paar decennia vindt
medesponsor goudsmid Luc Blondeel het een eerbetoon, op
ieder Nationaal Kampioenschap de gouden en zilveren vink
te kunnen overhandigen. Uit handen van de ontwerper mocht
Werner Van Balberghe uit Ingelmunster - bij lottrekking bepaald tijdens het Nationaal Kampioenschap - de gouden vink
in ontvangst nemen.

De zilveren vink werd onder alle aanwezige medewerkers tijdens de feestavond uitgeloot. Boven het tweede knoopsgat,
tussen het borsthaar prijkt de zilveren vink, geschonken aan
de altijd tevreden, lachende Robert Hoorelbeke uit Langemark. Proficiat aan de winnaars!

De catering was dik in orde en de bediening was professioneel. Als we de optelsom maken van iedereen die de tafel
passeerde, komen we op 166. Nogmaals bedankt voor jullie
aanwezigheid.
(zie vervolg blz. 2)

Editoriaal
Toekomstgericht vinkenieren...
Héél lang geleden, bijna vijftig jaar terug, raakte ik - als kleine uk van een jaar of zes - verslingerd aan vogels. Bij mij begon het, wellicht zoals bij veel vogelhouders, met een doordeweekse mus die eigenhandig werd
gevangen met - je gelooft het nooit - een simpele zeef waarmee mijn opa zaliger de as van de toen in heel wat
huishoudens voorkomende Leuvense stoof doorzocht, op zoek naar nog brandbare steenkooloverblijfselen;
waren dat zuinige tijden. Met wat droge korstjes brood, een touw en een stokje werd geduldig gewacht tot
één van de in de ‘lochting’ toevende tsjilpers zich net te ver waagde en als het ware het deksel op de neus
kreeg. Apetrots ging ik daarna net veroverde trofee met bevende handjes tonen aan zussen en kleine broer.
Vader zette mij meteen met de rug tegen de muur: “En waar ga je dat beestje steken?” Daar had ik als
kleine snotter niets van terug. Enig denkwerk kwam eraan te pas (vaders duivenhokken waren immers niet
mussendicht) om uiteindelijk te besluiten dat een afgedankt konijnenhok achter in de tuin - toen kweekten
heel wat gezinnen nog zelf hun springerige langoren, wij dus ook - best wel oké was. Wist ik toen veel dat
een mus aan een spleetachtige opening genoeg had om te ontsnappen. Bijgevolg had die kwajongen, nog
vooraleer ik morsig aangebracht water en voer kon voorzetten, kans gezien om vanuit het konijnenhok het
hazenpad te kiezen.
Meteen stond ik daar weer met lege handen. Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht, mijn eerste les
was tot eigen scha en schande geleerd. Het zou me niet meer overkomen! Vanaf toen is in mij de echte vogelliefhebber wakker geworden: boeken over vogels, en bij uitbreiding over natuur, werden met goedkeuring
van ma uit de plaatselijke bibliotheek, gerund door nonnetjes van annex school, geleend. In eerste instantie
vooral voor de mooie prentjes, later om alles daadwerkelijk te lezen. Interesse die nooit meer zou overgaan.
Met (heel veel) hulp van handige pa timmerde ik (eigenlijk bestond mijn taak vooral uit het aangeven van
spijkers…) als tienjarige snaak mijn eerste volière in elkaar. Toen al wekten vinken mijn grootste interesse
en kreeg ik van een in de buurt wonende vinkenier mijn eerste botvink, een uitheemse natuurlijk.
Soit, de microbe settelde zich bijzonder vast, in zoverre dat ik in het vijfde jaar secundair, de tweedes toen
nog genoemd, een spreekopdracht Frans wijdde aan ‘La vie sexuelle des oiseaux’. Ik zie nog steeds het verbouwereerde gezicht van onze leraar Frans voor me toen ik van wal stak en de titel van mijn spreekbeurt
debiteerde. Het gegniffel van mijn medestudenten sprak ook boekdelen, jonge snuiters, pubers van zestien
die het woord ‘sexuelle’ opvingen, weet je wel. Al moet ik eerlijk bekennen dat ik er zelf ook wel met eerder
klamme handjes stond; het onmiskenbare gezag van leraren uit die tijd stond als een paal boven water. Het
applaus van onze strenge licentiaat en zijn geïnteresseerde vragen over het onderwerp naderhand waren
een hele geruststelling. Of hij over mijn spreekbeurt onder collega’s verslag uitbracht, heb ik nooit geweten,
maar de lerarenkamer kennende...
Enfin, op vandaag is de liefhebberij voor vogels, voor vinkenieren, er nog steeds. Liefhebbers, wat een flink
beladen woord: mensen die iets lief hebben, er ongetwijfeld volledig voor leven, er onvoorwaardelijk veel
voor over hebben. Een liefhebber, dat is iemand die iets doet zonder er geld te willen aan verdienen. Het is
een persoon waarvan de drijfveer voor zijn hobby alleen maar echte passie is. Onbevangen gaat dergelijke
persoon ervoor om het beste uit zijn hobby te halen, zonder ook maar even na te denken over uitgave of inkomst. Nee, een echte vinkenier rekent niet in euro’s, wel in passie. Een beetje liefhebber heeft volop liefde en
groot respect voor zijn of haar hobby. En laat het nu net die gepassioneerde mensen zijn die toekomstgericht
bezig blijven. Ze hebben het gewoon in zich om onze vinkensport blijvend te verfijnen, op te waarderen,
toekomst te geven.
Het is mij vandaag bijzonder duidelijk dat wie zijn hobby laat overwoekeren door euro’s geen echte liefhebber is. Afhaken is, wordt voor hen op termijn uiteindelijk enige optie, want... gebrek aan passie!
De echte daarentegen, hoe oud of jong die ook mogen zijn, die hebben potentie om onze sport te laten doorgroeien tot minstens - zoals onze voorzitter eerder in zijn laatste editoriaal aangaf - halfweg éénentwintigste
eeuw.
Zij vinkenieren immers toekomstgericht!
Rik Tanghe
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Vergadering van de
Vriendenkring
Zaterdag 27 september laatstleden ging onze vergadering
van de Vriendenkring terug door. Het was ditmaal een open
vergadering, dus iedereen kon, indien hij het wilde, zijn zeg
doen. Veel goedbedoelde voorstellen werden er gedaan om
de problemen aangaande ons blad op te lossen.
Natuurlijk moest men, bij deze wijze van vergaderen, er wel
rekening mee houden dat er soms dingen gezegd worden die
tegen je overtuiging indruisen en soms hard aankomen. Maar
als volwassen mens moet men dit kunnen aanvaarden. Het
is ook zo dat het meestal dezelfde mensen zijn die het woord
voeren, wat niet belet dat ook anderen aan bod konden komen indien ze dit wensten. Maar het is nu eenmaal zoals bij
de vogels: iedereen zingt zoals hij gebekt is, en de een heeft
nu eenmaal meer noten op zijn zang dan de andere.
Alles is na enkele dagen bezonken. Op enkele puntjes wil ik in
ons blad terugkomen.
1. Er werd geopperd om de naam ‘Vriendenkring’ te laten vallen en te vervangen door een andere naam! Mijn vraag is nu:
wat zou dit veranderd hebben aan de kwaliteit van ons blad?
2. Een tweede bedenking was: officiële zangkeurders en
gewestleiders laten deelnemen aan het klassement voor de
vriendenkringers op de zetting van de Vriendenkring. Verandert dit iets aan de kwaliteit van ons blad?
Op de eerste vraagstelling de naam ‘Vriendenkring’ schrappen, maak ik de volgende bedenking: Iets dat door enkele
goedmenende vinkeniers meer dan 40 jaar geleden gesticht
is, veranderen omdat er op de zetting van de Vriendenkring
en diens vergadering weinig aanwezigen zijn, vind ik niet de
juiste norm. Als we deze norm handhaven, zou zeer veel afgeschaft moeten worden, ook in onze eigen A.Vi.Bo.-rangen.
Trouwens, dit getuigt van weinig respect voor diegene die er
wel nog steeds zijn.
De tweede vraagstelling: het laten in aanmerking komen van
officiële zangkeurders en gewestleiders in de hoop meer deelnemers te hebben op onze zetting. Was de bedoeling van de
zetting van de Vriendenkring destijds niet om eens gezellig
samen te zijn, liefst natuurlijk met zoveel mogelijk? Zijn we
niet een beetje mee aan het lopen met deze vooruitrennende
wereld van steeds meer en meer? Moeten we niet terug leren
leven met wat minder, maar meer solidariteit?
Laat ons niet afschaffen door te weinig, maar aanschaffen van
nieuwe medewerkers door hen aan te moedigen de stap te
wagen en onze rangen te vervoegen. Niemand hoeft bang te
zijn om met een scheef oog bekeken te worden door de redactie, indien de tekst niet perfect geschreven is. Ik kan van
mezelf zeggen dat mijn teksten ver van perfect zijn naar taalfouten en zinsbouw toe, doch niemand heeft mij daarop ooit
aangesproken.
Daarom vraag ik aan hen die er ooit eens over nagedacht
hebben iets te schrijven maar vrees hebben: 1 woord: DOEN!
Wat van belang is, is dat je je hart legt in je tekst, dat je eens
je geluk of ongeluk kunt neerpennen en delen met anderen.
Terug is dit gezegde van toepassing: iedere vogel zingt zoals
hij gebekt is en al is zijn lied kort, hij zingt tenminste en brengt
vrolijkheid.
Dus beste lezers, schrijf eens iets, al is het kort en bondig, ook
jij zal vrolijkheid brengen!
Jean De Neve

Marie wil opslag!
Marie werkte al enkele jaren als meid voor alle werk in de
grote villa met een enorme tuin van een presidentsdirecteur
van een grote multinational. Ze vond dat het hoog tijd was om
opslag te vragen en wendde zich dus tot de vrouw des huizes.
Die was toch wel behoorlijk van slag toen Marie om opslag
vroeg. “Waarom wil jij dan loonsverhoging?”, vroeg de vrouw
des huizes. “Wel”, zei Marie, “er zijn drie redenen waarom ik
om opslag vraag. De eerste is dat ik veel beter en sneller kan
strijken dan u”.
“Wie heeft jou gezegd dat jij beter kunt strijken dan ik?”, zei
mevrouw, die hierdoor behoorlijk op haar tenen was getrapt.
“Uw echtgenoot, mevrouw”.
“Oh, zit dat zo. En wat mag dan de tweede reden wel zijn?”
“De tweede reden is dat ik een betere kokkin ben dan u, mevrouw.”
“Nonsens, wie heeft je gezegd dat jij een betere kokkin bent
dan ik?”
Uw echtgenoot, mevrouw.”
“Is dat waar? En wat mag dan de derde reden wel zijn?”
“De derde reden is gewoon dat ik veel beter in bed ben dan
u, mevrouw...”.
De vrouw des huizes verstijfde, trok wit weg en vroeg met aarzelende stem: “Wablief?? Wat zeg je?? Heeft mijn echtgenoot
dat gezegd??”
“Neen mevrouw, dat heeft de tuinman gezegd.”
Marie kreeg direct opslag.
ingestuurd door Willy Verthé

9800 DEINZE
8480 ICHTEGEM
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Bedankingsfeest Nationaal
Kampioenschap 2014

(vervolg van blz. 1)

Bestuurders:
Marc Vantieghem, Sparrenlaan 22
Jan Hollevoet, Elverdingestraat 33
Noël Devolder, Waterlelielaan 6
Marnix Moerman, Steenovenstraat 21

8553 OTEGEM
8900 IEPER
8520 KUURNE
8520 KUURNE

Woordvoerder A.Vi.Bo. - medewerkend erelid:
Filip Santens, Elsdreef 7
8790 WAREGEM
Erevoorzitter Officiële Zangkeurraad:
Frans Declerck, M. Couckestraat 1 bus 11

8790 WAREGEM

Voorzitter Bondsraad - medewerkend erelid:
Noël Declercq, Weidestraat 394
8310 ASSEBROEK

Uitslagen van
kampioenschappen
GEWEST ANTWERPEN

Nadat iedereen voldaan was uit een ruime keuze van het
barbecuemenu, benadrukte A.Vi.Bo.-voorzitter Gino dat het
gewest Ieper in het belang van alle leden van onze federatie
goed werk had geleverd. Men was ontegensprekelijk een ervaring rijker geworden. Voorzitter Gino besloot met de woorden: “Vinkenieren moet en zal altijd blijven bestaan!” Als dank
voor de inzet werd het A.Vi.Bo.-fanion aan hoofdverantwoordelijke en tevens gewestleider van het gewest Ieper, Raphaël
Claeys uitgereikt. Het fanion, een blijvende herinnering aan dit
54ste Nationaal Kampioenschap.

Vervolgens kwam de inrichter van het Nationaal Kampioenschap 2015, Koenraad Vandevijver, aan het woord die er op
wees dat alle aanwezigen in het verleden wel eens geconfronteerd waren met een Provinciaal of Nationaal Kampioenschap.
Zoals iedereen weet, wordt het 55ste kampioenschap ingericht
door KM Recht en Eerlijk te Eernegem. Mogen wij dan ook helpen en bijstaan daar waar het kan door massaal aanwezig te
zijn, om het Nationaal Kampioenschap opnieuw de uitstraling te
geven die we de voorbije jaren gekend hebben.

Aan de vrouwen die tijdens de vele vergaderingen gewend (of
niet) waren aan de vele uren die ze alleen doorbrachten, werd
een orchidee als blijk van waardering geschonken. Goede collega’s zijn als sterren, je ziet ze niet altijd, maar je weet dat ze
er zijn! Mireille, jij bent zo’n ster, jouw gedrevenheid verdient
een pluim.

Uitslag Kampioenschap 2014
De 3 beste zettingen van de 4 tellen voor het gewestkampioenschap.
Reeks Assen: Kampioen: vogel Clovis, Alfons Van Reusel,
DHZ Vosselaar, 1690 l. - 2e: vogel Slisse, Karel De Houwer,
DHZ Vosselaar, 1623 l. - 3e: vogel Enzo, Frans Willemsens,
DHZ Vosselaar, 1511 l. - 4e: vogel Gretarson, Sonja Borgmans, DHZ Vosselaar, 1435 l. - 5e: vogel Elco, Chris Van Hal,
DHZ Vosselaar, 1434 l. - 6e: vogel Giordy, Nancy Versmissen,
DHZ Vosselaar, 1419 l. - 7e: vogel Bob, Jozef Brosius, DHZ
Vosselaar, 1350 l. - 8e: vogel Brian, Monique Loos, DHZ Vosselaar, 1271 l. - 9e: vogel Zirko, Ronny Eylenbosch, KMDBV
Ranst, 1248 l. - 10e: vogel Suske, Michel Van Puymbroeck,
DGV Rijmenam, 1199 l. - 11e: vogel Linka, Henri Lenders,
KMDBV Ranst, 1074 l. - 12e: vogel Lambik, Jules Daans, DGV
Rijmenam, 968 l. - 13e: vogel Pedalleke, Liliane Balemans,
KMDBV Ranst, 873 l. - 14e: vogel Gino, Michel Vervecken,
DHZ Vosselaar, 869 l.
Reeks Juniors: Kampioen: vogel Cesar, Lucienne Van Puymbroeck, DGV Rijmenam, 828 l. - 2e: vogel Elton, Alfons Van
Reusel, DHZ Vosselaar, 801 l. - 3e: vogel Tim, Gustave De
Cock, KMDBV Ranst, 742 l. - 4e: vogel Eddy, Karel De Houwer, DHZ Vosselaar, 725 l. - 5e: vogel Cobra, Marcel Van
Hove, KMDBV Ranst, 706 l. - 6e: vogel Juul, Alfons Van Loock,
KMDBV Ranst, 683 l. - 7e: vogel Tura, Lea Van den Broeck,
KMDBV Ranst, 682 l. - 8e: vogel Pippo, August Wilmssen,
KMDBV Ranst, 652 l. - 9e: vogel Bertus, Louis Corbeel,
DGV Rijmenam, 613 l. - 10e: vogel Fredje, Alfons Van Loock,
KMDBV Ranst, 465 l. - 11e: vogel Pietje, Jos Heykants, DT
Ravels-Weelde-Poppel, 437 l.
Provinciaal kampioen van Antwerpen: vogel Slisse, Karel De
Houwer, DHZ Vosselaar, 472 l.
Gewestleider, L. Devos

BEVERE, KM De Vriendschapsvink

Uitslag Kampioenschap 2014
Koning: Dirk Notte, vogel Rik - koningin: Annie D’hossche,
Rembo - kleine koningin: Annick Morel, Cecemel - kampioen:
Marc Verroken, Zef - kampioene: Annie De Vrieze, Bassie kleine kampioen: Anna Robbens, Ruud - kampioen kleine vogels: Remi Pijcke, Peter.
1. Marc Verroken, 6328 l. - 2. Dirk Notte, 4841 l. - 3. Willy Cozijns, 4549 l. - 4. Annie D’hossche, 4530 l. - 5. Mario Van De
Velde, 4175 l. - 6. Annie De Vrieze, 3812 l. - 7. Patrik Waege,
3519 l. - 8. Eric Dekens, 3513 l. - 9. Antoine Van De Mergel,
3248 l. - 10. Anna Robbens, 3102 l. - 11. Adelin Dekoker, 3062
l. - 12. André Lombaert, 3059 l. - 13. Chris Verroeye, 3038 l. 14. André Vander Haeghen, 3027 l. - 15. Luc Vanmeirhaeghe,
2932 l. - 16. Dirk Notte, 2915 l. - 17. Yves De Meulemeester,
2908 l. - 18. Germain Dhondt, 2892 l. - 19. Remi Pijcke, 2788
l. - 20. Ivan Dhaenens, 2689 l. - 21. Daniël Van Schoorisse,
2677 l. - 22. Bert Claeys, 2588 l. - 23. Margurite De Smeyter,
2558 l. - 24. Annie D’hossche, 2446 l. - 25. Carine Duquenne,
2384 l. - 26. Virginie Van der Straeten, 2366 l. - 27. José De
Vos, 2183 l. - 28. Gilbert Schepens, 1993 l. - 29. Dirk D’hondt,
1942 l. - 30. Lieven Neyt, 1817 l. - 31. Kathy De Wambersie,
1595 l. - 32. Tom Lammens, 1579 l. - 33. Yves De Meulemeester, 1154 l. - 34. Annick Morel, 1531 l. - 35. Brandon Patteeuw,
1380 l. - 36. Guy Desmaele, 1319 l. - 37. Patrik Waege, 1240
l. - 38. Georget Van Welden, 1044 l. - 39. Bert Claeys, 597
l. - 40. Remi Pijcke, 566 l. - 41. Dirk Dhondt, 508 l. - 42. Chris
Verroeye, 507 l. - 43. Annie Reynaert, 422 l. - 44. Yves De
Meulemeester, 394 l. - 45. Virginie, Van der Straeten, 382 l. 46. Anna Robbens, 292 l. - 47. Lucia Van Dorpe, 258 l. - 48.
Luc Vanmeirhaeghe, 151 l. - 49. Willy Cozijns, 110 l. - 50. Lucia
Van Dorpe, 95 l. - 51. Mario Van De Velde, 70 l. - 52. Antoine
Van De Mergel, 0 l.

Grote herfstvogelbeurs

Alles is naar wens verlopen en wij denken dat alle medewerkers tevreden waren. Voor ons was het een geslaagd feest!
Alle reacties waren positief. Rond 24 uur was het stilaan tijd
voor het zandmannetje, maar niet zonder dat veel hulpvaardige handen de laatste glazen hadden afgewassen en de
stoelen en tafels aan de kant werden gezet.
Uit de hoop dat de vriendschappen die ontstonden blijven bestaan, nodigen wij iedereen uit elkaar terug te zien tijdens het
55ste Nationaal Kampioenschap te Eernegem. Tot kijk!
Marc Fieuw

Op zondag 19 oktober 2014 gaat een grote vogelbeurs door
in zaal Zonneheem, Basijnsmolenstraat te Oostnieuwkerke.
Deze beurs wordt ingericht door KBOF De Zwaluw Oostnieuwkerke, met medewerking van de West-Vlaamse Parkietenclub
en de vinkenmaatschappij De Breydelzonen Oostnieuwkerke.
De zaal is toegankelijk van 7 u. tot 12 uur.
Er is medewerking verzekerd van verscheidene topkwekers
van vinken, putters, goudvinken en andere Europese vogels,
alsook van kanaries, exoten en vele parkieten.
Voor de vele vinkeniers en kwekers is dit een goede gelegenheid om kweekvogels aan te kopen.
Als naar gewoonte verwachten we veel bezoekers! Het is een
zeer gekende vogelbeurs.
De ingang is vrij. Iedereen mag kopen en verkopen.
Info: 051/21 08 12
Het bestuur
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Kampioenenviering bij
KM De Leiezangers Marke

Feest bij De Dappere
Zangers Knesselare

Bij KM De Leiezangers uit Marke werden op 5 oktober 2014 de kampioenen gehuldigd in zaal
’t Schuttershof te Marke.
Als koning hadden we Gino Baeckelant; 1e kampioen was Michel Bostoen en 2e kampioen op
75% werd Eddy Claeys.
Bij de 2e reeks 55% hadden we: 1. Gerard Lamerand - 2. Danny Tytgat - 3. Dolores Laebens op 75%.
De laureaten in de namiddag waren: 1e Hein Tytgat en 2e (op 55%) Eddy Claeys.
Het bestuur

Op zondag 21 september 2014 vond ons kampioenenfeest plaats in feestzaal ’t Zwarte Veld in
Oedelem.
Rond het middaguur kwamen de genodigden langzaam binnen sijpelen en bij een aperitiefje kon
men naar hartelust keuvelen over het voorbije seizoen. Onze voorzitter Raf verwelkomde iedereen hartelijk en bedankte hen voor hun aanwezigheid.
Nadat iedereen had plaats genomen, konden we van een overheerlijke maaltijd genieten. Tussendoor vroeg Raf de aandacht voor de huldiging van de kampioenen.
Op de foto zien we: koningin Mia Martens; 2e kampioen Hubert Martlé; koning Patrick De Vloo;
kampioen Maddy Snoeck; kleine koning Norbert Sierens; kleine kampioen Norbert Sierens en 2e
koning Hubert Tanghe.
Het was een zeer geslaagde en aangename namiddag; iedereen kon tevreden huiswaarts keren.
Het bestuur

Kampioenenfeest bij De
Herrezen Bosvogel Zarren

Kampioenenhulde 2014 bij
KM De Kasteelvink Gits

Op 13 september 2014 ging ons jaarlijks feest onder vrienden en trouwe leden door in zaal Albatros.
We mochten de volgende mensen huldigen: koning Daniël Wolleghem met vogel Danny; 1e kampioen Jolien Lepoutere met vogel Dafalgan; vrouwelijke kampioene Nadine Gobeyn met vogel
Jelle; kleine kampioen aan 60% Gaston Denys met vogel Jan; zaterdagkampioen Sofie Van Damme met vogel Glenbuterol.
Het bestuur dankt iedereen die aanwezig was op dit feest! Tot volgend jaar!
Het bestuur

Op zondag 21 september vond de kampioenenhulde 2014 plaats bij KM De Kasteelvink Gits, en
dit op ons vertrouwd adres in de Oude Melkerij te Gits.
Op de foto herkennen wij:
zittend van links naar rechts: laureate promotie Joke Deraeve, kampioen 50% Owen Vandenbussche, jeugdkampioen Jordy Vanrolleghem, koning Ronny Lidou, zaterdagkampioen Peggy Vanneste, koningin Melanie Deneker, kampioen 75% Stefanie Deneker en kampioen Willy Deneker.
Staande van links naar rechts: Francis Soenen, goed voor tweemaal goud en eenmaal brons
tijdens het afgelopen wereldkampioenschap wedstrijdtentoonstelling in Hasselt; Mieke Debergh,
voorzitter gemeenteraad en schepen Frederik Sap; de bestuursleden Johan Vangheluwe, Raf
Bruynooghe, Martin Ketels, Eric Nollet, Gaby Roelens en Jean Bernard Lemahieu.
Aan alle laureaten een welgemeende proficiat!
Het bestuur
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BEERNEM, De Snauwhoekzangers

Slag om Keiem

Onze kooien- en
schuilhokjestentoonstelling

Aan vriendenkringers &
freelancers

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse
kooien- en schuilhokjestentoonstelling, die doorgaat op zondag 26 oktober 2014, van 9 u. tot 12.30 u., in zaal Sinjo te
Sint-Joris.
Voor iedere deelnemer is er ’s middags een warme maaltijd
voorzien, ook wordt hen een naturaprijs overhandigd.
Inschrijven kan tot en met 19 oktober bij:
Adelin Gevaert, Rietstraat 9, 8730 Beernem,
tel. 057/79 01 17 - gsm 0471/85 14 07.
Met dank!
Het bestuur

Dringende oproep naar artikels!
Nu het speelseizoen achter de rug is,
zien we weer extra uit naar jullie bijdrage(n)
in de vorm van artikels, groot en klein.
Alvast dank voor jullie inspanning!!

1914-1918: Wereldoorlog I

50 tinten grijs (of is het bij
ons 50 soorten bonnetjes!)

2 oktober: De Belgische defensieraad beslist het veldleger uit
de stad Antwerpen te evacueren.
Zeppelins!

De vliegende sigaar is dan toch gearriveerd! Om 10 uur gisterenavond smeet er een boven Torhout 2 bommen niet ver van
’t kasteel van Vandewalle. Ze zijn 88 cm lang, 21 cm diameter,
wegen 125 kilo ieder en waren 1,25 m diep in de grond gegaan, zei Eduard Bossauw. Diezelfde zeppelin gooide een uur
later 6 bommen op Oostende. De 2 eerste vielen in het water
van de voorhaven, een derde bij de Desmet de Naeyerbrug,
waar ze een put van 2 meter diep maakte. Een vierde projectiel viel in het Maria-Hendrikapark, nog een andere bij de
spoorlijn en de laatste sloeg door het dak van de vismijn. Het
enigste slachtoffer was een brave hond die geen chance had.
In Antwerpen waren ze veel slechter af. De lichten moeten
nu toch zekerlijk elke avond uit, om ze te misleiden, en als iemand ze ziet vliegen, moeten de brandsirenes gedraaid worden en kruipt iedereen best in de kelder of onder zijn bedde.
Zaterdag 10 oktober 1914, Antwerpen valt
Het Belgisch leger trekt zich terug richting kust langs de Nederlandse grens. Vele soldaten maken van de gelegenheid gebruik om de grens over te steken naar het neutrale Nederland.
Zondag 11 oktober 1914, Belgische soldaten verlaten
Torhout
Het 24ste Linieregiment (1ste Divisie) vertrekt van Torhout te
voet over Wijnendale, Beerst, Diksmuide, Kaaskerke, Oudekapelle en Nieuwkapelle naar Lo.
Er kwamen Automobils langs alle kanten: meer dan 300 passeerden alleen door ons klein dorp. Dan 2 tot 3 dagen paarden, met en zonder eetvoorraadwagens, canonnen en cardooswagens, mitrailleuzen met honden en alle artillerie van
den Oorlog, dat kwam al gevlucht van Antwerpen. Wij dachten
nog niet op het nakende gevaar, die zoo zeere naderde, maar
den dynsdag 11 oktober begonnen er chasseurs en piotten te
komen en ’t was niet anders meer of oorlogsreglement dat wij
zagen: de boomen teekenen voor af te kappen, overal tranchees delven en gaten in de schoolmuren kappen voor mitrailleuzen te plaseeren, en elkeen begon verontrust te worden op
hetgeene die er zou gebeuren en die ons te wachten stond.
De angst scheen nog blijkbaar grooter op iedereens wezen
wanneer men bij duizende mannen met pakken geladen zag
voorbij trekken van Zevecote, Moere, Roxen, Ghistel, enz.,
ook dien ik kende, allen trokken moedeloos voorbij, gelijk naar
hunne dood.
Gefusilleerd te Nieuwkapelle
Een Belgisch soldaat had na zijn opdracht burgerkledij aangetrokken om samen met een boel vluchtelingen via Nieuwkapelle richting Frankrijk te trekken om zo aan zijn plicht en de
oorlog te ontsnappen. Helaas werd hij herkend en onmiddellijk
opgepakt en voor desertie ter dood veroordeeld. Dit gebeurde
tegen de kerkhofmuur aan de kerk van Nieuwkapelle na het
aflopen van de kerkelijke zondagdienst op 18 oktober.
Opnieuw vertrekken Belgische soldaten naar het front
Het 5de Jagers te voet vertrekt vanuit Torhout over Esen en
Beerst naar Keiem, waar ze achter de IJzer post vatten. Ook
de 5de divisie vertrekt vanuit Torhout en Lichtervelde naar
Diksmuide. Eduard Bossauw schrijft op zondag 18 oktober in
zijn dagboek: “Den maandag de Engelsche en onze soldaten
al weg de zuiden op. Voormiddag een vliegmachine die leege
hier rond zweefde en op de kouter neerkwam tot op Boussijsen stuksje oude klaver. Ik en ne vloed van menschen er
naar toe. Het was als een reke kramen die daar stond - wel 4
roen lang - schoon weder. Geheel den dag stroom van volk namiddag ten 4 weer weg met nen draai al ’t steenovenstuk
vier gemete Bruggewaars - des ’s nachts alle stappen treins.”

De slag aan de IJzer barst op 18 oktober 1914 los. Aan de
voorpost Keiem vindt de zogenaamde Slag bij Keiem plaats
die een drietal dagen zal duren. Keiem wordt hierbij zwaar
gebombardeerd en tegen de eerste middag reeds ingenomen
door de Duitsers.
Op 19 oktober proberen het 8ste en het 13de Linieregiment
Keiem tevergeefs te heroveren. Tijdens een verwarde aftocht
sneuvelen talrijke Belgische soldaten. 628 soldaten die tijdens
deze slag sneuvelen, liggen op de Belgische begraafplaats
in Keiem. Opvallend op de begraafplaats van Keiem zijn het
aantal doden van 8ste en 13de Linieregiment van 18 en 19
oktober 1914 (147 van de 590). Op 18 oktober 1914 vielen
de Duitsers aan en veroverden ze de Belgische voorposten,
o.a. Keiem. Vanuit Bruggenhoofd Diksmuide deden de Belgen (8ste Li. en 13de Li.) een tegenaanval en heroverden ze
Keiem. Op 19 oktober deden de Duitsers een nieuwe aanval,
heroverden Keiem en drongen de Belgen achteruit. Er vond
een verwarde Belgische terugtocht naar de IJzer plaats. 364
van de 590 doden konden niet meer geïdentificeerd worden.
(in die periode had geen enkele soldaat een identificatieplaatje, de eerste plaatjes waren dan nog gemaakt van hard karton
die in natte omstandigheden snel onleesbaar waren)
Akte van overlijden Ettelgem. Nr.: 25
Ten jare negentien honderd en veertien, den dertiende der
maand october ten vier ure namiddag voor ons: Louis Van
Mullem, Burgemeester, ambtenaar van den burgerlijken stand
der gemeente Ettelgem, arrondissement Brugge, provincie
West-Vlaanderen zijn verschenen:
Henri Huvenne, schrijnwerker, oud negen en twintig jaren,
wonende te St. Amandsberg bij Gent, Oost-Vlaanderen, en
Oscar Beyne, landbouwer, oud zes en twintig jaren, wonende
te Ettelgem, de eerste broeder en de tweede geen bloedverwanten van de hierna vermelden overleden, dewelke ons verklaard hebben dat op heden om een uur en half ure namiddag aan de staatsspoorweg van het bureel van August Roose
getroffen door een kogel met het schieten naar een duitsche
vliegmachien in deze gemeente overleden Julien Alphonse
Theofile Huvenne, soldaat in het Belgische leger, oud acht en
twintig jaren en maand en vijftien dagen, geboren te Gent en
wonende te St. Amandsberg bij Gent, Oost-Vlaanderen, zoon
van Petrus Augustinus en van Mélanie De Waele, wonende te
St. Amandsberg bij Gent Oost-Vlaanderen.
Waarvan dadelijk akte is opgemaakt ten gemeentehuize en
na voorlezing aan de verklaarders, hebben wij getekend, met
deze:
H. Huvenne - Oscar Beyne

de Ambtenaar (get) J. Dobbelaere

De oorzaak van het overlijden door is een kogel is voor dit
voorval zeer merkwaardig. Het Duitse verkenningsvliegtuig,
genaamd naar zijn model als duif: een ‘Taube’, werd vanaf
de grond door de terugtrekkende soldaten beschoten, waarbij
een teruggeketste kogel de soldaat dodelijk trof. Dit verhaal
werd vele malen verteld door Oscar Beyne, ooggetuige van
het voorval in Ettelgem.
Bronnen:
- ‘Den Grooten Oorlog’ in Torhout
- De dood met de kogel – Siegried Braecke
- De vluchteling
- Een dagboek uit de grote oorlog (1914-1918) van Ernest Clarysse
- Door W. Clarysse: http://vluchteling.arts.kuleuven.ac.be/

Dirk Jonckheere

In alles kent men hoogtes en laagtes. Dit is een vaststaand
gegeven, ja, misschien wel een natuurwet. De beurs is daar
een dagelijks voorbeeld van. Niet dat ik er last van heb, want
de beurs laat ik voor diegenen die graag wakker liggen van
geld.
Als 7de telg van 8, vader borstelmaker en moeder huisvrouw,
was de enige beurs die ik kende een lege! Trouwens, vader
zaliger zei altijd: “Let op! Als de werkmens er ook kan aan
meedoen, deugt het niet”. Maar de beurs daar gelaten... hier
wel een mooi voorbeeld van hoogtes en laagtes. Op het voorbije Kampioenschap van België hoorde ik de verantwoordelijke inrichter alle schuld van de lage opkomst schuiven op
het achteruitgaan van de vinkensport. Dit herhaalde hij nogmaals in ons blad van 30 juli. Nu, we moeten de waarheid onder ogen zien. Onze hobby lijdt onder de sterk veranderende
maatschappij. Maar dat is zo bij alle hobbysporten en elk sociaal gebeuren. Doch bij de pakken blijven zitten of wachten
tot het niet meer kan of men het nut er niet meer van inziet, is
voor mij ook zeker geen optie!
Kritische stemmen worden meestal niet graag gehoord, maar
een oude spreuk zegt: dwarsliggers houden de sporen recht.
Voor de mensen die mijn volgende pennen zien als dwarsliggen: graag een alternatief a.u.b., want dat is mijn enige
bekommernis: onze hobby aantrekkelijk houden voor de bestaande vinkeniers en de nieuwe.
Deelnemen aan een Kampioenschap van België staat gelijk
met het vrij maken van een geheel weekend. Voor een werkende vinkenier zijn er immers nog andere taken en verplichtingen weggelegd. De week is er voor het werk. Inschrijven om
13 uur en daarna het meestal te ver van het lokaal verwijderd
parcours gaan verkennen. Op zondag om 7 uur op pad... om
dan de bloem te zien die we daarvoor kregen. Zeker geen motivatie om volgend jaar opnieuw een vol weekend daarvoor op
te offeren. Het komt allicht hard aan maar de waarheid heeft
zijn rechten. Als mede-inrichter in 2008 weet ik dat rondrijden met klevers niet noodzakelijk is om een kampioen in te
richten. Wie dit wel doet, doet dat uit vrije wil. Trouwens, een
kampioenschap inrichten is voor de deelnemende clubs een
verrijkende ervaring...
Anderzijds besef ik als geen ander dat zo’n massamanifestatie er broodnodig is om onze hobby blijvend op de kaart te
zetten. Ons getal deelnemers onderstreept onze hobby als
belang voor de culturele en sociale samenleving. Maar a.u.b.
inrichters, voor wat hoort wat. Ikzelf heb de bloem van laatste
kampioenschap gelaten waar ze was! Aan de inrichters: laat
a.u.b. weten wat voor bloem de liefhebbers krijgen. Zo niet zal
de deelname jammer genoeg tegenvallen. Tja, klare taal maar
dat moet wel eens, de goednieuws show verkondigen waar er
geen is, betekent de werkelijkheid niet onder ogen zien. Wie
mij kent, weet dat ik geen belang hecht aan de enveloppe met
al dan niet veel geld erin. De bloem op een zetting is mij heilig.
Daarvoor doet een echte vinkenier het!
Vandaag is het zondag 3 augustus. Op zondagvoormiddag
zit ik dit te pennen. Neen, niet op café, maar thuis. Nu, jullie
hoeven me niet te beklagen. Een halfvolle Westmalle houdt
me gezelschap en ik beloofde mezelf een Westvleteren wanneer het artikel af is. Gisteren ging ik nog zetten, behaalde er
753 en werd er geklopt door een beter presterende vink. De
zeer mooie bloem voor de winnaar ging aan mijn neus voorbij. Ik werd sportief geklopt door iemand met eigen vink en ik
wenste hem dan ook gemeend proficiat. Dus, tweede zijnde
kreeg ik een bloem zoals alle andere prijswinnaars. Maar wat
belangrijk was: ze mochten gezien zijn en men moest niet beschaamd zijn vinkenier te zijn wanneer men thuis kwam. Trouwens, ook al wens ik hier geen naam te noemen, aan bewuste
club mijn oprechte felicitaties voor de bloemen die jullie geven!
Vandaag zondag 3 augustus zit ik thuis. Mijn vink zingt er
naast mij gemiddeld aan 10-12 per minuut en gezien het einde seizoen mocht hij nog wel eens in de reke. Maar neen, ik
zit hier thuis te pennen voor ons blad en onze mooie hobby.
Waarom ik dan niet ging zetten? Wel, heb het A.Vi.Bo.-blad
zonder overdrijven een drietal maal volledig uitgepluisd. Het
land uitrijden, daarvoor heb ik geen zin want ik drink te graag
een biertje. Ik dacht zelfs bij momenten dat het weer oorlog
was! Bonnen hier en daar, inleg bij de vooruit, koeken, handdoeken, washandjes. Ja man, het gaat slecht en we moeten
hamsteren en onze huisraad aanscherpen als we de aankondigingen zien... Bij de weinigen die wel bloemen voorzien:
aftrek bloem 0,75 euro. Bij God, wat zal dat een kanjer zijn.
Nu, alle gekheid op een stokje, op 21 juli speelde ik nog een
geranium, ’k heb die in de diepvries gezet, ter bewaring... voor
volgend jaar.
Jaren heeft onze club aan de prijswinnaars een boeket snijbloemen gegeven. Nu kosten deze in de groothandel 3 euro.
Dus niet meer te doen, want de inleg verhogen om een mooie
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bloem te geven, dat kan niet! Wel, geef dan alleen mooie bloemen in het weekend zodat ook werkende vinkeniers ervan
kunnen genieten. Als werkende vinkenier wil ik erop wijzen
dat de toekomst van onze hobby bij de nu nog werkende vinkeniers ligt. “Het zal mijn tijd wel mee gaan”, klinkt mij hoogst
egoïstisch en kortzichtig.
Anderzijds wil ik terugkomen op die hoogtes en laagtes. In
1934 had onze club 17 leden en werden er 3 wedstrijden ingericht. Er was een verbond gesloten, want gewesten moesten
nog gevormd worden. Beveren, Pittem, Koolskamp, Ardooie,
Kachtem en Emelgem stelden samen een kalender op. Met
fiets en bromfiets werd naar die wedstrijden afgezakt, want elders waren er geen. Nu werken vele clubs elkaar nog tegen en
concurreren elkaar dood. Strijden tegen elkaar geeft zelden
een winnaar, meestal alleen verliezers en gekwetsten.
Samenwerken, fusioneren en mooie bloemen voor de prijswinnaars, dat is onze toekomst. Laten we ons dan samen
eens grondig bezinnen over onze toekomst. Want eerder heb
ik het al eens geschreven: we kregen onze mooie hobby, het
vinkenieren, niet van onze ouders! We lenen ze van onze kinderen...
Marnix Desmet

Schitterend
Een man gaat met de nachttrein naar de wintersport. In de
slaapcoupé komt hij tot de ontdekking dat hij de ruimte moet
delen met een vrouw. Ze stellen zich aan elkaar voor. De
vrouw gaat boven slapen, de man onder. Ze gaan in bed liggen, maar na een kwartier roept de vrouw: “Buurman, slaapt u
al?” “Nee”, zegt de man.
“Ik heb het nogal koud”, zegt de vrouw, “wilt u misschien het
raampje dicht doen?”
“Natuurlijk”, zegt de man. Hij stapt uit bed, doet het raampje
dicht en gaat weer liggen.
Na een kwartier roept de vrouw: “Buurman, slaapt u al?”
“Nee”, zegt de man. “Het wordt nogal benauwd”, zegt de
vrouw. “Wilt u misschien het raampje weer open doen?”
“Oké”, zegt de man. Hij stapt uit bed, doet het raampje open
en gaat weer liggen.
Na een kwartier roept de vrouw: “Buurman, slaapt u al?” “Nee”,
zegt de man. “Het begint nu toch weer koud te worden”, zegt
de vrouw, maar ik heb gezien dat daar in het kastje nog een
deken ligt. Wilt u dit misschien voor mij pakken?”
“We zouden natuurlijk ook kunnen doen of we getrouwd zijn”,
zegt de man.
“O, zou u dat willen?”, vraagt de vrouw. “Ja hoor”, zegt de man.
“Nou, dat lijkt me ook wel fijn”, zegt de vrouw.
“Mooi”, zegt de man. “Kom uit uw nest, pak zelf dat deken,
kruip dan weer in uw nest, hou dan voor de rest van de reis
uw mond en laat me slapen!”
ingestuurd door F. Debraeve

Even aan u voorstellen…

Chris Viaene
en Wendy Den Baes

De wereld is klein, dit heb ik een paar dagen geleden zelf
aan den lijve ondervonden. Vrijdag 19 september ll. ben ik samen met nog 84 leden van wandelclub De Molenstappers uit
Ruiselede afgereisd naar Houffalize, voor deelname aan een
wandelweekend. Toevallig kwam ik daar in contact met het
echtpaar Chris Viaene en Wendy Den Baes uit Maria-Aalter,
die ook aan deze uitstap deelnamen.
Na een eerste kennismaking met hen, vernam ik dat een
deel van hun naaste familie zeer goede bekenden van mij
waren. Chris en Wendy zijn fervente vinkeniers die een leidinggevende functie bekleden in de vinkenmaatschappij De
Sparhoekzangers uit Maria-Aalter. Voor mij was dit het moment bij uitstek om hun deelname te vragen voor het opstellen
van een artikel ‘Even aan u voorstellen’, ter publicatie in het
A.Vi.Bo.-sportblad. Onmiddellijk waren zij bereid om hieraan
mee te werken.
Lang heb ik er niet over geslapen want twee dagen later was
ik reeds bij hen te gast en heb ik volgend artikel opgesteld.
Chris werd geboren te Wingene op 14/06/1970. Zijn ouders
hadden geen interesse voor de vinkensport, maar op jeugdige leeftijd kwam Chris, onder impuls van Aurel Dewilde, in
contact met het vinkenieren. Aurel werd zijn vaste leermeester
en maakte hem wegwijs in het reilen en zeilen van de vinkensport.
Kort daarna liet hij zich aansluiten (1987) als actief spelend
lid bij de vinkenmaatschappij Komen Is Gaan uit Wingene. Na

een paar omzwervingen, gevolg van verhuizingen, kwam hij
als spelend lid en daarna als bestuurslid terecht bij de inmiddels opgedoekte vinkenmaatschappij Die Wint Die Lacht uit
Schuiferskapelle. In 1998 kochten zij een woning in MariaAalter, en vanaf dan liet hij zich aansluiten bij de plaatselijke
vinkenmaatschappij De Sparhoekzangers. Vanaf 2009 tot op
heden is hij er schatbewaarder en gewestafgevaardigde.
Zijn echtgenote Wendy Den Baes werd geboren te Tielt op
13/02/1976. Haar vader Willy, maar vooral haar grootvader
Henri-André De Baecker, waren verwoede vogelliefhebbers/
vinkeniers. Zij werd letterlijk met de paplepel de vogelliefhebbermicrobe ingegoten. Na haar huwelijk vergezelde zij meermaals haar man Chris naar diverse vogelliefhebberevenementen zoals zettingen en vogeltentoonstellingen. Eenmaal
wat ontlast van de grootste kinderzorg werd zij eerst spelend
lid en daarna bestuurslid bij de vinkenmaatschappij Die Wint
Die Lacht uit Schuiferskapelle, en na hun verhuis werd zij in
2010 voorzitster van de vinkenmaatschappij De Sparhoekzangers uit Maria-Aalter. Zelf neemt Wendy actief deel aan de
vinkenzetting, meestal zet zij een vink van haar echtgenoot,
die het wat moeilijk heeft om correct te tekenen door gehoorproblemen.
Hun gezin telt drie zonen, waarvan de oudste, Jason, 17 jaar,
tevens reeds twee jaar bestuurslid is in bovenvermelde maatschappij, en belast met een administratieve taak (computerwerk, enz.). Hun jongste zoon, Justin, 10 jaar, neemt ook actief deel aan de zettingen in eigen lokaal, en tekent er steeds
de laatste vogel.
Wendy lijkt mij een pittig vrouwtje, die, naar ik vermoed, als
vrouw aardig haar mannetje kan staan. Met drie jonge leeuwen van zonen en als voorzitter van een in hoofdzaak uit mannen bestaande vinkenmaatschappij, is dit misschien wel eens
nodig. Chris, Wendy en hun kinderen vormen letterlijk een vinkeniergezin in hart en ziel.
Chris is een eerder rustig en bezadigd man die de echte liefhebberij steeds hoog in het vaandel draagt. Vogels van topkwaliteit zijn hem helaas nog niet te beurt gevallen, zijn beste
vogel ooit, een vogel van rond de vijfhonderd, werd hem in
1990 geschonken door Robert Cloet. Eerder bezat hij (en bezit hij nog steeds) vogels behorende tot of juist onder de middenmoot, en daar is hij reeds dik tevreden mee.
Naast zijn taken in het bestuur en het zetten zelf, gaat zijn
grootste aandacht naar de vinkenkweek met in het bijzonder
de zangopleiding van zijn kwekelingen. Reeds enkele jaren
kweekt hij vinken in boxen. Hij kweekt steeds met wisselkweek. Ups en downs zijn ook hem te beurt gevallen, maar bijna ieder jaar weet hij enkele jongen op stok te krijgen (dit jaar
zeven jongen, waarvan drie mannen en vier poppen). Wonderbaarlijke uitvindingen, specialiteiten of buitengewone middelen, zijn niet aan hem besteed maar hij verzorgt zijn vinken
zoals het hoort. Hij voedert met de gewone vinkenmengeling
van Versele-Laga, deze aangevuld met C19. Zijn opfokvoer
bestaat voor 50% uit zelfgemaakt eivoer en 50% uit opfokvoer
uit de handel (Suskewiet). Eenmaal de jongen geboren, wordt
deze voeding aangevuld met een dosis levende buffalowormen, diepvriespinkies en een kleine hoeveelheid wasmotten.
Chris vindt het opleren van de zang aan jonge kwekelingen
even belangrijk, zoniet nog belangrijker dan het kweken zelf.
Zijn jongen horen van in het nest de door hem gewenste zang
via een cd. Eenmaal zelfstandig, vliegen zijn jongen allen
samen in een ruime volière, dit bevordert volgens hem hun
ontwikkeling. In deze volière horen zij verder het gezang van
een leermeester met dezelfde zang als deze op zijn cd. In het
voorjaar worden zijn kwekelingen opgekooid in speelkooien
voorzien van zijglazen. Zij worden de eerste weken van hun
opleiding binnenshuis gehouden, en horen terug de zang
van hun vroegere leermeester. Het eerste jaar, wanneer zij
eenmaal goed op zang zijn, worden zij op het einde van het
speelseizoen meestal eenmaal gezet, maar dan bij de kleine
vogels. Vanaf hun tweede jaar worden zij meerdere malen in
de reke gebracht.
De Sparhoekzangers liggen hen nauw aan het hart. Ver hoeven zij zich niet te verplaatsen want hun vinkenmaatschappij
is gevestigd in lokaal ’t Hoekske, dat zich vlak naast hun woning bevindt. Op heden telt hun maatschappij 47 leden en er
werden in 2014 31 zettingen georganiseerd, met als bekendste hun vermaarde dinsdagavondzettingen, waar steeds vele
liefhebbers op afkomen. Beslist geen onaardig getal voor een
maatschappij die gevestigd is in een kleine gemeente zoals
Maria-Aalter.
Ook hun maatschappij heeft te lijden onder de vergrijzing en
het gebrek aan opvolging, desondanks blijven zij dapper verder werken ten bate van hun leden en hun hobby.
Na deze aangename babbel heb ik afscheid genomen van
deze openhartige en eenvoudige mensen. Een ‘ten huize
van…’ hoeft niet altijd bij de topspelers plaats te vinden om
interessant te zijn. “Eenvoud siert de mens”, daar zijn Chris en
Wendy een voorbeeld van!
Chris, Wendy en kinderen, mijn oprechte dank en waardering
voor de goede ontvangst. Moge het u verder goed gaan in uw
privéleven en in uw geliefde hobby!
Walter Vandevoorde

Jefke
De leraar vraagt aan de kinderen in de klas: “Wat wil je later
worden als je groot bent?”.
Jefke: “Ik wil een miljardair zijn, naar de duurste clubs gaan,
ik neem daar het beste wijf, geef haar een Ferrari ter waarde
van ruim een miljoen euro, een appartement in Copacabana,
een herenhuis in Parijs, een jet om te reizen door Europa,
‘k geef haar een Visa Card en bedrijf drie keer per dag de
liefde met haar”.
De leraar, geschokt, niet wetende wat te doen met het slechte
gedrag van het kind, besluit geen belang te hechten aan wat
hij zei en gaat dan verder met de les: “En jij, Nancy?”.
“Ik wil Jefkes wijf zijn!”
ingestuurd door Willy Verthé

Eigenzinnige en stoute
spreuken!
Er zijn veel spreuken die algemeen gekend zijn. Maar geregeld hoor of lees ik ook wel eens minder gekende maar niettemin leuke om horen en lezen.
’k Heb altijd al een zwak gehad voor spreuken en gezegden.
En blijkbaar zwans ik er geregeld eentje uit tijdens mijn gesprekken. Meerdere malen zei iemand me al: “We zouden al
uwen zever moeten opschrijven”. Neem dit als compliment
want humor is een medicijn voor allen en maak een grapje,
doe een dansje, zing of fluit, eens de treurnis in je knoken, dan
krijg je ze nooit meer uit.
Echte spreuken zijn doorgaans doorspekt met levenswijsheid en de mooiste die ik ooit hoorde, eenmaal en dan ook
nooit meer, was: Een jonge boom die niet geleid wordt, groeit
scheef! Wat wil zeggen dat kinderen soms een harde hand
nodig hebben om goed en kwaad te onderscheiden later in
het leven.
Een wijze spreuk, die ik meestal als wijze spreuk van Desmet
verkoop is: Dwarsliggers houden de sporen recht! Wat zowat
betekent dat wanneer je mensen die menen het voor het zeggen te hebben niet meer mag tegenspreken... het boeltje verkeerd aan het lopen is.
Hieronder enkele leuke en ludieke spreuken of gezegden. Als
ik al een glimlach op jullie lippen krijg, is het doel van deze
spreuken al meer dan geslaagd.
- Thuis is waar je alles mag zeggen, maar waar niemand luistert.
- Liefde is als een flitspaal, ze komt onverwacht en kost je
veel geld.
- Liefde is een vink die zingt in je hart.
- Een man die zijn vrouw graag ziet, is iemand die de deur
voor haar opendoet als ze de vuilniszakken buitenzet.
- Alles wat omhoog gaat, gaat ook omlaag, behalve mijn gewicht.
- De ideale echtgenoot is hij die begrijpt wat ze niet zegt.
- De maatschappelijke ladder is voor de meeste gewone mensen maar een huishoudladdertje.
- Waarom kunnen we nooit de voorschriften van een dokter
lezen en de rekening wel?
- Een appel per dag houdt de dokter weg. Vooral als je goed
kan mikken.
- Sommige mensen geloven alles. Als je het maar fluistert.
- Wil je een tijdje alleen gelaten worden? Doe dan de afwas.
- Liefde is blind, maar eens getrouwd gaan je ogen open.
- Beter een gat in je schoen, dan een schoen in je gat.
- Verjaardagen zijn gezond, hoe meer je er hebt, hoe langer
je leeft.
- Echtgenoot is verleden tijd van echt genieten.
- Mijn tweede vriendin is zo snel weggelopen dat ze de eerste
nog heeft ingehaald.
- Een geduldig man is hij die wacht tot zijn vrouw is uitgepraat.
- Als je het nuchter bekijkt, lost alcohol niets op.
- Een gentleman is iemand die zijn vrouw laat zitten...
- Het gras bij de buren is altijd groener, maar ook zij moeten
het afrijden.
- De beste manier om een vrouw aan te trekken, is een parfum
die ruikt naar een bankkaart.
- Als de kat van huis is, is er nog de poes van de buurvrouw.
- Als liefde blind is, waarom is lingerie dan zo populair?
- Hoe meer ik sommige vinkeniers leer kennen, hoe meer ik
van mijn vinken houd.
- Het is 15 cm lang en de vrouwen zijn er gek op? Een briefje
van 500 euro.
- Het leven zou plezanter zijn als je op je 80ste geboren werd
en langzaam 18 werd.
- Je kunt nog jaren met een vrouw leven als je doof bent.
- Wie niet rookt, drinkt of met de auto rijdt, is eigenlijk een
belastingontduiker.
- Computers: de meeste fouten zitten tussen het toetsenbord
en de stoel.
- Hoe bloter de borst, hoe leger de geest.
- Voor een ontevreden mens bestaan er geen makkelijke stoelen.
- Praten zonder denken is als schieten zonder mikken.
- Niets is zo eerlijk verdeeld als verstand, iedereen denkt er
genoeg van te hebben.
- Vrouwen letten op detail, mannen op de taille.
- Wanneer iemand bij een eerste afspraakje de kleur van haar
ogen kent, wil dit zeggen dat ze allicht kleine borsten heeft.
- Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil.
- Dat er intelligente buitenaardse wezens bestaan, wordt feilloos bewezen door het feit dat ze nog geen contact met ons
gezocht hebben.
- Klagen over wie klaagt, is klagen voor gevorderden.
- Wat je vijand niet mag vernemen, vertel je ook niet aan je
vrienden.
- Je kan beter een blauwtje lopen dan een groentje blijven.
- De emancipatie van de vrouw houdt op wanneer haar auto
het begeeft!
En als uitsmijter: Het is stil waar het nooit waait, maar je kan
wel in een trekgat wonen.
Marnix Desmet

Spelenderwijs woordjes
leren
De juf vraagt in de klas of de leerlingen een zin kunnen maken
met het woordje “wirwar”.
Leentje krijgt eerst het woord en zegt: “Gisteren heb ik mijn
mama wol helpen sorteren; het was een echte wirwar”.
“Zeer goed”, zegt de juf, waarop zij Frankske het woord geeft.
“Als mijn papa ’s morgens opstaat, is zijn haar een echte wirwar”. “Ook een zeer goed zin”, stelt de juf.
De derde leerling die het woord neemt, is Ahmed. Zijn zin is:
“Mijn broer ging forich week een bank overfalle, maar zijn gewirwar kaput”...
ingestuurd door Willy Verthé

6 «HET A.Vi.Bo.-BLAD» WOENSDAG 15 OKTOBER 2014

Welk kieken heeft deze
cursus ooit weggegooid?
Voor de dames: goed lezen, ik denk dat jullie allemaal een
tweede zit aan jullie been zouden hebben!
Natuurlijk werd dit doorgestuurd door nen vent... wat dacht je?

Uittreksel uit een katholiek schoolboek
voor de afdeling ‘Huishoudkunde’
voor meisjes, uitgegeven in 1960
Maak dat het eten klaar is
Maak de zaken op voorhand klaar, de avond voordien als het
moet, zodat een heerlijke maaltijd hem opwacht als hij terugkeert van zijn werk. Het is een vorm van duidelijk maken dat
je aan hem hebt gedacht en je bezorgd bent over zijn noden.
De meeste mannen hebben honger als ze thuiskomen en het
vooruitzicht op een stevige maaltijd (vooral als het hun lievelingskostje is) maakt deel uit van de noodzakelijke warme verwelkoming.
Wees op tijd klaar
Neem voor jezelf een kwartier rust voor hij thuiskomt om te
ontspannen. Werk je opmaak een beetje bij, doe een band
in je haren en wees fris en bevallig. Hij heeft een zware dag
achter de rug, samen met mensen die hem overladen met
werk en zorgen.
Wees dus opgewekt en een beetje interessanter dan laatstgenoemden. Zijn zware dagtaak moet opgevrolijkt worden en
daar ligt ergens jouw taak dat het zo wordt.
Breng orde op zaken
Maak nog een laatste ronde door de voornaamste kamers van
het huis juist voor je man thuiskomt. Verzamel de schoolboeken, speelgoed, papieren, enz. en neem nog vlug het stof af
op de tafels.
Gedurende de koudste maanden van het jaar
Je moet een gezellig vuurtje aanmaken waarnaast hij zich kan
koesteren en ontspannen. Je man zal het gevoel krijgen van
in een ordelijke en rustige haven te zijn aangekomen en dat
maakt jou ook gelukkig.
Voor zijn comfort zorgen, bezorgt jou een enorme persoonlijke
voldoening.
Breng het geluid op een minimaal niveau
Bij zijn aankomst zet je best al het geluid af van wasmachine
of stofzuiger. Probeer de kinderen kalm te krijgen. Wees blij
hem te zien. Verwelkom hem met een warme glimlach en toon
de oprechtheid van je wil om hem te bevallen.
Luister naar hem
Het zou kunnen dat je een dozijn belangrijke zaakjes aan hem
wilt vertellen, maar daarvoor is zijn thuiskomst niet het geschikte moment. Laat hem eerst spreken, herinner je dat zijn
onderwerpen belangrijker zijn dan de jouwe. Maak ongeveer
dat het zijn avond wordt.
Maak nooit je beklag als hij laat thuiskomt
Klaag nooit als hij laat thuiskomt voor de maaltijd of zelfs als
hij de hele nacht wegblijft. Bekijk het als kleinschalig in vergelijking met wat hij heeft moeten doorstaan gedurende de
dag. Installeer hem comfortabel. Vraag hem zich te ontspannen in de zetel of te gaan rusten in bed. Maak een warme
drank of een frisdrank klaar. Schud de kussens op en stel voor
zijn schoenen uit te trekken. Spreek hem aan met een zachte,
vredelievende en plezante stem. Stel hem geen vragen wat
hij heeft gedaan en twijfel nooit aan zijn oordeel of zijn rechtschapenheid. Denk er aan dat hij de meester is in huis en uit
deze functie zal hij steeds zijn wil uitoefenen met eerlijkheid
en waarheid.
Wanneer hij klaar is met eten, ruim de tafel af en doe vlug
de afwas
Als je man vraagt om te helpen, wijs zijn voorstel af want hij
zou zich kunnen verplicht voelen om het steeds weer te doen
en na een zware dagtaak heeft hij geen nood aan extra werk.
Zet hem aan om zich aan zijn favoriete bezigheden te wijden.
Toon je interesse hiervoor zonder hem het gevoel te geven
dat je op gelijke voet komt op zijn gebied. Als je zelf kleine
bezigheden hebt, doe ze zonder praten en storen, want zijn interessepunten zijn meestal belangrijker dan die van de vrouw.
Uiteindelijk de avond
Breng het huis in orde zodat het klaar is voor de volgende
morgen. Denk er aan eventueel een ontbijt op voorhand klaar
te maken. Het ontbijt van je man is uiterst belangrijk als hij op
een positieve manier zijn zware dagtaak moet aanvatten.
Eenmaal jullie in de slaapkamer zijn aangekomen, maak je je
klaar om zo vlug mogelijk in bed te komen.
Niettegenstaande de vrouwelijke hygiëne
Wat een grote rol speelt, het mag niet de bedoeling zijn dat je
man de rij moet doen om in de badkamer te komen, zoals hij
moet doen om zijn trein te halen. Zorg er echter wel voor dat
je het beste voorkomen hebt als je gaat slapen. Tracht een
voorkomen te hebben dat innemend is, zonder uitdagend te
zijn. Als je een nachtcrème moet aanbrengen of krulspelden,
wacht tot hij slaapt, want het zou hem kunnen ergeren bij het
zien van een dergelijk schouwspel net voor hij slaapt.
Wat de intieme relaties betreft met je man
Het is heel belangrijk je te herinneren wat jullie elkaar beloofden bij het huwelijk en voornamelijk de belofte van gehoorzaamheid. Als hij van oordeel is onmiddellijk te willen slapen,
dan zal het zo zijn. Te allen tijde word je geleid door de wil van
je man en je oefent op geen enkel moment druk op hem uit om
hem tot een intieme relatie te stimuleren.

Als je man voorstelt te paren
Aanvaard met nederigheid maar houd steeds in het achterhoofd dat het plezier aan de man is besteed en veel belangrijker is dan dat van een vrouw. Als hij zijn orgasme bereikt, is
een beetje gekreun van jouw kant niet misplaatst, integendeel,
het zal hem overtuigen dat jij er ook plezier aan hebt beleefd.
Als je man minder normale handelingen voorstelt
Gedraag je gehoorzamend en lijdzaam, maar geef je eventueel ongenoegen aan door een stilzwijgen. Het is waarschijnlijk dat je man onmiddellijk zal inslapen. Breng je kledij weer
in orde, breng je schoonheidsproducten aan, doe alsook je
haarverzorging.
Nu mag je de wekker zetten
Dit om zeker even voor je man op te zijn in de morgen. Zo kan
je hem een kop thee maken tegen dat hij wakker wordt.
’t Was toch een schone tijd hé!!??
ingestuurd door Willy Verthé

Banderas,
toch een geval apart!
In 2009 besluit ik, na een afwezigheid van ongeveer 27 jaar,
mij weer te wagen aan het vinkenieren. Daar ik bij geen enkele
maatschappij lid ben en dus geen bondslidkaarten kan voorleggen, ga ik mee met de vogels van vader Norbert. Ik ben
onmiddellijk weer verknocht aan deze sympathieke sport…
In 2010 laat ik mij dan ook lid maken en pa geeft mij een viertal vinken, waaronder ‘ne rare kwiet’ waar iets in zit, maar die
nooit een uur wedstrijd volmaakt. Ofwel mist hij het startsein,
ofwel neemt hij een paar keer pauze, ofwel houdt hij het na
45 minuten voor bekeken… Steeds moet hij pinken tijdens de
wedstrijd. Zo’n bandietenstreken vragen dan ook om een toepasselijke naam: Banderas!
Zoals het een goede zoon betaamt, sla ik de wijze raad van
vaderlief, “hij zal alleen maar spelen in de namiddag”, in de
wind en breng Banderas in de voormiddag in de reke. Wanneer hij na zeven zettingen als hoogste getal 35 liedjes kan
voorleggen, moet ik met hangende pootjes toegeven dat ik het
verkeerd voorheb en ga ik dan ook vol voor de namiddagzettingen. Onmiddellijk komen er hoopgevende resultaten, maar
het pinken blijft een probleem. Tot oude, wijze Eric Cozijns mij
zegt om eens heel vroeg (25 minuten voor het startsein) met
Banderas aan de hand in de reke te wandelen, op zoek naar
een vogel die pinkt, en hem op die manier te verplichten vóór
in plaats van tijdens de wedstrijd te pinken.
Op 24 juni (de verjaardag van pa trouwens) doet Banderas het
dan toch. Op een avondzetting bij De Molenzangers in Lozer
maakt hij het uur vol en laat hij 600 liedjes op de lat noteren,
goed voor de eerste plaats.
Op zich is dit natuurlijk niet zo speciaal, ware het niet dat hij
op het moment van de feiten reeds de gezegende leeftijd van
10 jaar heeft!!
De tactiek (thanks Eric): 25 minuten voor tijd in de reke, 12
minuten voor tijd op zijn nummer, blijkt te werken. Banderas
wordt in 2010 in totaal 14 keer in de namiddag gespeeld, met
als resultaat eenmaal 466 en voor de rest zes keer boven de
500 en zeven keer boven de 600 zangen (top 675), goed voor
vier tweede plaatsen, zes eerste plaatsen en de rest top 5.
Nu is er ook (voor mij dan toch) een minpunt aan namiddagzettingen. Zo is het aanbod veel minder en moet je noodgedwongen iets verder gaan rijden. Dan kom je ook terecht in
lokalen en maatschappijen waar je niemand kent en heb je
een beetje een onbehaaglijk gevoel als je daar met de hoofdprijs gaat lopen.
Intussen zijn we begin augustus 2010 en is er geen aanbod
meer van namiddagzettingen, en dit terwijl Banderas nog
goed in vorm is hoewel hij reeds 12 pennen heeft laten vallen.
Ondanks het feit dat velen mij dit afraden en vader mij knettergek verklaart, besluit ik om Banderas nog eens in de voormiddag te zetten. Op 7 augustus trek ik resoluut naar (weer) De
Molenzangers in Lozer, waar hij vriend en vijand verrast door
718 liedjes te laten optekenen en alsnog een voormiddagzetting tot een goed einde brengt, en hoe… eerste plaats!
Doorwinterde liefhebbers zetten mij echter voor een voldongen feit! Met een speelvogel die zo veel pennen kwijt is, toch
nog spelen, doe je niet ongestraft en de resultaten het volgende jaar zullen serieus tegenvallen. Zodoende ga ik met
een dubbel gevoel de winter in.
Seizoen 2011 wordt op gang gevlagd en ik besluit om Banderas in de voormiddag te spelen. Op 30 april laat hij 245 liedjes
optekenen, niet echt hoopgevend. Daarna loopt het echter als
een trein en met vier keer meer dan 500, zes keer boven de
600 en twee keer 700+ zorgt hij ervoor dat ik bij De Moerasvink te Kruishoutem als koning het seizoen kan afsluiten. Van
tegenvallende resultaten is dus helemaal geen sprake!
Wanneer vaders beste vink de winter 2011-2012 niet doorkomt, besluit ik om Banderas terug te geven, wat pa eerst weigert maar na lang aandringen toch aanvaardt. Doch Banderas
krijgt nog door mij eten en drinken en blijft op zijn vertrouwde
plaats staan in mijn tuin, teneinde niet te veel te veranderen.
In zijn topjaar 2012 speelt deze krasse knar twee keer meer
dan 500, zeven keer meer dan 600 en zes keer boven de 700
slagen. In 2013 behaalde hij vijf keer boven de 500, tien keer
boven de 600 en één keer boven de 700. Telkens sloot hij het
seizoen af met één of andere titel of ereplaats.
Intussen heeft vader Norbert de vinkensport vaarwel gezegd
en zo komt Banderas voor seizoen 2014 weer op mijn naam
te staan. Maar zoals zovele speelvogels dit seizoen kent hij
een moeilijke start en pas in juni komen de mooie uitslagen.
Terwijl de gedachte dat de tijd langzaam maar zeker vat krijgt
op Banderas mij meer en meer bezighoudt, zingt hij toch een
mooi rijtje bij elkaar, want vijf keer 500+ en negen keer 600+
zorgen er mede voor dat dit jaar de titel van kampioen wordt
veroverd.
Eén der laatste wapenfeiten tot nu toe is op zaterdag 19 juli
om 6 uur in De Biest in Waregem, waar hij met 643 liedjes de

eerste plaats behaalt, op dat moment 14 jaar oud (jawel!!) en
reeds 14 pennen laten vallen. Als je dan bedenkt dat hij veelal
dubbel zo oud is als zijn opponenten (soms 3x of 4x zo oud),
dan kan dit toch wel tellen.
Voorts wil ik nog kwijt dat Banderas voorbereiden op de wedstrijd echt een makkie is. Als rasechte zangvogel zingt hij van
bij het ochtendgloren tot aan de avondschemering (minimum
400 liedjes per uur). Dus wordt hij tweemaal per week ‘zwaar’
besteld, daar ik van mening ben dat een vogel die zoveel zangen maakt per dag wel iets extra kan verdragen. Hij staat ook
altijd buiten in zijn schuilhok daar eerdere pogingen om hem
binnen te trekken, in het duister of alleen te plaatsen,… allemaal op een sisser uitdraaiden! Ik neem hem dus uit zijn
schuilhok en trek naar de zetting, niets meer, niets minder…
Banderas heeft slechts één zang (en zeker niet zo kort) en
kan maximaal 13 à 14 liedjes per minuut aan. Maar hij heeft
een enorm vermogen om te kampen en wordt zodoende weinig of nooit verslagen door de vogel links of rechts van hem.
Even ter info: met dit artikel wil ik helemaal niets bewijzen of
hoog van de toren blazen, maar gewoon even aantonen dat
niet elke vogel rijp is om goed te presteren op zijn derde of
vierde levensjaar. Sommigen hebben er wat meer tijd voor
nodig of een onwetende liefhebber zoals ik die – tegen vele
ongeschreven vinkenierwetten in – zijn zin doet en zo toch tot
goede resultaten komt. Ik wil ook niemand die ooit bepaalde
zaken beweerde (je speelt hem kapot op die manier, met zo’n
eten gaat zijn lever eraan,…) tegen de borst stoten, maar misschien moeten de ‘vinkenierwijsheden’ iets ruimer worden gezien daar iedere vogel toch een geval apart is. En in mijn ogen
is Banderas een steengoede vink, maar ik weet heus wel dat
Rex en Pootje (u allen welbekend) van een ander kaliber zijn.
Laat dit dus vooral duidelijk zijn!
Het speelseizoen zit er ondertussen alweer op en tot nu toe
heeft Banderas de ruiperiode goed doorstaan, maar of hij de
winter doorkomt valt nog af te wachten. Ik hoop althans van
wel, want al ben ik nu toch al een vijftal jaar bezig, ik heb geen
waardige opvolger voor mijn oude rakker klaarzitten, zelfs niet
één die in zijn buurt komt. Misschien doet hij er nog wel een
jaartje bij en laat hij mij nog tal van zettingen genieten van zijn
kunnen!
Aan de liefhebbers die nog niet het geluk hadden om een vink
te bezitten die meedingt naar de eerste prijzen, wil ik zeggen
om de moed niet te laten zakken, want eens of morgen, misschien van een vink waarvan je het niet verwacht, heb je hem
te pakken!
En om met een goede kamper die er altijd zin in heeft naar de
reke te trekken en mooie resultaten te behalen, hoef je helemaal geen superliefhebber te zijn of alle kneepjes van onze
mooie vinkensport te beheersen.
Daar ben ik wel het levende bewijs van!
Koen De Cuyper

Pierkes aparte kijk op
het leven
1. Pierke, Valere en hun twee kaartersmaten plannen al weken een weekendje samen jagen en vissen. Maar hun echtgenotes betrouwen het niet en ze hebben alle moeite hen te
overtuigen. Uiteindelijk lukken ze erin, alleen Julma laat haar
Pierke niet gaan, want ze kent hem.
Een beetje teleurgesteld vertrekken de anderen de volgende
zaterdag heel vroeg op uitstap. Wanneer ze bij een plaatsje
aan de rand van het bos, vlakbij de rivier zijn aangekomen,
zien ze tot hun verbazing dat het tentje van Pierke daar al
staat. De anderen zijn blij verrast Pierke toch te zien, maar
ook nieuwsgierig naar hetgeen Pierke heeft moeten doen om
toch mee te mogen. De vragen zijn dan ook gauw gesteld:
Van wanneer zijt ge hier en hoe kan het dat Julma Pierke nu
toch liet gaan?
Wel, zegt Pierke: ‘k Ben hier al van gisteravond! ‘k Zat in de
zetel wat lelijkaards te vangen omdat ik niet mee mocht, toen
Julma in sexy lingerie over mijne kop begon te strelen. Ze lokte mij mee naar de slaapkamer die vol stond met geurkaarsjes. Ze gaf mij handboeien, legde zich op bed en zei: Bind mij
vast en ge mag doen wat je wil. Wel, zegt Pierke, ‘k heb haar
vastgebonden en voila, hier ben ik...
2. Pierke die iets probeerde bij te verdienen om zijn cafékosten te dekken, ging wat helpen bij een banketbakker. Maar al
snel merkte de bakker dat Pierke weinig werkte maar constant
zelf de gebakjes uit de winkel opat.
Wanneer de bakker Pierke daarover aansprak, zei Pierke:
Maar ge moet weten wat je wil hé! Ge zei dat ik twee maanden proeftijd had!
3. Pierke, nu weer met wat meer vrije tijd, loopt langs straat
met zijn hondje, kwestie wat van ’t gezaag van Julma verlost
te zijn. Roept een overdreven opgemaakte vrouw opeens:
“Weg met die hond! Ik voel zo een vlo over mijn been kruipen”.
Zegt Pierke tegen zijn hondje: Snel Bello! Die dame zit onder
de vlooien!
4. Pierke komt bij de dokter en zegt: Dokter, ik wil me laten
castreren.
Pardon?, schrikt de dokter, da meen je niet. Je bent kerngezond, waarom zou je dat doen?
Zegt Pierke: Ge zou mij daarmee een groot plezier doen. Mijn
Julma heeft al wat kilometers op haar teller en mijn kleinzoon
heeft dat gedaan en ge kunt niet geloven welk een aantrek dat
hij heeft bij ’t vrouwvolk! Als jij het niet doet, dan ga ik maar
naar een andere dokter.
De dokter doet dan maar wat Pierke vraagt.
Enkele dagen later komt de kleinzoon op bezoek en zegt:
Pepe Pierke! Heb jij je nu al laten tatoeëren?
Ach verdomme, zegt Pierke, dat jong volk met al hun moeilijke
woorden...
5. Ach, klaagt Valere tegen Pierke: ’s Nachts doe ik geen oog
meer dicht. Verdomde tandpijn dat ik heb en ‘k ben bang om
naar de tandarts te gaan. Is daar anders niets aan te doen?
Ja verdomme, zegt Pierke, ik zou het echt niet weten, want
mijn tanden en ik slapen niet meer samen.
Marnix Desmet
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Blondjes in een bus...
Twee bowlingteams, de ene bestaat uit allemaal blondjes en
de andere uit brunettes, charterden samen een dubbeldekkerbus om mee te doen aan een toernooi. Het team van de
brunettes zat in het onderste gedeelte van de bus, de blondjes
boven.
Beneden in de bus, bij de brunettes, ging het er heel plezant
aan toe. Zingen, moppen tappen; de ambiance zat er goed
in. Tot het één van de brunettes opviel dat het boven bij de
blondjes wel héél stil was...
Ze besloot poolshoogte te gaan nemen en ging naar het bovenste gedeelte van de bus. Wanneer ze boven kwam, zag ze
alle blondjes heel angstig in de stoelen zitten, allemaal met
opengesperde ogen rechtdoor starend, de leuning van de zetel voor hen zo hard vastklampend dat hun knokkels er wit
van zagen.
De brunette vroeg: “Wat is hier allemaal aan de hand? Bij ons
beneden zit de ambiance er goed in!”
Eén van de blondjes keek verschrikt op, slikte hard en fluisterde: “Ja, maar jullie hebben wel een chauffeur!”
ingestuurd door Willy Verthé

Goeike
In een klasse-restaurant genieten een man en een vrouw van
een romantisch diner bij kaarslicht. Maar ineens ziet de ober
hoe de man zachtjes van zijn stoel glijdt tot hij volledig onder
tafel zit.
De vrouw kijkt rond alsof ze niet weet waar hij gebleven is.
“Excuseer mij, mevrouw”, zegt de ober behulpzaam, “maar ik
denk dat uw echtgenoot onder de tafel zit”.
“Nee hoor!”, sist ze hem toe, “mijn echtgenoot komt net binnengewandeld!”
ingestuurd door F. Debraeve

Vergaderingen - huldigingen
MERENDREE, De Nachtegaals

Op vrijdag 17 oktober 2014 is er om 16 uur vergadering voor
alle leden in de Voetbalkantine te Merendree.
Dagorde:
1. Opening en welkomstwoord door onze voorzitter. - 2. Arseen
De Baets. - 3. Bestuur. - 4. Aanvragen bondskaarten 2015. - 5.
Aanvragen kweekringen A.Vi.Bo. 2015. - 6. Aanvragen rode
registers. - 7. Uitbetalen Kampioenschap van België 2014. - 8.
Uitbetalen van de kweek 2014. - 9. Inschrijven bestaande en
nieuwe leden en betalen lidgeld. - 10. Nieuwe leden zijn welkom. - 11. Overzicht afgelopen speelseizoen. - 12. Sponsors
voor zettingen 2015. - 13. Rondvraag.
Wij rekenen op uw aanwezigheid!

GEWEST OUDENAARDE

Op vrijdag 17 oktober 2014 is er om 19.30 uur gewestvergadering in lokaal De Welkom, bij De Vrije Bosvink Ouwegem.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Opname aanwezigheid. - Binnenbrengen
lijsten aanvraag kweekringen 2015. - Aanvragen groene en
rode registers. - Nationaal en Provinciaal Kampioenschap. Betalen aansluiting A.Vi.Bo. gewest, lokaal, leden maatschappij en bondskaarten 2015. - Uitdelen lijsten, afgeleverde registers en vogelsteekkaarten, naamlijsten inschrijving vogelhouders en lijsten afgeleverde bondskaarten. - Uitdelen stortingsformulieren A.Vi.Bo.-blad (betalen vóór 15 november 2014).
- Nabeschouwing gewestfeest te Munkzwalm (Nederzwalm).
- Allerlei en slot- en dankwoord.

GEWEST KORTRIJK

Op zaterdag 18 oktober 2014 is er om 9 uur bestuursvergadering en om 9.30 uur vergadering voor alle gewestafgevaardigden in lokaal “De Vier Linden” te Heule.
Dagorde:
- Appel. - Goedkeuren verslag vorige vergadering. Kastoestand. - Inleveren lijst aangevraagde kweekringen. Betalen aangevraagde kweekringen. - Aanvragen en betalen
van bondskaarten (0,70 euro). - Inleveren aansluitingsformulier (indien klaar) en betalen (30 euro). - Betalen van bijdrage per zetting (0,50 euro). - Uitdelen en betalen van aangevraagde registers (2 euro). - Betalen bijlokalen (0,25 euro).
- Binnenbrengen paspoorten gewestelijke keurders en afgevaardigden. - Varia.

SINT-BAAFS-VIJVE, KM De Kapellezangers

Op zaterdag 18 oktober 2014 is er om 9.30 uur algemene
vergadering in de Vlasschaard.
Dagorde:
- Inschrijven van oude en nieuwe leden, gelieve naam en ringnummers van de vogels mee te brengen. - Inschrijving gewesthulde (25 euro per persoon). - Betalen ringen 2015.
Wij hopen op ieders aanwezigheid!

GEWEST ARDOOIE

Op zondag 19 oktober 2014 is er om 9.30 uur gewestvergadering in het bijlokaal van De Sint-Jansvrienden Emelgem, De
Nieuwe Wijk, Ardooisestraat te Izegem.
Dagorde:
- Verwelkoming. - Tegenwoordigheid. - Verslag vorige gewestvergadering. - Verdelen drukwerken (aansluitingsformulieren,
lidkaarten lokaalhouders, bondslidkaarten). - Binnenbrengen
aanvraagformulieren kweekringen 2014. - Binnenbrengen
paspoorten zangkeurders en afgevaardigden. - Verslag
Algemene Raad. - Gewestzetting 2015. - Opgave verdienstelijke leden. - Bestellen rode registers. - Allerlei.
Uiteraard zijn alle afgevaardigden en geïnteresseerde leden
uitgenodigd op de gewestvergadering.

GEWEST AVELGEM

Op zondag 19 oktober 2014 is er om 9.30 uur gewestvergadering in lokaal “De Reisduif”, Vierkeerstraat te Heestert, bij De
Kon. Morgenzang.
Dagorde:
- Verslag Algemene Raad. - Uitdelen ontvangen drukwerken.
- Aanvragen registers. - Naklanken voorbije gewesthulde. Aanvragen kweekringen 2015, samenvattende lijst volgens

alfabet niet vergeten in te vullen a.u.b. - Voorstellen seizoen
2015. - Varia. - Vastleggen datum en plaats volgende gewestvergadering.
Iedereen op post graag!

GEWEST DEINZE

Op zondag 19 oktober 2014 is er om 9.30 uur stipt gewestvergadering in het lokaal van De Klokkezangers, Oude
Brugsepoort 121 te Deinze.
Dagorde:
- Opening door de gewestleider. - Aansluiten maatschappijen en lokalen. - Naklanken gewestfeest. - Verslag vergadering gewestleiders. - Binnenbrengen formulieren aanvraag
kweekringen. - Allerlei.

GEWEST TORHOUT

Op zondag 19 oktober 2014 gaat om 9.30 uur stipt een gewestvergadering door in lokaal ’t Paviljoentje, Dos Bosco te
Torhout.
Dagorde:
- Openingswoord door de voorzitter. - Bespreking Algemene
Vergadering. - Uitleg en afspraken drukwerk: rode registers,
aansluitingsformulieren,...). - Binnenbrengen paspoorten
zangkeurders en afgevaardigden. - Binnenbrengen aanvragen kweekringen. - Rondvraag en voorstellen.
Alle afgevaardigden worden verwacht op deze belangrijke gewestvergadering.

GEWEST WAREGEM A

Op zondag 19 oktober 2014 is er om 10 uur vergadering in
lokaal De Spits, Kerkstraat 73 te Outer.
Dagorde:
- Binnenbrengen aanvragen ringen 2015. - Kampioenenviering.
- Lidgeld 2015; inschrijven nieuwe en oude leden.

Op zondag 19 oktober 2014 is er om 9.30 uur gewestvergadering in het lokaal van De Molenzangers “Oude Molen”.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de gewestleider. - 2. Verdelen en vereffenen drukwerk. - 3. Laatste voorbereiding gewestfeest. 4. Kandidaturen voor gewestbestuur. - 5. Aanvragen ringen
kweek 2015 (samen binnenbrengen eind oktober). - 6. Varia
vraag en antwoord.

BELLEM, KM De Oost-Vlaamse Zangers

GEWEST WAREGEM B

OUTER, De Lebeekse Vink

Op zondag 19 oktober 2014 is er om 9.30 uur ledenvergadering in ons lokaal Het Karrewiel te Bellem.
Dagorde:
- Inschrijven oude en nieuwe leden. - Allerlei.

GEWEST BRAKEL

Op zondag 19 oktober 2014 is er om 9.30 uur gewestvergadering in lokaal “Onder de Toren”, aan de kerk, bij De
Industrievink te Schendelbeke.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Opname aanwezigheden. - Aanvragen
kweekringen 2015. - Uitdelen bondslidkaarten en bondslidkaartlijsten. - Uitdelen aansluitingsformulieren maatschappijen en lokalen. - Uitdelen betalingsformulier A.Vi.Bo.-blad.
- Uitdelen privacylijsten. - Uitdelen lijsten nieuwe vogelhouders en uitgereikte registers. - Uitdelen lijsten samenvattende
tabellen. - Allerlei.
Afgevaardigden, allen op post!

DESSELGEM, KM De Luchtzangers

Op zondag 19 oktober 2014 is er van 10 uur tot 11.30 uur
vergadering in ’t Straetje Zonder Ende, Nieuwstraat 212 te
Desselgem.
Dagorde:
- Aanvragen kweekringen 2015. Dit is de enige mogelijkheid
om ringen aan te vragen. - Inschrijven voor de maaltijd van de
gewesthulde in november.

GEWEST GENT

Graag nodigen wij u allen uit op de eerstvolgende gewestvergadering die doorgaat op zondag 19 oktober 2014 om 9 uur
(papierslag vanaf 8.30 uur), bij De Krügerzangers en dit in
lokaal “Familie”, Kasteeldreef 14 te Lovendegem.
Dagorde:
- Verwelkoming, aanwezigheid, kasverslag en verslag vorige
vergadering. - Bespreking uitgedeelde documenten + rekening
evaluatie binnengebrachte bondslidkaarten en gewestlijsten koningschap. - Binnenbrengen bestellingen ringen 2015,
samenvatting bestellingen, controleformulier van eventuele
nieuwe kwekers. - Binnenbrengen gezette vogels 2014 alsook
paspoorten. - Opgave te bestellen registers. - Verslag vergadering te Roeselare. - Bespreking opmerkingen A.Vi.Bo. i.v.m.
de inwendige orde . - Kandidaten mede-inrichting gewestzetting. - Opgave datum van maatschappijfeest. - Voorlopige uitslag gewestkoningschap. - Komende gewestfeest en opgave
keizerinnen en keizers. - Gewest en A.Vi.Bo. - Varia en volgende vergadering.

NAZARETH, KM De Nieuwe Zangers

Op zondag 19 oktober 2014 is er van 9.30 uur tot 12 uur vergadering.
Dagorde:
- Aanvragen bondslidkaarten voor 2015. - Lidbijdrage voor
2015. - Inschrijven voor het jaarlijks diner in november.
Moesten er nog liefhebbers zijn die op zoek zijn naar een
nieuw lokaal, dan kan dit nog gebeuren op deze dag. - Zijn er
nog andere punten?
Het lokaal van KM De Nieuwe Zangers blijft lokaal De Haan,
bij Marnix Snoeck.

KLEIT, De Bezemzangers

Op zondag 19 oktober 2014 is er om 10 uur algemene vergadering in lokaal Salastraete, Urselweg 47.
Dagorde:
- Kasverslag. - Het bestuur. - De sponsors. - Nieuwtjes. - Uw
inbreng.
Belangrijk: voor het bestellen van de kweekringen 2015 dient
men de bestelbon te tekenen en te betalen bij de bestelling
van minimum 10 stuks, dan per veelvoud van 5. De prijs bedraagt 0,40 euro per stuk.

MERE, De Meerse Vinkeniers

Op zondag 19 oktober 2014 is er om 10 uur ledenvergadering
in lokaal ’t Hoeksken.
Dagorde:
- Bespreking kampioenenfeest van december en kaartenverkoop. Gelieve het aantal personen te melden (leden 25 euro;
niet-leden 30 euro).

OEKENE, KM Vlug en Vrij

Op zondag 19 oktober 2014 is er om 9.30 uur algemene ledenvergadering in lokaal De Wandeling, Sint-Elooiswinkelsestraat
65.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door onze voorzitter Franky Decadt. - 2.
Verslag kampioenenfeest van 28 september ll. door Ronny. 3. Verslag van de voorbije gewestvergadering. - 4. Verkiezen
van het bestuur. - 5. Inschrijven van oude en nieuwe leden
voor 2015; iedereen is welkom. - 6. Aanvragen van bondskaarten voor 2015. Gelieve het briefje goed in te vullen a.u.b.
- 7. Voor de laatkomers: laatste kans om ringen aan te vragen
voor 2015. - 8. Inschrijven voor ons breughelmaal van november a.s.
Leden van KM Vlug en Vrij, wees allen vroeg en talrijk op post
voor deze belangrijke vergadering.

Op zondag 19 oktober 2014 is er om 9.30 uur gewestvergadering in lokaal De Toekomst, bij KM Liefde Voor Wederliefde.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Nabeschouwing gewestfeest. - Samenstelling gewestbestuur en bedeling drukwerken 2015. - Aanvragen bondslidkaarten per maatschappij. - Binnenbrengen aanvraag kweekringen 2015 (eenmalig).
- Verslag Algemene Vergadering. - Allerlei voorstellen.
Het gewestbestuur rekent op een goede opkomst, want er
moeten belangrijke beslissingen worden genomen.

WERVIK, KM De Vlaamse Zangers

Op zondag 19 oktober 2014 is er om 8 uur vergadering in
lokaal Bristol, Komenstraat 78 te Wervik.
Dagorde:
- Verslag vorige vergadering. - Kasverslag. - Verkiezing bestuur 2015. - Bestellen kweekringen. - Uitleg i.v.m. de inventarisbladen. - Inschrijving maaltijd kampioenenhulde. - Allerlei.
Beste leden, wij hopen op jullie talrijke aanwezigheid!

WINGENE, KM De Sint-Jansvink

Op zondag 19 oktober 2014 is er tussen 10 en 12 uur iemand van het bestuur aanwezig in ons lokaal Vierwegen,
Balgerhoekstraat 63 te Wingene en kunnen de leden hun
kweekringen aanvragen met het toegestuurde formulier.
Een tip: bestel ringen genoeg voor de eerste ronde, voor de
tweede en derde ronde komt er immers een administratieve
kost bij van 5 euro per bestelling.
Vinkeniers die goederen bestelden met de gespaarde punten, kunnen tevens hun bestelling afhalen op bovenvermelde
datum.

HOUTHULST, De Woudzangers

Op zaterdag 18 oktober 2014 gaat onze kampioenenviering
door in “Het Markthuis”, Markt 11 te Houthulst.
Omstreeks 20.15 uur is er de hulde der kampioenen!

JABBEKE, KM De Jonge Vinkeniers

Op zondag 19 oktober 2014 gaat om 12 uur onze kampioenenviering door.
Wie zich nog wil inschrijven voor het feest, kan dit nog doen op
het telefoonnummer 0474/81 50 10, bij de voorzitter Casimir
Schaep.

WERVIK, KM De Vlaamse Zangers

Op zaterdag 25 oktober 2014 volgt voor onze kampioenen de
bekroning van het voorbije seizoen. Wij nodigen dan ook iedereen uit om hen een gepaste hulde te brengen.
De huldiging gaat door in lokaal Bristol, Komenstraat 78 te
Wervik. Om 18 uur schuiven we aan tafel voor een feestmaal,
met op het menu: aperitief van het huis - broccoli-bloemkoolsoep - kalkoenfilet in champignonsaus met groenten en kroketten - koffie en gebak - 1 consumptie.
Dit alles kunnen we u aanbieden voor de prijs van 22 euro;
kinderen jonger dan 10 jaar betalen 12 euro.
Inschrijven kan tot 19 oktober in lokaal Bristol of bij de bestuursleden.
Beste vrienden, wij verheugen ons op jullie aanwezigheid!

Gildeleven
DEERLIJK, De Kon. Bosvink

Uitslag steunactie van zondag 28 september 2014
1e prijs: 2875 - Reservenummer 1e prijs: 3057.
1925 2705 1359 2292 2467 1330 3416 2387 1512 2015
2107 2052 2795 2192 2819 2918 2444 1741 1895 2335
1592 1246 1780 3084 3464 1450 3123 3020 2557 3012
1959 2503 1151 3430 2141 1885 3090 1974 2935 1051
1079 2636 1562 1122 1412 2951 1294 3408 2284 2891
2611 2237 3135 1091 1027 1964 1609 1484 1682 2042
1003 2222 2759 1852 1197 2121 2366 2678 1538 1638
1737
Prijzen af te halen bij Urbain Hostijn, Mezenlaan 27, 8540
Deerlijk, tel. 056/70 50 82, en dit tot en met 30 oktober 2014.
De Deerlijkse vogelvrienden danken u voor uw steun!
De secretaris, S. Vanwijnsberghe

SCHORISSE, KM De Vrolijke Vink

Verslag bestuursvergadering van 2 oktober 2014
Deze vergadering ging door in “De Zullezitter” te Schorisse.
Daar wij in augustus het nieuws kregen dat 2014 het laatste
jaar was dat wij mochten beschikken over de kantine bij Lou
en Gilbert, dienden wij uit te kijken naar een nieuw lokaal. Wij
danken Lou en Gilbert voor de vele jaren dat wij goed ontvangen werden.
Na lang zoeken werd dan toch een geschikte plaats gevonden bij “De Zullezitter”. Na bespreking en bevraging van beide
partijen zijn wij erin geslaagd om tot een onderling akkoord te
komen om ons lokaal daar te vestigen. Lokaalhouder JeanPaul zal aan alle verplichtingen van A.Vi.Bo. en aan de vragen
van onze maatschappijen voldoen. “De poort staat hier altijd
open voor iedereen”, zegt hij. “Wij hebben de belofte gedaan
om alles proper te houden en wij zullen ons best doen om er
(zie vervolg blz. 8)
iets van te maken”.
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Sudoku puzzel nr. 2 – 15-10-2014
In iedere rij, kolom en vakje dienen de cijfers van 1 tot 9 ingevuld te worden.
Er is steeds slechts één oplossing mogelijk.

Gildeleven

(vervolg van blz. 7)

De Zullezitter, Langestraat 2, is gelegen schuin over ons vroeger lokaal Kromhof van Lou en Gilbert. Om te spelen zitten wij
dus nog steeds in hetzelfde straatje, nl. Heirweg.
Ons speelterrein blijft behouden, wij kunnen op dezelfde
plaats blijven spelen. De voorlopige speelkalender werd nagezien en er is een schikking mogelijk om de voorziene 2 dinsdagzettingen te Schorisse en de enige zetting op maandag te
organiseren bij “De Zullezitter”.
Bij onze volgende bestuursvergadering zal het oude bestuur
ontslag indienen en zal er een nieuw bestuur verkozen worden.
De viering van koningen en kampioenen werd tevens besproken. Iedereen is er van harte welkom!
Het bestuur

!

Rouw / Herstel / Feest

De in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
de betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaanden, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
derden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtstreeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.

†

Oplossing
Sudoku No. 1 8-10-2014

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- ASPER, KM De Moedige Zangers, Madeleine Simoens,
moeder van ondervoorzitter Patrick De Vuyst.
- ICHTEGEM, KM De Reigerzangers, lid Roger Rosseel.
- KROMBEKE, KM De Jagersvink, Gerard Inion, vader van
bestuurslid en trouw spelend lid Paul Inion.
- KNESSELARE, De Dappere Zangers, Julienne Landuyt,
moeder en schoonmoeder van bestuursleden Maddy Snoeck
en Patrick De Vloo.
- LIEDEKERKE, KM De Verenigde Vinkeniers, trouw spelend
lid Frans Matthijs.
- NIEUWENHOVE, De Manezangers, Roger Vlieghe, vader
van trouw lid An Vlieghe en schoonvader van trouw lid Wim

Zoekertjes en Advertenties

Deveugele.
- RUMBEKE-BEITEM, KM De Goudvink, Angèle Vanhouwaert,
moeder van lid Tania Wallays.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- BRAKEL, De Bronvink, spelend lid Robert Jouret.
- GELUVELD, KM De Blauwbekken, Agnes Sergier, echtgenote van trouw spelend lid Luc Vandenbusche.
- ICHTEGEM, KM De Boomgaardvink, trouw spelend lid
Florence Geuense.
- KNESSELARE, De Dappere Zangers, Marleen Verkimpe,
echtgenote van onze gewestafgevaardigde Achiel Huyvaert;
trouw spelend lid Jean De Neve.
- MAARKE-KERKEM, KM De Boomgaardvink, trouw medewerkend bestuurslid Willy Vandermeirsch, echtgenoot van
spelend lid Maria Bauters.
- WINGENE, KM De Sint-Jansvink, trouw lid en sponsor
Patrick Popelier.
- WOUMEN, KM De Blanckaertvink, trouw spelend lid Maurits
Vermeersch.
- ZINGEM, KM De Scheldevink, spelend lid Marnix Piens.
- LAUWE, KM De Eendracht, trouw spelend lid Roland Debo.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- ICHTEGEM, KM De Reigerzangers, Olivia en Lieselot, kleindochters van trouwe leden Wilfried Lingy en Marie-Jeanne
Vandendriesche.
ZIJ VIERDEN HUN 50e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- HOUTHULST, De Vrijbosvink, leden Jean Pysson en
Elisabeth Lefevere.

BEDANKING
- KACHTEM, de kinderen en familie van Marnix Desmet wensen via deze weg iedereen te bedanken voor hun steun en
blijken van innige deelneming. Het doet deugd te zien hoe geliefd hij was.

ZONDAG 26 OKTOBER 2014
KOOIEN- EN SCHUILHOKJESTENTOONSTELLING
+ RUILBEURS
- SINT-JORIS, De Snauwhoekzangers Beernem. Kooien- en
schuilhokjestentoonstelling + ruilbeurs op zondag 26 oktober 2014, van 9 u. tot 12 u., in lokaal Sinjo, Lattenklieverstraat 28.

20.05

20.05

Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond
A.Vi.Bo. vzw presenteert
vierde en finaliserende kweekcongres
zaterdag 15 november ’14
polyvalente zaal Kubox (renbaan), Kattestraat 188, Kuurne
Programma:
‘s morgens: nationale zangvoordracht Vlaamse vinkenzang
‘s middags: feestzitting - eindrapport kweekproject
Iedereen welkom
Maatschappijen en gewesten, houd deze datum vrij!!

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Speciale vergadering
Officiële Zangkeurraad
Een speciale vergadering voor de officiële zangkeurders
A.Vi.Bo. vzw zal doorgaan in de “Parochiezaal”, Zwevegemstraat 3 te Otegem (tegenover de kerk) op zondag 26
oktober 2014 om 9 uur.
Opgelet: dit is voor het eerst op een nieuwe locatie!
Dagorde:
1. Opening van de vergadering door de voorzitter.
2. Werking Officiële Zangkeurraad.
3. Bespreking en evaluatie afgelopen speelseizoen.
4. Overzicht keuringen 2014.
5. Bespreking zangreglement.
6. Evaluatie probleemzangen.
7. Binnenbrengen paspoorten.
8. Diverse.
9. Vrije besprekingen.
10. Middagmaal (voor de ingeschrevenen).
P.S.: Verwittigen aan het secretariaat vóór 22 oktober
a.u.b.
Gelieve uw opnametoestel mee te brengen a.u.b.
Ns de Officiële Zangkeurraad,
De ondervoorzitters,
Thierry Vandeputte,
Kristof Vuylsteke,
Danny Gyselinck

De voorzitter,
Marc Vantieghem

VERSLAG VERGADERING
RAAD VAN BESTUUR
dd. 11.10.2014
Aanwezig:
- Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
- Dhr. Luc De Schrijver, ondervoorzitter
- Dhr. Rik Tanghe, ondervoorzitter
- Dhr. Marc Vantieghem, bestuurder
- Dhr. Jan Hollevoet, bestuurder
- Dhr. Noël Devolder, bestuurder
- Dhr. Marnix Moerman, bestuurder

A. WOORD VAN DE VOORZITTER
Waar we in september voluit gingen voor overleg met
gewestleiders en vriendenkringers, kondigt oktober zich
iets rustiger aan. Echter, ook met de collega’s vrienden
van de Officiële Zangkeurraad dringt overleg zich op.
Inmiddels nadert ons congres. Ik ploeter rustig door aan
ons eindrapport en wordt door de traagheid zelf bijwijlen
behoorlijk lastig. Doch ik maak me sterk dat op 15 november alles in kannen en kruiken zal zijn.
Beraad rond het verder uitwerken van onze verbeterde
gewestwerking staat ook hier op de agenda en vraagt om
doordachte aanpak!!
U hoort mij al komen! Eens te meer zullen we samen onze
schouders dienen te zetten onder heel wat werk! Werk dat
het vinkenieren van de toekomst moet bestendigen. De
toekomst lacht ons namelijk tegemoet!!
Bij deze wil ik jullie allen hartelijk danken voor de inzet. Ik
vergeet bovendien onze erevoorzitter, onze woordvoerder
en ons medewerkend erelid niet. Zonder hun gewaardeerde medewerking zijn de uitdagingen waar we voor staan
zo goed als onhaalbaar.

B. GELUKWENSEN
De leden van de Raad van Bestuur wensen collega Luc De
Schrijver en zijn familie hartelijk proficiat bij het huwelijk
van dochter Nathalie.

C. SPOEDIG HERSTEL
We wensen Frida, echtgenote van dhr. Luc De Schrijver
veel beterschap.
De Raad van Bestuur A.Vi.Bo. wenst ook aan dhr. Gerard
De Vlieghe een spoedig en volledig herstel toe.

D. GOEDKEURING VORIG VERSLAG,
VERGADERING REDACTIERAAD, ALGEMENE
RAAD EN VRIENDENKRING
De verslagen werden voorgelezen en goedgekeurd.

E. NABESCHOUWINGEN ALGEMENE RAAD
De vergadering liep iets uit, maar dit kwam doordat we
(zie vervolg blz. 2)
ook iets later startten.

Editoriaal
Dat socio-economische maatregelen de hoofdmoot van de komende legislatuur uitmaken, verwondert niemand. Hoe
de huidige coalitie deze materie, die ons allemaal aanbelangt, aanpakt, is een ander paar mouwen.
De zware polemiek uit oppositiehoek in de federale kamer, en dit nog voor het voorlezen van de regeerverklaring,
doet eens te meer vermoeden dat er van constructieve samenwerking tussen meerderheid en betrokkenen niet echt
sprake zal zijn.
Het spektakel was van ongezien laag niveau en moet ons allemaal vragen doen stellen over de verantwoordelijkheidszin van deze vertegenwoordigers van het volk.
Inmiddels verliezen meer en meer mensen hun job en komt de sluiting van Ford Genk wel heel dichtbij. Het rondje
ruziemaken in de kamer brengt, zoals te verwachten, ook hier weinig zoden aan de dijk.
De reactie van de vakorganisaties op gesloten regeerakkoord sluit perfect aan bij de werkwijze uit voorgaande paragraaf. Immers, nog voor er enige vorm van overleg is geweest, beslissen tot actie, lijkt mij althans een uiterst vreemde
redenering.
Begrijp me niet verkeerd, ook ik heb heel wat vragen bij bepaalde maatregelen die men wenst te nemen. Doch ik ben
er absoluut van overtuigd dat de weg van onderhandelen uiteindelijk tot de beste resultaten leidt.
Midden dit gebakkelei sterven dagelijks mensen in zinloze oorlogen en tengevolge van Ebola en andere HIV’s. Voor
het uitvechten van de gewapende conflicten zijn de financiële middelen omzeggens onuitputtelijk terwijl voor voornoemde virale aandoeningen steeds middelen tekort zijn. De mens is voorwaar een speciaal dier!!
Midden deze stroom van negatieve berichten durven wij het als federatie aan tegen de stroom in te varen! Sociaal
gedreven in verbondenheid door onze hobby vormen wij samen een hechte familie. De woorden “Samen sterk”, zijn
binnen het vinkeniersgild geen holle woorden.
Reeds meer dan 80 jaar vormen wij front en streven wij onder het vaandel van de vinkeniersbond naar blijvende
bloei en vreugde binnen onze aangename hobby.
We kregen heel wat zware tegenslagen te verwerken doch we slaagden er steevast in om rechtop te krabbelen en vervolgens een vuist te maken.
Dat beste vrienden is de verdienste van wie ons voorgingen! De bal ligt nu in ons kamp!
De bevoorrading is definitief verleden tijd en de kweek biedt bijgevolg het enige deugdelijke alternatief.
Het doet waarlijk deugd te weten dat meer dan 2500 leden er het afgelopen jaar in slaagden om jongen op stok te
krijgen. Dit puike resultaat is naast een persoonlijke triomf voor de onderscheiden kwekers een pluim op de hoed
van de federatie.
Na ons kwekersvademecum, voor velen onder ons de catechismus van de kweker, willen wij alle kennis opgedaan in
onze onvolprezen zoektocht naar de kwaliteitsvolle vink bundelen in een nieuw naslagwerk. Uw Raad van Bestuur
engageerde zich nu reeds dit werkje volgend voorjaar aan te bieden aan alle abonnees van ons A.Vi.Bo.-blad.
Op 15 november in de Q-box in Kuurne wordt elk goedmenend vinkenier, die naam waardig, verwacht om samen
met ons te feesten. Naast het afsluiten van ons kweekproject zal eenieder getuige zijn van onze nieuwste realisatie,
het ter beschikking stellen van de gedigitaliseerde versie van al onze A.Vi.Bo.-bladen.
Waar het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ons kweekproject sponsorde, nam de provincie West-Vlaanderen
een behoorlijk aandeel van de financiële last in de digitalisatie over.
Genereus en blij als we zijn nodigen we iedereen uit op dit gratis evenement. Wij durven nu al hopen op een massale
opkomst.
Wie vroegere edities van onze feestzittingen meemaakte weet dat dit gebeuren zonder meer de moeite waard is.
In een sfeervolle omgeving, tussen vrienden met muzikale omlijsting door Gruppo Churasco (inmiddels zo ongeveer
ons huisorkest), zalig genieten van het mooie dat onze sport te bieden heeft met een hapje en een drankje...
“Op 15 november bevindt het paradijs voor de echte vinkenier zich zonder twijfel in Kuurne!!”
U komt toch ook mee genieten??!!
(Om de nodige praktische schikkingen vooraf te treffen en de zitting in goede orde te laten verlopen, vragen wij u
uw aanwezigheid vooraf te bevestigen op ons secretariaat).
Gino Welvaert

Een bijzondere gave
Elke trekvogel vliegt op zijn manier, met vleugelslagen of glijdend, in een rechte of een golvende lijn, in groep of alleen. De
vliegwijze is kenmerkend voor de soort en hangt samen met
de vorm en de grootte van de vogel en met de bouw van zijn
vleugels. Sommige vogels kunnen overstappen van de ene
op de andere vliegtechniek, bijv. als weersomstandigheden
dit noodzakelijk maken. Om grote afstanden te vliegen, moeten hun vleugels in topvorm zijn. Daarom ruien de vogels vlak
voor de trek; zo kunnen zij met een splinternieuw pak op reis.
Iedere vogelliefhebber heeft zich wel eens afgevraagd wat de
oorzaak mag zijn van de plotse lust tot trekken, die de vogels
aanzet om van noord naar zuid te reizen en een zachter klimaat op te zoeken. Zeker heeft hij of zij er ook over nagedacht
hoe de trekvogel elk jaar zijn zelfde weg weet te vinden, om
dezelfde winterkwartieren op te zoeken.
Er zijn al heel wat onderzoeken op dit gebied gedaan. Amerikaanse, Canadese radars hebben de vluchten van trekvogels
gevolgd. Zwaluwen, in België geringd, werden teruggevonden
in Afrika, enz.
Men heeft de behoefte tot trekken willen verklaren als een oud

erfdeel dat de vogels zou dwingen tot de vlucht, vooraleer de
ijzige koude komt. Daarna had de theorie, als zouden de vogels een vitaminerijk voedsel zoeken, haar succes. De wetenschap spreekt over een werking van hormonen, afgescheiden
door de geslachtsklieren: gecastreerde vogels lijken de lust tot
trekken niet meer te kennen. De laatste hypothese verklaart
dat de vogeltrek in gang zou gezet worden door de werking
van de hypofyse (hersenaanhangsel), gewaarschuwd door
het oog dat gevoelig is aan de verkorting van de dagen en
de verminderde lichtsterkte. Laten we aannemen dat dit juist
is, dan wordt hierdoor toch nog niet verklaard hoe een vogel
zijn weg vindt zonder wegenkaart of hoe de plevier zijn verlof
kan doorbrengen op Hawaï, na 3000 kilometer oceaan te zijn
overgestoken zonder kompas. Waar haalt hij de kracht voor
die miljoenen vleugelslagen, zonder onderbreking? Waarom
kiest hij altijd diezelfde winterkwartieren? Er zijn vogels die tot
15.000 kilometer ver vliegen!
Er blijven ons tal van antwoorden naar keuze over. De vogels
zouden gevoelig zijn voor het magnetisme van de aarde en
daarom merkt men zekere verwarring in de trek als er magne(zie vervolg blz. 3)
tische storingen ontstaan.
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Nota voor de post: navraag abonnementen
Abonnementsdienst: Schardauw 1, Bus 1
Tel. + fax Secretariaat A.Vi.Bo.: 056/70 18 64

8520 Kuurne

Secretariaat A.Vi.Bo.: Gesloten op vrijdag
Open voor bezoek en bestellingen
Woensdag: van 14.00 tot 18.00 u.
Zaterdag: van 10.00 tot 12.00 u.
Drukkerij en Redactie:
Drukkerij Dejonghe NV, Paddevijverstraat 42
e-mail: regina@dejonghe.be
Verantwoordelijke uitgever:
Rinda Vandromme, Paddevijverstraat 42

8900 Ieper
8900 Ieper

Om in de toekomst de vergadering te beperken zullen we:
- opsomming van reglement vermijden.
- enkel belangwekkende mededelingen meegeven om aldus te snoeien in de lengte van de tussenkomsten.
- wat iedereen kan en kon weten hoeft niet per se herhaald.
- verder wordt overwogen of het zinvol is dat ieder lid van
de Raad van Bestuur aan bod komt.
- inbreng uit de zaal zorgt voor animo en aandacht.
- in de toekomst zullen we de meest noodzakelijke informatie verstrekken en vooral dank zeggen.

F. NABESCHOUWINGEN VRIENDENKRING
- zaalschikking: Raad van Bestuur zet zich in de toekomst
opnieuw tussen de genodigden.
- inbreng en aanwezigheid vriendenkringers: reageerden
op aangereikte items.
- nieuwe ideeën worden getoetst op hun haalbaarheid.
- het Kampioenschap van de Vriendenkring zal bij wijze
van proef doorgaan in de voormiddag (13 juni) in plaats
van in de namiddag.

G. KWEEKPROJECT
Gino is volop bezig aan het eindrapport. Deze teksten zullen dan uitgefilterd worden om uiteindelijk tot het nieuw
vademecum te komen. Zoals reeds medegedeeld zal iedere abonnee voor 2015 dit unieke werk GRATIS ter beschikking krijgen.
Feestzitting: de taakverdeling werd besproken.
Praktische organisatie: Het overleg met Stefaan Dewitte,
Donald Manhaeghe, Noël Vlaminck, Gino en Marnix rond
bediening verliep zeer vlot. Dank daarvoor!
Zaalschikking: We herhalen de oproep aan de gewesten
en maatschappijen om zoveel mogelijk vlaggen mee te
brengen (liefst reeds op vrijdagavond binnenbrengen - of
zaterdagmorgen tegen 8.30 uur). Dit zal zaal KUBOX een
speciale uitstraling bezorgen!
Deelname aan het kweekcongres is GRATIS. Voor personen die de hele de dag blijven, is een gratis broodmaaltijd
voorzien. In de namiddag wordt gratis gebak voorzien.
Iedereen ontvangt voor de namiddag twee drankbonnen.
Voor een vlotte organisatie is het wel nodig VOORAF in te
schrijven met het daartoe bestemd inschrijvingsstrookje.
We rekenen erop dat de vinkeniers onze inspanningen
weten te waarderen en in grote getale aanwezig zullen
zijn op deze unieke gebeurtenis.

H. KAMPIOENSCHAPPEN 2015
We ontvingen reeds bijzondere feedback van de inrichters
van het Kampioenschap van België. De voorbereiding zit
in volle galop! Zo bereikte ons nu reeds een ontwerp van
werkboekje, waarvoor onze hartelijk dank.

I. FINANCIEEL VERSLAG
Dank aan Marnix voor uitsplitsing kostprijs A.Vi.Bo.-blad:
geeft duidelijker beeld van evolutie van de kostprijs en
biedt meteen een beeld van opvoeren van effectiviteit en
efficiëntie.
Verder werden de rekeningen toegelicht. We kijken steeds
na waar er kan bespaard worden in het kader van de kostenbeheersing en zinvolheid. Zo worden de twee vergaderingen van de Officiële Zangkeurraad in vraag gesteld.

J. ACTIVITEITENKALENDER 2015

15.06.2015
28.06.2015
11.07.2015
08.08.2015

9860 SCHELDEWINDEKE

Ondervoorzitters:
Luc De Schrijver, Kuwaardestraat 16
Rik Tanghe, Mexicostraat 53a

(vervolg van blz. 1)

01.04.2015
11.04.2015
01.05.2015
09.05.2015
06.06.2015
07.06.2015
13.06.2015

Erevoorzitter - medewerkend erelid:
Noël Vlaminck, Dentergemsestr. 77
8780 OOSTROZEBEKE
Voorzitter:
Gino Welvaert, Esdoornlaan 41

VERSLAG VERGADERING
RAAD VAN BESTUUR
dd. 11.10.2014

10.01.2015
15.01.2015
tot
31.01.2015
07.02.2015
14.02.2015
01.03.2015
14.03.2015
21.03.2015

Raad van Bestuur A.Vi.Bo. en Redactieraad:

Raad van Bestuur
Binnenbrengen inventarissen
Officiële Zangkeurraad
Raad van Bestuur
Algemene Vergadering in Waregem
Raad van Bestuur
H. Mis overleden vinkeniers te
Adegem
Aanvang speelseizoen
Raad van Bestuur
2de bestelling kweekringen
Raad van Bestuur
Raad van Bestuur
Provinciale Kampioenschappen
Kampioenschap van de Vriendenkring
(in de voormiddag)
3de bestelling kweekringen
Kampioenschap van België in Eernegem
Raad van Bestuur
Raad van Bestuur

9800 DEINZE
8480 ICHTEGEM

De inzenders zijn aansprakelijk voor hun bijdragen - De handschriften worden niet teruggegeven - Naamloze brieven worden geweigerd - de A.Vi.Bo. v.z.w. is niet aansprakelijk
voor reclameteksten - Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing voorbehouden - De redactie houdt zich het recht voor de ingezonden bijdragen te weigeren, in te
korten of te wijzigen (A.Vi.Bo.-statuten, art. 14,28 en reglement Inw. Orde VIII).

29.08.2015
31.08.2015
12.09.2015
20.09.2015
26.09.2015
10.10.2015
25.10.2015
01.11.2015
14.11.2015
12.12.2015

Sluitingsprijs Hulste
Einde speelseizoen
Vergadering Redactieraad
Raad van Bestuur
Algemene Raad in Roeselare
Vergadering Vriendenkring
Raad van Bestuur
Vergadering Officiële Zangkeurraad
Bestelling kweekringen 2016
Raad van Bestuur
Raad van Bestuur

K. RONDE VAN VLAANDEREN
Opmerkingen:
We vinden geen abonnement op naam van:
Vogel Gill – Guy Sienaert – gewest Aalst – 7024 liedjes
Vogel Cheske – Dieter De Bels – gewest Ardooie – 4983
liedjes
Vogel Marcel – Jelke Devriese – gewest Tielt – 5506 liedjes
Ingediende bondslidkaarten met minder dan 10 ritten van
300 liedjes:
Vogel Tom – Adelin Flamand – gewest Brakel
Vogel Arthur – Paul Stievenart – gewest Helkijn
Vogel Zetterberg – Rene Feys – gewest Helkijn
Vogel Brenda – Gilbert Verschaete – gewest Kortrijk
Vogel Jabadoe – Willy Deneker – gewest Torhout
Vogel Stier – Cyriel Van Den Bogaerde – gewest Zulte
Vogel gemuteerd tijdens speelseizoen, kan niet deelnemen aan Ronde:
Vogel Dino – Kurt Bulcaen – gewest Vichte
Eventuele opmerkingen kunnen tot uiterlijk 5 november
worden gemeld aan het secretariaat.

L. STUURGROEPEN
- ALGEMEEN BELEID
Hervorming gewesten wordt uitdrukkelijk besproken en
concrete stappen worden vastgelegd.
Ontslagnemende gewestleiders:
Dhr. Freddy Van Impe, gewest Aalst
Dhr. Walter Telier, gewest Aalter
Dhr. Willy Teerlinck, gewest Eeklo
Dhr. Marc Maene, gewest Gistel
Dhr. Raphaël Claeys, gewest Ieper
Dhr. Gerard De Vlieghe, gewest Knokke
Dhr. Jerome Moreau, gewest Moeskroen
Mevr. Carine Naessens, gewest Oudenaarde
Overleden gewestleider:
Noël Verhaest, gewest Roeselare
Voor de gewesten Ieper, Oudenaarde, Aalter worden de
kandidaturen ingewacht uiterlijk 1 december.
Voor de gewesten Roeselare, Gistel en Ingelmunster zijn
reeds één of meerdere kandidaturen binnen.
We danken iedereen voor hun jarenlange inzet en samenwerking.
Als gevolg van de aangekondigde herschikking zullen
voor de te kleine gewesten geen nieuwe kandidaturen
worden ingewacht en zullen de betrokken maatschappijen binnen hun district kunnen aansluiten bij een gewest.
Op vandaag kunnen echter alle normale plichtplegingen
hun normale gang gaan (lees afstempelen bondslidkaarten en andere).
Kandidaturen inwachten nieuwe kandidaat gewestleiders:
kandidatuur, curriculum vitae, getuigschrift goed zedelijk
gedrag, voordracht door de maatschappijen (zie ook reglementenboekje art 13.06).
De functieomschrijving voor regioverantwoordelijken
wordt uitgewerkt. De klemtoon ligt voornamelijk op superviseren en de samenwerking tussen de onderliggende
gewesten bevorderen.
Kampioenschap van België: evolutie
Vaste medewerkers worden één dezer aangeschreven en
om verder engagement verzocht. Nieuwe medewerkers
die wensen toe te treden tot deze vaste groep kunnen
steeds hun naam opgeven aan het secretariaat te Kuurne.
Helpende handen die wensen mee te werken aan ons uithangbord bij uitstek zijn immers steeds van harte welkom.
De bloemen en het prijzengeld zullen opgevolgd worden.
Voorstel de Goudvink Beitem
Het initiatief wordt uitvoerig besproken en de initiatiefnemers worden persoonlijk ingelicht rond de stellingname
van de Raad van Bestuur.
- ADMINISTRATIE
Admin: vergadering van 08/10
Een aantal onvolkomenheden werden weggewerkt.
De handleiding voor zettingsoft wordt verder uitgewerkt.
De aansluitingsformulieren voor 2015 en inventarisatie
kunnen vanaf nu ingezameld worden in december!! Dit
geeft de maatschappijen de ruimte om op tijd bondslidkaarten aan te maken en zorgt er tevens voor dat alle registers sneller op het secretariaat zijn en noodzakelijke
controles tijdig kunnen worden afgewerkt.
De aansluitingsformulieren mogen aangevuld worden

Bestuurders:
Marc Vantieghem, Sparrenlaan 22
Jan Hollevoet, Elverdingestraat 33
Noël Devolder, Waterlelielaan 6
Marnix Moerman, Steenovenstraat 21

8553 OTEGEM
8900 IEPER
8520 KUURNE
8520 KUURNE

Woordvoerder A.Vi.Bo. - medewerkend erelid:
Filip Santens, Elsdreef 7
8790 WAREGEM
Erevoorzitter Officiële Zangkeurraad:
Frans Declerck, M. Couckestraat 1 bus 11

8790 WAREGEM

Voorzitter Bondsraad - medewerkend erelid:
Noël Declercq, Weidestraat 394
8310 ASSEBROEK

met de e-mailadressen van de bestuursleden, uiteraard
voor zover beschikbaar.
- TUCHT EN ICE
De heren Vanderjeugd en Hemerijck lieten zich beiden
verontschuldigen wegens ziekte (wordt vervolgd).
De wijzigingen aan ons reglement Inwendige Orde werden door Jan geïnventariseerd en zullen worden toegevoegd aan de versie op onze site.
- KWEEK
De eerste bestelling wordt in één gezamenlijke bestelling verwacht uiterlijk 1 november 2014. Achterafbestelde
kweekringen worden verwezen naar een tweede en derde
bestelling.
2597 kwekers binnen onze federatie slaagden er het afgelopen jaar in om 21.772 jongen te kweken. Proficiat!!
De kweekresultaten 2014 werden overgemaakt aan het
agentschap Natuur en Bos.
- ZANG
Marc licht een vergadering van het dagelijks bestuur van
de zangkeurraad toe.
Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de inhoud en
de praktische afhandeling van de komende vergadering
van de Officiële Zangkeurraad.
- A.VI.BO.-BLAD
Bij de aanmelding van nieuwe leden zal een persoonlijk
overschrijvingsformulier aangeboden worden met de uitnodiging zich te laten abonneren op het A.Vi.Bo.-blad.
Al onze abonnees voor het werkjaar 2015 ontvangen in
het voorjaar gratis het bijvoegsel bij ons vademecum!!
- FEESTEN
De leden van de Raad van Bestuur zijn maatschappijen en
gewesten bijzonder dankbaar voor de warme ontvangst
die hen te beurt valt op de feestvieringen. Wij benadrukken echter nogmaals dat uitnodigingen ons tijdig dienen
te bereiken en ze bovendien onze activiteitenkalender
moeten respecteren.

L. BRIEFWISSELING EN DIVERSEN
1. ROUW
We vernamen het overlijden van:
- Dhr. Marnix Desmet, vriendenkringer
- Dhr. Roger Vlieghe, volksschrijver
- Dhr. Carlos De Clercq, ere-secretaris KM Verenigde Liefhebbers Lendelede
- Dhr. Arseen De Baets, Stichter de Nachtegaals Merendree
- Dhr. Juliaan Ferrest, gewezen gewestleider van Zonnebeke.
Aan de beproefde families bieden we onze herhaalde blijken van medeleven aan.
2. SCHRIJVEN VAN DHR. HERMAN DE CROO, MINISTER
VAN STAAT
Dank voor uw schrijven van 22.09.2014 en 25.09.2014.
3. DHR. GASTON VAN LIMBERGEN, VOORZITTER KEV,
UW MAIL VAN 11.09.2014
Dank voor uw mededeling.
4. MEVR. CARLE CAROLINE, VOOR KM DE JAGERSVINK,
KROMBEKE, UW MAIL VAN 21.09.2014
Hartelijk gefeliciteerd met uw 75-jarig bestaan. Een delegatie van de Raad van Bestuur zal aanwezig zijn.
5. DHR. GERARD LIEVENS, KM OOST-VLAAMSE ZANGERS, BELLEM, UW BRIEF VAN 21.09.2014.
Nota genomen van uw ontslag als voorzitter. Dank voor
uw jarenlange inzet. Bij deze wensen we dhr. Danny De
Ram veel succes toe als nieuwe voorzitter.
6. DHR. LUCIEN CARTON, KM DE NIEUWE BRUGZANGERS, OESELGEM, UW BRIEF VAN 2.10.2014
Nota genomen van uw ontslag als secretaris. Dank voor
uw 60 jaar toewijding voor de vinkensport.
7. DHR. LUC BLONDEEL, KM DE STAALBEKKEN, ZONNEBEKE, UW E-MAIL VAN 2.10.2014
Dank voor de uitnodiging van het Kampioenschap van de
Frontstreek.
8. SCHRIJVEN VAN DHR. JOHNY MISSANT, VRIENDENKRINGER
Nota genomen van uw ontslag als vriendenkringer. Dank
voor uw jarenlange inzet.
9. KM DE BOOMGAARDZANGERS, WAARSCHOOT
Nota genomen van de storting van batig saldo van 164,36
€ aan de Katholieke Vereniging van gehandicapten te
Waarschoot.
10. ONS GENOEGEN ADEGEM
Wil ons een foto digitaal doorsturen voor afdruk op de
gedachtenis van de overleden vinkeniers.
Ns het dagelijks Bestuur A.Vi.Bo.
de voorzitter, Gino Welvaert
de ondervoorzitters,
Luc De Schrijver
Rik Tanghe
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Een bijzondere gave

(vervolg van blz. 1)

Anderen spreken dan weer over de sterren, die de trekroute
zouden bepalen, maar wat bij een bewolkte hemel of de omgang van de mens met de natuur?
Nog andere gewagen over de weersgesteldheid. In Canada
werden vooruitzichten gedaan over de vogeltrek in functie van
de meteorologische gesteldheid; bij nazicht werden er slechts
enkele vergissingen gevonden.
Eén zaak is zeker, het gaat om een aangeboren gave. De
Finlandse eenden zijn trekvogels; deze uit Engeland zijn gedeeltelijke standvogels. Er werden eendeneieren uit Finland
overgebracht in Engelse nesten, zonder diplomatische incidenten en de jongen werden geringd en trokken later naar
dezelfde winterkwartieren als deze van hun ouders. Wie weet
is de uitleg van dit fenomeen niet even eenvoudig als te begrijpen, waarom honden aangetrokken worden door een lantaarnpaal? Maar bij de studie van de vogeltrek is het ganse
aardoppervlak betrokken!

Ooievaars op trek.

Het eenvoudigste zal wel zijn om aan te nemen dat de vogels
een geheimzinnige gave tot oriëntatie bezitten. Voornamelijk
in Canada werd de vogeltrek met de grootste hulpmiddelen
onderzocht. Men leidde eruit af dat vele vogels ’s nachts trekken en dat de vlieghoogtes zeer verschillend kunnen zijn.
Onderzoekers hebben in het zuiden van Frankrijk eenden
opgemerkt op 1300 meter, meeuwen op 1800 meter en in
Sardinië ooievaars op 3000 meter. In Ankara vlogen ganzen
op 6200 meter en arenden op 3000 meter, eveneens in ZuidFrankrijk.
In een laboratorium heeft men wilde eenden in kamers ondergebracht waar de spanning van de dampkringlucht kon
verminderd worden. Deze vogels leken geen hinder te ondervinden bij een luchtdruk overeenkomend met een hoogte van
10.000 meter!
Mensen hebben sinds de oudste tijden gefascineerd gekeken
naar de vluchten van trekvogels. Ze dachten dat het gedrag
van trekvogels een voorspellende waarde had. Ze begroetten de komst van de eerste zwaluw en koekoek. Trekvogels
hebben ook veel kunstenaars, dichters en schrijvers geïnspireerd...
Sakkerend zoeken wij verder hoe zij hun vlucht naar het zuiden voortzetten. Wij wensen hen daarbij een “goede reis”,
blozend bedenkend hoeveel hij en zij er meer van weten dan
wijzelf!
Marc Fieuw

IN MEMORIAM...

Marcel Galloo
lid van KM De Nieuwe Vinkeniers Ingelmunster
°11/08/1939 te Ingelmunster - † 15/09/2014 te
Izegem
Zowel zijn vader als overgrootvader Joseph Galloo waren
harde vinkeniers. Het lag dus een beetje voor de hand dat ook
Marcel in hun voetsporen zou treden.
Marcel was ongeveer 20 jaar oud (toen in het jaar 1960) als hij
voor de eerste keer geconfronteerd werd met de vinkensport.
Hij trok mee naar de zettingen met een vinkje, die hij in die tijd
vanzelfsprekend in open lucht had gevangen.
Met de jaren kreeg Marcel meer interesse voor het kweken
van botvinken. In het jaar 1979 begon hij te kweken, met succes! Hij kweekte 7 jongen tijdens het eerste jaar. Marcel beschikte over ruime volières, met veel groen en beplanting van
boompjes en struikgewas.
Marcel was ook een van de eerste vinkenkwekers onder de
A.Vi.Bo.-federatie. Zijn beste vogel floot maar liefst 943 liedjes en dit was een zelfgekweekte vogel. Andere beste vogels
waren vogel Sprint, Danny en Holly, die gemiddeld 550 à 650
liedjes zongen.
Op 8 juli 1983 ontving Marcel de trofee van “bestendigde afgevaardigde” uit handen van Palmer Rosseel. Deze ereprijs
kreeg hij voor vogel Danny, de beste zelfgekweekte vink uit
West-Vlaanderen met 548 liedjes.
Een verwoede vinkenfanaat is jammergenoeg van ons heen
gegaan, maar blijft steeds in onze gedachten!
Behaalde bekers
1972: ereprijs rijksschool Ingelmunster; 1982: eigenkweek
K.v.B. te Pittem; 1983: 28 juni A.Vi.Bo. Nationaal Kampioenschap; 1986: K.v.B. D.V.V. Liedekerke; 1987: klein kampioenschap en 17 jaar lid bij vrije liefhebbers; 1990: K.v.B. eigenkweek; 1992: 1e kampioen; 1994: kleine kampioen Elk Zijn
Recht en K.v.B. eigenkweek; 1995: K.v.B. eigenkweek, 2e
kampioen van België in 4 zettingen, 2e prijs kleine vogels, 2e
kampioen K.v.B. Ingelmunster; 1996: koning Elk Zijn Recht Ingelmunster; 1997: koning Elk Zijn Recht Ingelmunster; 1998:
keizer Elk Zijn Recht Ingelmunster; 2008: kleine kampioen;
2009: Vlaamse vinkenzang A.Vi.Bo. 1e prijs 2e reeks, 2011:
kleine kampioen.
Marc Willemyns

1e Grote Prijs Gilles Peirs
Op 19 juli gaf ik, in samenwerking met Moto Reflex, in Kortrijk
mijn eerste Grote Prijs. Onder een stralend zonnetje mocht
ik het ronde getal van 100 deelnemers verwelkomen, dit was
toch wel een fantastisch aantal. De vooruit bedroeg 75 euro,
na de zetting waren er boterhammen met beleg en iedere
aanwezige liefhebber mocht een gratisprijs in ontvangst nemen. Doordat alle prijzen op mijn zetting gesponsord waren,
kon ik een zeer grote variatie aan prijzen aanbieden. Bij deze
wil ik graag al mijn sponsors bedanken.
Wat de zetting zelf betreft, er waren 2 reeksen. De winnaar
van de eerste reeks was Werner Vankeersbilck met 661 liedjes, de eerste plaats bij de kleintjes ging naar Annie Kindt met
372 liedjes, de eerste prijs van onze maatschappij ging naar
Patrick Bossuyt met 436 liedjes. De drie laureaten mochten
een bijzonder mooie en grote pot bloemen in ontvangst nemen. De eerste van de eerste en de tweede reeks kregen een
mooie trofee, die geschonken werd door een nobel persoon
uit Waregem. Dit kwam eigenlijk zeer raar, toen ik eindexamens had in juni gingen mijn ouders in de namiddag met mijn
avondvogel gaan spelen naar Waregem. Mijn vader kwam een
man tegen die hij al 20 jaar niet meer had gezien. Hij kende
hem van vroeger, toen hij wekelijks naar het voetbal ging kijken. Ze raakten aan de praat en mijn vader vertelde dat ik een
zetting gaf. Ook al ken ik die persoon maar van zien door af en
toe eens naar Waregem te gaan spelen in het seizoen, toch
was hij zo nobel mij enkele prachtige schotels met een tekening van een vink te geven. Deze moesten dienen als trofee
op mijn zetting. Er waren grote schotels en kleine; ideaal: een
grote voor de winnaar van de eerste reeks en een kleinere,
maar daarom niet minder mooie schotel voor de winnaar bij
de kleintjes.
Bij deze wil ik deze man toch wel nog eens bedanken. Ook
mijn ouders verdienen een bedankje, want zij hebben toch wel
erg veel gedaan om deze zetting op poten te krijgen, ik denk
maar aan overal prijzen ronselen, contacten aanspreken, enz.
Wat mij ook bijzonder charmeerde, was het deelnemersveld.
Ik woon in Avelgem en ken toch wel heel wat mensen uit de
regio hier; enkele streekgenoten, vrienden van langs hier zakten af naar mijn zetting. Dat vond ik toch wel speciaal omdat
de afstand toch wel vrij groot is. Dat vond ik echt fantastisch!
Ikzelf was ook zeer tevreden van mijn dag en ik wil iedereen
bedanken die op 19 juni afzakte naar ’t Katje om deel te nemen aan mijn eerste Grote Prijs! Hopelijk tot volgend jaar!
Gilles Peirs

1993 voor dummy’s (deel 9)
Vandaag, 21 september 2014, begint de herfst. Het is een triestige
dag...
Vrijdag, de 19de, was het een zomerse dag. We zijn vroeg weggereden en met een paar buren zijn
we vertrokken naar Nazareth. Niet
het Nazareth in Palestina, maar het
Oost-Vlaamse. We zijn gaan ontbijten bij De Valk. Onze buren waren
daar nog nooit geweest en konden
nu hun maag vullen met 101 aangeboden lekkernijen.
Vandaar zijn we vertrokken naar
Roncq, in Noord-Frankrijk. We zijn
gestopt aan het grootwarenhuis
Auchan. Na een koopsessie hebben wij betaald aan de kassa.
Eigenlijk dachten wij bij momenten dat we in Noord-Afrika waren. In de koopstraatjes ernaast is er een brasserie en daar
hebben we onze eerste pint bier gedronken, eigenlijk van de
grote dorst. Terwijl wij op het terrasje zaten (dan waren de
twee vrouwtjes nog aan het shoppen), passeerde daar in dat
winkelstraatje een welgekende vinkenier uit Nazareth, nl. Noël
Versele. Ik heb daar een bruine trappist gedronken, eigenlijk
twee, zuiver van de dorst. Het was echt een zuiderse, zomerse dag.
Nadat de vrouwkes ook iets hadden gedronken, zijn we vertrokken naar Roeselare, de inkoopstad bij uitstek. Ik kom eigenlijk veel in Roeselare. Op een omheinde parking was de
kostprijs om er te parkeren 3,50 euro voor 3 uur. Dus, zaterdag aanstaande op de vergadering voor de Vriendenkring:
opletten geblazen, want de parking langs de spoorweg is gesloten (dat was 1 euro voor 4 uur). Ze kloppen er in Roeselare ook niet nevens! Na een wandeling van een kwartier zijn
we weer gaan uitrusten op een terras aan de Markt. Daarna
zijn de vrouwtjes weer apart gaan shoppen. Ik heb medelijden
met de mannen die aan de vele kledingwinkels buiten staan
te wachten, soms met de hond, tot moeder de vrouw met haar
dochter terug buiten komt. Heb je al eens opgemerkt hoe diep
die winkels zijn? Je kan er verloren in lopen. Ik doe altijd alleen mijn toer en na een paar uurtjes bel ik om te zeggen waar
ik zit. Dat is in Roeselare meestal bij eethuis en brasserie “Au
Damier”. Daar zijn mijn buur en ik ook weer naartoe getrokken
om op het terras te wachten op onze begeleidende shoppers.
Vandaar zijn we naar Deinze vertrokken en we hebben daar
genoten van een heerlijk licht avondmaal. Volgens de uitbaatster had het daar in de namiddag goed geregend. Wij hebben
geen druppel regen gezien. Maar dat was weer 2014 en nu
keren we terug naar september 1993.
September ’93. A.Vi.Bo.-blad nr. 33 dd. 01/09/’93: Op het eerste blad, het artikel “het 25-jarig bestaan van de Vriendenkring”. Het artikel was van de hand van Traewellac. Luitenant
Verstraete uit Rumbeke was de bezieler en de toenmalige leider van de A.Vi.Bo. Ik kan me hem nog levendig herinneren.
Ik ben in de jaren ’69-’70 dikwijls bij hem aan huis geweest.
Albert Deprez woonde ook in Rumbeke en samen met zijn
vriend Gaston Verleye werd het idee opgevat om een soort
clubje met verslaggevers over de vinkensport op te richten en
aldus meer uitstraling te geven aan het toenmalig weekblad
“De Vinkenier”, waarvan Lt. Verstraete eigenaar was. Wijlen
Armand Deseyn was daar ook bij betrokken. Later werd hij lid

van de Hoofdraad en nog later werd hij duivenmelker. Ikzelf
heb me laten aansluiten in 1968, 1969? Ik schreef dan artikels
met steeds dezelfde titel: “Mijn vrouw zegt”.
Van de jaren 1993 tot 2014 is er veel veranderd. Veel vinkeniers hebben om verschillende redenen onze rangen verlaten.
Velen ervan zijn gestorven en de jeugd heeft te veel moderne
middelen om zich bezig te houden. Ook door de afschaffing
van de bevoorrading (laatst in 2002) is het fel achteruit gegaan. Jammer dat wij, de goede en echte en oude vinkeniers,
niet blijven leven. Ikzelf zou graag het 50-jarig bestaan van
de Vriendenkring willen meemaken. Gisteren kreeg ik het bericht dat een 57-jarige vriendenkringer overleden is. Ik kreeg
hiervan nog geen officieel bericht. Via het secretariaat ontving
ik echter wel het overlijdensbericht en bevestiging ervan. Het
betreft Marnix Desmet uit Kachtem.
A.Vi.Bo.-blad nr. 34 van 08/09/’93: Op het eerste blad een opvallend artikel van Dirk Vanmaele: “’t Zit er weeral op”. Dirk begint met de zin: “’t Is half augustus en het seizoen is voor 95%
van de liefhebbers voorbij”. In zijn artikel laat Dirk weten dat
er veel vogels dat jaar 1993 niet op niveau hebben gezongen.
Er waren speelvogels die niet op drift geraakten of vogels die
absoluut niet wilden kampen. Dat zijn gezegdes die toch ieder
jaar terugkomen en zeker als de lente, zoals in 2014, koud is,
winderig en vochtig. Dirk vertelt verder dat het warm was in
het voorjaar en dat het eind maart en begin april uitzonderlijk warm was. Drie weken later was het gemiddeld 10 graden
kouder. Een vogel van hem zong op 17 april ’93 515 liedjes,
de week daarop een nul en twee pennen in zijn kooi. Dan nog
een paar keer gezet met kleine getallen en weer pennen in de
kooi. Door nog een koude julimaand waren de meeste vogels
aan een vroege rui begonnen en daardoor was er in augustus
een enorme vermindering aan gave speelvogels. Sommige
vinkeniers hadden dat jaar de kampioenschappen in hun eigen maatschappij niet kunnen uitspelen, door die vroege rui.
Vandaag 22 september 2014, heb ik uw naam, Dirk Vanmaele, hier thuis horen vernoemen. Bij mij zat een Spaanse Belg,
die in Spanje een overlijdensbericht had ontvangen van een
goede kamper uit uw stal? Die bruin gekleurde Spaanse Belg
woont ergens in Merelbeke. Ra, ra, ra, wie is dat?
A.Vi.Bo.-blad nr. 35 van 15/09/’93: De eerste vier bladzijden
zijn volledig gewijd aan (en van) berichten van ereleden-parlementairen die de belangen van de Vlaamse vinkenier zouden
verdedigen. Het ging over de bevoorrading en toekenning van
open voetringen.
Op blz. 8 staan enkele uitslagen van het gewest Gent van zaterdag 12 juni ’93. Eén zetting ervan ging door in Bottelare. Er
waren 63 vogels in de namiddag. Een goede vriend van ons,
Roger Roggeman (onlangs overleden), speelde er de eerste
prijs met 602 liedjes. In de uitslag staan nog 20 mensen (deelnemers) vermeld. Vijf ervan spelen nog, zes ervan zijn overleden en de anderen zijn allang gestopt. Ik zou het zo graag
anders willen zien, maar helaas, we moeten ons bij de feiten
neerleggen.
Op blz. 15 een artikel, geschreven door een onbekende jonge
liefhebber met initialen E.M. Hij trok van leer tegen liefhebbers, bezitters van een vogel met slechte of gedeelijke slechte
zang. “Die liefhebbers gebruiken allerlei scheldwoorden aan
het adres van de gewestelijke zangkeurders. Wanneer dan
hun vogel gekeurd werd en er slechte zang werd vastgesteld,
ontstaat er een hetze tegen die zangkeurders en zelfs tegen
de familie of vrienden van die zangkeurders. Laten we a.u.b.
die vijandigheid stoppen”, vroeg hij. Reden van zijn schrijven
was dat het zwaartepunt van al die moeilijkheden, verwijten,
bij hem bereikt was. “Het ergste is”, zei hij, “dat ze de schuld
geven aan de zangkeurders en zijzelf in feite de schuldige zijn,
door met een slechte vogel te gaan spelen en de prijzen af te
pakken van de gewone liefhebber die met een goede vogel
naar de reke komt. Dan verder trachten zij die vogel van de
hand te doen aan een onwetende of brave liefhebber, die dan
opgezadeld zit met een vogel met een slecht lied. Dat is bedrog dat te allen tijden uit de reke dient te worden verbannen”.
Ja, mensen kunnen raar uit de hoek komen. Bij mij ben je bij
de juiste persoon om over dergelijke zaken mee te spreken.
Ik was dertig jaar bij de politie en op die hele carrière kom je
het één en ander tegen. De laatste tien jaar, dat was in de jaren tachtig, was ik wijkinspecteur in Sint-Denijs-Westrem. Sint
Nijs (zo wordt het uitgesproken) grenst aan de twee rijkste
gemeenten van het land, nl. Sint-Martens-Latem en De Pinte.
Maar die villawijken lopen vaak ineen en dus had ik ook veel
villabewoners onder en in mijn omschrijving. Sommige waren
fantastische mensen, andere dikke nekken en verwaand tot in
de toppen van hun tenen.
Ik heb deze story misschien vroeger al eens verteld, maar
ik kan het niet laten het nog eens te doen. Op een middag
(meer dan 30 jaar geleden) was mijn dienst gedaan om 12
uur. Normaal moest de deur gesloten worden, maar ik verwachtte mijn echtgenote die me zou komen ophalen. Het was
een woensdagmiddag en elke woensdag was het beginuur
van mijn tweede dienstbeurt 16 uur. Ik werkte dan van 16 tot
20 uur, want ik moest elke woensdagavond ‘mijn’ hoeren gaan
tellen en identificeren op de Kortrijksesteenweg. Er kwam een
dikke madam binnen, opgesmukt en geparfumeerd tot en met.
Het bleek een dokteres te zijn, die gescheiden was van een
zeer gekende tv-persoonlijkheid, die er met een schone, toenmalige omroepster vandoor was gegaan. Ik trachtte haar wijs
te maken dat ons bureel gesloten was, dat ik einde dienstbeurt was en dat de aangebrachte feiten niet dringend waren.
Anders zou ik een interventieploeg hebben opgeroepen. Wat
was er eigenlijk gebeurd? Twee dagen geleden had ze vastgesteld dat een reeds geruime tijd verdwenen kat, vermoedelijk haar kat, verbrand lag langs de spoorweg Gent-Kortrijk.
Spoorweg die net achter haar villa passeerde. Ze wilde dat ik
onmiddellijk overging tot vaststelling. Ik heb haar gezegd dat
dit pas kon na 16 uur. Na wat scheldwoorden en veel tralala is
ze vertrokken. Na 16 uur ben ik naar haar villa vertrokken en
ik werd er te woord gestaan door haar dochter. Ja man, was
dat een schoonheid! Zij zou het me geen tweemaal hebben
moeten vragen, ik zou direct bereid zijn gevonden om... nee
nee, haar bh vast te knopen. Ik kon onmogelijk geloven dat dit
de dochter was van die dikke pretmadam. Haar ma zou binnen een kwartiertje thuis komen of iets later. Zij was 23 jaar
en studeerde nog. Ze serveerde een goed cognacje en ik gaf
mijn ogen de kost. Toen de ‘matrone’ binnenkwam, keek ze
vals naar mij. Ze trok samen met mij achter haar villa naar de
(zie vervolg blz. 4)
spoorweg.
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1993 voor dummy’s (deel 9)
(vervolg van blz. 3)

Enkele meter verder en op de berm was in het verleden een
vuurtje gestookt. Er lag een klein stukje vel van ene dier met
wat verbrand haar op. Zij verdacht er haar buur van haar kat
te hebben gedood en verbrand. Zij eiste een vaststelling en
ene verslag te maken en door te sturen naar het parket. Haar
zoon was advocaat en die zou dan wel voor haar pleiten op de
rechtbank. Zij maakte er onmiddellijk een zaak van, net zoals
Marianne in de soap Thuis op Eén. Ik begaf mij bij haar buur,
maar deze was niet thuis. Ik heb hem dan behoorlijk uitgenodigd. Ik kende de man goed, deze was veel met zijn fiets op
pad, was vriendelijk en beleefd en af en toe bracht hij op ons
bureel een zelfgebakken taart. De dag nadien kwam hij op het
gevraagde uur naar mijn bureau. Hij was verwonderd, maar er
was een klacht tegen hem en ik moest hem verhoren. Hij gaf
toe dat hij af en toe een vuurtje stookte langs de spoorweg.
Ook het verbranden van een dode kat gaf hij toe. Hij stookte
binnenshuis met hout en toen hij enkele dagen geleden hout
naar binnen bracht, vond hij een dode kat op zijn houtstapel.
De kat was al uitgedroogd en er was niet veel meer van over.
Toen heb ik hem wel verboden om nog vuurtjes te stoken op
de berm van de spoorweg. Daar mocht hij zelfs niet komen.
Ik verwittigde hem ook dat ik zeker een pv zou opmaken als
hij nog op of langs de spoorweg kwam. Na ondertekening van
zijn verklaring is hij nooit meer op het bureau geweest. Toen
ik hem later tegenkwam, zei hij geen goedendag meer. Ik had
alleen mijn werk gedaan. De zaak werd opgestuurd naar het
parket en ik heb nooit nog iets van de zaak gehoord. Een jaartje later moest ik op het hoofdbureau van de politie in Gent
zijn. Wie zat daar aan een bureeltafeltje? De dochter van die
nukkige madam. Zij werkte nu als stagiaire bij de politie. Ze
woonde nu alleen en nodigde mij uit voor een drankje in alle
intimiteit. Of ik al dan niet op de uitnodiging ben ingegaan,
daar zeg ik lekker niets van, en dan kan je voor jezelf uitmaken
of ik... dat lees je in een volgende aflevering. “Het is altijd veel
schoner en mooier bij hetgene alwaar je niet bij of aan kunt”.
Gezegde van Verkrusse!
A.Vi.Bo.-blad nr. 36 van 22/09/’93. Op het eerste blad staat de
uitnodiging tot de vergadering van de Vriendenkring ’93. Toen
was de vergadering nog de zondagmorgen om 9 uur. Nu is de
vergadering de zaterdagnamiddag om 14.30 uur. Alles verandert, ook wij zijn nu anders. Ik verloor mijn haar, heb afgestorven grijze hersencellen, een moeilijke gang, eet veel minder
en kijk niet meer naar... andere zaken. Ik hou het bij schone
vinken, die weinig pinken. Mijn gehoor en mijn ogen zijn nog
in orde. Ik rij met de auto zonder bril en kan alles lezen in boeken en dagbladen zonder bril. Ik heb echter wel een bril om
die ondertiteling bij tv-programma’s beter en klaarder te lezen.
Op blz. 14 staat nog een artikeltje van wijlen Albert Deprez uit
Rumbeke: “Toekappers op de zetting”. Toekappers zijn vogels
(vinken) die hun slotzang één of meerdere malen herhalen.
Om geldig te zijn, moet de laatste slotzang eindigen op “Wie”.
Een voorbeeld: tje tje tje-truur-sewie, sewie, sewie. Hier heb je
dus een voorzang, een middenzang en een slotzang sewiesewie-sewie. Dit is een vink die driemaal de slotzang herhaalt
en daardoor driemaal toekapt. Sommige liefhebbers hebben
niet graag een toekapper naast hun vogel en vragen zich af
of dit wel echte vinkenzang is of niet. Albert had zo’n vogel en
die behaalde regelmatig de 600 liedjes. Sommige liefhebbers
zijn tegen toekappers en verwijderen deze vogels van hun hof.
Albert besloot zijn artikel met de woorden: “Ik ben het ermee
eens, het gezang van dergelijke vogels ligt niet zo goed in het
vinkeniersoor, maar probeer eens een goed resultaat naast
een dergelijke vink te spelen”.
Andere gegevens uit 1993:
In Oslo werd Lance Armstrong (kankerpatiënt) wereldkampioen wielrennen vóór Michaël Indurain en Olaf Ludwig. Bij de
amateurs was dat Jan Ullrich. Samenloop van omstandigheden?
Zaterdag 27 september 2014 was er vergadering voor de
Vriendenkring in zaal Au Damier in Roeselare. Er waren weinig echte vriendenkringers. Er waren veel verontschuldigingen. Ik miste wel een paar van mijn goede vrienden. Parkeren
in Roeselare wordt een probleem. Verleden jaar kon je nog
parkeren voor 1 euro voor 4 uur en dat tot 18 uur; daarna vrij
parkeren. Nu betaal je 4,75 euro voor 4 uur. Ik was er al van 11
tot 18 uur. Sommige vriendenkringers moesten elk uur gaan
bijsteken in de parkingmeters.
De receptie na de vergadering was subliem. Proficiat aan de
uitbaters van Au Damier en de bediening. Prettig is dat!
Ik parkeerde voor de eerste maal in de parking onder het station. Er zijn daar zeker 500 plaatsen, maar er stonden geen 10
auto’s in. Vóór het buitenrijden moet je betalen met bankkaart.
Ik heb 7 euro betaald. Om de in- en uitgang te vinden, moet je
wel je weg kennen in Roeselare.

14de kooien- en
schuilhokjestentoonstelling
te Kuurne
Op zondag 2 november 2014 organiseert de vinkenmaatschappij De Molenzangers Kuurne voor de 14de maal haar
kooien- en schuilhokjestentoonstelling in zaal St.-Pieter, Brugsesteenweg 311 te Kuurne.
De tentoonstelling is toegankelijk voor het publiek van 8.30
u. tot 12.30 uur. Om het uur wordt een prijs verloot onder het
aanwezige publiek. Na de tentoonstelling keurt een jury de
kooien en schuilhuisjes.
Er zijn drie reeksen: reeks kooien, reeks schuilhuisjes en prijs
publiek.
We hopen jullie te mogen verwelkomen op deze tentoonstelling; het is ook de ideale gelegenheid om na te praten over het
voorbije seizoen.
De tentoonstellers kunnen hun deelname bevestigen aan
Patrick Bossuyt, Veldm. Montgomerystraat 56 te Kuurne (gsm
0496/40 77 25, na 17 u.).
Iedere tentoonsteller krijgt een waardevolle prijs voor zijn of
haar deelname + een middagmaal.
Gelieve uiterlijk te verwittigen tegen 26 oktober.
Het bestuur

1914-1918: Wereldoorlog I
Slag om Tervaete - Eerste slag om de IJzer, 22 oktober
1914
Na de aftocht uit Antwerpen zag koning Albert zich gedwongen zijn troepen achter de IJzer samen te brengen. Op 18
oktober barstte de Slag om de IJzer los. De Duitsers richtten
hun aanvallen op de haastig geïnstalleerde Belgische posities (slag om Keiem) en de Belgen werden gedwongen zich
steeds verder terug te trekken. Op 20 oktober was enkel Diksmuide op de oostelijke IJzeroever nog niet in Duitse handen
gevallen. Blijkbaar waren de Duitsers ervan overtuigd dat een
overwinning niet lang kon uitblijven, want op 22 oktober verbleef keizer Wilhelm II in Roeselare.
Aan de wijk Tervaete werd de draaibrug over de IJzer op 19
oktober 1914 door de Belgische Genie opgeblazen, opdat ze
niet bruikbaar zou zijn voor de oprukkende Duitsers.
De volgende dagen werd in de omgeving van deze brug fel
slag geleverd. De bocht van Tervaete werd al twee dagen vanuit Schore, Leke en Keiem beschoten. Beschermd door dit
bombardement slaagden het 26ste Duitse Reserveregiment
met 2 bataljons - vergezeld door een compagnie met 12 machinegeweren - erin in de nacht van 21 op 22 oktober via een
noodbrug de IJzer over te steken, de hele hoefijzervormige
bocht van Tervaete te bezetten en de Belgische voorpost te
overvallen. Dit gebeurde ter hoogte van kilometerpaal 10, op
het meest zwakke punt van de Belgische verdediging, namelijk op de grens tussen 2 legerdivisies (de 1ste en 4de LD). De
Duitsers richtten een bruggenhoofd in en installeerden hun
mitrailleurs in de veroverde boerderijen. Ze trokken langs het
jaagpad in de richting van het gehucht Tervaete, waar ze de
vernielde draaibrug wilden herstellen.
De Belgen probeerden op 22 oktober wanhopig de Duitse opmars te stuiten. De gevechten bij Tervaete zouden één van de
felste uit de IJzerslag worden. Een Belgische geïmproviseerde
tegenaanval werd in de voormiddag tevergeefs opgezet vanuit
de hoeve Vicogne te Stuivekenskerke met 2 bataljons van het
8ste Linieregiment en de 1ste Karabiniers. In de late namiddag (omstreeks 16.20 uur) werd opnieuw een tegenaanval opgezet, nu met 4 bataljons, afkomstig van de 1ste Grenadiers,
1ste en 2de Karabiniers en het 4de Linieregiment.
Maar ook deze tegenaanval, o.l.v. kolonel Biebuyck, werd
door het Duitse mitrailleursvuur en Duitse tegenaanvallen in
de kiem gesmoord. De verliezen waren bijzonder groot. Gedesorganiseerd dienden de Belgen zich terug te trekken tot
Stuivekenskerke. Vooral het 2de bataljon van de 1ste Grenadiers, dat zich te pletter liep op een muur van mitrailleursvuur,
maakte zich hier onsterfelijk.

De bataljoncommandant, majoor Henri d’Oultremont, raakte
tijdens deze gevechten dodelijk getroffen. Een compagnie van
de 1ste Grenadiers strandde in de bocht van Tervaete op 300
meter van de IJzer, maar wegens te weinig ondersteuning
dienden zij zich terug te trekken. Deze “slag om Tervaete” aan
de oevers van de IJzer eiste vermoedelijk 1200 Belgische doden, een stormloop naar de IJzer, lopend op een muur van
vuur waarbij elke poging teniet werd gedaan. De weerstand
was zo groot dat het zelfs bijna onmogelijk was om zich terug
te trekken. Ze zaten vastgenageld in een paar huizen. Niemand kon naar voor of naar achter en de gekwetsten bleven
in hun bloed liggen, zonder hulp.

De Fransman Grossetti kwam tegen 17.30 uur naar het Belgisch hoofdkwartier in Veurne en deelde er mee dat hij niet
onder Belgisch gezag stond. Hij was van plan in de regio
Nieuwpoort aan te vallen en niet in Tervaete zoals de koning
gevraagd had... Tegen het vallen van de avond was de Belgische frontlijn met 600 meter naar achteren opgeschoven. De
Duitsers slaagden er de volgende dagen in massaal de IJzer
over te steken en de Belgen tot achter de spoorwegbedding
van Nieuwpoort naar Diksmuide te verdrijven, mits bloedige,
maar vergeefse tegenaanvallen. De keuze van de Duitse legerleiding om een pauze in de gevechten in te lassen en de
Belgische inundatie van de IJzervlakte zou de Duitse opmars
beëindigen en de stellingenoorlog inleiden.
De brug aan Tervaete
Restanten van de bruggenhoofd is nu nog altijd terug te vinden langs de IJzer op amper 100 meter, richting Diksmuide,
vanaf de nieuwe brug. De ijzeren ophaalbrug die na W.O. I
geconstrueerd werd, werd in mei 1940 door Franse soldaten
opgeblazen. Na W.O. II werd een houten ophaalbruggetje
gebouwd, dat in 1970 vervangen werd door een betonnen
boogbrug, zo’n 800 meter ten noorden van het oude bruggetje. Op dezelfde plaats van het houten ophaalbruggetje ligt
nu een lage metalen ophaalbrug, die het vlakke landschap
niet ontsiert. Op 29 april 1930 werd de vermelding “Tervae
te” toegekend aan het 1ste Regiment Grenadiers en vermeld
op het Regimentvaandel.
Het monument

(wordt vervolgd)

Verkrusse Zevergem

Denk jij dat de mammoet is
uitgestorven?
Als je denkt dat de mammoet uitgestorven is, dan heb je het
mis, want...
mam moet eten, koken,
mam moet koffie zetten,
mam moet de was doen,
mam moet boodschappen doen,
mam moet de bedden verschonen,
mam moet de rommel opruimen,
mam moet ramen lappen,
mam moet strijken,
mam moet helpen met het huiswerk,
mam moet zorgen dat het huis schoon is,
mam moet helpen in de tuin,
mam moet zorgen dat alle rekeningen op tijd betaald worden,
mam moet als het nodig is dokter zijn,
en als mam een man heeft met twee linkerhanden of een ontzettend luie, moet ze ook nog elektricien, timmerman, fietsenmaker, schoenmaker, enzovoort zijn,
maar... mam moet vooral niet zeuren!!
Voila, ’t is maar dat je ’t weet!
ingestuurd door Willy Verthé

Op een breed voetstuk met afgeschuinde bovenzijde staat
een vierhoekige spitszuil, naar boven toe versmallend en met
vlakke top. Op de voorkant: bovenaan een kruis, eronder is
op een vooruitspringende plaat het bronzen kenteken van de
Grenadiers aangebracht; op de linkerkant: op een gedenkplaat ‘Aan de gesneuvelden van het 2de Bataljon 1ste Grenadiers die op 22 oktober 1914 gevallen zijn in den stormloop,
uitgevoerd onder het bevel van Majoor S.A. Graaf Hendrik
d’Oultremont’. Op de rechterkant staat: ‘Aux morts du 2e
Bataillon du 1er Grenadiers commande par le Major A.E.M.
Comte Henri d’Oultremont tombes au cours de l’assaut exécuté le 22 octobre 1914’.
Het monument, opgericht in 1930 tegen de westelijke IJzeroever en uitgevoerd door Ir. Stubbe uit Veurne en aannemer
O. Van Lerberghe uit Pervijze, werd in 2001 op kosten van de
kleinzoon van Majoor d’Oultremont hersteld. Dit jaar is er een
speciale herdenking op 22 oktober die de slag om Tervaete
herdenkt in aanwezigheid van het Bataljon Carabiniers - Prins
Boudewijn - Grenadiers.
(zie vervolg blz. 6)

WOENSDAG 22 OKTOBER 2014 «HET A.Vi.Bo.-BLAD» 5

IZEGEM, De Kon. Blauwe Koppen

Ons kampioenenfeest

Op zondag 31 augustus ging ons kampioenenfeest door in zaal Sportief.
Tijdens het aperitief werden de kampioenen gehuldigd. Christine Kesteloot werd tot keizerin gekroond, na drie jaar kampioen te zijn geweest met vogel Aruna. Tweede kampioen werd Filip
Labeeuw op 80%, derde kampioen op 60% werd Annie Desloovere en vierde kampioen op 40%
Wilfried Vanmarcke.
Na de heerlijke maaltijd werd er nog een mooie steunactie gehouden met zeer waardevolle prijzen, en als afsluiter werd een goede pint bier gedronken.
Proficiat vanwege het bestuur aan alle kampioenen en tot volgend jaar!
H.D.

KM De Bergvink Westouter
vierde haar kampioenen

Onlangs vierde KM De Bergvink feest met een etentje en werden er prijzen uitgedeeld.
Koning werd Marc Gauquie, 1e kampioen Michel Tallieu, 2e kampioen Roland Verlinde, 1e vrouw
Mariette Knockaert, prins Cyriel Vandooren en kleine kampioen Walther Tallieu.
Zondagkampioen was Marc Gauquie en zaterdagkampioen werd Fabio Rassalle.
Er werden in totaal 1083 vinken in de reke gebracht!

Het gewest Avelgem bracht hulde aan
zijn keizer Marc en keizerin Vivianne

Op 20 september 2014 huldigde KM De
St.-Jansvink haar kampioenen en laureaten

De gevierden met keizer Marc Maes, keizerin Vivianne Verdonck en ook rode lantaarn Pedro Demets op de
eerste rij.

V.l.n.r.: Laureaat dinsdag- en zaterdagkampioenschap Dirk De Mil, koning Nico Schepens, bestuurslid Lynn
Vanderhaeghen, koning Marnix Vanhove, penningmeester Christa Padot, algemeen kampioen André Defauw,
secretaris Wim Vermeire, vrouwelijke kampioen Mia Van Den Heede, laureaat 70% Willy Verstraete, bestuurslid Christ Deryckere, laureaat 80% Johan Bleyaert, vaste tekenaar Luc Dejaegher, parcoursverantwoordelijke
Remi Verhelst, laureaat 60% voorzitter Silvère Maes, laureaat 50% Dries Van Der Meulen en ondervoorzitster
Brigitte Hellebuyck.

Het dinsdagkampioenschap werd gespeeld over 8 ritten waarvan 5 ritten dienden gespeeld te
worden om opgenomen te worden in het klassement. Dirk De Mil is laureaat van het dinsdagkampioenschap met 79 punten, vóór Yvan Minne uit Ruiselede en Roger Biebauw.
Het zaterdagkampioenschap werd gespeeld over 9 ritten waarvan 7 ritten dienden gespeeld te
worden om opgenomen te worden in het klassement. Dirk De Mil is laureaat van het zaterdagkampioenschap met 203 punten vóór Nico Schepens en Walter Dedeyne.
Het koningschap werd gespeeld over 13 ritten waarvan de 9 beste resultaten in aanmerking kwamen voor de titel. Algemene kampioen is André Defauw met vogel Tukoo.
Vrouwenkampioen is Mia Van Den Heede met vogel Jefke.
Laureaat op 80% van de algemene kampioen is Johan Bleyaert met vogel Niel, laureaat op 70%
is Willy Verstraete met vogel Vital, laureaat op 60% is Silvère Maes met vogel Amber en laureaat
op 50% is Dries Van Der Meulen met vogel Fabregas.
De kampioenen en laureaten werden op zaterdag 20 september om 18 uur ontvangen in de
raadszaal van het gemeentehuis waar ze een trofee kregen. Ook voorzitter Silvère Maes werd er
in de bloemen gezet. Silvère is namelijk 40 jaar bestuurslid van KM De Sint-Jansvink en dat mocht
niet onopgemerkt voorbijgaan. Na de verscheidene toespraken werd een receptie aangeboden
door het gemeentebestuur.
Vanaf 19 uur werden de vinkeniers en sympathisanten verwacht in zaal Verrekijker te Wingene,
waar we na een aperitiefje mochten aanschuiven voor de barbecue. Na koffie en een stukje
aardbeientaart werden de kampioenen en laureaten gehuldigd. Voorzitter Silvère Maes werd nogmaals in de bloemen gezet voor 40 jaar bestuurslid. Kersvers bestuurslid Lynn Vanderhaeghen
werd er voorgesteld aan onze leden vinkeniers.
Na de huldiging trok dj Koen het feest op gang. Voorzitter Silvère opende de dans. Er werd gefeest
tot in de vroege uurtjes. Vinkenier Freddy d’Haene uit Tielt won er de hoofdprijs van onze steunactie, een damesuurwerk, geschonken door juwelenontwerpers uit Wingene.
Langs deze weg wil ik alle sponsors en sympathisanten, onze lokaalhouders Peter en Vanessa,
en niet te vergeten de vele vinkeniers bedanken. We hadden een prachtseizoen met 40 zettingen
waar er 2074 vinkeniers op afkwamen, wat een niet onaardig gemiddelde van bijna 52 vogels per
zetting opleverde.
In naam van het hele bestuur, Wim Vermeire

Na ieder afgelopen seizoen, de derde zaterdag van september, wordt er hulde gebracht aan de
liefhebbers die in de verschillende klassementen de prijzen wegkaapten.
Dit jaar was er iets speciaals te vieren, we mochten immers Marc Maes met zijn vogeltje Tornado
tot keizer kronen van de zondagvoormiddagzettingen, en vogeltje Mauro van Vivianne Verdonck
tot keizerin van de zondagnamiddagzettingen. Drie jaar naeen lukten ze erin om de kampioenentitel in de wacht te slepen.
Het feest werd geopend met een receptie waar de aanwezigen konden proeven van de cava, aangeboden door keizer Marc, die deze dranken zelf is gaan aankopen in Spanje! Marc, nogmaals
bedankt. Wie het bij fruitsap of frisdrank wilde houden, ook dat was geen probleem. Toastjes
tussendoor, daar was eveneens geen gebrek aan; Nicole, Charline en Chantal hadden daarvoor
gezorgd.
In het welkomstwoord werden alle gevierden van het afgelopen seizoen uitdrukkelijk gefeliciteerd.
Ook werden alle medewerkers die het afgelopen seizoen deden slagen, bedankt. Er werden wat
cijfers naar voor gebracht over gezette vogels, keuringen, klassementen bijhouden en andere,
minder belangrijke dingen. Ook waren er dankbetuigingen voor de medewerkers van de dag zelf,
onder andere Annie die zorgde voor de versiering op tafel, en de mensen van de bediening die
ons weer eens gratis en voor niets ten dienste stonden.
Na de feestmaaltijd werden de prijswinnaars in de spots geplaatst. De bloemen van de dag die
werden aangeboden aan de gelauwerden waren grotendeels orchideeën, orchideeën met drie
takken. Mooie en stijlvolle bloemen waren dat! Ook wat geldelijke middelen kregen de winnaars in
een omslag toegestopt. Aan de clubkampioenen werden mooie, gezonde cyclamen aangeboden.
Dit jaar waren het De Vlaamse Zangers uit Moen die de eerste bloemen als clubkampioen 2014 in
ontvangst mochten nemen. Verder kregen de eerste vier liefhebbers van De Kon. Boomgaardvink
Waarmaarde, De Kon. Moedige Zangers Avelgem en De Straatzangers uit Otegem, respectievelijk als tweede, derde en vierde in het clubkampioenschap, ook bloemen aangeboden.
Tussen de prijsdeling in werd er koffie naar believen ingeschonken en kon er nog een lekker gebakje verorberd worden.
Tevens werden vier waardebonnen van ieder 35 euro uitgereikt. Deze waardebonnen zijn ieder
jaar te verdienen tijdens het Kampioenschap van België, zijnde door de eerste van het gewest,
ook diegene die het dichtst in dalende lijn 75% van die eerste behaalt en hetzelfde geldt voor
diegene die 50% en 25% van de eerste behaalt. Deze waardebonnen werden met veel dank en
appreciatie aanvaard. “Grotendeels daardoor zijn er de laatste jaren veel vogels uit het gewest
Avelgem aanwezig op het Kampioenschap van België, om het even waar het doorgaat”, waren de
woorden van een liefhebber die juist naast de prijzen viel.
Na de prijsdeling werd er door onze vaste fotografe Mieke een groepsfoto genomen met de keizer,
keizerin en ook rode lantaarn Pedro op de eerste rij.
Ik persoonlijk moest een beetje vroeger dan normaal het feest verlaten, samen met mijn echtgenote had ik nog andere verplichtingen. Maar dat belette niet dat Pascal reeds volop voor aangepaste muziek zorgde en dat de avond verder gezellig verlopen is met niets anders dan tevreden
gezichten.
Nogmaals aan allen die meewerkten om het feest, ja, zelfs het hele vinkenseizoen te doen slagen, oprechte dank van mij persoonlijk, maar ook van alle tevreden vinkeniers! Bedankt en ik durf
hopen tot volgend jaar!
Luc Vervaecke
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1914-1918: Wereldoorlog I
(vervolg van blz. 4)

Merkwaardig feit

jaar speciaal herdacht in het bijzijn van de kleinzoon van de
Graaf d’Oultremont, de dochter van klaroenblazer Medard
Depuydt, vertegenwoordigers van het Regiment Carabiniers
- Prins Boudewijn - Grenadiers, oud korpscommandanten van
beide regimenten en oud Grenadiers en oud Carabiniers. De
herdenking is op 22 oktober om 14.30 uur.
Bronnen: Verzamelde gegevens uit de geschiedenis van het roemrijk
Regiment der Grenadiers; Parvi Sed Magni (Klein maar dapper); Eens
Grenadier - steeds Grenadier, zijn de spreuken van het Regiment Carabiniers - Prins Boudewijn - Grenadiers.

Dirk Jonckheere

IN MEMORIAM...

Carlos Declercq
°09/11/1949 - † 30/09/2014

Wie was nu Orel Dewilde?
Orel was de motor en duivel-doet-al bij zijn maatschappij: het
grootste deel geld inzamelen, voor naturaprijzen zorgen, aan
de inschrijvingstafel aanwezig zijn, de uitslag afroepen bij
de prijsdeling en alles wat erbij hoort om deze maatschappij
draaiende te houden.
Reeds een drietal jaar hielp ondergetekende bij de inschrijving en het opmaken van de uitslag met de computer op de
succesvolle donderdagzettingen, bij gebrek aan helpende
handen. Daar mijn echtgenote ’s morgens ook hulp nodig
heeft en ikzelf 80 jaar wordt, zag ik het ook niet meer zitten
om zoveel vroeger naar Wingene te gaan. Er komt iemand bij
in het bestuur die met de computer overweg kan.
Denisa verbleef deze zomer enkele weken in het ziekenhuis
en ook Orel moest enkele dagen blijven, zodat zij beiden genoodzaakt zijn er het bijltje bij neer te leggen.
Denisa en Orel, het ga je goed! Hou het wat rustig aan en hopelijk spelen jullie nog mooie uitslagen met de vinkjes!
Uw vriend, André Demeyere

Trucs van grootmoeder

Het Grenadiersbataljon van Medard Depuydt vertrok op 4 augustus 1914 vanuit Brussel en maakte een deel van de beginfase van de oorlog mee in o.a. Hofstade, Elewijt en Duffel. Na
een hele omzwerving door België was hij met zijn regiment te
Hofstade, vanwaar ze per trein vertrokken naar Diksmuide en
op 10 oktober 1914 aankwamen. In de daaropvolgende dagen
verbleven ze nog te Houtem bij Veurne en Zuidschote, waar
ze vijf dagen loopgraven moesten aanleggen. Op 19 oktober
waren ze te Oostkerke en op 20 oktober te Pervijze.
Medard Depuydt had toen al 10 maanden legerdienst achter
de rug en was klaroenblazer bij het 2de Bataljon van de Grenadiers, onder het bevel van Graaf Majoor Hendrik d’Oultremont.
Toen Medard de tegenaanval blies, stond hij op het erf van de
Antoniushoeve, die van zijn vader was. De tegenaanval van
de Grenadiers begon vanuit Pervijze en trok door de velden
van Stuivekenskerke, waar Majoor d’Oultremont aan zijn zijde
stierf. Medard overleefde de oorlog en werd 98 jaar (†1990).

Tussen de katholieke Majoor d’Oultremont (55 jaar), die als
mens meer aanleunde bij zijn soldaten, en de liberale bevelhebber Kolonel Lefebure waren er meningsverschillen en onenigheden. Deze waren hier tot op het heetst van de strijd
voelbaar. Het bevel door Kolonel Lefebure tot tegenaanval
van de Grenadiers heeft waarschijnlijk kunnen veroorzaken
dat de Grenadiers en hun bevelhebber rechtstreeks de dood
inliepen.
Majoor d’Oultremont had zijn zwaard gebroken in een eerder strijdgewoel in Werchter. Het verhaal is dat de Majoor aan
Tervaete ten strijde trok met een bezemstok, om deze zichtbaar omhoog te steken en een aanvalsignaal te geven. Niets
is minder waar, dit staat beschreven in twee getuigenissen.
Op een schilderij in de Club Grenadiers in de Prins Albertkazerne in Brussel is Graaf d’Oultremont te zien met een bezemstok (niet deze foto bij het aanvoeren van de tegenaanval).

Dit maakt dat er vier plaatsen vacant zijn in het bestuur. Hopelijk worden die plaatsen op de eerstvolgende ledenvergadering ingevuld, zodat onze 80-jarige maatschappij kan blijven
bestaan.

Om de versheid van een ei te testen: Werp het in een bak gevuld met koud water, als het bovendrijft: werp het weg.
Hoe muizen doen vluchten? Je moet slechts een beetje laurier leggen, daar waar ze voorbijkomen.
Hoe het bloeden van een snijwond doen stoppen? Leg een
beetje peper op de wonde; en wees zeker: dit prikt niet.
Hoe je microgolfoven reinigen? Zet in het midden een tas met
azijn en verwarm twee minuten.
Hoe maagbrand verzorgen? Je moet eenvoudig een glas lauwe melk drinken. Anders: neem een Rennie.
Hoe de ruiten tegen verf beschermen? Snijd een ui in twee en
wrijf deze langs de randen van de ruiten.
Hoe vetspatten vermijden? Voeg tijdens het bakken een puntje bloem toe in de braadpan.
Hoe de roest van sleutels verwijderen? Deze 24 uur in cola
onderdompelen.
Hoe een biljet van 20 EUR omtoveren in één van 200 EUR?
Niets is eenvoudiger, richt u direct tot Onze Lieve Heer, Onze
Lieve Vrouw, de Kerstman of David Copperfield.
ingestuurd door F. Debraeve
Afscheid van een vriend
Na een aanslepende ziekte is onze secretaris en goede vriend
Carlos na een moeilijk gedragen, maar ook pijnlijke ziekte, op
de leeftijd van 64 jaar rustig ingeslapen in het U.Z. te Gent.
Carlos was sedert 1987 secretaris van onze vereniging en
ook nog een aantal maanden vóór zijn ziekte gewestsecretaris. Vinkenieren was zijn leven en werken voor onze vereniging
deed hij dan ook vol overgave. Alles was netjes en tot in de
puntjes geregeld.
Als één der eersten van onze vereniging zette Carlos alles in
op de kweek van botvinken, dit met enkele goede kampers tot
gevolg waarvan “Tieste” wellicht één der bekendsten was. Het
teveel aan gekweekte mannen en poppen verkocht hij niet; hij
gaf ze gratis weg aan vrienden.
Carlos was de vriend van iedereen, een geliefd persoon in
Lendelede en omstreken.
Carlos, het was fijn een vriend van u te zijn!
Het bestuur van KM De Verenigde Liefhebbers Lendelede

Denisa en Orel leggen er
het bijltje bij neer

Dialectles
Vier pastoors zitten samen een pint te drinken, een ‘Brusseleir’, een West-Vlaming, een Limburger en een ‘Sinjoor’.
Ze klagen over het weinige volk dat nog naar de kerk komt.
Zegt de Ket: wij hebben iets gevonden, in Jette zeggen we de
mis af en toe in het Brussels dialect en dan zit de kerk bomvol.
Zegt de West-Vlaming: da doen widder olle doage, mo ’t elpt
nie.
Zingt de Limburger: daaar kuuunen we niiiet aan deeenken,
waant daan duurt de miiis te laaang.
Tenslotte den Antwerpeneir: spaaiteg da waai gien dialect
emme.
ingestuurd door Willy Verthé

Vergaderingen - huldigingen
KROMBEKE, KM De Jagersvink

Op zaterdag 25 oktober 2014 is er om 17 uur algemene ledenvergadering in lokaal ’t Hof van Vlaanderen, bij Franky en
Belle, Krombekeplein 13 te Krombeke.
Dagorde:
1. Openingswoord door de voorzitter. - 2. Gratis steunactie.
- 3. Opname deelname kampioenenfeest. - 4. Herverkiezing
bestuur. - 5. Bestellen en betalen kweekringen. - 6. Allerlei.
Het bestuur rekent op jullie opkomst!

KNESSELARE, De Dappere Zangers

Op zondag 26 oktober 2014 is er om 10 uur algemene ledenvergadering.
Dagorde:
1. Verwelkoming door het bestuur. - 2. Inschrijving oude en
nieuwe leden. Liefhebbers die zich wensen in te schrijven
voor het komende speelseizoen worden vriendelijk verzocht
om het bijhorende blad in de mate van het mogelijke in te vullen. Op die manier bespaar je de schrijver veel werk. - 3. Zijn
er liefhebbers die opmerkingen hebben bij het verspelen van
de titels e.a.? U kunt uw mening naar voor brengen, ook in
verband met het speelterrein. - 4. Verkiezing nieuwe bestuur.
Wie in het bestuur 2015 wil komen, moet het strookje invullen
en ondertekenen en dit vervolgens afgeven aan het bestuur,
ten laatste op 26 oktober om 10 uur.

GEWEST DEERLIJK

In een huis, gelegen nabij de Tervaetebrug zouden er volgens
de bewoners nog altijd schimmen ronddwalen!! Terwijl men
rustig in de zetel zit, kan men plots een vage schim of schaduw zien voorbijschuiven, richting kelder. Op een andere keer
werden merkbaar voetstappen gehoord op de zolder.
Zijn verdwaalde zielen nog altijd op zoek naar hun eeuwige
rust? Misschien nu, na honderd jaar? We gunnen het hen van
harte. Je moet er maar mee leren leven... en toch zou ik dit
eens willen meemaken, voor even.
Deze “Slag om Tervaete” - Eerste slag om de IJzer, wordt dit

De motor van KM Komen Is Gaan Wingene ging deze zomer
aan het sputteren. Door gezondheidsredenen nemen Denisa
en Orel, met spijt in het hart, ontslag bij het bestuur van Komen
Is Gaan en met hen ook Noël Defauw en Gilbert Hooreweghe.

Op zaterdag 26 oktober 2014 houden we onze eerste gewestvergadering na het speelseizoen. Deze vergadering gaat
door om 9.30 uur stipt in het lokaal van “De Kon. Vlaamse
Blauwkoppen”, ’t Damberd, Kouterstraat 28 te Zwevegem.
Dagorde:
1. Openings- en welkomstwoord door de gewestleider. - 2.
Voorlezen verslag van de vorige gewestvergadering. - 3.
Besprekingen van het afgelopen speelseizoen. - 4. Voorlezen
van de gehuldigden op de gewesthulde 2014. - 5. Regelen
gewesthulde 2014 in november. 6. Betalen van 50 euro door
de maatschappijen voor de gewesthulde. - 7. Opgeven aantal
personen die zal deelnemen aan deze gewesthulde, uiterlijk
tegen zaterdag 1 november. - 9. Ondertekenen diploma’s voor
de gewesthulde. - 10. Bladen aanvragen kweekringen en samenvattende lijsten 2015 binnenbrengen en vereffenen. 11.
Vrije besprekingen over het voorbije speelseizoen en eventuele opmerkingen of verbeteringen.
We hopen op deze gewestvergadering iedere afgevaardigde
en voorzitter van iedere maatschappij te mogen begroeten.
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EERNEGEM, KM De Vrijgezellen

Op zondag 26 oktober 2014 is er om 10 uur algemene vergadering in ons lokaal “De Buuzestove”.
Dagorde:
- Inschrijving kampioenenfeest 2014 in november.

EERNEGEM, KM Recht en Eerlijk

Op zondag 26 oktober 2014 is er om 10 uur een algemene
ledenvergadering in lokaal Voetbalkantine SK Eernegem.
Dagorde:
1. Welkomstwoord van de voorzitter. - 2. Inschrijven voor de
kampioenenviering in november. - 3. Afhalen van het overschrijvingsformulier voor het A.Vi.Bo.-blad. - 4. Inschrijven van
nieuwe en oude leden voor het speeljaar 2015.
We hopen u allen te mogen verwelkomen op deze vergadering!

EMELGEM, De Kon. Lustige Zangers

Op zondag 26 oktober 2014 is er om 10 uur ledenvergadering
in ons lokaal “De Quicky”, Ingelmunsterstraat 13 te EmelgemIzegem.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Inschrijving leden en
betalen lidgeld voor het speelseizoen 2015. - 3. Inschrijving
nieuwe leden; iedereen is welkom. - 4. Bestellen aantal bondskaarten 2015. - 5. Namen opgeven van de vogels voor de
bondskaarten. - 6. Inschrijven voor het gewestfeest dat doorgaat in februari. - 7. Uitdelen overschrijving A.Vi.Bo.-blad voor
2015. - 8. Bestellen rode en groene inventarissen.
Iedereen wordt zeker verwacht! Leden en nieuwe leden zijn
ook welkom.

GELUWE, KM Jong Maar Moedig

Op zondag 26 oktober 2014 is er om 10.30 uur onze 1e ledenvergadering en opening seizoen 2015 in ons lokaal Berkenhof,
Kloosterstraat 9 te Geluwe.
Dagorde:
- Inschrijving oude en nieuwe leden. - Aanvragen rode registers. - Ringnummers en vogelnamen meebrengen aan de
hand van opgestuurd formulier. - Verkiezing nieuw bestuur.
Beste vrienden, hou deze datum vrij! Het bestuur hoopt op
een voltallige aanwezigheid.

KUURNE, De Congozangers

Op zondag 26 oktober 2014 is er om 10 uur bestuurs- en algemene vergadering in lokaal Astrid.
Dagorde:
- Herkiezen bestuur (kandidaten melden zich vóór 10 uur). Leden- en nieuwe ledeninschrijving. - Kastoestand. - Bond- en
gewestnieuws. - Organisatie kaarting. - Allerlei.

KOOLSKAMP, KM De Meizangers

Op zondag 26 oktober 2014 is er om 9.30 uur algemene ledenvergadering in ons lokaal, Padderijstraat 4 te Koolskamp.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitster. - Evaluatie afgelopen
speelseizoen. - Bespreken genomen aanpassingen en richtlijnen komende speelseizoen 2015. - Inschrijven oude en
nieuwe leden.
Liefhebbers, allen op post op deze belangrijke vergadering!

GEWEST NINOVE

Op zondag 26 oktober 2014 is er om 9.45 uur gewestvergadering in lokaal “De Kat” te Ophasselt.
Dagorde:
- Bespreking vergadering Algemene Raad te Roeselare.
- Bespreking voorbije seizoen. - Bespreking komende seizoen 2015. - Aanvragen ringen eigenkweek seizoen 2015.
- Kasverslag gewest. - 3 jaarlijkse verkiezing gewestleider. Allerlei.
Voor deze vergadering is het wenselijk dat voor elke maatschappij zowel de voorzitter, secretaris als afgevaardigde aanwezig zijn.

GEWEST TIELT

Op zondag 26 oktober 2014 is er om 9.30 uur stipt gewestvergadering in lokaal Den Tap te Ruiselede.
Dagorde:
- Opening door de voorzitter. - Uitdelen en betalen bondskaarten 2015 (0,70 euro per stuk). - Uitdelen en betalen certificaten lokaalhouders (10 euro). - Uitdelen en betalen aansluitingen (15 euro). - Indienen namen van de te huldigen bestuursleden op de Algemene Vergadering. - Uitbetalen kweek.
- Naklanken Algemene Raad. - Gewestfeest. - Inbrengen
kweekaanvraag. - Betalen bedrag van 25 euro voor de gewestkas. - Indienen kandidaturen gewestsecretaris of hulpgewestleider. - Kasverslag. - Allerlei. - Slotwoord.
Gezien het belang van deze vergadering worden alle afgevaardigden verwacht om 9.30 uur.

KUURNE, De Molenzangers

Op zondag 26 oktober 2014 huldigen wij onze koning, kampioenen en laureaten in feestzaal “Rustique”, Kattestraat 143
te Kuurne.
Programma: - Om 11.30 uur starten we de receptie en de inhuldiging. - Om 13 uur schuiven we aan tafel voor een feestmaal. - Om 16.30 uur is iedereen welkom en is er een gezellig
samenzijn.

SINT-ELOOIS-WINKEL, KM De Trage Zangers

Op zondag 26 oktober 2014 huldigen wij vanaf 12 uur onze
koning en kampioenen in feestzaal Sint-Arnoldus.
We verzamelen in ons lokaal vanaf 11.30 uur, waar wij dan
ook al onze leden en onze vrienden van het Tweeverbond verwachten. Vandaar gaan wij allen samen naar feestzaal SintArnoldus, waar aan allen een aperitief wordt aangeboden
door de plaatselijke maatschappij en tevens een hulde wordt
gebracht aan onze koning en kampioenen.
Na deze hulde wordt iedereen door het bestuur uitgenodigd
om aan te schuiven voor de feestmaaltijd.
Aan onze koning en alle kampioenen: hartelijk proficiat en aan
allen een gezellig samenzijn!

INGOOIGEM, KM De Yvegemse Vinkeniers

Op zaterdag 25 oktober 2014 wordt u, samen met je familie,
uitgenodigd op onze jaarlijkse hulde die doorgaat in lokaal
’t Smesseplein. U wordt verwacht vanaf 11.30 uur.
We serveren een aperitief, gevolgd door een hoofdschotel en
dessert. Nadien kan nog wat worden bijgepraat over het voorbije en komende seizoen.
Wij hopen onze leden en hun gezin te mogen verwelkomen!

MARIA-AALTER, De Sparhoekzangers

Op zondag 26 oktober 2014 gaat onze kampioenenviering
door in het Ontmoetingscentrum, Oude Kantschoolstraat 1 te
Maria-Aalter.
Programma: - Om 11.30 uur wordt een aperitief aangeboden door de kampioenen. - Om 12.30 uur is er feestmaal met
Agnessorelsoep, rundstong, groenten en kroketjes, koffie met
gebak.
Dit alles kan voor de prijs van 18 euro voor leden en sponsors
met hun partner; 22 euro voor niet-leden; 9 euro voor kinderen
tussen 6 en 12 jaar.
Inschrijven kan tot 22 oktober bij de bestuursleden of in het
lokaal ’t Hoekske.
Beste liefhebbers, wij hopen op jullie talrijke aanwezigheid!

Gildeleven
ARDOOIE, KM De Verenigde Liefhebbers

Op zaterdag 25 oktober, vanaf 18 uur, en zondag 26 oktober
2014, van 10 uur tot 12 uur, is er onze grote groentekaarting
(bokalen) in lokaal Montana, Stationstraat 121 te Ardooie.
De inleg bedraagt 1,25 euro; er is geen drankverplichting.
Het bestuur

TIELT, KM De Snelle Schuifelaars

Onze lokaalhouders Anja, Bjorn en Barthe hebben beslist om
te stoppen. Wij denken hen voor de vele mooie jaren.
Het ga jullie goed!
Het bestuur

OOSTROZEBEKE, De Verenigde Vrienden

Resterende nummers steunactie
2468 1743 2799 2802 2957 2612 3541 2896 2970 2998
1175 3831 1948 1913 2264 4431 2703
Prijzen af te halen in lokaal Vrij Polen, en dit tot 30 oktober
2014 (gesloten op woensdag).

TIELT, KM De Snelle Schuifelaars

Uitslag steunactie 2014 De Koperwiek Tielt
1. 4003
2. 3736
3. 2808
4. 3306
6. 2335
7. 2463
8. 4153
9. 1253
11. 4510
12. 3024
13. 1473
14. 3714
16. 2895
17. 2326
18. 3398
19. 1276
21. 1601
22. 3014
23. 1092
24. 3302
26. 1643
27. 2165
28. 3266
29. 1440
31. 1508
32. 2824
33. 1199
34. 2496
36. 2849
37. 2428
38. 3077
39. 3379
Reservenummer 1e prijs: 2005.
Prijzen af te halen in lokaal Belle-Vue, vóór 31
2014.

5.
10.
15.
20.
25.
30.
35.
40.

4282
3767
2181
4789
1737
4190
3505
1142

december

GEWEST TIELT

Verslag gewestvergadering van 7 september 2014
Deze vergadering ging door bij De Snelle Schuifelaars te Tielt,
in lokaal Batavia. De vergadering werd geopend door de voorzitter, met een hartelijk welkomstwoord.
Eerst werden de bondskaarten 2014 binnengevraagd en konden de bondskaarten voor 2015 besteld worden.
Hierna werden de vogels met minstens 7000 slagen opgegeven en werd overgegaan tot het betalen van 0,05 euro per
gezette vogel over alle ritten. Ook de lijsten van de nog afgeleverde bondskaarten werden afgegeven. De paspoorten van
de afgevaardigden werden ondertekend door de voorzitter,
waarna hij nog een overzicht gaf van het voorbije seizoen.
Nadien konden we de prijzen, behaald op het Kampioenschap
van België en op het Kampioenschap van West-Vlaanderen,
uitbetalen. Ook de reisvergoedingen van de Algemene Vergadering werden vereffend. Na het ontvangen van de samenvattingen van gekweekte vogels kon men de ringen voor 2015
bestellen.
Het komende gewestfeest werd nogmaals besproken. Er was
tevens een nieuw voorstel aangaande de steun voor de gewestkas. Tenslotte werd het kasverslag voorgelezen door de
ondervoorzitter, waarna deze vergadering werd afgesloten.

GEWEST RONSE

Verslag gewestvergadering van 28 september 2014
Deze vergadering ging door bij De Blauwbekken. De gewestleider verwelkomde iedereen op deze eerste vergadering na
het speelseizoen.
Hij startte meteen met het uitdelen van de drukwerken die hij
op de Algemene Vergadering ontving. Daarbij hoorde de nodige uitleg, met de belangrijke punten die hij vernam op deze
Algemene Vergadering. Iedereen heeft ondertussen het uitvoerige verslag in het A.Vi.Bo.-blad kunnen lezen.
Elke maatschappij betaalde de schulden aan de gewestleider,
evenals de bijdrage aan de gewestkas voor de gezette vogels
van het voorbije seizoen. Er werd afgesproken dat de aanvragen voor de kweekringen bij Ivan bezorgd zouden worden
vóór 20 oktober.
Elke maatschappij gaf ook de inschrijvingen voor het komende gewestfeest af aan Nadine.
Tot slot werd nog een woordje gesproken over het voorbije
speelseizoen. Men stelde vast dat veel liefhebbers van buiten het gewest Ronse hier met twijfelachtige vogels kwamen
spelen. Daar wordt in het vervolg strenger tegen opgetreden.
Na het afsluiten van deze vergadering, trok iedereen huiswaarts.

GEWEST DENDERLEEUW

Verslag gewestvergadering van zondag 12 oktober 2014
Deze vergadering vond plaats in lokaal ’t Hoeksken te Mere,
de thuishaven van De Meerse Vinkeniers. Annie, de sympathieke lokaalhoudster, sprak ons onmiddellijk aan over het al
dan niet betaalde A.Vi.Bo.-blad. Dit probleem werd naderhand
opgelost met voorzitter Willy.
Hierna verdeelde onze gewestleider Danny de in Roeselare
afgehaalde papierwinkel voor elke maatschappij. Elke maatschappij was door de gewestleider op voorhand op de hoogte
gesteld van het te betalen bedrag. Iedereen heeft dan ook
afgerekend zoals voorzien.
Danny gaf hierbij de nodige uitleg over de nieuwe formulieren
die rode registers moeten vervangen (ook via avibo-admin).
Tevens werd gevraagd om de leden warm te maken voor het
kweekcongres.
Enkele voorlopige kalenders werden bekeken en aanpassingen werden gedaan. Hierna werden de formulieren voor de
aanvraag van ringen 2015 ingezameld. De exacte datum van

de gewestzetting in mei werd meegedeeld.
Daarna had Danny nog enkele minder aangename punten te
vermelden, nl. gewesten met drie of minder maatschappijen,
waarvan de gewestleider stopt. Hiervan worden de maatschappijen naar een ander gewest doorverwezen. De gewestleiders van Denderleeuw, Aalst en Ninove zullen deze week
overleggen wat hen te doen staat, maar er zijn zeker nog geen
bruggen verbrand! Mensen spreken mensen.
De gewestschrijver, F. Vanbrabant

GEWEST WAKKEN

Verslag gewestvergadering van 12 oktober 2014
Deze vergadering ging door in lokaal De Vlasbloem te Gottem. Alle gewestafgevaardigden waren stipt aanwezig; zo kon
de gewestleider hen verwelkomen en stipt de vergadering
openen.
Zoals de gewestleider al liet verstaan, zal hij zijn ontslag indienen bij het A.Vi.Bo.-secretariaat. De reden hiervoor is zijn
leeftijd; hij is 79 jaar geworden. Daar er tot op heden nog geen
oplossing werd gevonden voor gewest, zal Daniël zijn verantwoordelijkheid verder opnemen tot er een oplossing is gevonden.
Nadien werd het gewestfeest besproken. Alles werd prima bevonden. Onze dank aan Eerlijk Duurt Langst Wakken voor de
goede ontvangst samen aan tafel.
Een overzicht van de Algemene Raad werd gegeven. Wegens
ziekte kon de gewestleider niet aanwezig zijn. Afgevaardigde
Daniël De Vos heeft zijn plaats ingenomen. Hij had verschillende punten op papier gezet en bracht deze uitgebreid naar
voor op deze vergadering. De gewestleider dankte Daniël De
Vos voor zijn sportieve aanwezigheid op deze belangrijke vergadering te Roeselare. Door hem heeft ons gewest verantwoordelijkheid opgenomen; wij zijn content!
Het binnenbrengen en vereffenen van de eigenkweekformulieren voor 2015 was ons volgende agendapunt. Deze zullen
zo spoedig mogelijk worden afgeleverd op het secretariaat.
Ander drukwerk voor 2015 werd uitgedeeld en zal op de volgende vergadering betaald worden.
De hulde van koning en kampioenen te Dentergem en Wontergem werd nauwkeurig besproken, alsook het kasverslag.
Alles werd in de boeken ingeschreven en klopte helemaal.
Hierna werd geproost op onze goede samenwerking!
Goede afspraken maken goede vrienden; goede vrienden
maken goede afspraken!
En zo liep deze vruchtbare vergadering op zijn einde. Tenslotte werden nog felicitaties overgemaakt aan de lokaalhouders
voor de geboorte van hun kleinkind Nicolas.
D. Schelstraete

GEWEST INGELMUNSTER

Verslag gewestvergadering van 12 oktober 2014
Op de tweede zondag van oktober vond deze vergadering
plaats in het lokaal van De Kon. Lustige Zangers Sint-Katherina. Voorzitter van dienst, Kurt, heette iedereen welkom. Bestuurder Jan Hollevoet was ook aanwezig.
Na de verwelkoming, opname van de aanwezigheid en het
voorlezen van het verslag van de vorige vergadering, waarop
geen opmerkingen te noteren vielen, werd de dagorde van
deze vergadering aangesneden.
Als eerste punt kwam Geert zeggen dat er nog zettingsuitslagen ontbraken van het seizoen 2014. De twee maatschappijen zullen dit zo spoedig mogelijk in orde brengen.
Het uitdelen van het drukwerk verliep vlot. Er zat ook een rekeningnota bij: voor de aansluiting bij A.Vi.Bo 15 euro, aansluiting lokaal 10 euro, de jaarlijkse bijdrage aan het gewest
en de bondskaarten aan 0,70 euro per stuk. Dit totaalbedrag
moet gestort worden op de rekening van het gewest, en dit
vóór 1 november 2014.
De huldiging van de gewestkampioenen gaat door in februari 2014. Afgevaardigden, licht alvast uw kampioenen in, zo
kunnen zij deze datum in hun agenda schrijven. De volgende
inrichter van het gewestfeest in februari 2016 is “KM Recht
voor Allen”, Meulebeke. De gewestzetting gaat volgend jaar
door in juni.
De formulieren voor de aanvraag van kweekringen werden
binnengebracht, alsook de samenvattende lijsten. Ook deze
gelden van de ringen moeten gestort worden tegen 1 november. De kostprijs bedraagt 0,40 euro per ring en 0,10 euro per
kweekkaart. Voor de tweede of derde bestelling van de ringen
wordt een administratiekost van 5 euro aangerekend aan de
kweker.
In 2014 werden in het gewest 492 mannen en 383 popjes
gekweekt door 152 kwekers. Het gewestreglement zal tijdens
een van de volgende vergaderingen besproken worden.
Vervolgens werd het verslag van de Algemene Raad van 21
september ll. voorgelezen en werden er enkele vragen gesteld
aan dhr. Jan Hollevoet. Jan gaf uitleg over het samenvoegen
van gewesten. Er zijn nu 17 gewesten waar er minder dan 3
maatschappijen zijn. Daar is het moeilijk om een ereraad, een
aantal gewestelijke keuringen te laten plaatsvinden. Ze proberen ook om in eerste instantie geen gewesten af te schaffen.
Gewestleiders van kleine gewesten, met een behoorlijke staat
van dienst, kunnen uit erkentelijkheid aanblijven. Te kleine gewesten (minder dan 4), waar de gewestleider ontslag neemt,
zullen verdwijnen. Het samenvoegen van bestaande gewesten in grote entiteit kan in de toekomst soelaas bieden in de
aanpak van bovenvermelde problemen (ereraden, zangcommissies en administratie). Er werd vernomen dat de inventaris
van het vogelbestand mag opgemaakt worden in de maand
december. De gewestleider moet dan deze formulieren binnenbrengen in het secretariaat, tussen 15 en 31 januari. Het is
ook zo dat wie voor het eerst vinken kweekt, een controleformulier moet invullen en dit bij de aanvraag van de kweekringen moet voegen.
De steunactie voor het Kinderkankerfonds wordt in 2015 terug
in voege gebracht. Men vraagt 1 euro per lid. Het is de bedoeling om de cheque te overhandigen op 1 maart 2015 op de
Algemene Vergadering.
Ons A.V.Bo.-blad kwam hier over de tongen. Door het dalend
aantal abonnees zijn de inkomsten ook veel lager dan men
hoopte en moet men de prijs aanpassen om uit de onkosten
te komen, maar hoelang kan men dit nog volhouden?
Er werd nog een oproep gedaan om met zoveel mogelijk
aanwezig te zijn op het 4de kweekcongres op zaterdag 15
november 2014, in de polyvalente zaal Kubox Hippodroom,
Kattestraat te Kuurne.
Bij punt allerlei en elk zijn zeg nam niemand het woord.
De dagorde voor de volgende vergadering werd nog uitgedeeld, waarna Kurt ons dankte voor de aandacht en ons allen
een goede thuiskomst toewenste.
De verslaggever van dienst, A. Deprez
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Sudoku puzzel nr. 3 – 22-10-2014
In iedere rij, kolom en vakje dienen de cijfers van 1 tot 9 ingevuld te worden.
Er is steeds slechts één oplossing mogelijk.
De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- POELKAPELLE, KM De Poelvink, Maria Deboodt, moeder
van trouw lid Daniël Vermeulen.
- LOVENDEGEM, KM De Bosvink, mevr. Hélène Acke, echtgenote van dhr. Etienne De Clercq en moeder van onze lokaalhoudster Carmen De Clercq.
- VOSSELARE, KM De Eikzangers, gewezen lid Alfons
Van Dorpe, schoonbroer van ons bestuurslid Martin Van
Quaethem.
- ZWEVEZELE, KM De Dappere Zangers, trouw spelend lid
Firmin Callewaert, opa van spelend lid Sarah Callewaert;
Simonne Lannoo, schoonzus van spelend lid Arthur Boussauw.

Oplossing
Sudoku No. 2 15-10-2014

!

Rouw / Herstel / Feest

De in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
de betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaanden, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
derden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtstreeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.

†

Zoekertjes en Advertenties

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- GELUWE, Jong Maar Moedig, secretaris Jozef Dorme.
- HOUTHULST, KM De Woudzangers, Jacky Debruyne, vader en schoonvader van trouwe leden Manolito en Nancy
Dedeurwaerder; Cindy Tanghe, echtgenote van gewestafgevaardigde Ronny Dewulf; Elza Prinzie, echtgenote van trouw
lid Omer Devulder.
- EDEWALLE-BOSSCHEDEWEGE, KM De Bosvink, Agnes
Hollevoet, echtgenote van trouw spelend lid Willy Derynck.
- NEDERZWALM, De Zwalmvink, Luc Sprangers, vader van
onze lokaalhouder Wesley Sprangers.
- OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden, bestuurslid
Claude Storme en Herman Sabbe.
- RONSE, De Blauwbekken, schatbewaarder en spelend
lid Christine Cruypelinck, echtgenote van gewestleider Ivan
Batsleer.
- GEWEST RONSE, mevr. Christine Cruypelinck, echtgenote
van gewestleider Ivan Batsleer.
- PITTEM, KM Niet Rijk Maar Recht, trouw lid Daniël Vens.
- ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink, Liana Vierstraete,
echtgenote van spelend lid Erik Maene; Manuella Maene,
dochter van spelend lid Erik Maene; hulpschrijfster Linda
Vandecasteele, echtgenote van schatbewaarder Freddy
Maene; Nathalie Wyckmans, echtgenote van secretaris Nico
Eeckeloo en moeder van spelende leden Valerie, Anthony en
Jaimy Eeckeloo; alle zieke leden van onze maatschappij en
onze sponsors.
- VLAMERTINGE, KM Sint-Filip, spelend lid Raphaël
Delestrez.
- RUISELEDE, KM De Lichtzangers, trouw spelend lid Henri
Gevaert; Sabine Grymonprez, dochter van bestuurslid Eric
Grymonprez en Christiane Wijckstandt.

- SLEIDINGE, KM De Lindezangers, trouw spelend lid Arsène
Van De Walle.
- EINE-OUDENAARDE, De Lustige Vinkeniers, trouw lid
Danny Dewaele.
- TIELT, KM De Snelle Schuifelaars, trouwe leden Andrea Van
De Weghe en Arseen Vroman; Marie-Claire Ebo, echtgenote
van trouw lid Jozef Vermeersch.
- OPHASSELT, De Rapide Vink, trouw spelende leden Marcel
Kiekens en Robert Camphyn.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ZIJ STAPTEN IN HET HUWELIJKSBOOTJE...
- ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink, Nico Claeys en
Sylvie Decoo, dochter van spelend lid Fernand Decoo.
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- AARSELE, KM Verheugd in de Zang, Julien, kleinzoon van
bestuurslid Patrick Haerens; Yana, kleindochter van trouw
spelend lid Jean-Pierre Beyst.
- KORTRIJK, KM Hoop in de Toekomst, Yaro, kindje van
Sophie en familie van leden Etienne en Stephane Cottyn.
- TIELT, KM De Snelle Schuifelaars, een viergeslacht wordt
gevierd, nl. Mariette Van Severen, Katy Van Maele, Jolien Van
De Walle en Nore Van De Vijvere.

BEDANKING
- SLEIDINGE, KM De Lindezangers, mevr. Ivette Van Daele
en familie danken alle vrienden vinkeniers van KM De
Lindezangers voor hun zeer talrijke aanwezigheid op de begrafenis van haar echtgenoot Gilbert De Clercq. Uw aanwezigheid was een zeer grote steun; dhr. Franklin Wytinck dankt
van harte alle vrienden vinkeniers van KM De Lindezangers
voor hun zeer talrijke aanwezigheid op de begrafenis van zijn
vader Etienne Wytinck. Uw aanwezigheid was een zeer grote
steun.
GELUKWENS
- DENDERHOUTEM, De Meivink, alle leden van De Meivink
wensen voorzitter Eric Hautman van harte proficiat voor het
oprijden van de legendarische col Mont Ventoux! Hij deed dit
met verve, in een tijd waarvan menig Vlaamse jongeren duizelen!

ZONDAG 26 OKTOBER 2014
KOOIEN- EN SCHUILHOKJESTENTOONSTELLING
+ RUILBEURS
- SINT-JORIS, De Snauwhoekzangers Beernem. Kooien- en
schuilhokjestentoonstelling + ruilbeurs op zondag 26 oktober 2014, van 9 u. tot 12 u., in lokaal Sinjo, Lattenklieverstraat 28.
ZONDAG 2 NOVEMBER 2014
VINKENKOOIEN- EN SCHUILHOKJESTENTOONSTELLING
- KUURNE, De Molenzangers. Vinkenkooien- en schuilhokjestentoonstelling op zondag 2 november 2014, van 8.30 u.
tot 12.30 u., in zaal St.-Pieter, Brugsesteenweg 311.

20.05

20.05

Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond
A.Vi.Bo. vzw presenteert
vierde en finaliserende kweekcongres
zaterdag 15 november ’14
polyvalente zaal Kubox (renbaan), Kattestraat 188, Kuurne
Programma:
‘s morgens: nationale zangvoordracht Vlaamse vinkenzang
‘s middags: feestzitting - eindrapport kweekproject
Iedereen welkom
Maatschappijen en gewesten, houd deze datum vrij!!
BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Duizend witte chrysanten en
miljoenen gouden bladeren
Noch op de dag zelf, noch op de dag nadien, op ‘zieltjesdag’,
ga ik er graag naartoe, het is er mij veel te druk. De wandelpaden zijn overbezet, en op de kruispunten vinden drukke familiereünies plaats, net alsof ze de komende eindejaarsfeesten aan het plannen zijn. Bij het graf van een familielid of een
vriend kan men geen gebed plegen, een onzevader krijgt men
tot geen goed einde. Men kan Hem niet eventjes aanspreken,
en een mogelijke traan zou evenzeer opvallen.
Ook het persjonkelen op de heiligendag is uit de mode. Hoeveel zielen hebben wij destijds naar de hemel gepersjonkeld?
Persjonkelen: de kerk in… een weesgegroet… de kerk uit,
een paar seconden wachten, terug de kerk in en weerom een
weesgegroet. Wij liepen de ‘zulle’ plat want bij ieder kerkbezoek hadden wij een zieltje uit het vagevuur gered. Ik heb het
altijd ietwat hypocriet gevonden, zo’n beetje “Lieve Heer bedriegerij”.
Toch voel ik telkenjare de behoefte om buiten te zijn, zo gans
op mijn eentje. Ik ben opgestapt zonder echt weten waar
naartoe. De frisse lucht doet mij goed. In tegenstelling tot gisteren toen de regen van geen ophouden wist, schijnt er nu
een herfstzonnetje. Lang zal het zo wel niet blijven, want in
de verte aan de einder valt een ophoping van wolken te bespeuren, een wolkenmassa die lijkt op een hooggebergte met
besneeuwde toppen. ’t Is mooi om te zien en ik voel mij goed.
Hier voel ik mij goed en op mijn plaats, ik wandel tussen de
velden doorheen lange rechte dreven. Hier en daar passeer ik
een boerderij waar niemand thuis blijkt te zijn, soms enkel een
blaffende hond die ‘telefoneert’ naar de hond op de naburige
hoeve om hem diets te maken dat er een mens op komst is.
Hier valt het mij veel gemakkelijker met Hem te spreken. Wanneer ik nu naar de open lucht kijk, naar de nog blauwe hemel,
zie ik hen en voel mij veel dichter bij hen. Van ginds boven kijken zij misschien op mij neer? Kijken in een geduldig wachten,
want ook “We shall overcome one day”.
Ik stap en blijf stappen, tijd heb ik genoeg, vermoeidheid voel
ik niet en nog in geen uren wordt het duister. Een onbeschrijfelijk mooie dreef leidt mij naar een park. Een dreef die belegd is
met een tapijt van miljoenen gouden bladeren, beukennootjes
en eikels.
Beukennootjes worden nu wellicht niet meer geraapt en de
kinderen zullen ze wellicht niet meer verzamelen, waar is de
tijd van toen? Onze zolder hing er vol van: ganse resems nootjes, netjes op een twijndraadje geprikt.
Wat een rust vind ik hier en wat een prachtig schilderij wordt
mij aangeboden. Witgouden zonnestralen zoeken zich een
weg tussen de goudgele kruinen van de bomen. Ik zou het
willen beschrijven met de pen van Streuvels, ik zou het willen
schilderen met het penseel van Van Gogh.
Ook het park waar ik nu binnengestapt ben – het waarschuwingsbordje ‘private weg - verboden doorgang’ deert mij niet
– doet in pracht niet onder, integendeel.
Tussen bomen, planten en struiken ben ik bij een graf gekomen. Had ik wellicht toch een bedoeling toen ik enkele uren
geleden opgestapt ben? Een graf met een eenvoudig grafmonument, vakkundig samengemetste zandstenen schragen
een blok arduin. Het monument leunt aan tegen het resterende gedeelte van een kapelmuur waar nog een pracht van een
brandvenster insteekt. De herfstzon die haar stralen op het
venster laat vallen, schenkt aan het glas een kleurenvariatie
die geen enkele schilder bij machte is na te doen.
In de arduinsteen is een tekst gebeiteld “Zoek God in de
schoonheid van de natuur”. Ik voel de betekenis zo goed aan,
hier in de stille rust, enkel omgeven door de bomen en planten. Zonder door iemand gezien of gestoord te worden, kan
men een onzevader bidden, ook voor hem, de ridder die hier
zijn eeuwige rust gevonden heeft.
Vijfenveertig jaar terug hebben wij hem naar dit plaatsje gebracht, hij had het zo gewild. Hij werd gebracht met de ‘wijtewagen’, ook dat was zijn wens.
In de arduinen steen is nog een korte tekst gebeiteld. Hij is
gevallen als heer, eenvoudig maar zoveel zeggend. Het is lang
geleden toen hij stierf in Duitsland, in gevangenschap. Lang
geleden en toch zo dichtbij in onze herinnering.
Ik ben dezelfde weg teruggegaan. De zon hangt nu al veel
lager, de gouden kleuren worden vager, het is killer geworden,
de honden blaffen nog, een wandelaar stapt voorbij.
Tijdens een van de volgende dagen zal ik de andere kant opgaan, het zal er terug stil geworden zijn. De duizenden chrysanten zullen nog even mooi zijn, er zit geen vorst of storm in
de lucht. Het zal er rustig zijn, ik zal kunnen verpozen bij het
graf van de velen die ik heb gekend, oudere mensen, jonge
mensen, ik zal verwijlen bij het graf van de mensen die verle(zie vervolg blz. 2)
den jaar nog onder ons waren.

Editoriaal
Zowaar, we stappen straks de voorlaatste maand van 2014 in. Benevens de vele speelse vluchten sijzen bleef een
opmerkelijke passage van trekkers tot op heden uit. Het is elke spotter beslist bekend dat trek vrij plaatselijk kan zijn.
Het fenomeen dat massa’s vogels via de kuststrook zuidelijk drijven en niet of nauwelijks het binnenland aandoen is
gekend. Vóór 1972 trok menig vanger dan ook onverstoord richting het Vlaamse vlakke land kort achter de duinenbosjes. Vandaag is deze gedrevenheid ongeschreven geschiedenis. Voltooid verleden tijd!
Dat november bekend staat als onbestendige maand hoeft geen betoog. Niet zelden staan kerkhofbloemen er geslagen bij. En als verraderlijke nachtvorst dan toch uitbleef, durven druilerige dagen soms gepaard met felle wind,
hen die onder de blote hemel hun brood moeten verdienen, het leven behoorlijk ongezellig maken. Niet voor niets
spraken onze voorouders van de loefmaand. De oude betekenis van dit haast vergeten woord staat immers gelijk met
‘dol’. Zeelui spreken nog steeds van loefzijde; de kant van het schip dat de wind vangt. In tijden waren wind en
mankracht immers datgene wat vandaag de motor van een vaartuig is. Meteen de oorsprong van het onomwonden
verwijt ‘Iemand de loef afsteken’.
Weerspreuken gelinkt aan de elfde maand vinden we ten over. Deze zijn dan ook quasi allemaal geïnspireerd op
striemende regen en onstuimige wind. ‘Als het in november ’s morgens broeit, wis dat de storm ’s avonds loeit’. Eentje
waar ik me niet helemaal in vinden kan: ‘November met zijn regenvlagen brengt jicht en andere plagen.’ Mij de
vraag of jicht - een miskend ongemak vaak met stil leedvermaak aanhoord - het resultaat is van erfelijke belasting of
van een te Bourgondische levensstijl. Of heeft de medicus het juist voor als hij jicht niet toeschrijft aan het overmatig
nuttigen van rode wijn maar wel aan het gebruik van de loden drinkbekers destijds? Moeilijk te aanvaarden dat
wijlen Koning Boudewijn die tengevolge jicht keer op keer ‘out’ was, zich aan overdaad bezondigde.
Inmiddels is het hoogtijd laatste wilde zaden te oogsten. Regen en wind, vervelende ingrediënten van de novembermaand, maken veel kapot. Wat niet door halve stormen op de grond belandt, wordt in geen tijd door plensbuien
onbruikbaar in de bodem geslagen. Enkel de zaden van de brandnetel die enigszins weerbestendig vrij onregelmatig
afrijpen, kunnen tot vorsttij geoogst. Deze toch weinig geliefde plant bevat mierenzuur, wat in beperkte mate aangewend een gunstige inwerking heeft op het metabolisme van mens en dier. Wie in deze stelling niet meestappen wil,
(zie vervolg blz. 2)
zoekt alsnog best heil bij de rijpe zaden van een paar andere gekende lang- of laatbloeiers.

Teunisbloem: helgele schoonheid

Kosmos: geherwaardeerde tuinbloem
Beste vinkeniers,

als federatie rekenen we op ongeziene deelname aan het
slotcongres van ons Kweekproject
op zaterdag 15 november ’14 in KUBOX te Kuurne.
U weet dat op deze slotmanifestatie brood, gebak en
twee drankjes u gratis worden aangeboden.
We verwachten dan ook dat u, als echte vinkenier, zich engageert om samen met ons het
Kweekproject, dat in 2007 startte,
waardig af te sluiten.
Mogen wij u vragen uw deelname tijdig te bevestigen om alles vlot te kunnen organiseren?
Strook bevestiging deelname congres ten laatste 5 november ’14
op te sturen naar het secretariaat:
Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond A.Vi.Bo. vzw
Schardauw 1 bus 1, 8520 Kuurne
Bevestiging deelname Congres zaterdag 15 november ’14
Naam: ………………………………………..............…..............…… Lidnummer:…................………...….
Maatschappij: ………………………………………………........................................................................…
Onze maatschappij steunt dit slotcongres en brengt haar vlag mee:
ja

nee

Aantal personen aanwezig ’s morgens: ……
Aantal personen die ’s middags broodmaaltijd nemen: …….
Aantal personen aanwezig feestzitting na de middag: ……
Aantal personen die gebak nemen: ……
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Duizend witte chrysanten en
miljoenen gouden bladeren
(vervolg van blz. 2)

Ik zal er het graf vinden van enkelen die mij zo nauw aan het
hart lagen, die mij zo dierbaar waren. Ik zal er de stem horen van een heel jong meisje dat ten tijde van haar plechtige
communie zo gemoedvol zong: “Heer, Heer neem het aan,
neem mijzelf, neem mijn hart, mijn verstand… ’t is als gave
niet groot.” Enkele jaren later heeft ze Hem alles geschonken.
Rijk versierde graven bedolven onder de bloemen zal ik kunnen bewonderen. Een eenvoudig graf met een houten of
smeedijzeren kruis of enkel met een grafheuveltje zonder
naam zal er ook nog zijn. Het is van weinig belang, de pastoor
zei laatst in de preek: “Al onze namen staan geschreven in de
palm van Gods hand”.
Geschreven op zieltjesdag, de tweede van de slachtmaand
ten jare stillekens.
JDG

Verrassingstripje
Op zaterdag 30 augustus ging de tweejaarlijkse verrassingsreis door bij De Molenzangers van Kuurne. Om 7.45 u. stipt
werden we aan de bus verwacht op de parking in Kuurne,
daar stapten we op en werden onze kopjes geteld door onze
voorzitter Patrick Bossuyt. Z’n vrouw Marleen hield tijdens het
verloop van de reis nauwlettend het uur in het oog zodat de
reis volgens de uurplanning verliep.
Onze eerste rit duurde niet lang, na dik een kwartier konden
we onze voetjes onder tafel schuiven voor een uitgebreid ontbijt met alles erop en eraan. Na het ontbijt konden we weer
een stukje reizen. Een kwartier voor de bestemming in Maldegem klonk het liedje ‘In dat klein stationnetje’ op de bus.
Eén iemand haar euro viel na het bezoek in Maldegem. We
bezochten namelijk het stationsgebouw. Daar gingen we een
kijkje nemen in een atelier waar ze oude locomotieven herstelden. De gids vertelde er ons over en gaf uitleg bij enkele
oude locomotieven. Ook toonde hij enkele stoommachines en
vertelde hij ons de kwaliteiten om met stoom te werken. Alles
wat er stond en waaraan werd gewerkt, is kosteloos uitgevoerd door vrijwilligers. Met andere woorden een groep mensen die hun passie hebben gevonden in het restaureren van
oude locomotieven. Buiten stond een oude dieseltrein reeds
warm te draaien om ons na de uitleg eens mee te nemen voor
een tripje heen en terug naar Eeklo. Zo zag men ook eens
hoe men vroeger met de trein reisde. Wat ook opviel: dat er
om de zoveel tijd een man uit moest stappen om van spoor
te veranderen, wat wij ons, met de hedendaagse treinen, niet
meer kunnen voorstellen.
Op de trein babbelden we gezellig samen, vinkeniers onder
mekaar.
Na de treinreis namen we afscheid van Maldegem. Tijdens de
bustrip richting Wingene werden we verwend met een glaasje
cava en een hapje, en ja hoor, het liep vlot binnen. In Wingene bezochten we een kweker van laurierboompjes. Een
goedlachse dame gaf ons een rondleiding in hun bedrijf. Na
het welkomstwoord verontschuldigde de dame zich dat niet
alles tot in de puntjes werd opgeruimd. Dit had wel degelijk
een reden, herinnert u zich nog de zware hagelstorm van enkele maanden geleden die de streek daar teisterde? Wel, de
mensen van de kwekerij hadden ermee te maken gekregen:
serres kapot, met als resultaat dat 20 ton glas moest worden opgeschept, door vrijwilligers! Verschrikkelijk dus voor die
mensen. Ook de plantjes en de bomen werden niet gespaard,
tijdens de rondleiding merkten we heel wat wonden op, op de
stammen van de boompjes.
De vrouw legde haarfijn uit hoe de kweek van de laurier gebeurde. Niet zo simpel, een boompje kweken van een goede
meter hoog beslaat 10 tot 12 jaar. Niet omdat laurier traag
groeit, maar door de vorm die men eraan moet snoeien, is het
een echt monnikenwerk. Ook worden de plantjes voor de winter in de serres gebracht en er tegen de lente weer uitgehaald,
allemaal manueel! De serres kregen we ook te zien.
Na ons bezoek kreeg iedereen een laurierplantje mee naar
huis. Hieronder heb ik een afbeelding geplaatst van de laurierbedden.
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(vervolg van blz. 1)

In een vorig verhaal besteedde ik ongetwijfeld te weinig aandacht - lees waarde - aan de sterk oprukkende teunisbloem. Als verstekeling uit het thuisland Noord-Amerika, nog geen halve eeuw lang bij ons beland, wordt stilaan
geheel Midden-Europa veroverd door deze rijk bloeiende helgele schoonheid. Over vorm der bladeren, wel of niet
gesteeld, en over stamper en meeldraden wil ik het niet hebben. Wat de vogelhouder echter wel boeien kan, is de rijke
over vele weken gespreide zaadopbrengst. Terzijde, wie insecten een handje toesteken wil en er aan houdt die in eigen
tuin te lokken, bouwt hen een hotel. Wat een monumentale insectenoptrek, op jongste ‘open bedrijvendag’ te bewonderen bij boomkwekerij Willaert te Roeselare - Zilverberg. Wie echter vogels van alle slag kortbij wil lokken en zelfs
wanneer zijn tuinoppervlakte zich daar op eerste zicht niet echt toe leent, zaait vandaag nog deze flaterende teunisbloem in. Zaden van deze tweejarige plant gaan meteen kiemen en met enig geluk kan volgende zomer een veelheid
aan snoepers gespot worden op de rijzige slanke zadenstengels die bovenaan maar blijven bloeien. Vinkachtigen en
in het bijzonder putters, de mooisten onder de mooien, zijn er verzot op. Het hoeft geen betoog dat geoogste zaden
overigens met enige gelijkenis aan het nigerzaad aardig wat diversiteit in voeding van onze vertroetelde zangers kunnen brengen. Net zo gegeerd is het al even makkelijk te verzamelen zaad van de herwaardeerde en weinig kieskeurige
borderplant, de kosmos. Een fantastische bloem met kleurvariatie van witste wit over lila tot hoog scharlakenrood
en overal gedijend. Deze pretentieloze tuinbloem uit grootmoeders tijd die een decennium terug, met groot gemak
tot een meter hoog groeide en net als kool, zich als jonge plant met gemak liet uitplanten, wordt op vandaag in alle
tuincentra in halve hoogte en zelfs verrassend grootbloemig in dwerggroei aangeboden. Deze unieke eenjarige bloeier
zaait als onkruid doch houdt jammerlijk slechts korte tijd als snijbloem. De makkelijk te plukken zaden zijn net
als die van de teunisbloem perfect te vergelijken met nigerzaad. Geen vogel versmaadt dit enigszins volumineuze
zaad dat precies als dat van vorige bloeier elke putter uit de buurt weet te lokken. In bosrijke gebieden komt zelfs
de zeldzame goudvink erop af. Kosmoszaden kunnen in tegenstelling tot sommige wilde zaden die uitsluitend met
vorstinval zich klaarmaken tot kiemen, op elk moment ingezaaid worden. In het jargon heet de aanzet tot ontluiken
tijdens wintertijd, koud kiemen. Bessen van Gelderse roos, sporkenhout en meer staan op dit lijstje. Ook distelzaden
verlangen kou. Raar maar waar, je eet geen vruchten van de aardbeiplant als die geen koude kende. Zomerrijpe
aardbeien die vandaag in herfsttijd worden aangeboden, worden immers geplukt aan jonge planten die een tijd lang
door berging in koelkasten kunstmatige winter kenden. Deze slapende loten worden op het juiste moment uitgeplant
om vandaag geoogst te worden.
Onbegrijpelijk de commotie ontstaan bij het uitblijven van bloei bij ingezaaide ‘poppies’ in de Westhoek. Media
berichtten van wellicht een te droge periode na het inzaaien. Zelfs de kwaliteit van het zaaigoed werd in twijfel
getrokken. Eveneens kwam laboratoriumonderzoek naar de kiemkracht van het zaaigoed er aan te pas. Hoe kan
het dat pas met april de klaprozenvelden door het Agentschap Natuur en Bos werden ingezaaid en bij het uitblijven
van enig succes zelfs een tweede zaaibeurt werd geriskeerd. Kollebloemenzaad staat immers bij de botanicus als een
typische koudkiemer bekend, dat vóór de winter, ja zelfs nu zou moeten uitgestrooid worden! Wat een blunder!
Niettemin mijn bijzondere achting voor de initiatiefnemers die met deze nobele actie en andere meer de wereldbrand zonder voorgaande, met passende sereniteit poogden in herinnering te brengen.
Toch hoop! Zaden van de papaver blijven jarenlang kiemkrachtig. Ooit brengt een wave van duizenden wuivende
poppies een loflied aan de ontelbare heroïsche strijders die vielen voor onze vrijheid.
Noël Declercq
Na ons bezoek aan de laurierkweker zetten we onze trip verder. Het was reeds middag en we zetten koers naar een eetgelegenheid in Beernem. Daar konden we genieten van een
drankje en een middagmaal. Eens dit werd verorberd, werd
er aan tafel nog wat nagepraat en konden we weer samen
opstappen.
De volgende bestemming was ergens ‘Bachten de Kupe’ in
Gijverinkhove, een piepklein dorpje (300 inwoners) dat deel
uitmaakt van de gemeente Alveringem. Toen we aankwamen,
viel het bij de liefhebbers al op dat we tussen rabarbervelden
aan het rijden waren, iets wat eigenlijk niet zo alledaags te
zien is, althans in de streek waar wij vandaan komen niet.
We stapten van de bus en liepen de boerderij op. Daar werden
we verwelkomd door de boer en de boerin in een zaaltje dat
speciaal was ingericht om groepen te ontvangen. Daar werd
ons een lekkere kop koffie ingeschonken en konden we genieten van een lekker stukje taart, u raadt het al, het was rabarbergebak gebakken door de boerin. Daarna gaf de boer wat
uitleg over de werking van de boerderij. In hoofdzaak werd er
rabarber gekweekt, enkele soorten worden er gekweekt omdat deze een verschillende oogsttijd hebben en de opbrengst
dus meer gespreid is. Er wordt zowel op de veiling verkocht
als aan diepvriesbedrijven. Ook vertelde hij dat ze nog veldsla
kweekten, dit gebeurt in serres omdat dit een betere kwaliteit
waarborgt tegenover sla die buiten gekweekt is. Sla van buiten
kan op een veiling namelijk nooit concurreren met sla uit een
serre. Venkel, savooikool en witte kool worden er ook geteeld,
maar dan in een kleine mate.
Daarna volgden we de boer naar zijn veld, waar hij ons een
woordje uitleg gaf over de soorten rabarber. Hij had dus een
drietal soorten staan. Het eerste wat hij ons vertelde was dat
alle rabarber met de hand wordt gesneden en ontdaan van
zijn bladeren. Hij had een mesje mee om het ons te demonstreren. Met een tractor oogsten kan in rabarbervelden niet,
omdat rabarber een plant is die terugschiet en men anders
alles kapot rijdt. In het veld stonden nog zeer mooie rabarberstengels, maar toch oogstte de boer die niet meer, omdat er

aan smaak en kwaliteit wordt ingeboet in vergelijking met een
drietal maanden geleden.
Hierbij staat een foto van de boer die onze volle aandacht
genoot tijdens zijn uitleg.

Eens de boer klaar was met de uitleg en hier en daar nog enkele vragen waren gesteld, gingen we terug naar binnen. Daar
had hij een winkeltje waar ze streekproducten verkochten,
uiteraard met rabarber. Hij gaf ons bij enkele producten wat
uitleg; zo had je het rabarberbier, dat was eigenlijk gewoon
pils met rabarberextracten in verwerkt; rabarberwijn; pralines
met compote van rabarber en een pastei van rabarber die in
een klein gekend fabriekje wordt geproduceerd in Alveringem.
Ook gaf hij ons enkele recepten met rabarber om eens klaar
te maken thuis in de keuken. Ja, beste sportvrienden, u hoort
het, dit was een man die van zijn vak houdt.

WOENSDAG 29 OKTOBER 2014 «HET A.Vi.Bo.-BLAD» 3

Het receptje van de taart gaf hij ook. Enkele dames noteerden
dit, waaronder mijn moeder, en ik wil u dit recept in geen enkel
geval onthouden, dus schrijf ik het maar even neer:
Leg een vel bladerdeeg in een taartschotel. Leg rauwe (ongepelde) rabarber in de schotel, in stukjes gesneden, 1 laag volstaat. Bestrooi met vanillesuiker. Maak een beslag van cake
‘quatre quart’ (250 gr suiker, 250 gr bloem, 250 gr boter, 4
eieren) en voeg het toe. Laat het geheel 50 minuten bakken
op 180°C. Bestrooi met bloemsuiker vooraleer je het serveert.
Smakelijk!
Na de uitleg hadden we nog de kans om eventjes wat te kopen
in het winkeltje; heel wat mensen waren nieuwsgierig naar de
producten, dus werd er toch wel vrij veel gekocht.
Het was al redelijk ver in de namiddag en we zetten koers
naar Handzame. Sommigen zullen direct de link leggen met
‘foie gras’ en daar heeft u gelijk in, we gingen een kwekerij
bezoeken waar men voornamelijk ganzen en eenden kweekt,
dit om heerlijke producten van te maken. Daarnaast kweekten ze ook everzwijnen. Naast de kweek van ganzen en de
eenden werden ze daar ook geslacht, in één van de kleinste
slachthuizen van België. De man die ons de rondleiding gaf,
en tevens eigenaar was van de kwekerij, legde ons haarfijn uit
hoe alles in zijn werk ging. Beste mensen, de dieren worden
eerst verdoofd en lijden dus geen pijn (zoals vaak rond de
Nieuwjaarsperiode op televisie te zien is). Van alles wordt iets
gemaakt, verlies hebben ze niet aan hun pluimvee. Zelfs de
poten worden gebruikt, niet hier maar in China, waar ze de
poten uitzuigen als aperitiefhapje. Ieder zijn smaak zeker…
Ook werd wat uitleg gegeven over de everzwijnen, alsook over
de jacht erop. Na de uitleg en de rondleiding mochten we nog
even naar de rijpingskamer gaan kijken waar hespennootjes
en de worstjes aan het rijpen waren (zie foto).

1914-1918: Wereldoorlog I
Nieuwpoort:
onderwaterzetting, 29 oktober 1914
Op enkele plaatsen waren de Duitsers al over de IJzer getrokken. Een laatste redmiddel om een stuk Belgisch grondgebied uit Duitse handen te houden, alsook het vrijwaren van de
Franse havens, was het lagergelegen gebied achter de IJzer
onder water te zetten. De naam ‘Bachten de Kupe’ is hier wel
van toepassing daar dit gebied inderdaad zoals een kuip, een
lagergelegen gebied is.
Het sluizencomplex op en rond de IJzer te Nieuwpoort wordt
de ‘Ganzepoot’ genoemd. Het heeft een dubbele functie. De
vannen, verlaten of uitlaatsluizen zorgen ervoor dat het drainagewater van de lagergelegen polders bij eb kan afvloeien,
terwijl de sluizen het waterpeil van de kanalen ten behoeve
van het scheepvaartverkeer regelen. Dit sluizencomplex heeft
tijdens de Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol gespeeld.
De legerleiding ging over tot inundatie of onderwaterzetting
nadat de druk op het Belgische leger alsmaar groter werd en
de rechteroever van de IJzer verloren dreigde te gaan.
De onderwaterzetting in Nieuwpoort kende drie tijden.

De overlaat van de Noordvaart of Veurne-Ambacht

Eerste tijd: ‘Het Springsas’

Op 21 oktober 1914 om 23 uur draaide de Nieuwpoortse
schipper Hendrik Geeraert het ‘Springsas’ open en zorgde de
niet-ingedijkte oude IJzer, ter hoogte van de ‘Kreek van Nieuwendamme’, voor een viertal vierkante kilometer overstromingen. Deze inundatie had vooral tot doel het bruggenhoofd aan
de Palingbrug, waar nu het Monument Albert I staat, en het
sluizencomplex de ‘Ganzepoot’ beter te beschermen tegen
Duitse grondaanvallen.

Na de rondleiding mochten we plaatsnemen in een zaaltje
waar we een glaasje(s) wijn kregen aangeboden, en konden
proeven van een heel divers gamma van al hun producten.
Het werd een lekkere en leerrijke belevenis. Handzame is dus
wel degelijk de streek van de ganzen en de eenden, heel wat
topchefs reizen af naar Handzame om er hun topproducten in
te slaan. Ook krijgt het bedrijf hulp van mensen uit hotelscholen om de producten te bewerken, dit zegt genoeg over de
kwaliteit van hun producten ginder.
Na het degusteren van de producten kregen we nog de kans
om enkele producten te kopen. De eigenaar maakte voor het
aanbod van 4 producten een mooi prijsje, en je zag dat de
producten tijdens de degustatie in de smaak waren gevallen,
want alweer werd er rijkelijk gekocht. De pasteien zijn ingeblikt, dus blijven een hele tijd vers.
Ja, het werd alweer avond en wij moesten nog afreizen naar
Kuurne, maar dat deden we niet zonder terug ons buikje te
vullen. We maakten onze laatste stop in Kachtem waar we
nogmaals onze voetjes onder tafel mochten schuiven om te
genieten van een lekkere broodplank. Aan tafel werd er nog
nagepraat en gelachen, vinkeniers en ook wel niet-vinkeniers
onder mekaar.
Na het avondmaal, en wanneer het reeds goed donker was,
reden we terug naar Kuurne, op de bus werd nog flink gelachen. Aan het babbelen van de liefhebbers kon ik toch opmaken dat het een enorm leuke dag geweest was. Iedereen
die meeging, was enorm tevreden met alles dat we die dag
gezien en geleerd hadden.
Velen gaven al hun woord om binnen twee jaar terug mee te
reizen. Net als andere jaren werd de inrichting verzorgd door
onze vier mensen van het bestuur, met name Patrick Bossuyt
en zijn eega Marleen, alsook Etienne en Chantal. Ja mensen,
zo’n prachtige reis samensteken, daar kruipt enorm veel tijd
in. Eerst wordt er gezocht op het internet, wat zeer handig is,
maar daarna moet men ook nog de plaatsen gaan prospecteren en kijken of het wel mogelijk is om er met de bus heen
te rijden en er een 50-tal mensen te laten genieten van de
rondleiding. Dit is echt niet zo simpel, daar kruipt van te voren reeds enkele maanden werk in, zeker als je weet dat we
zo’n 213,5 kilometer aflegden. Ik weet dat goed want op de
bus werd een spelletje gespeeld. Men kocht enkele briefjes en
mocht er een aantal kilometers invullen die we die dag gingen
afleggen. Het moest een getal worden tussen de 190 en 250
kilometer, dit om de clubkas te sponsoren. De winnaar van
de categorie mannen en vrouwen die het dichtst bij het juiste
aantal kilometers gokte, kreeg een mooie mand met eetwaren. Ook de tweede van iedere reeks kreeg een mand met
eetwaren, de derde van beide reeksen kreeg een fles cava.
U ziet maar mensen, meer dan 200 kilometer legden deze vier
personen af om op prospectie te gaan. Je moet ook weten
dat men soms naar een plaats moet rijden tijdens de voorbereiding die dan toch niet zo geschikt lijkt om met onze groep
heen te gaan. Dus, beste sportvrienden, ik doe mijn hoed af
voor de vier bovenstaande personen, en ik hoop dat we binnen twee jaar weer mogen genieten van zo’n reis!
Mijn ouders en ik mogen jullie zeker al terug verwachten binnen twee jaar!
Gilles Peirs

waterzetting zowaar werd vergeten, zoniet had ‘Den Grooten
Oorlog’ er misschien wel anders kunnen uitzien. Wel zou men
de overlaat van de ‘Veurne-Ambacht’ (of Noordvaart) kunnen
gebruiken. De uitleg van Cogge was niet helemaal juist. Drie
kleine sluizen, speciaal uigerust om de polders te inunderen,
verbonden de polders met de Veurne- en Lovaart. Eén sluisje
in het bijzonder, het sluisje van de Oostvaart, bevond zich op
nog geen 1000 m van het Veurnesas. Ergens werd nog het
‘vergeten’ sluisje van de Oostvaart over het hoofd gezien. Waren de Genieofficieren op dat moment daarvan op de hoogte
geweest, dan was de onderwaterzetting sneller in werking getreden.
In de beginfase was de onderwaterzetting niet zo’n groot succes. De Duitsers dachten in eerste instantie dat het toenemende water te wijten was aan de overvloedige regen die
eind oktober iedereen wel parten speelde. Ook waren zij ervan overtuigd dat de polders niet onderwater konden worden
gezet omdat volgens hun plannen het hele gebied boven zeeniveau lag.
De plannen waren toen nog niet Europees gelijkgesteld waarbij het Duitse en het Belgische zeeniveau een verschil hadden
van 2,40 m, en dat wisten de Duitsers blijkbaar niet. Dit had
voor hen grote gevolgen.

Tweede tijd: ‘Het Kattesas’
Op 27 oktober 1914 om 4.30 u. werd het ‘Kattesas’ opengedraaid, dit was een eerste poging om de IJzervlakte gecontroleerd onder water te zetten. Karel Cogge uit Veurne, kapitein Thijs en enkele militairen voerden deze actie uit, doch de
watertoevoer bleek te gering. Het gebied tussen de IJzer en
de spoorwegberm Nieuwpoort-Diksmuide was door het leger,
mede op aanwijzingen van Karel Cogge, voorbereid door uitvoering van de nodige grondwerken. In de nacht van 25 op
26 oktober 1914 werden 24 openingen in de spoorwegberm
afgesloten. Ook bouwde men over enkele honderden meters,
met zakjes aarde een dam tussen het kanaal van Veurne en
de spoorwegberm Nieuwpoort-Diksmuide.
Derde tijd: ‘Het verlaat Veurne-Ambacht’

De legerleiding, die een dramatische afloop vermoedde, besliste op 29 oktober 1914 om alles op alles te zetten en mede
op advies van Karel Cogge tóch het ‘Verlaat Veurne-Ambacht’
(Noordvaart, Beverdijkvaart) open te draaien. Om 19.30 u.
trokken de Nieuwpoortse schipper Hendrik Geeraert en enkele manschappen naar de ‘Ganzepoot’. De spuitsluis van het
‘Veurne-Ambacht verlaat’ is vrij laag zodat bij vloed een grote
hoeveelheid zeewater in de sloten van het achterland kon binnendringen. Bij eb werden de deuren gesloten en de volgende
drie nachten werd dit scenario herhaald. Deze onderneming
zou de Eerste Wereldoorlog een definitieve wending geven.
Hendrik Geeraert en zijn mannen slopen richting de overlaat
van de Noordvaart. Elk moment kon hun laatste zijn. “Waar zit
de vijand? Was dat daar geen Duitser? Werden wij gezien?”
Het vergeten sluisje
Op een paar honderd meter, in zuidelijke richting van de ‘Ganzepoot’ ligt een bescheiden sluisje tussen de kanaaltjes te
genieten van de rust. Zo bescheiden dat het voor de onder-

De Noordvaart dient alleen voor lozing en heeft dus alleen
verlaten en geen sluis of sas voor het schutten van schepen.
De overlaat bestaat uit acht kokers met telkens twee schuiven. De Noordvaart verzamelt al het water van het gebied van
Veurne Ambacht.
De vlakte van de IJzer werd tijdens de Eerste Wereldoorlog
onder water gezet door het openen van de verlaten van de
Noordvaart. Hendrik Geeraert was er ook deze keer bij. Bij eb
en vloed was er telkens een wisselwerking voor het openen
en sluiten van de schuiven. Dat was een uitermate gevaarlijke en risicovolle operatie. Acht maal twee schuiven moesten
vier maal per dag bediend worden. De eerste dagen lagen de
verlaten van de Noordvaart in het niemandsland. De Fransen
hadden een tijdlang een bruggenhoofd over de IJzer bezet
gehouden, met offensieve bedoelingen, maar hadden dat opgegeven. Niemand had eraan gedacht dat een bruggenhoofd
onmisbaar was om de waterhuishouding in de Westhoek te
controleren. De beslissing de verlaten van de Noordvaart te
openen, werd pas genomen nadat andere pogingen tot inunderen mislukt waren (via de Veurnevaart en Duinkerke met
zoet water uit Frankrijk).
De verlaten van de Noordvaart werden geopend in de nacht
van 29 op 30 oktober 1914. Zomaar de verlaten openen zou
geresulteerd hebben in de overstroming van heel het gebied
tussen de IJzer, de Veurnevaart en de Lovaart. Om de inundatie te beperken tot de spoorwegberm Nieuwpoort-Diksmuide
die als dijk zou fungeren, moesten ter hoogte van de duikers
onder de spoorweg de sloten en kanalen afgedamd worden.
Hier zou andermaal een burger een belangrijke rol spelen. Karel Cogge, een toezichter bij de Noordwatering, werd de technische raadgever van de stafofficieren die de mogelijkheden
van inunderen onderzochten. Hij gaf de onmisbare informatie
over de waterhuishouding van Veurne Ambacht en de diverse
mogelijkheden om te inunderen. Hij vergezelde de militairen
bij hun verkenning op het terrein en hij hielp daadwerkelijk
bij de eerste pogingen om een inundatie te stellen langs het
Spaanse Sas.

Gedurende de oorlog bleven de verlaten van de Noordvaart
in gebruik om:
- in de zomer, wanneer het water verdampte door de zonnewarmte, water te steken om de inundatie van de IJzervlakte
op peil te houden;
- in de winter water te spuien om te beletten dat de vooruitgeschoven Belgische wachtposten onder water liepen of de spoorwegberm het begaf onder de druk van het water;
(zie vervolg blz. 6)
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Kampioenenviering bij
KM De Durvers Deinze

Op 11 oktober 2014 was het opnieuw zover, het kampioenenfeest was een feit. Het bestuur had
afgesproken om 14.30 uur in het lokaal; iedereen was stipt op tijd.
Zoals de traditie het voorziet, worden de kampioenen en koning thuis afgehaald. De eerste afspraak was thuis bij de kleine koning en de kampioen 50%. Dit was niemand minder dan onze
voorzitter Romain Van De Putte en echtgenote Monique Lippens. Bij aankomst stond de cava al
fris en de tafel gedekt voor een lekker stuk taart. Er werd danig gebabbeld over de vinkjes; er zijn
veel toppers in de maak.
De volgende bestemming was ten huize van de tweede kampioen Martin Van Hoo. Martin is
steeds in de weer voor het een of ander. Zou hij al klaar staan voor zijn bezoek of niet? Jawel
hoor, fier als een gieter was hij klaar om het bestuur en de beide andere kampioenen te ontvangen. Mevrouw Monique had alles in de puntjes klaargezet. Terug een hapje en een drankje, als dit
maar goed kwam, dachten sommigen...
De tijdsdruk dwong ons verder te reizen. Niet ver naast de deur van de kampioen woont trouwens
onze koningin en tevens weekdagkampioene, Arlette Laurent. Zoals steeds zijn wij daar van harte
welkom! En opnieuw stond een drankje met versnapering klaar. De jonge beloftes werden alsmaar beter. Je kent dat hé, het werden nu allemaal toppers in wording.
Daarna trokken we richting Merendree om er de kleine koning te vieren. De immer goedgeluimde
Hans De Puydt stond al te blinken. Met zijn vogel (vink) die al jaren aan de top speelt, was hij
ook dit jaar in de prijzen gevallen. Vrouwtje Mia had er alles aan gedaan om de gasten goed te
ontvangen. Er waren nu toch al een paar mensen die begonnen af te haken, kwestie van de vele
controles op de weg. Je wist maar nooit...
Nu iedereen was afgehaald, trokken we richting lokaal. We werden er omstreeks 19.30 uur verwacht. Bij aankomst waren de meeste leden al aanwezig; we waren met 54 aanwezigen. Er werd
danig gekust en geluk gewenst. De tafels stonden gedekt en de traiteur was al druk in de weer.
Het aperitief werd trouwens aangeboden door de kampioenen en koningin en liep vlotjes binnen.
Nadat iedereen een plaats gevonden had, was het tijd voor een dankwoordje van onze voorzitter.
Hij feliciteerde nogmaals iedereen die een titel bemachtigd had en kondigde tevens zijn afscheid
als voorzitter aan. Met enige weemoed is er een tijd van komen en gaan en op respectabele
leeftijd geeft hij het roer door aan de jongere generatie. Alvorens over te gaan tot de maaltijd,
werden ook onze lokaalhouders en onze trouwe parkingmeester met een leuke attentie bedacht,
waarvoor dank.
Het feestmenu bestond uit: Vitello tonato en soep van knolselder als voorgerecht, varkenshaasje
als hoofdgerecht en een stuk taart met koffie als dessert. Hier mag gezegd worden: “alles was
top!”. Een welgemeend dankwoord aan de kok van dienst voor het lekkere eten. De voorzitter
trakteerde nog met een digestief bij de koffie.
Tussen de zogezegde soep en patatten werden de gevierden nogmaals in de bloemetjes gezet,
met een mooie vinkenkooi, diploma en een leuke enveloppe er bovenop.
Door het afhaken van enkele bestuursleden moesten er nieuwe mensen zich geroepen voelen
om het bestuur te vervoegen. Spontaan waren er drie leden bereid om zich in te zetten. Later, op
een volgende vergadering, zal de nieuwe bestuursploeg gevormd worden.
Het was ondertussen al ruim over middernacht toen iedereen huiswaarts trok, na een geslaagd
souper en kampioenenviering. Op naar een volgend hoofdpunt in de maatschappij, nl. de inrichting van het kampioenschap van Oost-Vlaanderen. Hier durven we hopen om de kaap van de 350
vogels te halen.
Thierry Van De Putte

Kampioenenviering bij
De Lentezanger Lotenhulle

Op zaterdag 11 oktober 2014 was het feest in onze maatschappij. Alle kampioenen werden er
gehuldigd!

LEMBEKE, KM De Kasteelzangers

Hulde aan de kampioenen

Pas was de laatste wedstrijd afgevlagd en reeds werd er hulde gebracht aan kampioen en koning.
Klokslag 12 uur werd er een receptie aangeboden door de lokaalhouders. Hartelijk dank voor het
afgelopen seizoen, het was zoals altijd in orde, een proficiat waard!
Na een uur gezellig babbelen was het tijd om richting eetmaal te gaan, door omstandigheden ging
dit door bij gewestleider Willy Teirlinck en Linda Rogier. Als voorzitter van de maatschappij weet
Willy met alles raad, dank u aan het echtpaar voor hun bereidwilligheid, dit vanwege de leden!
Het was in orde!
De verantwoordelijke voor de mosselen verdient terug een pluim, zoals elk jaar mogen we opnieuw zeggen: tot volgend jaar.
De bediening van de drank gebeurde door onze Melanie, die terug haar beste beentje voorzette
om iedereen op zijn wenken te bedienen, en dit samen met haar kinderen.
De maaltijd werd traditiegetrouw afgerond met koffie en gebak. Hiermee waren de buikjes meer
dan rond en werd het tijd voor de huldiging van de kampioen, koning, evenals kleine kampioen
en kleine koning.
De voorzitter dankte alle aanwezige leden en vooral de afgevaardigden uit Dentergem of de
‘Simon-familie’, die jaarlijks hun steun bijdragen voor hun favoriet.
Kampioen dit jaar was Eric De Vriendt, zangkeurder en afgevaardigde van de maatschappij en
tevens een gewaardeerd kweker. Wanneer men zoals dit jaar vier deftige kampers in de reke
brengt: bravo en doe zo verder!
Koning of koningin was Maria Van Bastelaere, reeds vier jaar is ze met vogel Kristie bij de hoofdprijzen. Helaas heeft vogel Kristie de laatste wedstrijd niet meer beleefd, maar hij zal altijd een
goede herinnering blijven voor Maria. Kop op, Roger tovert wel een goede speelvogel uit zijn
hoed! Ja, de vinkensport kan soms ook hard zijn. Aan beide winnaars proficiat vanwege alle
leden!
Ook de mindere goden werden niet vergeten, hun vreugde was er niet minder om. Eindelijk, zeiden Van Heuckje en onze Kloeke Karel. Volgend jaar beter, was hun leuze. Een goed gedacht is
veel waard. Alle gevierden ontvingen een prachtige vinkenkooi en een diploma, en aan de 50%
spelers wensten we goede vogels in 2015.
Midden op de foto ziet u de jongste maar de grootste vinkenier van de maatschappij, de trofee
vast in de hand. Begin van het speelseizoen was hij kandidaat-kampioen tot zijn vogel hem halfweg in de steek liet. Vinkenier in hart en nieren zijnde, wou hij niet opgeven, doch zijn reservevogel vertikte het om op de zes zettingen zelfs één liedje te zingen, en thuis zong hij 500 per uur...
Zijn trofee voor zijn geduld was dus verdiend. Simon jongen, doe eens een woordje bij vader en
het komt wel in orde, niet plooien hé!
Wat wordt het volgend jaar? Lembeke is nog de enige maatschappij in het gewest Eeklo. Geen
nood, enkele leden van De Boomgaardzangers maken de stap naar De Kasteelzangers Lembeke, dus geen probleem, er is groei in Lembeke. Gewestleider Willy weet wel raad met de maatschappij, wij blijven met de vinken spelen in Lembeke!
Nogmaals dank aan alle aanwezigen en tot de volgende vergadering!
Gewestschrijver, Leon Lievens

De Cristalzangers Bellegem huldigden
keizer en kampioenen

In haar 44-jarig bestaan mocht de maatschappij voor de derde keer een keizer huldigen, voor de
derde keer op rij werd Roger Cailliez koning, waardoor hij keizer werd.
Kampioen is Patrick Dekimpe, terwijl de titel van kampioen op 70% in de wacht werd gesleept
door Marnix Vanhoucke. De titel van kampioen op 50% werd behaald door Ronny Bonte.
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Kampioenenviering bij
KM Hoop in de Toekomst Kortrijk

Op zaterdag 27 september ll. werden bij KM Hoop in de Toekomst Kortrijk de kampioenen 2014
gevierd. Koning werd John Rubrecht, 1ste kampioen Odo Ketels, 2de kampioen Roos Van Maris,
lantaarn M.-Thérèse Devos en zaterdagkampioen Arthur Bergeman.

MEULEBEKE, KM Niet Rijk Maar Recht

Onze kampioenen werden gehuldigd

Kampioenen 2014: koning Mario Degang, kampioen Eric Tyvaert, kampioene Delphine Rosseel, 75% Martine
Seynhaeve, 50% Lilianna D’Heyger, seniorenkampioen 55-plussers Veerle Herman, 60% Herman Verheye,
avondkampioen Ronny Descamps en kleine gewestkampioen Willy Spriet.

Kampioenenviering bij
De Sijseelse Botvink

Kampioenenhulde 2014 bij
KM Recht Voor Allen Meulebeke

De titel van koning was te behalen over 6 wedstrijden waarvan de 5 beste resultaten meetelden.
Twee jaar geleden kreeg hij al de titel van keizer en dit jaar behaalde hij voor de vijfde keer op rij
de titel van koning, nl. Franky Spiessens met vogel Karel.
Onze tweede titel is deze van kampioen, deze titel kon men spelen over de drie aangeduide zettingen. Dit jaar gaat deze naar een persoon die vroeger regelmatig in de prijzen viel. Gezien hij
vorig jaar uit was wegens een operatief ingrijpen kon hij niet deelnemen aan de zettingen en zag
hij zo een titel aan zijn neus voorbijgaan. Dit jaar was vogel Mielo van Luc Planckaert de winnaar.
Onze derde titel is deze van vrouwelijke kampioen. Het mag gezegd worden dat het niet zo evident is om als nieuw lid in een nieuwe club direct een titel te halen. De concurrentie was hier nogal
groot en mede door de goede prestaties van vogel Junior is de titel van vrouwelijke kampioene
voor Maria Desmet.
De titel van jeugdkampioen hebben we twee jaar geleden in het leven geroepen en om deze te
behalen, moet men aan dezelfde modaliteiten voldoen als deze van koning. Voor de derde keer
op rij behaalde Aaron Vanwalleghem deze titel en hij werd dan ook als keizer gekroond hiervoor,
dit met vogel Tarzan. Hopelijk blijft hij in de toekomst vinkenliefhebber door de ruggensteun van
opa Frans Derammelaere.
De winnaar van de volgende titel heeft een patent op de vrouwelijke kampioentitel maar dit jaar
had ze de concurrentie van vogel Junior van Maria Desmet die deze titel in de wacht sleepte. Gezien de goede uitslagen van haar vogel Maite kon ze dan dit seizoen een andere titel binnenhalen.
Bij deze van harte proficiat aan onze kampioen 75%, Katrien Vandendriessche.
Onze volgende kampioen is deze van 50%. Dit jaar is de kampioen 50% een liefhebber die afkomstig is uit Ardooie en zeker iedere zondag trouw op post is om deel te nemen aan onze prijskampen. Komt hij zowat steeds op het laatst inschrijven, hij is ook steeds op het laatst weg. Niettemin
wensen we Hilaire Boddin van harte proficiat met de titel van kampioen 50% met vogel Rik.
Onze volgende titel is deze van kleinste kampioen, getal tussen 300 en 350 die getrokken wordt
door het bestuur. Het is bij mijn weten reeds lang geleden dat de volgende liefhebber nog een titel
behaalde. Dit jaar was hij dan ook regelmatiger aanwezig op onze zettingen dan in het verleden…
Hij is ook reeds jaren lid bij onze maatschappij en het is hem dan ook van harte gegund dat hij
de titel van kleine kampioen van onze maatschappij behaalde. Proficiat aan Maurits Vanassche
met vogel Paul.
Onze volgende kampioenen zijn deze van de kleine vogels en van avondkampioen. Hier wordt de
titel behaald op naam en moet men niet steeds met dezelfde vogel zetten.
Onze kampioen van de kleine vogels is dit jaar Jean-Marie Deman. Blijkbaar heeft hij betere vogels om toch een hogere titel in de wacht te kunnen slepen dan deze. We wensen hem alvast voor
volgend seizoen het beste toe, zodat hij hier eens op een hoger schavotje kan komen te staan.
Proficiat aan Jean-Marie Deman.
Onze avondkampioen zou vroeger al de titel van keizer van de avondzettingen kunnen gekregen
hebben, ware het niet dat het reglement het anders voorschrijft… Hij behaalde voor de vijfde keer
op rij de titel van avondkampioen. Proficiat aan avondkampioen Ronny Verheye.
Verleden jaar hadden we geen avondkampioene gezien de deelname hieraan beperkt was. Dit
jaar was het anders en kunnen we deze titel opnieuw toekennen. De winnares is dan ook iemand
die samen met haar man dit jaar aanwezig was op, op één na, alle zettingen die onze maatschappij organiseerde. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ze dit jaar eens in de prijzen is gevallen. Van
harte proficiat aan avondkampioene Diane Claeys.
Tot slot hebben we ook de gewoonte om iemand uit ons bestuur te bedanken. De persoon die we
op dit feest telkens in de bloemetjes zetten is Georges Uyttenhove en dit voor zijn wekelijkse opoffering omdat hij bijna nooit zelf kan deelnemen aan de zettingen… Vandaar nogmaals bedankt
Georges voor uw inzet!
Bij deze huldiging mogen we zeker onze lokaalhoudster Nicole niet vergeten. We weten als bestuur dat het een grote inspanning vraagt aan onze lokaalhoudster om toch bijna wekelijks een of
meerdere zettingen te organiseren. Vandaar dat we dan ook als bestuur en als liefhebbers terecht
tevreden mogen zijn dat we zo’n lokaal en lokaalhoudster hebben. Nogmaals vanwege bestuur en
leden van harte bedankt Nicole, en bij deze hebben we ook nog een kleine attentie.
Bij deze wil ik ook de uitbaters van zaal Delicatesse bedanken voor de hartelijke ontvangst en de
prachtige maaltijd die we voorgeschoteld kregen.
Ik wens tenslotte iedereen een zorgzame winter toe voor zijn vinken en alvast een goed seizoen
2015!
Het bestuur

De gewestkampioenen
van het gewest Moeskroen

Op zaterdag 4 oktober 2014 vond de kampioenenviering van De Sijseelse Botvink plaats, in lokaal “De Bijeenkomst” te Sijsele.
Volgende kampioenen werden gehuldigd: kampioen Ivan Declerck, koning Johan Sneppe, 2e
kampioen Marcel Neyt, vrouwelijke kampioene Natascha Batsleer, jeugdkampioen Robin Bellaert, kampioen 75% Helga Claeys en kampioen 60% Roger De Baere.
Wij danken tevens alle aanwezigen op ons feest!

Onze gewestkampioenen 2014 werden gehuldigd: eerste gewestkampioen Patrick Dekimpe,
tweede gewestkampioen Eddy Couckuyt, derde gewestkampioen Danny Gyselinck, laureaat
Cristalzangers Roger Cailliez, laureaat Lustige Vinkeniers André Sagaert, gewestkampioen op
60% Joël Desmet en gewestkampioen op 40% Ronald Messiaen.
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1914-1918: Wereldoorlog I
(vervolg van blz. 3)

- het water te spuien dat de Koolhof verzamelde ten westen
van de spoorweg;
- om water te lozen komend van de Steengracht en Slopgatvaart naar de Lovaart;
- om langs dezelfde weg een teveel aan water van Fintele te
lozen;
- om langs de beek van de Wittebrug de Franse loopgraven in
Sint-Joris droog te houden.
De Veurne-Ambacht verlaten werden dagelijks beschoten met
lichte artillerie, brisantgranaten en gifgasgranaten en onder
vuur genomen met mitrailleurs, wat beschadigingen en menselijke verliezen veroorzaakte, maar niet met zware artillerie.
Blijkbaar waren de Duitsers er niet op uit de verlaten te vernielen, wat een eind zou gemaakt hebben aan de inundatie en
een geallieerde aanval vanuit Nieuwpoort gesteund door de
vloot zou mogelijk gemaakt hebben. In het totaal zou er tussen 29 oktober en 3 november via de Noordvaart 6.265.519
m3 zeewater landinwaarts stromen.
Het front aan de IJzer zat muurvast in een stellingenoorlog
die vier jaar zou duren. De Duitse keizer verliet ontmoedigd
het front.
Merkwaardig feit
Enkele burgers werden als vrijwilliger gevraagd om bij deze
operatie te helpen. Speciaal degenen met een kleine gestalte
om gemakkelijker overal tussen te lopen. Eén daarvan was
August Van Eessen (werd, op twee maanden na, 100 jaar).
Daar zij geen militair waren, vind je de namen van deze moedige kerels nergens terug in de historiek van de inundatie. August – achteraf wonende in Westkerke – werd later voor zijn
verdienste aangesteld als kantonnier. En na zijn op ruststelling was hij elk jaar eregenodigde bij de jaarlijkse bataljonsfeesten bij de marine in Oostende.
Bronnen:
- Thys Robert, kapitein-commandant, Nieuport 1914-1918 Les inondations de l’Yser et la Compagnie des Sapeurs-Pontonniers du Génie Belge, Paris/Liège/Londres, Levrault/Henri Desoer/Constable and
Co., 1992.
- Leper J., Kunstmatige inundaties in Maritiem Vlaanderen 13161945, Michiels, Tongeren, 1957 (327 p.).
- Van Pul, Paul, Oktober 1914, Het koninkrijk gered door de zee, De
Krijger, Erpe.
- Wikipedia.

Dirk Jonckheere

Straffe verhalen
‘Mon bidon’ voor de vrienden en vijanden, Edmond Slosse
op het paspoort: niets speciaals in de vervlogen tijden, velen
hadden een zogezegde ‘bijlap’, ik ken zo’n ‘Lucien van Gent’.
Maar allee, we moeten bij het verhaal blijven: Mon was de
zoon van He... Maria en slappe Louis, uit het staminee “De
volle pint” naast de kerk, waar naast een biljartclub “De Lustige Stoters”, een voetbalclub “De Lustige Stampers”, een
kaartersclub “De Lustige Zeurders”, een duivenmaatschappij
“De Lustige Vanovers”, een schuttersmaatschappij “De Lustige Missers”, ook nog een vinkenmaatschappij was “De Lustige Zangers”. Hoe kon het anders, allee, het was daar altijd
een lustige boel. Monneke zat al van kleinsaf aan het tafelke
in de hoek onder de spaarkast, ha ja, er waren ook nog “De
Lustige Oppotters”. Stil zat hij te luisteren naar de eerst wijze
en later zatte praat van de tooghangers. En toen er gepraat
werd over de koers en zijn helden van die tijd, Ockers, Van
Steenbergen... stonden zijn oren wijd open en op zekere dag
had hij beslist: hij zou coureur worden!
Hij wachtte geduldig zijn tijd af en op een moment dat pa genoeg op had, maakte hij zijn beslissing openbaar in het café.
De vaste stamgasten knikten allen ja en pa kon niet anders.
Onmiddellijk werd een bestuur gevormd voor een nieuwe club
“De Lustige Monvrienden”, tournée générale!
Mon kroop voldaan in zijn hoekje en maakte al plannen waar
hij zijn foto en koerspalmen zou hangen.
Twee jaar en koersseizoenen later hing er nog steeds geen
palm op de vrijgemaakte plek. Alleen een foto van de toen
nog lachende coureur Mon met flandriafiets was stille getuige
van wat moest komen en niet kwam. Mon gaf op, viel, gaf op
en viel, werd gedubbeld en terug achtergelaten. De supporters moesten alleen maar aan de start zijn en konden gerust
de rest van de koers aan de toog hangen, geen probleem!
Iedereen zocht naar de reden en iedereen kwam met de oplossing: paardenbiefstukken, selder, stout met één, twee en
drie eieren... en als laatste: 3 bidons op zijnen vélo, één met
rodenbach, één met pils en één met water voor het zweet.
Maar ook dat bracht geen soulaas, integendeel, voordat Mon
viel reeds hij eerst nog een paar medecoureurs omver en belandde daarna in één of andere gracht of groentehof langs het
parcours.
De club ging op de fles en de mannen aan de fles. Mon hing
het stalen ros aan de haak en verdween terug in zijn hoekje.
Triest staarde hij naar de nog steeds lege plaats naast zijn
foto, die bleef hangen want anders moesten ze behangen, u
weet wel met die nicotine... Maar Mon gaf niet op, er zou een
palm komen, maar hoe?
Wel, de oplossing was nabij want hij zag op een dag vinkencrack Louis Neuze uit het zaaltje komen met een palm in de
hand. “Dat ist”, dacht hij. Vinkenier moest hij worden en dan
kwamen de palmen vanzelf. En dat deed hij, maar na twee
jaar bleef de plaats nog steeds palmloos. Wel passeerde Louis
geregeld met het hebbeding voorbij de vervloekte plaats, tot
groot ongenoegen van Mon. Hij geraakte maar niet aan de
goede vinken en hij werd radeloos toen ook Louis weigerde
hem een vink te verkopen. Doch het was alsof de duivel ermee gemoeid was, een paar maanden na de weigering kreeg
Louis een hartaderbreuk en Mon zag de kans om zijn willetje te krijgen. Tijdens de koffietafel na de dienst in het zaaltje
van het café reed hij met zijn koersfiets, de flandria met de 3
bidons, naar het doeningske van Louis dat verlaten was, op
de vinken en stratier Lassie na, ’t gedacht is alles. Weduwe
Flavie had Lassie binnen opgesloten want manlief was er niet
meer om hem van het been te trekken van de facteur, en die
moest nog komen, dus “safety first”. Mon had het gat vrij en

sloop den hof op richting de vinken van pechvogel Louis, niet
schoon, maar niets kon hem tegenhouden! Lassie zag van
achter het venster wat er aan het gebeuren was en sloeg, zoals de echte Lassie op tv, alles op in zijn koppeke. Mon haalde
de 3 kampioenen uit hun kooi en stak in iedere koersbidon
een vink, om niet op te vallen dacht hij, en reed huiswaarts
sneller dan hij ooit had gereden. Thuis verstopte hij de vogels
op zolder, niemand had iets gehoord of gezien, of toch?
Het ganse dorp stond op stelten, de schande was groot, de
galg stond klaar voor als men de dader vond. De champetter
haalde er de gendarmes uit de stad bij en een ondervraging
van eventuele verdachten vond plaats in “De volle pint”. Den
besten dag van het jaar voor ’t schof bleek achteraf, maar zonder resultaat. Weduwe Flavie kwam ’s avonds “de armen der
wet” bedanken samen met haar trouwe hond Lassie. Bij het
buitengaan trok deze zich plots los, spurtte naar de koersfiets van Mon en beet in geen tijd de 3 bidons kapot. Iedereen
stond versteld, wat was da? Mon maakte van zijn oor, Lassie
kreeg wat klappen van Flavie en de champetter probeerde
verslag op te maken maar dat ging niet meer, zaak geklasseerd. Wat daar gebeurd was, herhaalde zich meerdere keren, Lassie bidoneerde Mon als hij de kans kreeg en wonder
boven wonder begonnen ook de andere honden van ’t dorp
met de vernietiging van Mons koerspullen, de velomaker kon
ze niet op tijd bestellen. Konden of kunnen de dieren spreken?
Mon won zijn eerste gestolen vinkenpalmen en hing ze daar
waar ze al lang moesten hangen, naast zijn bruingerookte
foto. Maar al dat geblaf en gebijt maakte hem bang en steeds
banger. De ene nacht kon hij er niet van slapen, de andere
nacht droomde hij ervan. Mon takelde af, zat in zijn hoekje
voor zich uit te staren naar zijn “trofeeën der schande”, met
naast hem zijn 3 bidons, overal nam hij die mee naar binnen!
Het knaagde, hij kreeg spijt van zijn daad en zag maar één uitweg: de biecht. Na de vroegmis trok hij naast de deur de kerk
binnen en nam plaats in de biechtstoel. De pastoor verschoot
zich een breuk, zijn vijfde (zijde mee?) en vroeg Mon wat hij
had uitgespookt. Met een krop in de keel vertelde hij zijn laffe
daad in geuren en kleuren, bidons inbegrepen. De pastoor
was er niet goed van, liet Mon 100 weesgegroetjes bidden
en ging hoofdschuddendd naar de pastorie. Zijn inwonende
dienster, baas van ’t kot, had het onmiddellijk gezien dat er
iets gebeurd was en zei tegen de pastoor: “En wat hebben we
gehoord vandaag?”. Hij had zwijgplicht, maar zijn naam was
Odielon en Odielons kunnen niets verzwijgen. Zonder dat hij
het wist, lag het ganse verhaal op tafel. Als Emmeranse iets
wist, dan liep het sneller dan de gazet, en zo geschiedde. De
gendarmes stonden ’s anderendaags al aan de cafédeur en
namen Mon en zijn 3 bidons mee. Mon kreeg een jaar bak, pa
en ma konden de schaamte niet dragen en vertrokken naar de
West-Vlaanders, waar men hen niet kende. De pastoor werd
overgeplaatst en Emmeranse werd journalist van “Kerk en Leven”. Einde verhaal.
Tien jaar geleden zat ik toevallig in café “De volle pint” aan
de toog tussen vele vinkeniers op de uitslag te wachten, toen
ik een oudere man in het oog kreeg die in de hoek zat onder
de kast van de spaarders. Het moest nen coureur geweest
zijn, dacht ik, te zien aan zijn overjaarse koerstrui, koersbroek
en velosletsen met metalen plaatjes, en naast hem 3 bidons,
nooit gezien! Niemand van de vinkeniers, oud of jong, gunde
hem een blik of goedendag, vreemd. De man staarde naar de
muur waar de foto’s hingen van de vinkenkampioenen en als
je goed keek, zag je aan de aftekening in de verf dat er ooit
iets anders, of groters had gehangen, maar wat? Buiten zag
ik tegen de muur een koersfiets staan, een oldtimer flandria
met pedalen met riemkes, versnellingshendels op de buis en
3 pulhouders. Mijn verwondering werd maar groter en het was
van mijn gezicht te lezen, denk ik, want mijn toog-buurman
sprak mij daarover aan en vertelde mij het ganse verhaal van
de mysterieuze man Mon Bidon. Ik was er ook niet goed van
en ben blij het met jullie te kunnen delen. Allee, ’k moet stoppen met schrijven want kameraad Lucien Vandekerkhove en
ik gaan naar de koers, bidons gaan oprapen. Neenee, grapje,
’k moet stoppen omdat er nog wat plaats zou zijn voor zijn
artikels, juweeltjes.
Lucien van Gent

Het speelseizoen is alweer
voorbij
Het speelseizoen 2014 zit er weer op en de extra verzorging
van onze vinkjes kan weer beginnen voor een 7-tal maanden,
om ons weer voor te bereiden op het volgende seizoen.
Maar nu hebben we voldoende tijd om onze kooien in orde
te maken, te kuisen, hier en daar een klein herstellinkje uit te
voeren als dat nodig is, of een laagje vernis aan te brengen.
Langs de binnenkant worden de kooien eens goed uitgespoten met de hogedrukreiniger, om ze dan deftig te verluchten
en te laten uitdrogen. Wanneer het eens goed vriest, kun je ze
ook nog eens buiten zetten voor een dag en een nacht, of dat
helpt weet ik niet. Ik heb me laten vertellen dat het beter is om
met een brandertje eens goed in de hoeken en spleetjes te
gaan zodat ook alle ziektekiemen dood zijn.
Ik heb ook nog een vraagje voor alle vinkeniers. Ik heb verleden jaar een vogel gezet voor de eerste keer. Naast hem
stond een vogel van ± 400 en aan de andere kant eentje van
± 320 liedjes, dus niet te hard denk ik. De mijne zong 456
liedjes en dat voor zijn eerste keer in de reke. Ik had hem regelmatig eens geprobeerd met andere vogels en telkens zong
hij goed mee. Dit jaar heb ik hem echter niet gezet daar hij niet
genoeg zong thuis en als ik hem probeerde tussen andere
vogels zong hij ook niet. Wat zou hiervan de oorzaak zijn? Nu
maar hopen dat hij volgend seizoen speelt.
Ik heb het al eens geschreven dat ik er stilletjes aan mee bezig ben om te stoppen met spelen. Ik zal mij verder inzetten
in mijn maatschappij maar niet meer spelen met de vinken. Er
is naar mijn gedacht veel te veel jaloezie onder de vinkeniers.
Drie jaar geleden werd ik ook benijd omdat ik goed speelde.
Het was altijd hetzelfde: “Gij moet niet klagen, gij speelt goed;
gij hebt goede speelvogels en wij hebben niets...”.
Nu ben ik jammer genoeg al een tweetal jaar op de spreekwoordelijke sukkel, zoals ze in de volksmond zeggen. Maar
ik laat de moed niet zakken, ik zal mij maar toeleggen op de
kweek om zo een goede kamper te bekomen. Je zult mis-

schien zeggen: hij stopt met naar de zettingen te gaan maar
hij zou een goede speelvogel willen kweken, doch daar zou
ik iemand anders een plezier mee doen. Ik heb nog een buur
vinkenier die niet kweekt. Ik heb al veel vinkjes weggegeven
voor niets of voor een habbekrats.
Dit klopt misschien niet met de titel bovenaan, maar ik wilde
dit eens kwijt.
Johan Meurisse

OUWEGEM, KM De Vrije Bosvink

Katrien De Wambersie,
Belgisch Kampioene 2014
met vogel Pootje!

Het begon allemaal te Ieper op 29 juni 2014. In de druilerige
regen liet vogel Pootje van Katrien De Wambersie 1075 slagen horen. Niettegenstaande ze outsider was, werd het toch
al gauw duidelijk: ze was met haar ‘Pootje’ Kampioene van
België geworden!
Haar echtgenoot Danny De Bock vond dat deze unieke gebeurtenis gevierd moest worden en hij liet er geen gras over
groeien. Op vrijdagavond 5 september werden hun vriendenvinkeniers uitgenodigd in zaal Amigo in de Oudenaardse
deelgemeente Heurne. Katrien en Danny verwelkomden hen
hartelijk. De cava vloeide rijkelijk!
Daarna bracht Danny ons naar de achtertuin waar een hamburgertent was opgesteld. Daar kon iedereen naar hartenlust
smullen van de hamburgers, worsten, hotdogs, breydelspek
en escargots. De escargots werden ons door Danny aangeprezen, dit vermoedelijk omdat we grote dorst zouden krijgen…
Nadat iedereen goed gegeten had, kwam de dj opdagen en
prompt openden Katrien en Danny de dans. De dansvloer was
vlug gevuld en de fuif was begonnen!
Naast Katrien en Danny maakten ook hun dochters Elke en
Joke, samen met hun toekomstige, zich nuttig voor het serveren van de dranken. Iedereen vond er zijn gading. Er werd de
hele avond en nacht verder gedanst en gedronken.
Omstreeks 3 uur in de morgen is de muziek gestopt. Het was
een prachtig feest, maar aan alle mooie liedjes komt een
einde. De vinkeniers dankten de gastvrouw en gastheer en
keerden tevreden naar huis.
Stilletjes hopen we dat Pootje het volgende jaar opnieuw Belgisch Kampioen wordt…
C.D.

Vergaderingen - huldigingen
AALBEKE, KM De Sterrezangers

Op zondag 2 november 2014 is er om 9.30 u. bestuursvergadering, gevolgd door een algemene ledenvergadering
om 10.30 u., in ons lokaal De Melkerij, Lauwsestraat 99 te
Aalbeke.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Inschrijving oude en nieuwe leden.
- Evaluatie kampioenenviering. - Verkiezing bestuur. Kasverslag. - Sponsoring zettingen 2015. - Verdeling kaarten
witloofkaarting. - Allerlei.
We rekenen massaal op jullie opkomst, gezien de belangrijkheid van deze vergadering!

ADEGEM, Ons Genoegen

Op dinsdag 4 november 2014 is er om 19.30 u. algemene
vergadering in lokaal De Spaander.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!

RONSE, De Lustige Vinkeniers

Op zondag 2 november 2014 is er om 10 u. vergadering in
lokaal Marathon, Savooistraat 103 te Ronse.
Dagorde:
- Verkiezing nieuw bestuur. - Inschrijven van oude en nieuwe
leden. - Bespreken inwendige orde. - Bespreken zettingen seizoen 2015. - Naklank souper.

ARDOOIE, De Kon. Verenigde Liefhebbers

Op zondag 2 november 2014 is er om 9.30 u. bestuursvergadering in lokaal Montana.
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EVERGEM, De Straatzangers

Op zondag 2 november 2014 is er om 9 u. voor het bestuur
en om 9.30 u. voor de leden, vergadering in ons lokaal ’t
Kruisken, Schoonstraat te Evergem.
Dagorde:
- Verslag afgelopen gewestvergadering. - Inschrijven voor het
aanstaande kampioenfeest. - Varia.

GEWEST DIKSMUIDE

Op zondag 2 november 2014 is er om 10 u. gewestvergadering in het lokaal van De Motevink Werken.
Dagorde:
1. Welkomstwoord. - 2. Tegenwoordigheid. - 3. Goedkeuren
vorig verslag. - 4. Herkiezen gewestbestuur. - 5. Afgeven formulieren 2015 en betalen.
Iedereen op post, u bent welkom.

WONTERGEM, KM Immer Geduld

Op zondag 2 november 2014 wordt er hulde gebracht aan
koning en kampioenen.
Om 11.30 u. is er samenkomst in zaal ter Donck te Wontergem
voor het souper.

MARIALOOP, De Roodborsten

Op zondag 2 november 2014 is er vanaf 12 u. het jaarlijkse kampioenenfeest, waartoe wij u allen uitnodigen, in El
Parador, Ruiseleedsesteenweg 11 te Tielt.
Op het menu: - receptie met drie verzorgde hapjes + bijschenken; - warm buffet bestaande uit parelhoenfilet met roomsaus,
scampi met garnalensaus, varkenswangetjes in Rodenbach,
aangepaste groentjes en twee aardappelbereidingen; - tarte
à tatin met kaneelroomijs en calvados; koffie met versnaperingen. Aangepaste wijnen, water en koffie zijn inbegrepen.

GELUVELD, KM De Blauwbekken

Op zaterdag 8 november 2014 vieren wij naar jaarlijkse gewoonte onze kampioenen van het voorbije speelseizoen. De
huldiging gaat door in het O.C. ’t Geluvelt, Marktplaats te
Geluveld.
Vanaf 17.30 u. schuiven we aan tafel voor een feestmaal, met
op het menu: aperitief met versnaperingen; kalkoenfilet met
passend sausje, warme groentekrans en kroketjes; koffie met
versnaperingen en taart; 1 consumptie.
Na het feestmaal is er de huldiging van onze kampioenen en
daarna een gezellig samenzijn. Doorlopend is er een diavoorstelling van foto’s van het afgelopen speelseizoen.
Deelname aan ons feest is voor iedereen: leden en hun gezin
betalen 25 euro per persoon; niet-leden en sympathisanten
betalen 27 euro per persoon.
Inschrijven kan tot en met zondag 2 november bij Marcel
Reynaert (057/46 68 73) of Mario Delaere (056/31 05 40).
Iedereen is van harte welkom!!

Gildeleven
MEULEBEKE, KM Niet Rijk Maar Recht

Op zondag 2 november 2014 gaat om 10 u. een H. Mis door
voor de leden en overleden leden van onze maatschappij.

MOORSELE, KM De Vlaamse Zangers

Op vrijdag 31 oktober vanaf 17 u. en zaterdag 1 november
2014 vanaf 17 u., gaat naar jaarlijkse gewoonte opnieuw onze
kippenbillenkaarting door, in O.C. De Stekke, Sint-Maartensplein 12 te Moorsele.
De inleg bedraagt 1,25 euro en men is vrij van drank.
Iedereen is welkom!
Het bestuur

ZWEVEGEM-KNOKKE, KM Hoop op de Toekomst

Uitslag steunactie van 19 oktober 2014
Nummer hoofdprijs: 768 – reservenummer: 589
Verdere winnende nummers:
519 315 027 141 092 764 622 260 338 555
486 215 527 583 121 297 412 513 228 739
456 359 316 061 178 389 012 718 438
De prijzen dienen afgehaald te worden in ons lokaal Uilenspiegel, Avelgemstraat 171 te Zwevegem-Knokke, maar niet
op zondag en dinsdag. Dit kan tot 14 dagen na het verschijnen
in het A.Vi.Bo.-blad. Na deze datum telt voor de hoofdprijs het
reservenummer en dit tot eind november 2014.

GEWEST KNOKKE

Verslag gewestvergadering van 12 oktober 2014
Deze vergadering ging door te Heist-aan-Zee.
De voorzitter heette allen welkom.
De formulieren werden meegegeven aan de afgevaardigden
en vereffend.
Ons Genoegen gaf de bestellingen van de kweekringen met
samenvattende lijst en het totale bedrag van de bestellingen,
127 euro, aan de gewestvoorzitter. Deze van De Bezemzangers zouden dinsdag 21 oktober worden bezorgd bij de gewestvoorzitter.
Nieuwe kwekers worden gecontroleerd; wil ervoor zorgen dat
de kweekresultaten nog altijd worden bijgehouden.
Vraag aan alle leden: vul a.u.b. de bondslidkaarten op de
goede manier in, zie het A.Vi.Bo.-blad, daar staan duidelijke
voorbeelden in.
Verslag Algemene Raad te Roeselare: Dit werd druk besproken, vooral het probleem van kleine gewesten. In het najaar
zal de Raad van Bestuur de gewestvoorzitters en de afgevaardigden samenroepen om de zaken te verduidelijken.
Nog eventjes jullie aandacht voor het vierde kweekcongres
op zaterdag 15 november 2014, het is tevens het slotcongres.
Er werd nog één glaasje gedronken op de verjaardag van de
gewestvoorzitter en dan werd iedereen wel thuis gewenst.
Plaats en datum voor de volgende gewestvergadering werden
meegedeeld.
Gewestvoorzitter, G. De Vlieghe

WINGENE, KM Komen Is Gaan

Verslag algemene vergadering van dinsdag 14 oktober
Het was gewestleider Guido Haeck die de vergadering opende met een welkomstwoord.
In feite stond er maar één punt op de dagorde en dat was een
nieuw bestuur kiezen.
Guido legde eerst enkele gewestelijke punten uit, waarna er
kon overgegaan worden tot het punt: wie is er kandidaat om
de ontslagnemende bestuursleden te vervangen?

Ook was er nog een dankwoordje aan het adres van Norbert
Coopman die vele jaren het schrijfwerk deed voor maatschappij Komen Is Gaan Wingene, maar er door gezondheidsreden
niet meer bij kan zijn, bedankt Norbert.
Een 16-tal leden waren aanwezig. Nadat er wat heen en weer
gebabbeld werd, kregen we vijf mensen die zich geroepen
voelden om tot het bestuur van KM Komen Is Gaan toe te
treden. De drie overblijvende bestuursleden zijn vooreerst:
voorzitter Rik Algoedt en vrouw Marie-Rose Craeymeersch,
en Wilfried Van Den Berghe. Daar komen nu bij: Patrick Huvaere, Luc Huvaere, de zusters Tineke en Saartje Hermie, en
de vrouw van Patrick Huvaere, nl. Rina Den Baes die gaat
instaan voor de uitslagen met de pc op donderdag. Op een
volgende vergadering met het nieuwe bestuur gaan dan de
‘ministersposten’ verdeeld worden.
Guido stelde ook nog voor om met het nieuwe bestuur eens
samen te zitten met het bestuur van De Sint-Elooisvink om
eventueel om beurt te spelen op zondag.
Er werd nog een pintje gedronken op kosten van de maatschappij en ook van het gewest Zwevezele voor de goede afloop van deze vergadering.
Bij deze wens ik het nieuwe bestuur van Komen Is Gaan Wingene een goede vaart. En dat Komen Is Gaan nog vele jaren
mag blijven bestaan.
Verslaggever, A. Demeyere

GEWEST TORHOUT

Verslag gewestvergadering van 19 oktober 2014
Om 9.30 u. stipt opende gewestleider Dominique de vergadering, die zoals gewoonlijk doorging in het lokaal Paviljoen, op
de wijk Don Bosco, in aanwezigheid van de afgevaardigden
en bestuursleden van het gewest Torhout. We mochten ook
eregewestleider Lionel verwelkomen. De maatschappij De
Frontvink Staden was verontschuldigd, net als gewestsecretaris Jenka Watteny.
Ondertussen was de vergadering van de Algemene Raad
doorgegaan. Hieromtrent werden enkele belangrijke punten
overlopen. Als eerste punt werd de samenvoeging van verschillende gewesten aangekondigd en uitgelegd. Doordat er
enkele maatschappijen ophielden te bestaan, zijn er sommige
gewesten in de onmogelijkheid terechtgekomen om nog optimaal te functioneren, hierdoor konden soms geen gewestelijke keuringen of ereraden meer doorgaan. De gewesten die
werden samengevoegd, werden één voor één overlopen. Het
gewest Torhout blijft zoals het nu is en was. Met andere woorden, alle maatschappijen blijven behouden.
Ook werd er vermeld dat de abonnementsprijs van het A.Vi.Bo.blad onvermijdelijk terug is gestegen, dit met 3 EUR, wat nu
neerkomt op 45 EUR. Ook wordt er aan alle leden dit jaar een
stortingsformulier gegeven, zodat ieder die dit wenst de mogelijkheid wordt geboden om zich te abonneren op het A.Vi.Bo.blad. Dit komt ons allen ten goede.
Iedere maatschappij kreeg ook een uitnodiging voor het
kweekcongres, die doorgaat in zaal Kubox, renbaan Kuurne.
Wekelijks verschijnt hierover een aankondiging op de laatste
pagina van het A.Vi.Bo.-blad. Men doet er alle moeite voor om
hiervan iets moois te maken.
Om de drie jaar wordt er een solidariteitsactie gedaan, dit jaar
gaat deze terug door en steunt men het Kinderkankerfonds
met de verschillende takken ervan. Er wordt verwacht om 1
EUR/lid te storten. Laten we afspreken dat we tot na de vergadering van februari wachten om deze bedragen te storten,
zodat we dit kunnen doorstorten voor de Algemene Vergadering in Waregem.
Ook wordt dit jaar terug een bijdrage gevraagd van 2 EUR/lid.
Wacht ook met storten tot dit gevraagd wordt.
Daarna werden de gewijzigde formulieren uitgelegd. Het aansluitingsformulier werd gewijzigd, dit volgens admin. Het is nu
een enkel blad dat aan beide zijden werd bedrukt. Men moet
nu zelf zorgen voor de fotokopieën, ofwel mag dit via admin
gebeuren.
Ook de rode registers werden gewijzigd. Het gewest heeft gekozen om deze zelf te bundelen in mapjes. De vroegere rode
registers mogen nog steeds worden gebruikt.
Tot zover de uiteenzetting van de belangrijkste punten van
deze vergadering.
Daarna werden in vlot tempo de volgende agendapunten
afgewerkt: - binnenbrengen van paspoorten afgevaardigden
en gewestelijke zangkeurders; - binnenbrengen aanvraag
kweekringen.
Na de onderbreking werden nog enkele vragen beantwoord
omtrent de drukwerken. Er wordt gevraagd om de betalingen
van het drukwerk en de aanvraag van de kweekringen apart
te doen, zodat dit gemakkelijker gecontroleerd kan worden.
Ook werd de lijst per maatschappij overlopen i.v.m. de kleine
betalingen. Aan de maatschappijen die minder dan 10 EUR
op de lijst hebben staan, werd gevraagd om bij te storten tot
20 EUR.
Op vorige vergadering werd er voorgesteld om een kweekvergadering te houden in ons gewest, dit eventueel met verschillende gastsprekers, waarbij er uitvoerig vragen kunnen
worden gesteld. Er wordt gevraagd om eventuele suggesties
en datum door te sturen via e-mail.
De datum voor de volgende vergadering werd meegedeeld.
Tot slot wenste Dominique in naam van het gewestbestuur
iedereen een behouden thuiskomst.
Gewestleider, D. Baert

GEWEST KORTRIJK

Verslag gewestvergadering van 18 oktober 2014
Zoals gewoonlijk begon de vergadering om 9 u. voor het bestuur en om 9.30 u. voor de afgevaardigden.
Bij het appel bleken alle maatschappijen vertegenwoordigd.
De kastoestand en afsluiting kosten gewestfeest werden besproken. Niettegenstaande een tegenvaller sluiten we het gewestfeest af met een licht overschot.
Uitleg werd gegeven bij de nieuwe registers in vervanging van
de rode boeken.
De lijsten ringen kweek 2015 werden afgegeven en alles werd
betaald wat moest betaald worden. Details van de inwendige
orde werden besproken, de persoonsgegevens zijn ook afgeschaft, deze staan nu op de bondslidkaart. De paspoorten
werden ingegeven en de bondslidkaarten werden besteld.
Varia: de samenvoeging van de gewesten werd besproken,
daar zijn nog veel onduidelijkheden over, maar alles zal wel in
orde komen met de start van het nieuwe seizoen.
De vergadering werd afgesloten door Stefaan met de wens tot
een goede thuiskomst.
De datum voor de volgende gewestvergadering werd afgesproken.
E. Vynckier

GEWEST BRUGGE

Verslag vergadering van zondag 12 oktober 2014
Na het opnemen van de aanwezigheden opende de gewestleider met een welkomstwoord de vergadering.
Hij gaf onmiddellijk het woord aan Koenraad Vandevyver, inrichter van het Kampioenschap van België 2015 te Eernegem.
Na een kort woordje door deze, kon hij zijn stickers aan de
verscheidene maatschappijen aanbieden. Hij dankte iedereen
en sprak de hoop uit elkaar weer te zien, eerst op het Provinciaal Kampioenschap door het gewest Brugge in Beernem, en
later op het Belgisch Kampioenschap in Eernegem.
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen en
goedgekeurd.
Dan kwam er een woordje uitleg over de binnengebrachte
bondslidkaarten en het aantal geslaagde kwekers in ons gewest.
Er kwamen twee verschillende voorstellen binnen tot wijziging
van het reglement van ons gewestfeest. Dat zal in de volgende vergadering verder besproken worden.
Er kwam een voorstel binnen om het lidgeld in ons gewest
gelijk te stellen, maar daartegen kwam er bezwaar.
Dan werd het tijd voor het bespreken van de vergadering Algemene Raad.
De aanvraag voor kweekringen werd binnengebracht. Het is
te hopen dat de formulieren niet meer gewijzigd worden en
zeker niet zo laat veranderen, want dit brengt dan dubbel werk
met zich mee.
Alle drukwerken werden afgehaald en vereffend.
De datum voor een volgende vergadering werd vastgelegd,
waarna iedereen een veilige thuiskomst werd gewenst.
Gewestschrijver, L. Vermeire

GEWEST ZWEVEZELE

Verslag van de gewestvergadering van oktober 2014
Allen waren aanwezig en werden verwelkomd door de voorzitter Guido Haeck.
Het verslag werd voorgelezen. Rechtzetting verslag vorige
vergadering: de vraagstelling was wel: als een speler speelt
op de gewestzetting in een ander gewest heeft hij geen recht
op een titel in eigen maatschappij. Dit werd afgewezen door
de vergadering.
De betalingen werden uitgevoerd volgens het ontvangen overzicht.
Verslag vergadering Roeselare: hier werd een toelichting van
de vergadering gegeven, deze zaken zijn ook verschenen in
het A.Vi.Bo.-blad.
De lijst van de overleden vinkeniers werd opgemaakt, volgende vergadering is er mogelijkheid om dit aan te passen.
Bestellen ringen voor 2015: er zijn nog gegevens van twee
maatschappijen tekort, deze worden volgende week afgeleverd aan de voorzitter.
De gewestzetting zal doorgaan op 31 mei 2015 bij De Rooiveldvink Waardamme. Inschrijving is in eigen lokaal, vooruit
150 EUR, natura 150 EUR, verspeeld in 3/4 prijs en in 2 categorieën. Er is 50 EUR voorzien voor de bloemen.
Op datum van het Provinciaal Kampioenschap op 7 juni 2015
mag geen enkele maatschappij spelen.
Het gewestformulier werd ingevuld, Guido Haeck blijft nog
voor drie jaar gewestleider, waarvoor vanwege iedereen dank.
De gewestschrijver blijft ook aan. Ereraad: effectief: Robert
Debaene en Ignace Verfaille; reserve: Achiel Sap en Robert
Gillewy; schrijver Eric Van Acker.
Beschermde zettingen maatschappijen: deze worden ondereen uitgemaakt, tegen volgende vergadering gaan de maatschappijen dit na.
Het nieuwe wit aansluitingsformulier werd afgegeven om de
bestellingen te kunnen doorgeven.
De kans werd geboden om de kastoestand van de maatschappijen te laten aftekenen door de voorzitter. Enkele maatschappijen maken later hun kasboek op en zullen dit de volgende
vergadering laten uitvoeren.
Varia: de vraag om 2 EUR te vragen voor de inschrijving op de
zettingen werd afgewezen, dus het blijft bij 1,50 EUR.
De procedure om de computerbladen uit te werken, werd hier
toegelicht door Guido, daarbij kreeg elke maatschappij een
procedureformulier. Om het systeem van vinksoft en admin
uit te leggen, wordt op 20 december om 9 u. een vergadering
belegd in de burelen van de voorzitter.
Het gewestbestuur

GEWEST GENT

Verslag gewestvergadering van zondag 19 oktober 2014
Traditiegetrouw werden de binnen te brengen formulieren
voor de aanvang van de vergadering binnengebracht en geverifieerd, zodat de voorzitter ten gepaste tijde de aanwezigen
kon verwelkomen bij De Krügerzangers te Lovendegem. Verontschuldigd waren de afgevaardigden uit Eksaarde en Sleidinge, alle andere maatschappijen waren vertegenwoordigd.
Door tijdelijke maatschappelijke leningen is de gewestkas wat
gedevalueerd, een Dexia-scenario is hier echter niet aan de
orde van de dag.
Daaropvolgend werd het verslag van de vorige vergadering
door de ondervoorzitter voorgelezen, er vielen geen opmerkingen te noteren.
De uitgedeelde lijsten, affiches, betalingen werden door de
voorzitter systematisch overlopen met hier en daar de nodige
informatie.
Met 28 oktober als uiterste datum voor de ringbestelling, het
aantal gezette vogels per maatschappij en het opvragen van
de paspoorten en de bestelling van rode registers, plus het
verkrijgen van het aansluitingsformulier via Admin werd dit
hoofdstuk afgesloten.
Na de pauze werden de belangrijkste punten van de vergadering van de Algemene Raad van 21/09/2014 te Roeselare
door de voorzitter uiteengezet, en dat waren er nogal wat. Het
verslag daarvan kan u in het A.Vi.Bo.-blad van woensdag 1
oktober integraal terugvinden.
Daaropvolgend werden keizers en/of keizerinnen voor de
gewestviering opgenomen. Deze gaat door in november te
Moortsele. Voor de versterking van de innerlijke mens worden
na een aperitiefje, frietjes met stoofvlees of als alternatief een
koude schotel, met daarna koffie en gebak voor de prijs van
15 EUR voorgeschoteld.
Voor de volgende gewestvergadering werden plaats en datum
meegedeeld.
Varia: het uitblijven van de afgesproken communicatie over
het heengaan en de uitvaart van Gilbert, lag bij meerdere liefhebbers zwaar op de maag.
Daarop bedankte de voorzitter de gastmaatschappij voor de
geschonken natura en wenste hij iedereen een behouden
thuiskomst toe.
De gewestschrijver
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Sudoku puzzel nr. 4 – 29-10-2014
In iedere rij, kolom en vakje dienen de cijfers van 1 tot 9 ingevuld te worden.
Er is steeds slechts één oplossing mogelijk.

!!

Rouw / Herstel / Feest
Rouw / Herstel / Feest
De in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubli-

ceerd,
ze meegedeeld
worden door
de inzender,
hetzij
door
Dezoals
in deze
rubriek opgenomen
gegevens
worden
gepublide
betrokkene,
in gevalworden
van overlijden
de nabestaanceerd,
zoals ze hetzij
meegedeeld
door de door
inzender,
hetzij door
den,
die door dehetzij
mededeling
A.Vi.Bo.
v.z.w.
aan een
de betrokkene,
in geval zelf
van aan
overlijden
door
de of
nabestaanaangesloten
hunzelf
akkoord
verlenenv.z.w.
tot het
den, die doormaatschappij
de mededeling
aan A.Vi.Bo.
of kenbaar
aan een
maken
van de
gegevens inhun
hetakkoord
ledenblad.
Voor de
en
aangesloten
maatschappij
verlenen
tot juistheid
het kenbaar
mededeelbaarheid
van de gegevens
die meegedeeld
door
maken van de gegevens
in het ledenblad.
Voor de worden
juistheid
en
derden
of lokale maatschappijen
is de
persoon
verantmededeelbaarheid
van de gegevens
dienatuurlijke
meegedeeld
worden
door
woordelijk
die de maatschappijen
gegevens aan het
A.Vi.Bo.-secretariaat
rechtderden of lokale
is de
natuurlijke persoonofverantstreeks
aandie
dede
drukkerij
vanaan
het het
A.Vi.Bo.-blad
bezorgd heeft.
woordelijk
gegevens
A.Vi.Bo.-secretariaat
of rechtstreeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.

††

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte
afwezigheid
moet
niet proberen,
je moet
Als je van zijn
iemand
houdt envullen;
je bent je
van
hemdat
gescheiden,
kan niets
de
eenvoudig
en volharden.
leegte van aanvaarden
zijn afwezigheid
vullen; je moet dat niet proberen, je moet
Dat
klinkt erg
hard, maar
is ook een grote troost; want zolang de
eenvoudig
aanvaarden
en het
volharden.
leegte
werkelijk
leeg maar
blijft, het
blijfisjeook
daardoor
met
elkaarwant
verbonden.
Dat klinkt
erg hard,
een grote
troost;
zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- DENTERGEM, De Kon. Lindezangers, mevr. Mieke
Ceenaeme, schoondochter van onze voorzitter Daniël De Vos
en lid en medewerkster Solange Maes.
- BRAKEL, De Zwalmzangers, trouw spelend lid Marc
Faingnaert, echtgenoot van Josiane Vandepontseele, vader
van trouw spelende leden Sandra en Tim Faingnaert, schoonvader van Stefaan Knockaert; gewezen lokaalhouder Willy
Broodcoorens.
- WAREGEM, De Carmelzangers, trouwe regellegger en tekenaar Robert Struyve.
- ARDOOIE, KM De Lustige Zangers, Freddy Warnez, schoonbroer van spelend lid Robert en Betsy Schepens-Warnez.

Oplossing Sudoku nr. 3 – 22-10-2014

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- SLEIDINGE, KM De Lindezangers, trouw spelend lid Willy
Oosterlinck.
- MARIALOOP, De Roodborsten, Christiaan Verhulst.

Zoekertjes en Advertenties

20.05

- BRUGGE, De Molenzangers, ondervoorzitter Eric Caestecker.
- AARTRIJKE, Recht Voor Allen, Roger Vaneecke, vinkenlokaalhouder de Aster; Marcel Vantychem; trouw spelend lid
Chris Clybouw.
- SCHENDELBEKE, De Industrievink, mevr. Suzanne Lumen,
echtgenote van trouw spelend bestuurslid Amedee Godderie.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ZIJ STAPTEN IN HET HUWELIJKSBOOTJE…
- WERKEN, KM De Motevink, bestuurslid Glenn Lagrou en
Elena Verhelst.
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- TORHOUT, De Veldvink, Olivia en Lieselot, dochters van
trouw lid Ilonka Lingy.
ZIJ VIERDEN HUN 50e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- MERENDREE, De Nachtegaals, dhr. en mevr. Oreille en
Noëlla Eeckhout-De Vreese.
HIJ GING MET BRUGPENSIOEN…
- SLEIDINGE, KM De Lindezangers, trouw spelend lid Patrik
Van Verdeghem.

Uitslag van kampioenschap
INGELMUNSTER, De Kon. Moedige Durvers

Uitslag Koning- en Kampioenschap 2014
Koning: Frans Horre, vogel Cava, 1314 l. in 2 zettingen - 1e
Kampioen: Denise Van Iseghem, Thomas, 1933 l. in 4 zettingen - 2e Kampioen: Alidor D’Hondt, Tarzan, 1829 l. - 3e Kampioen: Rafaël Mattan, Jeroom, 1811 l. - 4e Kampioen: Daniël
Vandaele, Filoe, 1721 l. - 5e Kampioen: Hubert Deboo, Bacca,
1568 l. - Kleine Kampioen: Erik Dedeyne, Anouk, 1167 l.
Kleine Gewestkampioen: Danny Degrendele, Pipo, 506 l.
- Winnaar fiets (geschonken door Marc Tack): Jacques Deblauwe, Jarne, 1265 l.

ZONDAG 2 NOVEMBER 2014
VINKENKOOIEN- EN SCHUILHOKJESTENTOONSTELLING
- KUURNE, De Molenzangers. Vinkenkooien- en schuilhokjestentoonstelling op zondag 2 november 2014, van 8.30 u.
tot 12.30 u., in zaal St.-Pieter, Brugsesteenweg 311.
DINSDAG 11 NOVEMBER 2014
VINKENKOOIEN- EN SCHUILHOKJESTENTOONSTELLING
- OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden. Tentoonstelling van vinkenkooien en schuilhokjes, tussen Mandel en
Leie voor amateur kooienmakers, op dinsdag 11 november
2014, van 9 u. tot 12.30 u., in lokaal Vrij Polen, Hoogstraat
39.
RUIL- EN VERKOOPBEURS VOOR KWEEKVOGELS
- LENDELEDE, KM De Verenigde Liefhebbers. 11e ruil- en
verkoopbeurs voor kweekvogels op dinsdag 11 november
2014, van 7 u. tot 12 u., in lokaal C.C. Den Tap, Pastoor de
Beirstraat 1.

20.05

Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond
A.Vi.Bo. vzw presenteert
vierde en finaliserende kweekcongres
zaterdag 15 november ’14
polyvalente zaal Kubox (renbaan), Kattestraat 188, Kuurne
Programma:
‘s morgens: nationale zangvoordracht Vlaamse vinkenzang
‘s middags: feestzitting - eindrapport kweekproject
Iedereen welkom
Maatschappijen en gewesten, houd deze datum vrij!!
BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Zangvoordracht

Editoriaal

Gewest Avelgem en aanpalende gewesten

Onvoorstelbaar hoe snel de tijd voorbij vliegt!
Het lijkt nog maar pas dat we als kweker volop bezig waren met bijzetten van levend en ander voer voor kwekelingen. En toch
is het jaar al zover opgeschoven. We zitten meteen een eind ver in november…
Elke echte vinkenier weet dat sinds 2008 – halfweg november en tweejaarlijks – een A.Vi.Bo.-kweekcongres doorgaat. Het is in
2014 niet anders; straks, binnen tien dagen al, staat ons vierde en overigens laatste congres gepland. En we willen dat vinkeniers
en Vlaanderen het zullen geweten hebben! Het ‘Kweekproject 2007-2010’ dat voortvloeide uit het bijzonder nuttige ‘Kwekersvademecum’ uit 2002 en een verlengstuk kreeg tot 2013 via tussenkomst bij het Agentschap Natuur en Bos op 7 maart 2011, was
en is op vandaag nog altijd bedoeld om gepassioneerde vinkeniers blijvend warm te maken voor kweken van kwaliteitsvolle wedstrijdvinken. Met het nemen van nodige stappen, in casu verantwoording aan de Vlaamse overheid van gemaakte kosten binnen
ons kweekproject, presteerden we het om daarvoor overheidssteun te krijgen tot 2013. De tot vorig jaar toegekende subsidie stelde
ons in staat eigenhandig onderzoek op te starten naar het hoe en waarom van het welslagen – of mislukken – in de kweek van
kwaliteitskampers. Met onverdroten inzet, gedrevenheid en bijzonder veel moed gingen we binnen de werkgroep ‘Kweek’ op zoek
naar gevolgen van genetische kenmerken, invloed van omgevingsfactoren en van kweker met daaraan gekoppeld het leergedrag
van onze jongelingen. Niemand kon van bij het begin bevroeden dat met eveneens opgestarte kweekvergaderingen, die meestal
in februari en oktober doorgingen, zo’n diepgaande en diepgravende vlucht zou worden genomen. Ik wil hier niet nalaten alle
collega’s, en in het bijzonder kameraden Gino en Marc, hartelijk te danken voor hun niet aflatende ‘grinta’ om die bijeenkomsten
tot fantastisch gesmaakte ankerpunten te laten uitgroeien. Bedankt, vrienden!

Op maandag 10 november 2014 worden alle vinkeniers,
vinkeniersters en sympathisanten van bovenvermelde gewesten uitgenodigd op de zangvoordracht die zal plaatsvinden in de ‘Parochiezaal’, Zwevegemstraat 3 te Otegem (tegenover de kerk), aanvang om 9.30 uur.
Het spreekt voor zich dat alle geïnteresseerde liefhebbers
en belangstellenden van andere gewesten ook van harte
welkom zijn.

Vergadering
Raad van Bestuur A.Vi.Bo.
De maandelijkse vergadering gaat door op zaterdag 8 november 2014 om 13.30 uur in lokaal ‘Au Damier’, Stationsplein te Roeselare
Dagorde:
- Verslag vorige vergadering
- Nabeschouwingen Vergadering Officiële Zangkeurraad
- Kweekcongres
- Abonnementsgegevens A.Vi.Bo.-blad 2015
- Ronde van Vlaanderen 2014
- Activiteitenkalender 2015
- Actieplan gewestwerking
- Stuurgroepen
- Briefwisseling en diversen
De voorzitter,
Gino Welvaert

Hoe lang leven
onze gekweekte vinken?
Met volle aandacht heb ik het artikel van Walter Vandevoorde
gelezen die zich de vraag stelt of onze gekweekte botvinken
minder lang zouden leven dan diegene die vroeger uit de natuur werden bevoorraad.
Daar ik ondertussen al meer dan 10 jaar bezig ben met het
kweken van de botvink wil ik ook mijn mening daarover kwijt.
De vogelkweek heeft mij steeds geboeid en de talrijke uitzendingen die op de Nederlandstalige en de Duitstalige tvzenders waren te bekijken, nam ik altijd op, om dan in volle
concentratie het beste te onthouden en soms uit te proberen
bij de kweek van onze vinken. Wat we zien in de natuur is dat
bijna nooit een volledig nest wordt grootgebracht: soms vallen
ze uit het nest, andere kunnen onvoldoende vliegen en sommige vallen dan nog ten prooi aan de zovele roofdieren die
zowel op de grond als in de lucht leven. Wat hier gebeurt is de
natuurlijke selectie: alleen de sterkste vogels overleven dit en
dat is bij onze vinkenkweek niet van toepassing.
De voeding gedurende de eerste levensmaanden bij vogels in
het wild, waarover Walter het heeft, is wat wij op heden nog
niet kunnen aanbieden aan onze vinken. Volgens bepaalde
ornithologen zijn de eerste twee weken van zeer groot belang
en daar moeten we misschien nog wat zaken uitproberen. Zelf
heb ik een test gedaan en dit met de regenworm. Iedere kweker zal zich de periode wel herinneren dat er problemen waren met de levering van de buffalo’s. Hoewel mijn leverancier
zeker was van de levering besloot ik toch maar geen risico te
nemen en ben ik op het internet gaan zoeken. Daar vond ik iemand die beweerde dat er geen problemen waren en dan heb
ik maar besteld. En ik maar wachten op de beloofde levering
maar ja, die kwam maar niet.
Begin augustus waren ze daar toch, maar met regenwormen
i.p.v. het gevraagde. Na contact besloten ze dat ik ze gratis
mocht houden. Ze waren verpakt in een klein plastiek potje
gevuld met wat aarde. Nog een laat popje was uitgekipt en
ik zette het potje met daarin 20 regenwormen van max. 3 cm
lang in de kweekbox. Tot mijn grote verbazing waren deze na
twee dagen verdwenen. Ik besloot er in mijn tuin wat te zoeken en inderdaad, die pop gaf dit aan haar enige jong. Dit
jong is een man en zal met grote aandacht worden gevolgd in
zijn prestaties. Met die pop gaat mijn experiment volgend jaar
verder. Zijn er nog kwekers die dit hebben geprobeerd? Graag
reactie in ons A.Vi.Bo.-blad.
Enkele jaren terug zag ik een documentaire op tv (ZDF) over
de kweek in het wild van de kruisbek. Men beweerde dat de
vogels waarvan sprake in het programma, veel sterker waren dan de gekweekte in gevangenschap. Hun uitleg was dat
de wilde jongen meer energie en minder eiwitten haalden uit
hun voeding. Kweek in gevangenschap zou net andersom zijn
daar er in gevangenschap altijd insecten aanwezig zijn met
gevolg meer opname van eiwitten en te weinig energie. In de
natuur moeten de jongen soms langer wachten tot de ouders
er zijn met de insecten.
(zie vervolg blz. 2)

Bovendien konden we de appreciatie van de aanwezigen op deze kweekbijeenkomsten haast letterlijk voelen: de stille aandacht
en volgehouden concentratie waren ongezien en intens voelbaar. Een voordracht houden voor een volle zaal aandachtig volgende
vinkeniers gaf ons elke keer nieuwe motivatie voor volgende bijeenkomst. Onze huidige erevoorzitter Noël had het tijdens zijn
toen nog lopende voorzitterschap vaak over ‘de professors van A.Vi.Bo.’ die hun aangebrachte onderwerp uit de doeken deden.
Voor ons, sprekers – en ik neem vrijpostig aan dat ik hier ook in naam van collega en huidig voorzitter Gino mag spreken –
was het niet meer dan normaal om binnen onze opdracht het onderste uit de kan te halen. We deden het met volle ‘goesting’ en
evenveel plezier voor alle geïnteresseerde kwekers!
Nog belangrijker in het hele opzet van ons kweekproject was de schitterende medewerking van een goede honderd kwekers die
na onze oproep van 28 januari 2007 zich meteen engageerden om het opgezette project slaagkans te bieden. Gedurende het hele
project vulden zij plichtsbewust en minutieus hun kweekgegevens in verband met erfelijkheid, omgevingsfactoren en kweekresultaten in op formulieren om onze databank op poten te kunnen zetten. Naderhand vroegen we van hen nog een bijkomende
inspanning: van elke mannelijke kwekeling uit het project verwachtten we namelijk ook nog een individueel opvolgingsblad
waardoor, via prestaties op zettingen, erfelijkheid en beïnvloeding van zangprestaties door omgevingsfactoren konden worden
gestaafd en geverifieerd. Geachte kwekers, ongelooflijk bedankt voor die volgehouden inspanning!
Meteen kunnen we zo naadloos overgaan naar het immense werk dat voorzitter Gino zich op de hals haalde. Hij verplichtte
er zichzelf immers toe alle gegevens die ons in het kader van het kweekproject werden doorgespeeld te bundelen in een leidraad
voor kweek van kwaliteitsvolle wedstrijdvinken. Zijn eindrapport van A.Vi.Bo.’s kweekproject wordt straks op ons allerlaatste
congres voorgesteld en wil een perfecte aansluiting vormen op het in 2002 uitgegeven ‘Kwekersvademecum’. Het is bovendien
bedoeling het afgewerkte eindrapport te verspreiden onder alle abonnees van ons officieel orgaan ‘Het A.Vi.Bo.-blad’. Voorwaar
een realisatie om naar uit te kijken!
Ondertussen verwachten we dat onze oproep aanwezig te zijn op ons eindcongres massaal zal worden beantwoord. Alle leden,
maatschappijen en gewesten werden uitgenodigd om van deze apotheose een absolute knaller te maken. Tevens lanceerden we een
oproep aan alle maatschappijen, en bij uitbreiding ook aan de gewesten, hun vlag en vlaggenstok beschikbaar te stellen op ons
congres. Een muur van maatschappij- en gewestvlaggen rondom de zaal zal ongetwijfeld bijzonder indrukwekkend ogen en ons
Kweekproject een waardig slot geven.
We zien jullie daar!
Rik Tanghe
Beste vinkeniers,
als federatie rekenen we op ongeziene deelname aan het
slotcongres van ons Kweekproject
op zaterdag 15 november ’14 in KUBOX te Kuurne.
U weet dat op deze slotmanifestatie brood, gebak en
twee drankjes u gratis worden aangeboden.
We verwachten dan ook dat u, als echte vinkenier, zich engageert om samen met ons het
Kweekproject, dat in 2007 startte,
waardig af te sluiten.
Mogen wij u vragen uw deelname tijdig te bevestigen om alles vlot te kunnen organiseren?
Strook bevestiging deelname congres ten laatste 5 november ’14
op te sturen naar het secretariaat:
Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond A.Vi.Bo. vzw
Schardauw 1 bus 1, 8520 Kuurne
Bevestiging deelname Congres zaterdag 15 november ’14
Naam: ………………………………………..............…..............…… Lidnummer:…................………...….
Maatschappij: ………………………………………………........................................................................…
Onze maatschappij steunt dit slotcongres en brengt haar vlag mee:
ja

nee

Aantal personen aanwezig ’s morgens: ……
Aantal personen die ’s middags broodmaaltijd nemen: …….
Aantal personen aanwezig feestzitting na de middag: ……
Aantal personen die gebak nemen: ……
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Nota voor de post: navraag abonnementen
Abonnementsdienst: Schardauw 1, Bus 1
Tel. + fax Secretariaat A.Vi.Bo.: 056/70 18 64

8520 Kuurne

Secretariaat A.Vi.Bo.: Gesloten op vrijdag
Open voor bezoek en bestellingen
Woensdag: van 14.00 tot 18.00 u.
Zaterdag: van 10.00 tot 12.00 u.
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Hoe lang leven
onze gekweekte vinken?

(vervolg van blz. 1)

Moeten we hieruit afleiden dat we onze insecten misschien
een paar keer per dag moeten wegnemen om hetzelfde resultaat te bekomen? Dat is iets wat ik volgend jaar zal uitproberen, wie weet kan men daardoor ook de prestaties van onze
vinken verhogen.
Dan komen we toe bij onze eigen gekweekte vogels die volgens mijn mening dezelfde leeftijd kunnen bereiken als hun
wilde soortgenoten. Om daartoe te komen moet men deze
vogels op dezelfde manier behandelen gedurende hun eerste
levensjaren.
In tegenstelling tot de vinken die we vroeger uit de natuur
haalden, lijken deze vogels sneller klaar te zijn om zowel te
kweken als om naar de reke te gaan. De verleerde walen vroeger kwamen soms pas hun tweede zangjaar in de reke en dan
nog meestal op het einde van het seizoen. Onze jonge vinkjes
geven ons het voordeel dat ze niet rap vet zitten in het voorseizoen, vroeger gaan zingen, met als verleiding deze nieuwelingen veel te vroeg en veelvuldig in de reke te brengen. Krijgen
deze dan ook de gelegenheid om zich te ontwikkelen tot volwaardige speelvogels? Ik denk persoonlijk van niet. Een vogel
moet enkele jaren oud zijn om echt aan het serieuze werk te
beginnen. Men mag hier ook niet vergeten dat het seizoen
van onze kwekelingen gemiddeld 6 weken langer duurt dan bij
vogels uit de natuur: half april kunnen we naar de zetting en dit
soms tot ver in augustus.
Wat ook zeer belangrijk is, is de voeding. Zeer zelden vinden
we bij onze kwekelingen vogels die te vet zitten. Dit betekent
dat er niet veel mag gebeuren: vb. ze worden verplaatst in een
andere ruimte en vinden niet direct de voeding. Gevolg: geen
reserve en dan kan het rap gedaan zijn. De uitheemse kunnen
daarentegen iets langer zonder voeding en dat is bijna altijd
voldoende om te overleven. Als men spreekt over voeding,
dan bedoel ik niet de gewone mengeling maar een zwaardere
versie die altijd buiten het seizoen van toepassing moet zijn
en kan afgebouwd worden gedurende het speelseizoen als
blijkt dat de vogel te heftig is. Vanaf de rui in een ver stadium
is, dient men over te schakelen naar een rijkere voeding: gepelde haver, kempzaad, lijnzaad, koolzaad en niet te vergeten
de zonnepitten (de zwarte zijn hier de beste). Allemaal zijn
ze zeer rijk aan olie, wat bijdraagt om onze vogels iets weerbaarder te maken gedurende de kortere maanden die hen te
wachten staan.
Om af te sluiten, wil ik dit nog kwijt: dit jaar is mijn oudste pop
overleden op 8-jarige leeftijd nadat ze vanaf haar eerste jaar
mij talloze jongen heeft bezorgd. Mijn oude kweekman van 10
jaar heb ik weggeschonken aan een vriend om in zijn volière
te laten. Ik zei: “Je hebt meer dan je best gedaan”. Vers bloed
is iets dat toch na enkele jaren moet binnengebracht worden
bij iedere kweek van om het even welke vogelsoort.
Hopelijk heb ik hiermee kunnen aantonen dat onze gekweekte
vinken wel degelijk de leeftijd kunnen evenaren als van deze
uit de natuur, mits men zich aan enkele afspraken kan houden.
Eddy Dejonghe

9800 DEINZE
8480 ICHTEGEM

De inzenders zijn aansprakelijk voor hun bijdragen - De handschriften worden niet teruggegeven - Naamloze brieven worden geweigerd - de A.Vi.Bo. v.z.w. is niet aansprakelijk
voor reclameteksten - Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing voorbehouden - De redactie houdt zich het recht voor de ingezonden bijdragen te weigeren, in te
korten of te wijzigen (A.Vi.Bo.-statuten, art. 14,28 en reglement Inw. Orde VIII).

OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden

Kooiententoonstelling op
dinsdag 11 november
Op 11 november is het weer zover, naar jaarlijkse traditie organiseren De Verenigde Vrienden uit Oostrozebeke hun schuilen kooiententoonstelling, en dit voor het 30ste jaar op rij.
Dit alles gaat zoals steeds door in lokaal Vrij Polen (100 m van
het centrum verwijderd).
Ieder jaar mogen wij vele vrienden vinkenier(ster)s verwelkomen en we hopen dat het dit jaar terug het geval zal zijn.
Prachtige kooien en schuilhokjes zullen er weer te zien zijn,
menige tentoonstellers hebben reeds hun aanwezigheid bevestigd.
De tentoonstellers worden verwacht vanaf 7 uur (klaarzetten
materiaal + ontbijt).
Tussen 8 en 9 uur worden kooien en schuilhokjes gekeurd
door een vakkundige jury.
Vanaf 9 uur zal de tentoonstelling geopend worden. We hopen
op jullie massale aanwezigheid zodat deze voormiddag terug
kan uitgroeien tot een trefpunt van vrienden met een gemeenschappelijke hobby, namelijk het vinkenieren.
Om 12.15 u. tenslotte worden de winnaars bekendgemaakt.
Tot 11 november, u komt toch ook!?
Philip Ampe

1914-1918: Wereldoorlog I
Het oorlogsnieuws volgt elkaar zo snel op dat niet alles ‘op tijd’
kan verschijnen. Daardoor zijn er nieuwsflarden die soms al
een paar weken achter de rug zijn.

Nieuwsflarden
Op 28 september 1914 maakte de burgemeester van Brugge
bekend dat de stad voortaan vanaf 21 uur verduisterd moest
worden. De openbare verlichting ging uit en wie in huis licht
wilde laten branden, moest er voor zorgen dat gordijnen of
luiken voor de ramen het licht binnen hielden.
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Senator Jules Vander Heyde, die er, van zijn villa naast ’t
hospice (rusthuis) in Oudenburg, op weg naar het station van
Oostende, passeerde met de auto, haastte zich om de gewonde af te voeren naar het Rode-Kruislazaret Stracké in Mariakerke. Maar het mocht niet meer zijn… vandaag overleed
de ongelukkige. Hij wierd 26 jaar. God hebbe zijn ziel.
De gazetten mogen niks schrijven van wat er gebeurt in ons
land en de telefoons werken maar half dus horen we niet
veel… Maar we lezen wel dat er gevochten wordt tot in Rusland, dat de Duitsers zelf in China vechten tegen de Japanners en in Zuid-Afrika tegen de Engelsen! Precies of heel de
wereld ligt in oorlog!
De huishoudster van pastoor Camile Lootens, Louise, is naar
haar zuster om te kijken of alles in orde is, maar ik mag vanavond met paster Faro Dewinter van Bekegem gaan eten bij
de zusters van Bekegem. ’t Is een fellen en ik kan hem goed
verdragen. En hij heeft goeie sigaren.
’t Is sinds ’t begin van de oorlog nog nooit zo druk geweest.
Treinen vol soldaten, auto’s, vliegtuigen,… trekken door de
streek. Het kanongebulder lijkt alsmaar… luider te klinken. ’s
Namiddags werd Zarren opgeschrikt door een hevige knal die
de grond deed daveren.
De Engelse Royal Welsh Guards waren ontscheept in Zeebrugge op 8 oktober, vandaar met de trein tot aan Oostkamp,
om terug te trekken naar Brugge. Verder werd via Lepelem
(Stalhille) naar Oostende gegaan, verder richting Oudenburg
met een voorpost in Westkerke op 9 oktober.
De toestand van Antwerpen wordt ernstig verklaard. Men
raadt de bevolking aan de stad te verlaten en er wierd een
speciale ponton aangelegd over de Schelde om rapper te
kunnen vluchten. Op zaterdag 9 oktober en 10 oktober bereikten soldaten van het uit Antwerpen terugtrekkende Belgische leger de omgeving van Oostende. De pastoor van de
parochie Conterdam in Stene noteerde in zijn oorlogsverslag:
“Den zaterdag avond, 9 October, kwamen in het klooster van
de Contredame 50 tot 60 Belgische soldaten toe, gevlucht uit
Antwerpen. ’s Anderdaags kwamen er nog veel meer zoodat
zij geen plaats meer vonden; zij waren hongerig en afgemat
en werden hier wel ontvangen. Den maandag om 3 ure ’s morgens kwam hun bevel van aanstonds te vertrekken naar Oostende en dan verder op.”
Soldaat Camiel Symoen (26) van Koekelare, echtgenote van
Renilde Volcke, sneuvelde in een slag bij Berlare. Wachtmeester Auguste Van Oost (28) van Oudenburg die getrouwd is met
Marceline Barroen, werd met zes gendarmen bij de Edemolen
bij Nazareth doodgeschoten. Zijn vrouw blijft alleen achter met
twee kinders.
Franse Fuseliers-Marins onder leiding van Admiraal Ronarc’h
passeerden met de trein van Duinkerke langsheen Torhout
richting Antwerpen. De Torhoutse burgers waren uitgelaten
en blij om medestrijders van een ander land te kunnen toejuichen. De in Loppem ingekwartierde Engelse infanteristen
begaven zich over Snellegem en Jabbeke naar Oostende om
daar de ontscheping van de 3e Britse Cavaleriedivisie te beveiligen die nog naar Antwerpen wil.

LENDELEDE, KM De Verenigde Liefhebbers

Met deze maatregel wilde de militaire overheid het de Duitse
zeppelins moeilijk maken zich te oriënteren. In geval van zeppelinalarm, moesten de lichten overigens vroeger gedoofd
worden.

11de ruil- en verkoopbeurs

In ’t binnenland werd naast de Belgische Frank nu ook de
Duitse Mark ingevoerd!

Op dinsdag 11 november 2014 gaat in het O.C. Den Tap, Pastoor de Beirstraat 1 te Lendelede, onze 11de ruil- en verkoopbeurs voor gekweekte vogels door.
Tussen 7 en 12 uur kan je er terecht om nieuwe kweekvogels
aan te schaffen, een gestorven exemplaar te vervangen, een
babbeltje te slaan of vrienden te ontmoeten. Dit is trouwens
een uitstekende plaats om nieuwe contacten te leggen.
Er is ruime parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving.
Er wordt een gratis attentie voorzien voor de deelnemende
verkopers, de inkom is gratis en alle vogelliefhebbers zijn van
harte welkom.
Tijdens de ruilbeurs kunnen onze leden en sympathisanten
zich voor een laatste maal inschrijven voor onze koningsfeesten (leden gratis, bijkomende personen betalen 35 euro). Ook
is er mogelijkheid om zich in te schrijven als lid voor 2014 en
tevens bondslidkaarten aan te vragen voor volgend seizoen
(breng het voorgedrukte formulier mee a.u.b.).
Nieuwe leden zijn altijd welkom.
We hopen dan ook dat alle leden een bezoekje zullen brengen
aan onze mooie en drukbezochte ruilbeurs en zich in orde
stellen voor volgend seizoen. Zo betoon je je steun aan onze
maatschappij en ons bestuur.
Deze ruil- en verkoopbeurs is een organisatie van De Kon.
Verenigde Liefhebbers Lendelede en De Lustige Vogelliefhebbers Lendelede (K.B.O.F.).

Bestuurders:
Marc Vantieghem, Sparrenlaan 22
Jan Hollevoet, Elverdingestraat 33
Noël Devolder, Waterlelielaan 6
Marnix Moerman, Steenovenstraat 21

Welk een schrikkelijk drama nu in Oudenburg! Twee dagen
geleden (28 september) oefende de Oostendse burgerwacht,
van dienst aan de Zandvoordebrug en brouwerij Deschepper, in de loopgraven. Tijdens de oefening werd het bevel voor
een salvo gegeven. Men hoorde een luide knal en zag burgerwacht Gerard Ardaen in de richting van het huisje van de
bruggenwachter lopen, waar men hem badend in het bloed
vond. Ardaen was in de rug getroffen door een kogel uit een
per vergissing geladen geweer. De kogel had het lichaam
langs de hals verlaten.
Antwerpen is gevallen en duizenden soldaten zouden nu ook
overgestoken zijn naar Holland! Treinen volgepropt met Belgische voetsoldaten die zich terugtrekken passeren in Oudenburg, Gistel, Eernegem, Zedelgem en Torhout. In Torhout
alleen al kwamen 24 volle treinen aan. De soldaten verblijven
in de Normaalschool van het St.-Jozefsinstituut. De bereden
onderdelen van de Belgische 3de Infanteriedivisie zitten in
Aartrijke. En weer overal mensen op de vlucht.
De stoomtram Brugge-Leke werd op 12 oktober voor particulieren buiten dienst gesteld en alleen soldaten mogen er
op. Eenheden van het 2de Linieregiment begonnen zich in te
graven aan de Mitswege bij Eernegem. In Zedelgem wordt
met behulp van de mensen gegraven aan Heidelberg, aan het
Slaghof, aan de Noordwandeling (Heirweg) en aan de Blauwe
Kroon.
(zie vervolg blz. 4)
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De Gouden Ring Show 2014
op 6 & 7 december 2014 in
de Expohallen te Roeselare!
Beste vrienden vinkeniers, wat begon
met enkele vinken tentoonstellen in Ieper, is op vandaag uitgegroeid tot een
volwaardige reeks binnen de Gouden
Ring Show.
Reeks V Botvinken was tot zo’n 7 à 8
jaar terug een reeks waarnaar u goed
moest uitkijken of u was ze gepasseerd
zonder ze te zien. Natuurlijk zagen
onze vinkeniers die botvinken staan en
ze kregen met de jaren meer en meer
aandacht. Ook onze kwekers begonnen meer en meer hun
kweekresultaten aan het publiek te tonen op de tentoonstellingen.
In de loop der jaren hebben we de plaatselijke vinkententoonstellingen als paddenstoelen uit de grond zien komen. En dit
allemaal door op deze grote tentoonstelling, De Gouden Ring
Show, onze gekweekte botvinken te laten zien. De uitstraling
die onze federatie A.Vi.Bo. mag kennen, is van groot belang
om te tonen wat de vinkensport inhoudt. Het spelen met de
botvinken zal altijd op de eerste plaats blijven, echter niet zonder inspanningen te doen om te kweken. Slagen of niet slagen
in de kweek, het hoort er allemaal bij.
In de sport is het ook zo: het ene jaar is het andere niet. De
conditie van de vogels, de vorm die ze op dat moment hebben
bij het spelen of kweken, het speelt altijd een rol. Zo boeiend
is onze hobby. En dan de resultaten, het bij elkaar zijn om
onze hobby te delen met onze vrienden, het sociale leven in
een vereniging. Wel beste vrienden, dit alles samen brengt
mensen dichter bij elkaar zoals op de Gouden Ring Show.
Samen kunnen we er genieten van onze hobby, het kweken
en houden van vogels.
Maar daarom hebben we vinkeniers, kwekers nodig om deze
tentoonstelling te laten slagen. We hebben deelnemers nodig
die hun botvinken komen tentoonstellen, die ze durven tonen
aan het grote publiek, die tonen tot wat ze in staat zijn in het
kweken van botvinken.
Hetzij kleurmutaties of wildkleur, het africhten van botvinken,
het is echt mooi om te zien. In de laatste jaren zijn we daarin
dan ook enorm vooruitgegaan.
De kwekers tentoonstellers vormen een groep vrienden die
bijna wekelijks samen zijn op regionale tentoonstellingen.
Maar op de Gouden Ring Show tonen we met zijn allen de
stand van onze federatie A.Vi.Bo., waar er de laatste jaren
meer dan 250 botvinken meedingen, om ter mooist.
De botvinken zijn verdeeld in verschillende reeksen. Zo kan
iedere deelnemer er aan bod komen, hetzij met zijn A-vogels
(geboren in 2013 en 2014), of met zijn overjarige geboren in
2012 en later, hetzij met wildkleur of kleurmutaties. Ook kunnen ze spelen in stam, dit zijn 4 botvinken reeks D, geboren
in 2013 en 2014.
En als we dan kijken naar de uitslag in de reeks V Botvinken,
dan zien we ieder jaar dat verscheidene deelnemers goud behalen in de verschillende reeksen. Dit wil zeggen dat u ook,
zelfs met 5, 6 of 7 botvinken, een gouden medaille kan behalen in uw reeks. In de einduitslag komt de deelnemer met zijn
5 beste botvinken als eerste. Deze kweker vinkenier ontvangt
dan de gouden ring 18 karaat, de tweede de zilveren ring en
de derde de bronzen ring.
We mogen allen fier zijn op de behaalde resultaten van onze
kwekers van botvinken. Want deelnemen is nog altijd belangrijker dan winnen.
Beste vrienden vinkeniers/kwekers, ikzelf heb dit jaar zeer
slecht gekweekt, maar zal daarom niet laten om deel te nemen aan de Gouden Ring Show. Samen met mijn vrienden wil
ik er terug bij zijn. Alles bekijken van op de zijlijn is helemaal
anders dan er zelf tussen staan. Aan de kwekers die interesse
hebben om deel te nemen, kan er altijd een woordje uitleg
gegeven worden door deelnemers met ervaring. Zij zullen dit
met heel veel plezier doen.
Voor de vinkeniers die alles graag komen bekijken, zijn er
kaarten in voorverkoop te koop op de federatie en bij enkele
vinkeniers, deze zijn gekend op de federatie.
We hopen dat u allen een bezoek zal brengen aan de Gouden
Ring Show 2014, in de Expohallen te Roeselare, op 6 en 7
december!
Info: www.goudenring.be of op het secretariaat A.Vi.Bo.
Medewerker Gouden Ring Show,
Luc Blondeel,
0474/87 19 74 of info@juwelierblondeel.be

Een stel nette mopjes
Een Hollander komt een café binnen en vraagt: “Waar is het
toilet?”.
De eigenaar antwoordt: “Die is verstopt”.
En de Hollander antwoordt: “Wat grappig, dan zoek ik ’t wel”.
Een Hollander maakt zijn eerste zeereis. Na enkele dagen
vraagt de kapitein hem of alles naar wens is.
“Fantastisch!”, zegt hij. “En reuze handig, die wasmachines in
de muur. Wat daar niet allemaal in gaat…”
De Russen gaan hun eerste raket lanceren.
“En”, vraag een verslaggever, “waar gaat de reis naartoe?”
“Nou”, zegt een Russische astronaut, “wij gaan naar de zon”.
“Naar de zon”, vraagt de reporter, “maar daar is het toch veel
te heet? Bent u niet bang dat de raket zal smelten?”
“Nou nee”, lacht de Rus, “wij zijn niet gek hoor. We gaan natuurlijk ’s nachts!”
ingestuurd door Willy Verthé
wordt vervolgd

KAMPIOENSCHAP BOTVINKEN EIGEN KWEEK AVIBO 2014
www.goudenring.be
Georganiseerd door "DE GOUDEN RING SHOW V.Z.W." op 06 en 07 december 2014
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BIJVOEGING AAN HET ALGEMEEN REGLEMENT 22ste GOUDEN RINGSHOW 2014
Alleen eigenkweek botvinken met gesloten Avibo of Vimibel ringen kunnen deelnemen
Iedere deelnemer, die 10 vogels tentoonstelt, ontvangt een waardebon ter waarde van 20,00 euro.
Indien een tentoonsteller van botvinken daarom ook andere vogels wil tentoonstellen in andere secties dan de sectie V,
dan dient hij die andere vogels in te schrijven op het inschrijvingsformulier van de 22ste Gouden Ringshow en beide
formulieren sturen naar Luc Blondeel, Ieperstraat 160, 8980 ZONNEBEKE Tel: 051/ 77 27 87
Uiterste inschrijvingsdatum 24 november 2014.

art 3

OPGELET TIJDENS DE GOUDEN RING SHOW GELDEN DE COM REGLEMENTEN
SECTIE V
KLASSE A EN D VOGELS MET RINGNUMMERS VAN 2013 EN 2014
KLASSE B VOGELS MET RINGNUMMERS VANAF 2012 EN OUDER

art 4

Voor de algemene klassering worden de 5 best geklasseerde vogels in aanmerking genomen. In geval
van gelijkheid wordt rekening gehouden met de 6de, 7de enz…….
Iedere deelnemer, die minimum 3 vinken inschrijft, ontvangt een naturapakket ORLUX vogelvoeders.
Prijsuitreiking en uikorving op zondag 07 december 2014 vanaf 17u30.

art 5
art 6

Ringgegevens
Ring-nummer
Jaartal

UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVEN : 24 NOVEMBER 2014
AANTAL VOGELS
ADMINISTRATIEKOSTEN EN CATALOGUS

X 2,00 EURO
X 6 EURO
TOTAAL

€
€
€
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1914-1918: Wereldoorlog I

(vervolg van blz. 2)

De kerktorens worden ingenomen als uitkijkposten. Net als
gisteren blijven terugtrekkende troepen massaal passeren.
De mensen delen voedsel uit aan de uitgehongerde soldaten.
Het 5de Jagers te voet vertrok vanuit Torhout al over Esen en
Beerst naar Keiem, waar ze achter de IJzer post gaan vatten.
Ook de 5de divisie vertrok vanuit Torhout en Lichtervelde naar
Diksmuide.
De situatie dringt stilaan tot de inwoners van Leffinge door.
Hoewel vele vluchtelingen angstaanjagende taferelen weten
te vertellen, blijft de toestand uitermate rustig.
“In october 1914 werden alle werklieden opgeëist door het
Belgische leger, aldus pastoor Delaere in het Liber Memorialis. ’t Bruggenhoofd Leffinghe wierd versterkt, deel uitmakende van de verdedigingslijn: Hollandse grens - vaart Brugge Plassendaele - Nieuwpoort. Op dinsdag 13 October, om 2 1/2
u. namiddag wierd al het werk stilgelegd. De soldaten trokken
achteruit naar den IJzer”.
In Oudenburg worden overal hagen afgekapt, de berm langs
den zuidkant van de Nieuwpoortschen Vaart wordt geëffend,
al het hout langs de vaart afgekapt en bij de Zandvoordebrug
wordt over de Kalsijde stekkersdraad gespannen!
Drukke dag weer op het spoor met aanvoer van troepen, maar
er passeerden ook enkele vliegtuigen in Zarren. Belgische soldaten patrouilleren in de buurt. In de richting van Ieper-Menen
is er kanongebulder te horen.
Ruim 1000 man van het Eerste South Staffordshire Regiment,
die zopas in Zeebrugge ontscheepten met de bedoeling om
Antwerpen te helpen redden, kwam de nacht doorbrengen
in Loppem in de buurt van de statie. De staf verbleef in villa
Madonna van Joseph Coppieters. Voor veel mensen is het
de eerste keer dat zij Britten zien en Engels horen spreken.
Schotse soldaten, vermoedelijk van het 2e Bataljon van de
Scots Guards, die in Varsenare ingekwartierd zijn, kwamen
helpen loopgraven delven aan de Loppemsestraat.
16 oktober: In alle gemeenten moeten grote hoeveelheden Duitse soldaten ingekwartierd worden: elk huis en elke
schuur, maar ook de kerk, de kloosters en de scholen. De
soldaten nemen de bedden, en de bewoners moeten maar
zien waar ze zelf nog kunnen slapen. Bij Beyne’s in Ettelgem,
langs het kanaal van Oostende naar Brugge, zitten er zeker
driehonderd. De vluchtelingen die er ook slapen worden door
de Duitsers goed behandeld en ze lopen zelfs met de kleine
kinderen op hun arm! De Duitsers horen van niet liever spreken dan van hun vrouw. Als men daarvan spreekt tonen zij
aanstonds ’t portret van vrouw en kroost. In Westkerke alleen
werden 2000 soldaten ingekwartierd.
Bronnen:
- Het verhaal van W.O. I in Kortemark, Zedelgem, Torhout, Koekelare,
Gistel, Oudenburg en Ichtegem. Een project van GINTER, intergemeentelijke cultuurpartners.
- Rombout Nijssen, rijksarchivaris te Brugge.
- British Battalions in France and Belgium 1914.

Dirk Jonckheere

GELUWE, Jong Maar Moedig

Bedanking n.a.v. onze
kampioenviering 2014
In naam van alle bestuursleden 2014 bedanken we alle vrienden vinkenier(ster)s, familieleden en sympathisanten voor
hun aanwezigheid op onze kampioenviering 2014.
Ook dank aan vriend sympathieke burgemeester Youro Casier
die jaarlijks een uitgebreide toespraak geeft om de vinkensport en de kweek verder te stimuleren naar de toekomst toe.
Nadien hebben we dan samen onze kampioenen 2014 hartelijk ingehuldigd met mooie aandenkens. Een applaus kwam te
beurt aan iedere kampioen opdat die zich goed zou voelen en
zich opnieuw zou inzetten om zijn vinkjes gezond te houden
en op vurige drift te krijgen tegen het volgende speelseizoen.
Misschien worden ze dan terug beloond met een mooi aandenken.
Zo, beste vrienden, nogmaals hartelijk bedankt voor jullie
veelvuldige aanwezigheid op ons jaarlijks souper op de jaarlijkse inhuldiging, en voor jullie steun voor onze snelsteunactie
met mooie prijzen. Door jullie medewerking kunnen we ieder
seizoen succesvol afsluiten.
Als afgevaardigde en bestuurslid voel ik dat aan als een zeer
gevoelige bedanking voor ieder bestuurslid, voor hun werk en
inzet.
Het bestuur 2014

Speelseizoen 2014
Nu wij het speelseizoen 2014 alweer een tijdje achter de rug
hebben en stilletjes aan toch weer reikhalzend uitkijken naar
het volgende speel- en kweekseizoen, vind ik het tijdens de
rustperiode interessant mijn steentje bij te dragen aan artikels
voor ons blad. Nu de uitslagen van de zettingen en de kalender niet meer in het blad komen, heeft ons blad nood aan artikels. Een artikeltje schrijven is niet zo veel werk, en het is altijd
leuk als ons blad mooi gevuld is. Want wij mogen niet vergeten
dat ons A.Vi.Bo.-blad een belangrijk communicatiesysteem is
tussen vinkeniers, er verschijnen verslagen in van vergaderingen, zowel van de gewesten als van de Raad van Bestuur,
verslagen over (grote) evenementen die plaatsvonden.
Vorig jaar publiceerde ik ook een artikeltje over mijn seizoen
2013, nu doe ik dat van het afgelopen seizoen. Ikzelf lees dat
zeer graag in het A.Vi.Bo.-blad en ik denk dat er wel heel wat
mensen zijn die net als ik ook graag zo’n artikels lezen. In herhaling vallen kun je immers niet, want ieder seizoen is anders.

Men zegt wel eens dat ieder seizoen weer van nul te beginnen
is, en dat kunnen we eigenlijk niet ontkennen.
Ik begon mijn seizoen op 13 april 2014, op de Grote Prijs Etienne Vynckier in Kuurne. Het was mooi weer die dag en Etienne
mocht 64 liefhebbers welkom heten, wat toch wel een mooi
aantal is voor de tijd van het jaar. Voor mij is dit de eerste
grote afspraak van het seizoen. Ik ben zeer goed bevriend
met Etienne en zijn eega, zij hebben al veel voor mij gedaan
en daarom probeer ik daar altijd aanwezig te zijn. Het werd
een mager beestje, mijn seizoenstart. 74 liedjes floot mijn Bof
bij elkaar en dit op een half uurtje. Er zat dan wel een mooi
zonnetje aan de hemel, zeer warm was het toch niet, vandaar
maar een half uurtje. Dit was goed voor de 8ste plek van de
2de reeks.
De volgende zetting speelde Bof weer niet zoals het moest
met 135 liedjes op de lat, weer op een half uur, maar toch is
dit ondermaats voor hem. Bof is geen vogel die hoge toppen
scheert, maar hij staat er altijd met getallen rond de 350 naar
de 400, wat eigenlijk wel een hele prettige vogel is.
De weken erop vond hij terug zijn ritme, hier een lijstje met
de verdere uitslagen van 2014: 335, 316 en 290 op 1 mei in
Zevergem. Dit was niet bij de deur maar op de kooiententoonstelling beloofde ik Danny Vercruysse dat ik ging afzakken
en belofte maakt schuld, dus was ik ginds van de partij. Om
verder te gaan met de uitslagen: 373, 321, 296, 152 (namiddagzetting), 360 en 375. Ik was zeer tevreden met mijn Bof.
Minder tevreden was ik op 19 juli 2014. Bof was al goed in de
rui, bijna klaar met ruien zal ik maar zeggen, toen ik bij de dagelijkse controle zijn levenloze lichaam aantrof in zijn kooi. Dit
kwam heel onverwacht want Bof was kerngezond, zeker niet
mager en ook niet te vet. Water en voeder had hij in overvloed,
en hij stond lekker in de schaduw, de doodsoorzaak is me dus
onbekend. Ja, ik geef toe, ik was daar niet goed van, want
deze vogel heeft me heel wat plezier bezorgd!
We gaan verder met de volgende vogel in mijn map. Ja, ik
houd alles nauwkeurig bij van elke vogel, ik heb speciale papieren gemaakt met mijn computer om alles nauwgezet op te
schrijven. De volgende fiche die ik in mijn handen heb, is die
van vogel Briek, een tweejaarse vogel die ik vorig jaar als jaarling zag als een bijzonder kamplustige vogel. Telkens ik hem
hoorde, zei ik het opnieuw: “’t Zal nen dullen zijn”. Ik heb hem
verscheidene keren ‘gepreufd’, ik hoorde dat het een harde
vogel was, die kon zingen, niet overdreven snel, maar snel
genoeg om een prijsje te spelen. Op 3 mei mocht hij met me
mee naar Kuurne, het resultaat was tegenvallend: 51 liedjes
liet hij optekenen. De moed zakte me in de schoenen, ik had
me blijkbaar schromelijk vergist in hem! Geen paniek, 14 dagen erna mocht hij terug naar Anzegem. Hij stond midden in
de reke en had zang naast hem. Bij hem stond een zeer rappe
vogel die ver in de 500 liedjes floot. Mijn Briek nam een kanonstart, maar hij ging uit als een kaarsje, doch verder blijven
zingen deed hij wel, met 379 liedjes op de lat als resultaat.
Niet slecht, dacht ik.
Op 9 juni mocht hij mee naar de kleintjes in Kuurne, waar hij
383 liedjes had en een 5de plek op 82 vogels, ik was enorm
tevreden! Zijn laatste wapenfeit dat seizoen was in Bellegem
op 24 juni, waar hij 394 liedjes behaalde bij de kleintjes, ik
speelde de eerste ginder op 80 vogels. Ik was uiteraard dolblij. Het getrokken getal was 404 liedjes en dit werd getrokken
door Noël Devolder, lid van de Raad van Bestuur en trouw
spelend lid bij ons in de maatschappij. Of was het zijn vrouw
die het getal trok? Dat heb ik nergens genoteerd…
De volgende fiche die ik vastheb, is die van Marko, mijn trouwe
avondvogel. Ik ga er geen doekjes om winden: hij kende een
rampzalige start met 3 nullen op een rij. Drie keer is scheepsrecht, zeggen ze! Door intensief te zoeken en te werken met
hem, was het de vierde keer wat beter, met een getal op de regel: 306 liedjes. Een hele vooruitgang maar niet genoeg voor
hem. Ik speel hem altijd in de namiddag. De week erop had
hij 327 liedjes, ook niet goed, maar wel de eerste van de 2de
reeks in Waregem. De week erop 487 in Bellegem, plaats 3.
De volgende week 500 liedjes in Anzegem, plek twee, daarna
501 liedjes in Ingooigem, alweer plek twee. Daarna, in Harelbeke werd slechts 25 minuten gespeeld, we moesten stoppen
door de enorme regenval en er was geen uitslag mogelijk. Hij
had er daar 270, en men vertelde mij dat, indien er niet moest
gestopt worden, ik had gewonnen, maar ja, dat telt niet. De
bloemen werden verloot. Mijn nichtje van vier was meegekomen en omdat het zo’n braaf meisje was, mocht zij de zogezegde eerste prijs uit de doos nemen (die goed werd geschud,
er zaten 92 briefjes in). U raadt het nooit: zij haalde er toch wel
mijn briefje uit zeker, een troostprijs dus met dank aan mijn
nichtje!
De week erop werd uiteraard weer gespeeld in Zwevegem,
met een goede start (350 op 1/2 uur), maar met een terugval
in het tweede deel door bomen die langs de kant van het parcours stonden. De zon scheen mooi en u raadt het al: Marko
viel een paar keer stil. Hier kan niemand iets aan doen, wat
gras kan men uittrekken, maar een boom omhakken langs het
parcours is toch wel een brug te ver. Ik kreeg 491 liedjes op
de regel en ik speelde daar de eerste! Na lang wachten toch
eens winst! De week erop zette ik terug in Harelbeke, hij behaalde er 492 liedjes, goed voor een vierde plaats.
De week daarop kon ik door omstandigheden niet in de namiddag gaan spelen. Het was een verlengd weekend met zetting in Kuurne, echter niet in de namiddag maar in de voormiddag. Op zich niets speciaals maar ik had niet veel meer om te
zetten op 21 juli. Na veel aandringen door dhr. E. Vynckier uit
Kuurne besloot ik Marko mee te nemen, dit werd zijn eerste
keer in de voormiddag uit zijn toch wel reeds lange loopbaan
als speelvogel. Ik had wel gedacht dat hij ook zou spelen in de
voormiddag maar dat weet je nooit, ik dacht dat er eerst wat
gewenning ging moeten komen aan het andere tijdstip. Blijkbaar was dit niet zo want het resultaat mocht er best wezen:
571 liedjes en een vierde plaats. Dit werd ook zijn laatste wapenfeit van 2014, ‘k was enorm tevreden van hem dit seizoen!
De laatste fiche die ik in mijn handen krijg, is die van vogel

Tuur. Tuur is nog niet zo oud, maar bewees voorgaande jaren zijn kunnen. Ik dacht dat dit seizoen wel een evenaring
ging worden van hetgeen hij in 2013 bewees. Mis dus, Tuur
speelde zeer wisselvallig, met meer downs dan ups eigenlijk.
Ik hoorde het al in de aanloop van het seizoen, hij floot goed,
maar het was niet de Tuur van voorgaande jaren. Bij het ‘preuven’ duurde het meestal een eindje voor hij begon en hij had
niet veel nodig om er de brui aan te geven. Dit was op de zetting niet anders, dit manifesteerde zich in volgende resultaten:
305, 306, 366, 211, 482, wat dan meteen een grote up was,
hij presteerde eindelijk volgens zijn kunnen, was dit dan de
start om verder te doen op zijn elan? Hij speelde toen tevens
de tweede in Kuurne. De week erop had hij 366, dan 366, 400,
401 en 295.
Behalve de uitschieter van 482 en de vrij mooie resultaten van
400, was dit eigenlijk een vrij slecht jaar voor Tuur. Hij is de
rui heel goed doorgekomen en ik geef hem de beste zorgen,
zoals ik altijd probeer te doen met al mijn vogels. En ik ben ook
van het principe dat er na regen zonneschijn komt. Dus kijk ik
met hem, nog meer dan met mijn andere vinken uit naar het
komende seizoen, want ik denk wel dat mijn Tuur er volgend
jaar weer zal staan! Kwaliteit vergaat immers nooit!
Met dit in het achterhoofd kijk ik voluit uit naar het komende
seizoen. Ik wens jullie ook het beste toe, zowel in de kweek als
met het spelen. Tot in een volgend artikel!
Gilles Peirs

Koning- en kampioenviering
bij De Tabakvink
Appelterre-Eichem
Op zaterdag 18 oktober 2014 vond ons kampioenenfeest
plaats in zaal Pax te Appelterre. Onder een stralend herfstzonnetje werd omstreeks 18 uur verzameling geblazen voor
een (of meerdere) aperitiefje(s) met koude en warme hapjes.
Toen ikzelf de zaal binnenkwam, viel het mij op dat iedereen
die er al was, blij gezind onder elkaar stond te babbelen. Een
eerste blik op de zaal gaf mij ook meteen een goed gevoel:
alles was piekfijn verzorgd. Vooral de grote tafel rechts in de
zaal trok mijn aandacht met tal van vinkenkooien, prachtige
trofeeën en een weelde aan mooie bloemen.
Omstreeks 19 uur verwelkomde onze schatbewaarder Willy
Persoons iedereen hartelijk en bedankte hij alle vinkenliefhebbers, sympathisanten en sponsors, met of zonder hun dame,
voor de aanwezigheid. Hij wenste dan iedereen smakelijk
eten.
De aanwezigen bedankten Willy met een spontaan applaus,
waarna wij met zijn allen konden genieten van een heerlijke
maaltijd met aangepaste wijn.
Na het hoofdgerecht werd er overgegaan tot de viering van
onze koning, kampioenen en laureaten. Het was Willy die terug het woord nam. Hij bedankte eerst zijn medebestuursleden voor hun inzet tijdens het afgelopen seizoen en de liefhebbers voor het talrijk bijwonen van onze zettingen.
Eerst werden de vinkenkooien overhandigd die de liefhebbers hadden gewonnen op zondagvoormiddag, door lottrekking. Daarna bedankte onze voorzitter Kris in naam van het
bestuur Michelle De Sutter en José Baetens met een passend geschenk voor het vele werk dat ze verrichten voor onze
maatschappij.
Uiteindelijk werd overgegaan tot de viering van onze koning,
kampioenen en laureaten. Het was Martine Vantroyen die met
vogel Jens de titel van koning(in) over de 10 beste ritten binnenhaalde.
Kampioen over 3 ritten werd Timmy Raes met vogel Floris.
Als jeugdspeler gaf hij de oudere leden allemaal het nakijken.
Avondkampioen was Guy De Spiegeleer met vogel Bingo. Bij
de dames werd Linda De Cooman met Beethoven gelauwerd
tot koning dames.
Daarna was het de beurt aan de verscheidene laureaten met
als laatste de steeds veelbesproken rode lantaarn.
Na de kampioenen en laureaten mochten alle leden een
prachtig bloemstuk in ontvangst nemen, evenals onze sponsors en sympathisanten.
Als laatste viel de beurt aan de bestuursleden (er waren er
zelfs al zenuwachtig aan het worden, nietwaar…) om een
bloemstuk in ontvangst te nemen.
Nadien konden wij genieten van een heerlijke kop koffie met
een passend dessert, om dan over te gaan tot de muziek en
één of meerdere natjes.
Met genoegen kan ik vertellen hoe vele vinkeniers hartelijk
met elkaar stonden te praten en te lachen en zelfs een dansje
met elkaar waagden. Vrienden, breng deze kameraadschappelijke ingesteldheid mee volgend seizoen naar de zettingen
en laat al dat gezeur achterwege. Beschouw het vinkenieren
als een hobby of een paar uurtjes verzet, waarbij men gezellig
met elkaar omgaat!
Het dansen zelf kwam wat moeilijk op gang, maar eens Emile
en partner Nelly de ban hadden gebroken, volgde menig koppeltje hun voorbeeld. Toen ik huiswaarts ging, was de dansvloer nog goed bevolkt en naar ik heb vernomen, heeft dat
nog een tijdje geduurd.
Het was een zeer aangename en geslaagde kampioenenviering zodat iedereen tevreden huiswaarts kon keren.
Ikzelf dank iedereen voor hun aanwezigheid en hopelijk zijn
wij er met zijn allen volgend jaar terug bij. Niemand zal het mij
kwalijk nemen als ik een speciale dankuwel zeg tegen onze
ondervoorzitter Freddy en een vette dankuwel richt aan Willy
en zijn dame Magda voor het enorme werk dat beiden verrichten voor het welzijn van onze maatschappij.
Wij kijken met zijn allen uit naar het volgende speelseizoen
waarin wij ons 30-jarig bestaan zullen vieren!
Voor het bestuur,
secretaris Willy Van Varenbergh
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Gewestfeest Aalter 2014

De gewestkampioenen zijn Luc Van Severen, Hubert Bouche, Johan De Vos, Kurt Niclaus en Herman Martens. Er waren 102 feestvierders aanwezig. Na toespraak door eerste schepen Mia Pynaert volgde de huldiging door gewestleider Walter Telier en ondervoorzitter Roland Cleppe.

Op zaterdag 27 september ging ons jaarlijks feest door te Nevele. KM De Eikzangers in samenwerking met het gewestbestuur deed haar best om dit feest te doen slagen.
Zowat omstreeks 11 uur in de voormiddag begon de receptie, die was aangeboden door De
Eikzangers. Al vlug zat de feeststemming erin en na een korte toespraak door de eerste schepen
Mia Pynaert en gewestleider Walter Telier, kon reeds aangeschoven worden voor het feestmaal.
De traiteur van dienst verdient zowat een pluim: lekker eten, keuze te over, alles tot in de puntjes
verzorgd!
Na het dessert, koffie en taart, en na de gebruikelijke groepsfoto met maatschappijvlaggen en
laureaten samen, gingen wij van start met de eigenlijke huldiging.
Eerst vroeg onze ondervoorzitter Roland Cleppe nog een minuut stilte voor onze overleden vinkeniers. Vervolgens werden al onze laureaten gehuldigd, 86 in totaal met op kop eerste en tweede
gewestkampioen Luc Van Severen van De Vlaamse Zangers Ursel. Tal van prijzen en geschenken
werden aan de man gebracht.
Na de pauze en de steunactie gingen we verder met de tweede reeks laureaten.
In zijn slotrede deed gewestleider Walter Telier nog een oproep voor eventuele kandidaten voor
een nieuw gewestbestuur. Hij dankte alle aanwezigen voor de samenwerking en sprak de hoop
uit nog vele gewestvieringen te mogen meemaken, dit onder een meer positieve ingesteldheid.
De vele afwezigen en criticasters hadden nogmaals ongelijk, ze vergeten één ding: verdeeldheid
doet onze vinkensport geen goed, een beetje meer steun aan de mensen en hun gewestbestuur
die er zich ten volle voor inzetten, zou meer op zijn plaats zijn.
“Nogmaals dank aan alle medewerkers en aan iedereen goed thuis.” Dat waren de slotwoorden
van een geslaagd feest.
Gewestleider, Walter Telier

KM De Bosvink Lovendegem vierde
haar koning en kampioenen

Op zondag 14 september 2014 was het feest vieren geblazen bij KM De Bosvink, ons jaarlijks
terugkerend evenement.
Bij de afhaling van onze koning, dhr. Willy Van Nieuwenhuyze, werd ons voltallige bestuur door
Willy en vrouwtje Annette hartelijk ontvangen met een zeer uitgebreide receptie, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank. Menig glaasje en hapje zorgde ervoor dat de sfeer er reeds optimaal
inzat van bij het begin van deze mooie feestnamiddag.
Rond de middag verwelkomde onze afgevaardigde alle gevierden en genodigden voor het feest.
Bij een aperitief werd geklonken op een goed verlopen speelseizoen.
Omstreeks 13 uur werd iedereen uitgenodigd aan tafel en na een kort welkomstwoordje van onze
secretaris werd het lekker tafelen bij een stralend septemberzonnetje, dat terug van de partij was.
Rond de klok van 14.30 uur, na de koffie met gebak, was het dan zover: er werd hulde gebracht
aan de gevierden. Zij werden op gepaste manier in de bloemetjes gezet! Verder dankte onze
secretaris alle sponsors en het voltallige bestuur voor hun inzet tijdens het goed verlopen speelseizoen.
Zeker willen wij onze lokaalhouders Etienne, Helene en Carmen bij deze ook van harte bedanken
voor het schenken van alle dranken tijdens het feestmaal en wensen hen het allerbeste toe in de
toekomst.
Bij de afloop van het feest, omstreeks 17 uur, dankte onze afgevaardigde iedereen voor het
gezellige feest en wenste iedereen een behouden thuiskomst. Een tevreden afgevaardigde kon
terugkijken op een geslaagd koningsfeest!
De secretaris, Eric Haeck

Kampioenenviering 2014 bij
De Kuifleeuwerik Haacht

We hebben onze kampioenen uitbundig gevierd! Bij de assen was de winnaar vogel Pol van Roland Decock, gevolgd door Fulspeed van Freddy Mattheus en Luitenant van Joris D’Hoogh (niet
op de foto). Winnaar promotie werd Diesel van Jimmy Vanhaeren, zaterdagkampioen Luitenant
van Joris D’Hoogh en eerste vrouw Flup van Maria Van de Velde.
De viering gebeurde traditiegetrouw met een lekker etentje. Daarvoor mochten we eens te meer
rekenen op onze onvolprezen lokaalhoudster Gwenny, waarvoor duizendmaal dank.
De rest van de namiddag verliep in de allerbeste sfeer. Iedereen was content erbij geweest te zijn
en zeker Eddy en Christiane uit het verre Diksmuide.
Een trieste vaststelling echter: onze groep wordt alsmaar kleiner en kleiner, zoals overal trouwens. En het zal er niet op verbeteren. We mogen dat nog zo spijtig vinden, dat is nu eenmaal
de realiteit. Onze bijwijlen visionaire leiders, die zich dag en nacht voor ons uitsloven en volop
positivisme en enthousiasme prediken, kunnen dat ook niet verhelpen. Maatschappelijk worden
we een rariteit. De jeugd is niet geïnteresseerd. Met de vinken en de vogels prullen en bezig zijn,
dat is iets voor opa, iets van vroeger, erfgoed.
Laten we ons daarom vooral gelukkig prijzen dat we nu nog volop kunnen genieten van het o zo
mooie vinkenspel. En of we nog ambitieus en gedreven zijn… meer dan ooit.
Vinken, dat is een deel van ons leven, ons lang leven.
Vinken, dat is passie. Vinken, zonder kunnen we niet!
Ieder jaar opnieuw hopen we op een vogel van rond de 550, een keiharde kamper, de schrik van
de reke. Misschien wordt 2015 het gezegende jaar of 2016 of nog een jaar later? De bezetenheid
zal nooit overgaan. Er zijn er zelfs die nu al, weliswaar in hun stoutste dromen, tekenaars aan het
ronselen zijn omdat ze anders vogels van 500 zullen moeten thuis laten.
Nog een paar bedenkingen: al die paperassen die moeten ingevuld en opgezonden worden met
nadien de mededeling: oude documenten, er is een vakje bijgekomen en een komma verplaatst.
Opnieuw invullen en opsturen. Die hele papierwinkel, is dat allemaal echt wel nodig? Kan er niet
veel meer online verwerkt worden?
Leve de vinkensport!
Secretaris, Pol Vandommele

Huldiging koning en kampioenen 2014
bij KM De Moedige Zangers Asper

Op zondag 5 oktober 2014 werden naar jaarlijkse gewoonte onze kampioenen en winnaars van
het klassement in de bloemetjes gezet. Deze huldiging ging reeds voor de vierde maal door in de
parochiezaal.
Voor de eerste maal ging de huldiging door op zondagmiddag en het werd een groot succes want
niet minder dan 89 liefhebbers schreven zich in, waarbij ook negen jeugdige liefhebbers die jonger waren dan 12 jaar. Er was er zelfs eentje bij die nog maar 14 dagen oud was…
Tussen 12 en 13 uur werd iedereen verwacht en bij aperitief à volonté kon men naar hartenlust
bijpraten over het voorbije speel- en kweekseizoen.
Om 13 uur meldde de traiteur ons dat alles klaar was en werden we aan tafel bediend. Als
voorgerecht kregen we meloen met parmaham en daarna mochten we smullen van een lekker
aspergesoepje. Dit werd gevolgd door kalfsgebraad met mosterdsaus en seizoensgroenten met
kroketten. Tenslotte kon een kop koffie met een lekker stuk taart niet ontbreken.
Na de koffie werden de kampioenen gehuldigd en mochten ze een prachtige vinkenkooi, een
fles Leffe en een orchidee in ontvangst nemen. Koning werd dit jaar vogel Marcel van Willem
Vandersteen, koningin Rainbow van Ellen De Keyzer, 1ste kampioen Storm van Freddy Van De
Kerckhove, 2de kampioen Maestro van Dirk De Keyzer, 3de kampioen Star van Dirk De Keyzer
en 4de kampioen Dreetje van Anita Demorelle.
De eerste tien van het algemeen klassement kregen een vinkenkooi of een schuilhokje (volgens
keuze), een fles Leffe en een orchidee. De volgende tien ontvingen een zak wintermengeling van
Versele-Laga van 5 kg, een fles Leffe en een orchidee.
De winnaar van het algemeen klassement werd vogel Rik van Freddy Dossche, gevolgd door Hub
en Messi van Luc De Bleecker. De vierde plaats was voor vogel Rambo van Martha De Keyzer,
en vogel Tibo van Romain De Groote vervolledigde de top 5. Ondertussen was de fotograaf aangekomen en werden er enkele foto’s genomen voor in de krant en ons archief.
Na deze huldiging werden er nog enkele pintjes gedronken en werden er reeds plannen gemaakt
voor 2015. We hopen dat iedereen van deze zondagmiddag genoten heeft en we verwachten jullie alvast volgend jaar terug!
Voorzitter, Freddy Dossche
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Vergaderingen - huldigingen
ICHTEGEM, KM De Boomgaardvink

Op zondag 9 november 2014 is er van 9.30 u. tot 11 u. een
eerste algemene vergadering in voorbereiding van het seizoen 2015.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Naklanken en verslag
voorbije viering. - Inschrijving leden en nieuwe leden voor het
seizoen 2015: 12 euro ledenbijdrage met inbegrip van een
bondslidkaart + 2 euro bijdrage aan de A.Vi.Bo.-federatie = 14
euro. Bijkomende bondslidkaarten aan 0,70 EUR/kaart.
Niet vergeten: uw abonnement te vereffenen voor uw A.Vi.Bo.blad. Nieuwe abonnees kunnen het A.Vi.Bo.-blad altijd aanvragen op deze vergadering, wij doen de rest.

GEWEST INGELMUNSTER

Op zondag 9 november 2014 is er om 8.30 u. stipt gewestvergadering bij de maatschappij KM Niet Rijk Maar Recht, in
lokaal Gouden Leeuw, Oostrozebekestraat 104 te Meulebeke.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de gewestleider. - 2. Aftekenen van
het gewestreglement. - 3. Opname aanwezigheid. - 4. Aflezen
verslag van de vorige vergadering dd. 12 oktober 2014. - 5.
Ingeven aansluitingsformulieren. - 6. Overzicht van het aantal
gezette vogels van het voorbije seizoen. - 7. Voordragen van
een nieuwe gewestleider. - 8. Voordragen gewestsecretaris
wegens einde mandaat. - 9. Voordragen herkiezing ereraad
gewest 2015. - 10. Bespreking menu gewestfeest (menu in
dubbel). - 11. Overlopen bestuurslijsten. - 12. Ingeven paspoorten gewestafgevaardigden. - 13. Ingeven paspoort gewestelijke zangcommissarissen. - 14. Inwendig gewestreglement (aanpassen). - 15. Ingeven reglement inwendige orde
per maatschappij (in tweevoud). - 16. Overlopen verslag Raad
van Bestuur van oktober. - 17. Allerlei en elk zijn zeg. - 18.
Uitdeling dagorde volgende gewestvergadering van december 2014. - 19. Slot- en dankwoord door de gewestleider.

GEWEST AALTER

Op zondag 9 november 2014 is er om 9 u. stipt vergadering te Bellem, in het lokaal van De Oost-Vlaamse Zangers,
Karrewiel, Bellemdorp.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Aanwezigheid.
- 3. Verslag vorige vergadering. - 4. Bestellen registers. - 5.
Juiste leeftijd en overlijdensdatum overleden leden. - 6.
Speelkalenders 2015? - 7. Kandidaten gewestbestuur. - 8.
Kankerfonds? - 9. Vraag en antwoord, eventuele voorstellen. 10. Afsluiting vergadering.

MARKE, KM De Leiezangers

Op zondag 9 november 2014 is er om 9 u. vergadering voor
oude en nieuwe leden.
Dagorde:
- Inschrijving seizoen 2015. - Aanvraag registers. - Bespreking
nieuw seizoen. - Allerlei.

RONSE, De Hospitaalvink

Op zondag 9 november is er om 10 u. stipt een algemene
ledenvergadering in het lokaal, Lorettestraat.
Dagorde:
- Verkiezing bestuur. - Inschrijving oude en nieuwe leden + betalen lidgeld 2015. - Verslag gewestvergadering. - Inbrengen
briefjes met namen en ringnummers speelvogels 2015. Allerlei.
Wij hopen dat alle leden stipt aanwezig zullen zijn op deze
vergadering!

WERKEN, KM De Motevink

Op zondag 9 november 2014 is er vanaf 10 u. onze eerste
inschrijving voor het nieuwe speelseizoen 2015, en dit voor
zowel gekende als nieuwe leden, in ons lokaal De Warande
te Werken.
Gelieve het ingevuld formulier ‘aanvraag bondslidkaarten
2015’ mee te brengen a.u.b.

HEULE, KM De Appelvinkeniers

Op zondag 9 november 2014 is er om 9.30 u. vergadering
voor het bestuur en om 10 u. voor de leden.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Inschrijven bestaande en nieuwe leden. - 3. Uitdelen lijst aanvraag bondslidkaarten 2015. - 4. Kasverslag en allerlei.

SINT-MICHIELS, KM De Noordervink

Op zondag 9 november 2014 is er onze volgende vergadering
in lokaal Lindenhove, Meiselestraat 2 te Sint-Michiels.
Dagorde:
- Nazicht rode registers. - Aanvraag bondslidkaarten. Napraten over de kampioenenviering.
Oude en nieuwe leden zijn welkom.

GEWEST VICHTE

WAARDAMME, KM De Rooiveldvink

Op zondag 9 november 2014 is er om 9.30 u. vergadering en
tevens inschrijving van oude en nieuwe leden, in de Wara.
Door de digitalisering is de datum en manier van inschrijving
veranderd. Gelieve uw rode en/of groene boek met uw vogelbestand tot op heden, mee te brengen. Gelieve ook naam
en ringnummers mee te brengen van de vogels waarvoor u
bondslidkaarten wilt. U wordt verder geholpen door het bestuur.
We hopen op ieders aanwezigheid!

GEWEST GENT

Op zondag 9 november 2014 is er om 9 u. de eerstvolgende gewestvergadering, waartoe wij u graag uitnodigen, bij
Klein Maar Moedig Melle, in hun lokaal Cultureel Centrum,
Geraardsbergsesteenweg 94 te Melle-Gontrode. De papierslag vangt aan vanaf 8.30 u.
Dagorde:
- Verwelkoming; aanwezigheid; kasverslag; verslag vorige vergadering. - Bespreking uitgedeelde documenten + rekening;
evaluatie binnengebrachte documenten op vorige vergadering. - Binnenbrengen bestellingen bondslidkaarten 2015. Binnenbrengen aansluitingsformulier (2 ex.). - Binnenbrengen
voorlopige kalenders (indien reeds dienstig voor opmaken
jaaroverz. 2015). - Bespreking betere splitsing weekzettingen.
- Toekenning mede-inrichter gewestzetting 2015. - Te huldigen
kampioenen op gewestfeest te Moortsele + eerste opgave
aantal deelnemers en keuze. - Afspraken voor kweekcongres
15/11 te Kuurne (eventuele overhandiging van vlag voor op
congres). - Gewest en A.Vi.Bo. - Varia. - Volgende vergadering. - Voor wijzigingen of aanvullingen: zie A.Vi.Bo.-blad.

KOEKELARE, De Mokkervink

Op zondag 9 november 2014 is er vanaf 10 u. tot 11 u. een
algemene vergadering en inschrijving voor oude en nieuwe
leden, in De Koekelaarse Paardenmelkerij, Catstraat 15 te
Koekelare.

GEWEST WAKKEN

Op zondag 9 november 2014 is er om 9.30 u. stipt gewestvergadering in lokaal Flandria te Wakken.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Nazicht voorbije koning- en kampioenenhulde. - Uitdelen van de bondslidkaarten en vereffenen. - Aanvraag nieuwe registers en groene
(2 euro). - Bespreking registers. - Bespreking kweekcongres
van 15 november. - Bespreking 2 euro per ingeschreven lid.
- Bespreking datum voor het opmaken van de speelkalender
2015. - Elk zijn zeg. - Kasverslag.
Het stille seizoen, kil en kouder, ieder seizoentje een jaartje
ouder.

GEWEST BRUGGE

Op zondag 9 november 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering in ons lokaal Akkerbolders, Sportstraat 1 te Oedelem.
Dagorde:
- Opstellen reglement gewestfeest. - Allerlei.

ARDOOIE, De Kon. Verenigde Liefhebbers

Op zondag 9 november 2014 is er om 10 u. algemene ledenvergadering in lokaal Montana.
Dagorde:
- Welkomstwoord door voorzitter Patrick. - Inschrijven oude en
nieuwe leden. - Aanvraag kweekringen. - Hoe was de kaarting? - Verslag uit de gewestvergadering. - Nuttige vragen en
goede antwoorden met een fris pintje en een gezellig samenzijn.
We verwachten u!

ROOSDAAL?, De Bareelvink

Op zondag 9 november 2014 is er om 10 u. onze volgende
ledenvergadering in ons lokaal.
Dagorde:
- Inschrijving voor de aanstaande kampioenenviering. Inschrijving leden en nieuwe leden: 10 euro. - Bespreking
speelkalender 2015.
Ik hoop op een talrijke opkomst!

ARDOOIE, KM De Lustige Zangers

Op zondag 9 november 2014 is er om 8.30 u. bestuursvergadering, om 10 u. gevolgd door een algemene vergadering
voor alle leden.
Dagorde:
- Welkomstwoord door voorzitter Luc. - Inschrijving leden en
nieuwe leden voor het speelseizoen 2015. Gelieve de juiste
ringnummers op te geven. - Laatste richtlijnen voor het St.Niklaasfeest. - Liefhebbers aan het woord, indien gewenst. Nieuws uit het gewest. - Gratis steunactie.
Lustige Zangers en vrienden: hartelijk welkom!

ANZEGEM, De Statiezangers

Op zondag 9 november 2014 is er om 10 u. gewestvergadering in lokaal Nieuw Yvegem te Ingooigem.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Uitdelen en vereffenen drukwerken. Verslag gewestfeest. - Kasverslag. - Opname namen van verdienstelijke leden. - Herkiezen gewestbestuur. - Bespreken
jubileum gewest. - Allerlei en datum volgende vergadering.

Op zondag 9 november 2014 is er om 9.30 u. vergadering in
lokaal De Sportduif, Dorpsplein 13 te Anzegem.
Dagorde:
- Inschrijven van leden en nieuwe leden + ontvangen van brief
met lidnummer + gegevens + bondslidkaarten + naam vogels.
Deze brief dient netjes ingevuld meegebracht te worden op de
vergadering van december.

ROESELARE, KM De Appelvink

GEWEST OOSTNIEUWKERKE

Op zondag 9 november 2014 is er, om 9 u. voor de bestuursleden en om 9.30 u. voor de leden, vergadering.
Dagorde:
1. Betalen souper 2014. - 2. Inschrijving oude en nieuwe leden. - 3. Nabeschouwing souper. - 4. Herkiezing bestuur.
- 5. Bespreking van de voorlopige speelkalender 2015. - 6.
Eventuele voorstellen en allerlei, kaarting en inwendige orde
Appelvink. - 7. Kastoestand.

Op zondag 9 november 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering in het lokaal ’t Gildhof (lokaal van De Vijverbosvink),
Dorpstraat 49 te Westrozebeke.
Dagorde:
- Afhalen en vereffenen van de aangevraagde drukwerken. Binnenbrengen aansluitingsformulier. - Eerste bespreking van
de speelkalender 2015. - Allerlei.

ROESELARE, KM De Molenzangers

Op zondag 9 november 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering.
Dagorde:
1. Aanwezigheidsopname van de afgevaardigden. - 2. Verslag
vorige vergadering. - 3. Opgeven voor de maaltijd op het gewestfeest. - 4. Verder afwerken speelkalender. - 5. Op punt
zetten gewestfeest. - 6. Allerlei.

Op zondag 9 november 2014 is er om 10 u. een ledenvergadering in ons lokaal De Voetballist.
Dagorde:
- Verwelkoming. - Inschrijving van nieuwe en bestaande leden
voor volgend speeljaar 2015. - Rondvraag naar kandidaturen
bestuur. - Informatie gewestvergadering. - Allerlei.

GEWEST IZEGEM

RANST, KM De Boomgaardvink

Op zaterdag 8 november 2014 gaat het jaarlijkse teerfeest
door. Vooraf is er een receptie, van 13.30 u. tot 15 u., vanwege
de koning. Na 15 u. gaan we aan tafel met een lege maag om
die terug te vullen.
Er wordt ook gevraagd om per huishouden twee prijzen mee
te brengen voor onze steunactie.
Allen op post die dag!

GEWEST WAREGEM B

Op zaterdag 8 november 2014 is er om 15 u. een H. Mis op de
Biest voor de gewesten A, B en C, ter nagedachtenis van alle
overleden vinkenier(ster)s en familie.
Om 16 u. is er dan de huldiging van de kampioenen op het
stadhuis, waar de trofeeën en bloemen zullen worden uitgereikt.
Wij verwachten zoveel mogelijk vinkenier(ster)s en familie van
de gewesten A, B en C op beide huldigingen.

GEWEST DEERLIJK

Op zondag 9 november 2014 huldigen we de gewestkampioenen. De hulde is voorzien omstreeks 16 uur.
De personen die zich ingeschreven hebben voor het banket worden om 12 uur verwacht in de zaal Uilenspiegel,
Avelgemstraat 171 te Zwevegem-Knokke.

MERKEM, De Molenzangers

Op zaterdag 15 november 2014 gaat om 19 uur onze kampioenenviering door, in loods Willem Hubrecht, Valkestraat 2
te Merkem.
Wie zich nog wil inschrijven voor de maaltijd, kan dit doen bij
de bestuursleden vóór 8 november.
Hopelijk tot dan!

Gildeleven
MARKE, KM De Leiezangers

Op vrijdag 7 november vanaf 18.30 u. en zondag 9 november
2014 vanaf 9.30 u., gaat een kaarting door ten voordele van
onze maatschappij, in lokaal Het Schuttershof, Markekerkstraat 24 te Marke.

OPHASSELT, De Rapide Vink

Op zaterdag 8 november en zondag 9 november 2014, telkens vanaf 18 u., gaat er een bakschieting en kaartenrad door
naar haantjes, spek, koteletten en kaas, in ons lokaal De Kat,
Brambroek 1 te Ophasselt.
Op zondag 9 november om 21 u. is er tevens kamping van
de meeste gaten met als geldprijzen 25 EUR, 15 EUR en 10
EUR.
Prijs per kaart: 1,20 EUR - per boekje: 7 EUR. Kaarten zijn te
verkrijgen bij de leden.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom!
Het bestuur

BEERNEM, De Snauwhoekzangers

Uitslag kooien- en schuilhokjestentoonstelling van
zondag 26 oktober in zaal Sinjo
Kooien: 1. Michel Gourmond, 720 p. - 2. André Demeyere, 688
p. - 3. Robert Bouckaert, 665 p. - 4. Wilfried Desmet, 658 p.
Schuilhokjes: 1. Robert Bouckaert, 728 p. - 2. Michel Gourmond, 688 p. - 3. Gerda Claeys, 660 p.
Uitslag steunactie met de ingangskaarten
1103 3027 2136 1528 1643 0436 1971 0927 1459 2738
2687 2812 0833 3002 1389 1559 3118 1847 1925 2931
1355 1180 2829 1491 0912 1807 2063 2496 2891 2377
2236 1906 2905
Prijzen af te halen vóór 30 november 2014 in lokaal St.-Lucas,
Parkstraat 6, Beernem (tel. 050/78 14 69 - gesloten op dinsdag en woensdag).

GEWEST ANTWERPEN

Verslag vergadering van 8 september 2014 te Vosselaar
Aanwezig: voor De Boomgaardvink Ranst: Gustave De Cock,
Alfons Van Loock en Liliane Balemans; voor De Takkeling
Poppel: Leo Segers; voor De Heidezangers: Nancy Versmissen, Rik Sas, Frans Willemsen, Alfons Van Reusel, Sonja
Borgmans en Chris Van Hal; voor De Goudvink Rijmenam:
Louis Corbeel.
Verontschuldigd: Lucien Devos en echtgenote Yvonne, Leo
Janssen.
Bij afwezigheid van de gewestleider leidde Louis Corbeel de
vergadering.
Het verslag van de gewestvergadering dd. 15/03/2013 werd
goedgekeurd, er waren geen opmerkingen.
Administratief gedeelte: Het drukwerk, o.a. bondslidkaarten
2015, registers, enz., werd besteld. De bondslidkaarten voor
de Ronde en de kweekformulieren werden ingeleverd. De
aanvraag van kweekringen 2015 was voor later na de vergadering van de Algemene Raad, want er was een nieuw document voorzien.
Bespreking gewestkampioenschap en voorbije seizoen: Er
waren geen opmerkingen meer op de uitslag van het gewestkampioenschap 2014. De te huldigen personen werden meegedeeld.
De vergadering is akkoord dat Gustave De Cock, net zoals
vorige jaren, voor de trofeeën en de prijzen zorgt.
Verder werd het afgelopen seizoen besproken. De verantwoordelijke van de maatschappij Ravels-Weelde-Poppel deelde de vergadering mee dat zijn maatschappij vanaf seizoen
2015 niet meer zal deelnemen aan A.Vi.Bo.-activiteiten.
Samenstelling kalender gewestkampioenschap 2014: Bijgevolg werd beslist om twee zettingen toe te kennen aan de
maatschappijen Ranst en Vosselaar. 10 mei: eerste gewestzetting te Ranst; 7 juni: tweede gewestzetting en tevens Provinciaal Kampioenschap te Vosselaar; 21 juni: derde gewestzetting te Ranst; 5 juli: vierde gewestzetting te Vosselaar. De
drie beste zettingen tellen mee voor het gewestkampioenschap.
Varia: - Mandaat gewestleider: de vier maatschappijbesturen
waren akkoord met de verlenging van het mandaat van onze
gewestleider Lucien Devos. - Voor de vergadering van de Algemene Raad gaf de gewestleider een volmacht aan de gewestschrijver, Louis Corbeel.
Gewestschrijver, L. Corbeel
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GEWEST AALTER

Verslag gewestvergadering van zondag 12 oktober 2014
Deze bijeenkomst vond plaats in het lokaal van De Paradijsvogels te Poeke. Om 9 uur ging de vergadering van start, onze
gewestleider heette alle aanwezigen welkom.
De ondervoorzitter Roland nam de aanwezigheden op, iedereen was trouw op post.
Het verslag van de gewestvergadering in september werd
voorgelezen door de gewestsecretaris.
Als eerste punt vroeg onze voorzitter aan alle 12 maatschappijen of er nieuwe namen van overleden leden moesten doorgegeven worden.
Vervolgens werd er eens teruggeblikt op het afgelopen gewestfeest van in september. Iedereen die aanwezig was op
het feest was zeer tevreden.
Nadien werden de aansluitingsformulieren, certificaten lokaalhouders en de nieuwe bondslidkaarten voor 2015 per maatschappij uitgedeeld en betaald.
Dan werden de formulieren voor de ringbestelling 2015 per
maatschappij binnengebracht en betaald.
Vervolgens werd er nog eens gevraagd of er al nieuwe kandidaten waren om in het gewestbestuur te komen. Mevr. Wendy
Den Baes vroeg het woord, ze wilde het oude gewestbestuur
(Walter, Roland en Nic) bedanken voor hun jarenlange inzet en had in samenspraak met alle 12 maatschappijen een
mooie verrassing in petto. Alle drie kregen wij een mooie vinkenkooi. In naam van het gewestbestuur willen wij iedereen
bedanken voor dit mooie geschenk.
Tot slot kon men nog vragen stellen, om deze vergadering dan
goed af te sluiten.
Gewestsecretaris, N. Vanderhaeghen

GEWEST HOUTHULST

Verslag gewestvergadering van vrijdag 3 oktober 2014
Deze vergadering ging door bij De Molenzangers, om 19 uur.
De gewestleider opende de vergadering met de vertegenwoordiging van alle zes maatschappijen te noteren.
Na iedereen verwelkomd te hebben, werd er overgegaan tot
de dagorde. Het verslag van augustus werd ondertekend en
goedgekeurd.
Hierna werden de certificaten, aansluitingen, bondslidkaarten
en ander drukwerk uitgedeeld. Alle maatschappijen werd gevraagd om het drukwerk, gezette vogels en kweekringen per
overschrijving te betalen.
Het inbrengen van de eerste aanvragen voor de kweek 2015
verliep vlot. De gewestleider gaf eventuele laatkomers nog
twee weken de kans, daarna is het te laat en worden alle aanvragen verstuurd. Ook dit jaar worden die online ingegeven op
A.Vi.Bo. admin. Vanaf de tweede en derde ronde zal er 5 EUR
administratiekosten worden aangerekend per aanvraag.
De afgelopen gewestviering viel bij degenen die aanwezig waren goed in de smaak en de opkomst was dit jaar zeer goed te
noemen, dank aan allen.
Hierna werd de Algemene Raad van september besproken.
De overschrijvingen voor het A.Vi.Bo.-blad dienen zo spoedig
mogelijk uitgedeeld en betaald te worden zodat men niet meer
de vraag dient te stellen: hoe komt het dat men zijn blaadje
nog niet ontvangen heeft? Meestal ligt een te late betaling aan
de basis en levert dit nog eens onnodig extra werk op voor
Linda van het secretariaat A.Vi.Bo.
De prijsstijging naar 45 EUR werd besproken, alsook de voordelen voor nieuwe abonnees die nu reeds betalen.
Ook de gezette vogels van dit seizoen werden besproken. Bij
de meeste maatschappijen ging het aantal gezette vogels in
een stijgende trend, wat we alleen maar kunnen toejuichen.
De gewestleider drukte iedere maatschappij nog eens op het
hart dat er steeds op hem en zijn vrouwtje beroep kan gedaan
worden, zowel bij een tijdelijk tekort aan helpers als bij bestuursproblemen.
Tot slot werden nog enkele voorstellen gedaan voor de volgende vergadering. Hierop werd deze korte maar vruchtbare
vergadering afgesloten.
Gewestsecretaresse, S. Fleurinck

KROMBEKE, KM De Jagersvink

Verslag algemene vergadering van zaterdag 25 oktober
Deze vergadering ging door in ons lokaal ’t Hof van Vlaanderen te Krombeke, bij Franky en Isabelle.
Om 17 u. stipt opende de voorzitter de vergadering. Daarna
volgde de gratis steunactie voor de aanwezige leden.
Het volgende punt op de agenda was de herverkiezing van het
bestuur 2015. Op de vorige vergadering werd hierover reeds
beslist. We mogen twee nieuwe bestuursleden welkom heten.
De inschrijving voor het jaarlijkse kampioenfeest volgde.
Er werden nog enkele praktische regelingen getroffen voor het
komende kampioenfeest.
Deze vergadering sloten we af met een gezellige babbel onder vrienden vinkeniers.
Secretaresse, C. Carlé

GEWEST ARDOOIE

Verslag gewestvergadering van zondag 19 oktober 2014
Alle gewestafgevaardigden, met uitzondering van deze van
De Meizangers Koolskamp, kwamen samen voor de oktobervergadering bij De Sint-Jansvrienden Emelgem.
De vergadering werd geopend met één minuut stilte voor het
overlijden van dhr. Marnix Desmet, erevoorzitter en secretaris
van De Sint-Jansvrienden. Na het voorlezen en goedkeuren
van het verslag van de vorige vergadering kon deze van vandaag definitief van start gaan.
In het eerste deel van deze bijeenkomst werden de verscheidene afgevaardigden overladen met de paperassen i.v.m. het
afgelopen seizoen en het aankomend jaar. Zo ontvingen ze
de aansluitingsformulieren, de lidkaarten en certificaten van
de lokaalhouders, en de bondslidkaarten. Tevens ontvingen
ze de overschrijvingsformulieren voor het abonnement op het
A.Vi.Bo.-blad voor alle leden, niet alleen voor de bestaande
abonnees. Aan de leden wordt gevraagd om de originele overschrijving te gebruiken omdat op deze formulieren essentiële
informatie staat die nodig is voor een correcte bedeling van
ons blad door de post.
Ook werden de rekeningen voor de aansluitingen en de
bondslidkaarten bezorgd.
Voor het seizoen 2015 werden de aanvraagformulieren van
de kweekringen binnengebracht. Ook werden de paspoorten
van de zangkeurders en de afgevaardigden overhandigd aan
de gewestleider.
Daarna werden de kweekresultaten van 2014 binnen het gewest besproken. Een overzicht werd afgegeven, waarbij opgemerkt werd dat het aantal kwekelingen iets lager lag dan
het jaar voordien. Er wordt gevraagd aan diegenen die niet

slaagden, maar ook ringen aangevraagd hadden, om daar
ook melding van te maken. Enkel de kwekelingen geringd met
A.Vi.Bo.-ringen komen in aanmerking, deze van andere federaties niet.
Tijdens het tweede gedeelte van de vergadering bracht onze
gewestleider een overzicht van wat tijdens de Algemene Raad
meegedeeld en besproken werd.
- Het kan niet dat personen die geen lidnummer hebben
bondslidkaarten bezitten en vogels zetten op hun naam.
- Er wordt gevraagd dat iedere maatschappij een e-mailadres
zou doorgeven.
- Personen zonder register kunnen geen bondslidkaarten bekomen.
- Nogmaals wordt vermeld dat de groene registers eind 2015
komen te vervallen (ter info: in 2014 waren er nog 2478 vogels
ingeschreven op groene registers, wat nog slechts de helft
was van het jaar voordien).
- Doordat het aantal abonnees op het A.Vi.Bo.-blad blijft dalen
en de totale kostprijs terug licht gestegen is, is men verplicht
om de abonnementsprijs te verhogen naar 45 EUR.
- Toestand A.Vi.Bo.: ± 9000 leden, 230 maatschappijen, 44
gewesten.
- In de toekomst zal het bestuur van de A.Vi.Bo. bepaalde
taken bij de organisatie van het Kampioenschap van België
overnemen, dit om het werk van de inrichters te verlichten.
- Er werd ook nog eens de nadruk gelegd op het feit dat het
inwendig reglement van iedere maatschappij van kapitaal belang is om problemen achteraf te vermijden en dat best nog
eens nagekeken wordt om eventuele verbeteringen aan te
brengen.
- Vanaf heden mogen de registers door de maatschappijen
zelf aangemaakt worden. Er mag echter maximum slechts 2
EUR aangerekend worden voor 20 bladen.
- De ringbestellingen dienen compleet ingediend te worden
per gewest. Dit betekent dat iedere laatkomer direct naar de
volgende bestelmogelijkheid verwezen wordt met extra kost
als gevolg. Gelieve voor de bestelling het nieuwe formulier te
gebruiken. Afgesproken werd dat in ons gewest deze ten laatste bij de gewestleider ingediend moeten worden minstens
één week voor ze binnen moeten zijn op het secretariaat.
- A.Vi.Bo. organiseert dit jaar terug een steunactie voor het
kinderkankerfonds. Voorstel is om vrijblijvend 1 EUR per lid
te vragen bij het indienen van de inventarissen om dit dan op
een volgende vergadering over te maken aan onze schatbewaarder.
- De registers (groene en rode) mogen reeds in december
afgehandeld worden.
- Volgend jaar gaat de mis voor de overleden vinkeniers door
te Adegem op 21 maart.
- De gewestelijke zangkeurders worden aangeprezen om
eens een workshop te volgen over vinkenzang die ingericht
wordt. Een eerste mogelijkheid is deze die doorgaat in zaal
Kubox om 9.30 u., Kattestraat te Kuurne, tijdens het afsluitend
kweekcongres op 15 november 2014.
- Reorganisatie van de gewesten: Dit werd ons toegelicht door
dhr. Jan Hollevoet, lid van de Raad van Bestuur. In bepaalde
gewesten duiken moeilijkheden op om ereraden, gewestelijke
keuringen en andere zaken goed en reglementair te laten verlopen. Daarom zou de Raad van Bestuur de gewesten met hun
maatschappijen willen onderbrengen in 10 districten van elk 8
à 900 leden. Ieder district zou een aantal gewesten omvatten
met aan het hoofd een coördinator. Dit zou tot doel hebben
om binnen kleine gewesten alle noodzakelijke zaken correct
te kunnen afhandelen. Op termijn zouden gewesten zonder
gewestleider en met minder dan 4 maatschappijen verdwijnen en zouden de resterende maatschappijen, na overleg, in
andere gewesten ingebracht worden. Dhr. Jan Hollevoet wees
erop dat dit idee nog verder uitgewerkt moet worden en dat
nog niets definitief is. Er moet nog aan gesleuteld worden. Het
gewestbestuur dankte dhr. Hollevoet voor zijn uitleg.
Tenslotte werd in de vergadering overgegaan tot de laatste
punten. De gewestzetting 2015 werd te berde gebracht. Tevens werd het voorstel geopperd om de gewestzetting binnen
de verschillende maatschappijen te laten meetellen als rit voor
het eigen kampioenschap. Gevraagd werd om dit te bespreken in eigen bestuurskring en op de volgende bijeenkomst de
pro’s en de contra’s naar voor te brengen. Ook werd terug
gevraagd om zoals verleden seizoen de zettingen die meetellen voor het koningschap te vermelden op de individuele
kalenders, en dit tevens aan te kondigen in het A.Vi.Bo.-blad.
Tenslotte werd er navraag gedaan naar verdienstelijke leden
en ook werd erop aangedrongen om eventuele sterfgevallen
van leden en familie te laten weten aan de gewestleiding.
Als laatste punt werden nog plaats en datum voor de volgende gewestvergadering afgesproken en de voorlopige dagorde
doorgegeven.
De schrijver, B. Honoré

GEWEST BRAKEL

Verslag gewestvergadering van 19/10/2014
Deze vergadering ging door bij De Industrievink te Schendelbeke.
Onze voorzitter Julien De Cock opende de vergadering met
een hartelijk welkomstwoord aan alle aanwezigen. Iedere
maatschappij was ruimschoots vertegenwoordigd.
De kweekringen 2015 werden besteld per maatschappij, onze
vriend Michel Moreels zorgt voor het nodige.
De betalende drukwerken werden uitgedeeld en afgerekend,
en alles verliep zoals gewoonlijk perfect.
De aansluitingsformulieren maatschappij werden verdeeld, de
aansluitingsformulieren 2015 zijn in enkelvoud. De secretarissen dienen de nodige kopieën te maken wil men geen moeilijkheden ondervinden voor raadpleging in het seizoen 2015.
Het al dan niet in het bestuur zijn, speelt een grote rol bij moeilijkheden of abonnement A.Vi.Bo.-blad, kwestie betaling.
Samenvattende tabellen werden verdeeld per maatschappij.
Het einde van het mandaat van de driejarig verkozen gewestleider nadert met rasse schreden. Kandidaturen voor de functie van gewestleider dienen ingezonden te worden vóór 15
november aan het secretariaat A.Vi.Bo. te Kuurne. De gewestleider doet een oproep voor jonge kandidaten!
Bij deze sloot de voorzitter de vergadering, hij wenste iedereen een behouden thuiskomst toe.
Plaats en datum voor de volgende vergadering werden vastgelegd.
De gewestsecretaris, L. Stradiot

GEWEST NINOVE

Verslag gewestvergadering van 26 oktober 2014
Op zondag 26 oktober werd de eerste vergadering na het seizoen van het gewest Ninove gehouden te Ophasselt, in lokaal
De Kat. De vergadering werd uitzonderlijk bijgewoond door de
voorzitter, de secretaris en afgevaardigde van De Lebeekse
Vink, De Rapide Vink en De Tabakvink.
Om 9.45 u. werd de vergadering geopend door de gewestleider die iedereen welkom heette. Het is de bedoeling dat elk
jaar een vergadering wordt gehouden met voorzitter, secretaris en afgevaardigde van elke maatschappij van het gewest.
Als eerste punt werden de bestellingen van de kweekringen
ingezameld, alsook de samenvattende lijsten. De gewestleider zal de aanvragen voor kweekringen inbrengen in A.Vi.Bo.
admin.
Vervolgens werd er nogmaals de nadruk op gelegd dat elk
bestuurslid, alsook de lokaalhouder, een abonnement dient te
nemen op het A.Vi.Bo.-blad.
Het kasverslag van het gewest werd ter ondertekening aan
alle aanwezigen voorgelegd. Voor volgend seizoen wordt de
bijdrage van de maatschappijen aan het gewest opgetrokken
tot 50 EUR per maatschappij. Aan alle maatschappijen werd
een jaarplanning uitgedeeld.
Bij de bespreking van het voorbije seizoen, de gewestelijke
zangkeuringen, alsook het komende seizoen 2015, werden
geen noemenswaardige problemen vastgesteld. De aansluitingsformulieren en inventarissen van het vogelbestand kunnen vanaf nu worden ingezameld in december.
Het inschrijvingsgeld per vogel tijdens het seizoen werd vastgelegd op 1,50 EUR.
De steunactie voor het kinderkankerfonds wordt in 2015 vastgelegd op 1 EUR per liefhebber. Ook dient er 2 EUR lidgeld
A.Vi.Bo. per lid betaald te worden.
Als laatste punt werden de voorstellen van de Algemene Raad
te Roeselare besproken. In het kader van de reorganisatie van
de gewesten werd er een contact gelegd met de gewestleiders van Aalst en Denderleeuw. Dit overleg ging door te Denderhoutem. In navolging van dit overleg kwam van het gewest
Aalst de vraag om een eventuele fusie met het gewest Ninove
te overwegen. Dit voorstel werd aan de leden van de gewestvergadering voorgelegd en unaniem positief geëvalueerd.
De gewestleider zal de nodige stappen ondernemen om dit
project tot een goed einde te brengen. Aldus zou het gewest
Aalst-Ninove over 6 maatschappijen beschikken. Dit zou een
beter werkbaar geheel vormen dan 2 x 3 maatschappijen, zeker voor wat betreft ereraden en gewestelijke keuringen.
Plaats en datum voor de volgende gewestvergadering werden
meegedeeld.
Er werd vervolgens een oproep gedaan om zoveel mogelijk
aanwezig te zijn op het kweekcongres op zaterdag 15 november 2014 te Kuurne.
Zo liep deze vergadering op zijn einde en werden de voorzitters, secretarissen en afgevaardigden bedankt voor hun aanwezigheid en hun constructieve houding tijdens deze gewestvergadering.

GEWEST AVELGEM

Verslag gewestvergadering van 19 oktober 2014
Deze vergadering vond plaats bij De Morgenzang Heestert, in
bijlokaal De Reisduif.
Na het uitdelen van de drukwerken met de bijhorende rekeningen, en het afgeven van de ringaanvraagformulieren konden
we de agenda aanvatten.
De gewestleider bracht verslag uit over de Algemene Raad.
Hieruit onthouden we dat ieder lid dit jaar een overschrijving
voor het A.Vi.Bo.-blad ontvangt. We hopen dat dit inspirerend
werkt voor leden die nog geen abonnee waren van ons onmisbaar blad.
Het totale aantal vinkeniers zakte het voorbije jaar met enkele
honderdtallen. De reden is vermoedelijk het afvallen van papieren leden nu er 2 EUR lidgeld aan de bond dient betaald te
worden. A.Vi.Bo. telt op vandaag nog ca. 9000 leden, verdeeld
over 44 gewesten en 230 maatschappijen. In de toekomst zullen kleine gewesten verdwijnen en zullen de maatschappijen
opgaan in naburige gewesten. Indien er iets verandert voor
het gewest Avelgem, zullen we dit ten laatste eind november
weten.
Gewestelijke keuringen: hier komt verandering in. Keurders
van het ene gewest zullen opdrachten krijgen om in het andere gewest te keuren. Of: mensen met een te keuren vogel
zullen zich naar een ander gewest moeten begeven.
Er kwam een warme oproep opdat iedere maatschappij zou
vertegenwoordigd zijn op het kweekcongres te Kuurne. De
Moedige Zangers Avelgem en De Morgenzang Heestert zullen samen hun vlag naar Kuurne brengen op vrijdagavond.
Iedere maatschappij schrijft zijn eigen mensen in of geeft ze
door aan de gewestleider.
Naklanken gewestfeest: behalve één serieuze domper, nl. niet
iedereen kreeg de kans een tweede keer aan te schuiven aan
de zelfbediening (vlees te weinig), verliep alles naar wens. De
traiteur verontschuldigde zich voor de misrekening.
Na een uurtje konden we de vergadering afsluiten, datum en
plaats voor de volgende vergadering afspreken was dan ook
het laatste punt.
Gewestsecretaris, I. Beunens

GEWEST IZEGEM

Verslag gewestvergadering van 12 oktober 2014
Alle afgevaardigden waren aanwezig. Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.
Opgave afgevaardigden gewest: Hendrik Demeyere en Roger
Soete.
Alle drukwerk werd betaald (in orde).
Vastleggen vaste zettingen: 17 mei: 1ste gewestzetting KBK 24 mei: kampioenschap van Izegem - 14 juni: kampioenschap
van de Mandel - 5 juli: 2de gewestzetting.
Allerlei: alles verliep in een goede sfeer. Er werd heel wat over
en weer gebabbeld.
Tot slot nam de voorzitter het woord en verklaarde hij deze
vergadering als gesloten. Tot volgende maand!
De secretaris
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Sudoku puzzel nr. 5 – 05-11-2014
In iedere rij, kolom en vakje dienen de cijfers van 1 tot 9 ingevuld te worden.
Er is steeds slechts één oplossing mogelijk.

!

Rouw / Herstel / Feest

De in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
de betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaanden, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
derden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtstreeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.

†

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- WAREGEM, De Carmelzangers, spelend lid en oortekenaar
Robert Struyve.
- HOUTHULST, De Sint-Omerzangers, Andrea Jaques, tante
van bestuurslid Patrick Jaques; Henriette Damme, zus van
spelend lid Denise Damme; Maria Willemijn, grootmoeder
van ondervoorzitter Dieter Vanhauwaert en hulpschrijfster
Deborach Vandamme.
- WOUMEN, KM De Blanckaertvink, Jules Durnez, schoonvader van trouw spelend lid Walther Deschoemaeker en vader
van Daisy Durnez.
- ARDOOIE, KM De Lustige Zangers, Carlos Monteyne,
schoonbroer van spelend lid Karlos Callens, tevens burgemeester van Ardooie.
- RONSE, De Lustige Vinkeniers, Lucien Geerolfs.
- GEWEST WAREGEM A, jarenlang gewestafgevaardigde
van KM De Torenzangers en sedert twee jaar onze eregewestafgevaardigde, dhr. Albert Christiaens.
- GEWEST HOUTHULST, Maria Willemijn, grootmoeder van
hulpgewestleider Dieter Vanhauwaert.

Oplossing Sudoku nr. 4 – 29-10-2014

- DEINZE, De Klokkezangers, trouw spelend lid Ivan
Christiaens en echtgenote Lydia; trouw spelend lid MarieJosé Ollivier; trouw lid Noëlla Blancke.
- HOUTHULST, De Sint-Omerzangers, secretaris Nelly
Pittelioen.
- WAREGEM, De Carmelzangers, trouw spelend lid en secretaris dhr. Walter Godefroid; trouw spelend lid mevr. Conny
Himpe.
- BEVERE, KM De Vriendschapsvink, trouw spelend lid Annie
De Vriese.
- MARKE, KM De Leiezangers, trouw bestuurslid Gerard
Lamerand.
- NEDERZWALM, De Zwalmvink, spelend bestuurslid Rudy
Van Eesbeik en spelend lid Médard Browaeys.
- HOUTHULST, De Vrijbosvink, Sabien Bartier, vrouw van
ondervoorzitter Franckie Schacht, zus van lid Rita Bartier;
Stefaan Vanpeteghem, man van lid Sabrina Hosten.
- KLEIT, De Bezemzangers, trouw lid Kevin Savat.
- KUURNE, De Molenzangers, trouw bestuurslid Jean-Marie
Verhulst.
- EMELGEM, De Kon. Sint-Jansvrienden, lid Geert D’Hondt.
- GELUWE, KM Jong Maar Moedig, Greta D’Alleine, echtgenote van bestuurslid Dirk Desreumaux.
- ZULTE, KM De Verenigde Vrienden, trouw spelend lid Willy
Vandenbroecke; trouw lid Jacques Bodere.
- OPHASSELT, De Rapide Vink, mevr. Annie Stradiot, echtgenote van lid dhr. Marcel De Glas.
- AVELGEM, De Moedige Zangers, Claudine De Neef, echtgenote van trouw spelend lid Marniek Balcaen.
- ASPER, KM De Moedige Zangers, trouw lid André De
Rekeneire.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ZIJ VIERDEN HUN 65e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- LENDELEDE, KM De Verenigde Liefhebbers, onze trouwe
leden (en bestuurslid) Margriet Vandenbrande en Maurice
Deprez.
ZIJ GINGEN MET BRUGPENSIOEN…
- GISTEL, KM De Noordvink, trouw spelend lid Hugo Vyvey.
- AVELGEM, De Moedige Zangers, trouw spelend lid Johnny
Vanmaercke.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- LENDELEDE, KM De Verenigde Liefhebbers, penningmeester Patriek Debruyne.

Zoekertjes en Advertenties

DINSDAG 11 NOVEMBER 2014
VINKENKOOIEN- EN SCHUILHOKJESTENTOONSTELLING
- OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden. Tentoonstelling van vinkenkooien en schuilhokjes, tussen Mandel en
Leie voor amateur kooienmakers, op dinsdag 11 november
2014, van 9 u. tot 12.30 u., in lokaal Vrij Polen, Hoogstraat
39.
RUIL- EN VERKOOPBEURS VOOR KWEEKVOGELS
- LENDELEDE, KM De Verenigde Liefhebbers. 11e ruil- en
verkoopbeurs voor kweekvogels op dinsdag 11 november
2014, van 7 u. tot 12 u., in lokaal C.C. Den Tap, Pastoor de
Beirstraat 1.

20.05

20.05

Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond
A.Vi.Bo. vzw presenteert
vierde en finaliserende kweekcongres
zaterdag 15 november ’14
polyvalente zaal Kubox (renbaan), Kattestraat 188, Kuurne
Programma:
‘s morgens: nationale zangvoordracht Vlaamse vinkenzang
‘s middags: feestzitting - eindrapport kweekproject
Iedereen welkom
Maatschappijen en gewesten, houd deze datum vrij!!
BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Leven in beschermd milieu
gekweekte vinken minder
lang?
Dit is een antwoord op het schrijven van Walter waarbij hij
de vraag stelt: “Wat met de leeftijd van door ons gekweekte
vinken?” Waarschijnlijk kan niemand daar een sluitend antwoord op geven, laat staan een vaststaand bewijs. Om een
min of meer aanneembaar antwoord te kunnen geven op deze
vraagstelling, zou men enkele jaren testen moeten doen.
Voorbeeld: men volgt 100 liefhebbers die 10 kwekelingen en
10 jonge bevoorrade vinken in hun bezit hebben. Acht jaar
later maakt men de balans op. Hoeveel kwekelingen zijn nog
in leven, hoeveel bevoorrade vinken zijn nog in leven?
Dan zou men waarschijnlijk aanneembare besluiten kunnen
trekken. Men zou ook kunnen zien bij welke liefhebbers bijvoorbeeld de gekweekte de overhand hebben als overlevende, of andersom. Met het gevolg dat men zou kunnen nagaan
wie de ouders waren van deze overlevers en welke voeding
ze hebben gekregen. Maar door de veranderde wetgeving is
deze test spijtig genoeg niet mogelijk.
Wat overheerst nu in de beoordeling, het persoonlijk gevoel
of slechte ervaringen? Mensen die beweren dat kwekelingen
minder lang leven, zijn soms liefhebbers die weinig of zelfs
geen kweekervaring hebben.
Ik ben gestart met kweken in 1993 en sinds 1995 ben ik bezig
alles bij te houden en op te schrijven. Dus, ik reken mij een
beetje bij de anciens en misschien ben ik ook in de andere
zin bevooroordeeld?? Dus wil ik mij niet zus of zo uitspreken.
Ik wil enkel mijn persoonlijke ervaring neerpennen over het
verloop van 20 jaar kweken.
De voeding
1994: zaadmengeling, eivoer, levende buffalo’s en levende
meelwormen. Aantal popjes: vier; ervaring als kweker: nul
komma nul.
2014: zaadmengeling, wildzaadmengeling, zelfgemaakt eivoer aangevuld met Aves en krachtvoer, levende buffalo’s,
levende meelwormen maar dan enkel deze die aan het verpoppen zijn. Alle levende insecten die ik hier op de kop kan
tikken in de natuur, tussen compost of onder stenen of tegels,
worden sporadisch gevoederd. Maar vooral het aanbod diepvriesvoer dat ik nu geef, is veel breder: pinky’s, wasmotlarven, sprinkhanen, krekels en de larve van de zwartkopvlieg,
buffalo’s met bovenop Bio-Digest en Proby-Zyme. Nog steeds
kweek ik met vier popjes en ik heb een pak meer ervaring.
Telkenjare heb ik ± 30 jonge vogels op stok.
Waarschijnlijk is dit voedselaanbod niet te vergelijken met het
aanbod in de natuur, maar wel voldoende om gezonde, sterke
vogels te kweken.
De voeding na de kweek
Voor mij is dit na half augustus tot december: zaadmengeling rui, later wintermengeling en onkruidzaden uit de handel.
Twee- tot driemaal per week ga ik zelf onkruidzaden opdoen
in de natuur.
Waar? Op braakliggend terrein en langs graskanten.
Welke zaden? Alle soorten graszaden, perzikkruidzaad, netelzaden, meiboomzaden, weegbreezaad, paardenzuringzaad,
zaad van het herderstasje, enz. Zoals eerder aangegeven, ik
vind dit reeds een ruim aanbod van voedsel.
Wanneer en waar wordt dit voedsel aangereikt? Vanaf maart
verblijven mijn kweekpopjes in aparte ruibakken. Hun voedsel bestaat uit zaadmengeling, grit en de eerder aangehaalde
insectensoorten.
Hoe ga ik tewerk? De verschillende diepvrieswormen gaan in
een zeef en alles wordt gedooid onder de kraan met lauw water. Met keukenrolpapier wordt na het uitlekken van het water
de rest van het vocht opgenomen. De wormen worden in een
glazen kom gegoten en dan met de schaar in stukjes gesneden, uitgezonderd de buffalo’s en de pinky’s. Daarop strooi ik
Proby-Zyme en Bio-Digest, dan wordt alles gemengd met mijn
zelfgemaakt eivoer dat verrijkt is met wat Aves en wat paté of
krachtvoer uit de handel.
(zie vervolg blz. 2)

Gewesten en
maatschappijen: opgelet!
Vanaf 2014 vereist optimale werking van de federatie dat
elk lid, eigenaar van een lidnummer, een ledenbijdrage
betaalt van € 2!
Maatschappijbesturen, gelieve daarvoor de ledencomputerlijsten te raadplegen voor correcte afhandeling.
Overigens wordt dit jaar de driejaarlijkse bijdrage, ten
voordele van het kinderkankerfonds, van € 1 per lid opnieuw ingewacht!

Editoriaal
Nog enkele dagen scheiden ons van het afsluitend congres.
Wie durfde in 2007 in godsnaam zeggen wat we in de voorbije periode allemaal zouden verwezenlijken.
Het poneren van enkele losse ideeën als antwoord op het afketsen van het voorstel tot beperkte bevoorrading, betekende de grondslag voor ons inmiddels roemrijk project.
De onbetaalbaarheid van een wetenschappelijke studie en de beperkte overheidsmiddelen legden uiteindelijk de bal
in ons kamp.
Dankzij enkele politieke voorvechters slaagden wij erin om de noodzakelijke fondsen binnen te rijven. De opeenvolgende bevoegde Vlaamse ministers hielden woord en wij mochten van hun diensten uit steeds volmondige steun
ervaren.
A.Vi.Bo. zou A.Vi.Bo. niet zijn, moesten we deze uitdaging niet zijn aangegaan.
Met een duidelijk doel voor ogen zetten we destijds de stap in de zoektocht naar de kwaliteitsvink. Niet wetende
en bijwijlen onvoldoende beseffend wat ons hersenspinsel teweeg ging brengen, renden we het onbekende tegemoet.
Dank zij de onvoorwaardelijke steun van onze huidige erevoorzitter werden de ideale omgevingsomstandigheden
geschapen om te kunnen werken. Het secretariaat en de werking werden grondig onder handen genomen. Er werd
bovendien resoluut geïnvesteerd in de nodige technologische ondersteuning .
Eén van de grootste uitdagingen betrof ongetwijfeld de noodzakelijke uitwisseling van kweekgegevens. Vinkeniers
zijn eerder terughoudend met het ter beschikking stellen van hun “geheimen”. Slaagden wij niet helemaal in ons
opzet om nog meer mensen hun gegevens te laten registreren, toch merkten we tot onze genoegdoening dat enkele
tientallen voorvechters steeds weer op de bres stonden om mee te werken, mee te denken.
Getuige daarvan, waren de succesrijke kweekvergaderingen. Waar we eerder aarzelend van start gingen, bleken onze
halfjaarlijkse ontmoetingen in Dentergem steevast voltreffers te zijn. In dit kader werd uitgebreid aandacht besteed
aan de talloze beïnvloedende factoren in de kweek en de opleiding tot wedstrijdvink.
Vriendschappen werden gesmeed en binnen de inmiddels tot stand gekomen harde kern werden kweekproducten
uitgewisseld. Flauwe insinuaties dat enkel de elite met elkaar kon uitwisselen werden bij ander gelegenheden geformuleerd, dit echter door mensen die nooit deelnamen.
We slaagden er bovendien in om onze kwekers te overtuigen van het belang van het aanleggen van een kweekregister.
Minutieus bijhouden van afkomst en afstamming van onze vogels voorkomt immers drama’s in de toekomst en heeft,
wie weet, een voorspellende waarde.
Terugblikken op de kweekcongressen is met vreugde terugdenken aan onze realisaties. Deelnemers werden telkenmale
beloond met een uitzonderlijk aandenken en bergen informatie. Waar we aanvankelijk startten met een extra editie
van ons blad, durfden we het in beide volgende edities aan een dvd te realiseren.
Het hoeft geen betoog dat alle exploten samen heel wat beroering gebracht hebben in vinkeniersmiddens. Waar andere vogelhoudersverenigingen ons de financiële steun benijdden, stond daar echter een gigantisch werk tegenover:
het verzamelen en verwerken van gegevens, de vele voorbereidende werkzaamheden voor voordrachten, congressen,
het voortdurend en aandachtig in touw zijn bij de realisatie van ons geesteskind. Kortom te veel om op te noemen.
Collega’s en vrienden, voorvechters van het eerste uur waren letterlijk dag en nacht in de weer om deze unieke kans
ten volle te benutten.
Gevoelens van warme dankbaarheid om het jarenlang samenwerken en samen strijden overheersen. Ik ben er echter
van overtuigd dat niemand spijt heeft van wat we destijds hebben aangevat en nu willen afsluiten.
Ik heb er althans naast een grotere kennis een gigantische kennissen- en vriendenkring aan over gehouden.
Reden genoeg om zonder dralen in dit verhaal mee te stappen.
Jammer genoeg voelden, naar ons idee, te weinig kwekers zich geroepen om volmondig in ons verhaal mee te stappen.
Voorwaar een gemiste kans!
Gino Welvaert

Belangrijk voor onze vogels!
Iedereen weet dat het verteringsstelsel van onze vogels moet
geholpen worden, daarom is grit zo noodzakelijk!
Onze vogels nemen zaadjes op, pellen deze met de bek en
het ontpelde zaadje komt in de krop waar het voorgeweekt
wordt. Vervolgens, op weg naar de maag, worden zij voorzien
van zuren. In de maag terechtgekomen, worden zij omzeggens gemalen. Grit betekent zoveel als de tanden van een
zoogdier.
De maag bij vogels is heel anders gebouwd dan die van de
mens, het is meer een spiermaag. Iedereen zal wellicht reeds
de maag van kippen gezien hebben? Binnen in de maag bevindt zich een zware wand die voorzien is van gleuven, deze
gleuven zijn de verzamelplaatsen van grit, grit met scherpe
kanten.
Deze scherpe grit komt vrij wanneer de maag met eten wordt
gevuld, de spiermaag begint haar kneedwerk en de scherpe
kiezels doen dienst als molenstenen om het zaad fijn te malen. Het gemalen eten komt in het darmstelsel waar de bloedvaten de onontbeerlijke stoffen opnemen. Het afgesloten grit
verlaat de maag en het lichaam samen met de uitwerpselen.
Intussen heeft het grit met de nog scherpe kanten zich terug

in de gleuven geplaatst, opgeborgen voor het volgende werk.
Het geheim dat elke vogel in de natuur op zoek gaat naar
deze scherpe steentjes om zijn verteringsstelsel aan te vullen,
hebben zij van moeder natuur gekregen. Denk aan de vele
bos- en houtduiven die men in de vroege uren op de verkeerswegen massaal aantreft, zoekend, pikkend naar losgekomen
steentjes, zij weten het!
Daarom moeten wij, als vinkeniers, zorgen dat onze vinken
het benodigde grit in hun menu ontvangen, willen wij voedselstoringen voorkomen. Grit moet ook aangepast zijn aan de
grootte van de vogels. Onze vinken stellen het met grit die de
grootte van de zaadkorrels niet overschrijdt, eerder iets kleiner. Grit moet hard zijn, te zachte steentjes zijn na één dienst
reeds afgesleten en vindt men soms in de uitwerpselen terug.
Grit voorziet ook in calciumbehoefte, nodig voor de ontwikkeling van het skelet en anderzijds is het de kalkbron voor de
schaalvorming van de eischaal, van primair belang.
Zangvogels in beschermd milieu hebben behoefte aan mineralen en bouwstoffen.
Zorg dat de vogels het dan ook altijd ter beschikking hebben!
M. Fieuw
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Leven in beschermd milieu
gekweekte vinken minder
lang?
(vervolg van blz. 1)

Wanneer de popjes half april in de kweekruimtes komen, wordt
dit dagelijks aangeboden en vanaf nu kunnen ze voortdurend
beschikken over levende buffalowormen.
Eenmaal de kweek begonnen of jongen aanwezig, wordt
tweemaal per dag vers voer aangeboden. Wat overblijft, wordt
aan de kippen gevoederd.
Vanaf nu geef ik ook regelmatig, maar met mate, de eerder
beschreven levende meelwormpoppen. Wat merk ik nu tijdens
de kweek? Er worden nog weinig levende buffalo’s gevoederd.
Het is vooral de portie diepvries die regelmatig leeg is, doch
de aangeboden meelwormen worden wel in dank aangenomen.
Wanneer er jongen zijn en deze worden gespeend en naar de
ruibakken gebracht, merk ik dat de jongen plots overschakelen op de zaadmengeling en het andere voer praktisch onaangeroerd laten. Een juiste leeftijd kan ik daar niet op plakken
daar dit ook verschilt van nest tot nest. Ik denk dat rond de
leeftijd van zestig dagen dit verschijnsel optreedt.
Begin augustus, wanneer het kweekseizoen achter de rug is
en de kweekruimtes gereinigd zijn, verhuizen de jonge vogels
terug naar de volières, waar ze samen met alle popjes verblijven. De onderlinge deuren zijn open en ze beschikken over
een vliegruimte van ± 8 meter. Extra takken worden aangebracht, kwestie van vlucht- of schuilplaatsen te voorzien. Nu
wordt eenmaal per week diepvriesvoeding aangeboden en is
het moment aangebroken om de geplukte onkruidzaden aan
te bieden. Dit gebeurt tweemaal per week, soms driemaal
naargelang de goesting en het weer. Naarmate de vogeltrekperiode nadert, des te groter is het aanbod van onkruidzaden
in de natuur. Nu worden ook vogelmuur en noten aangeboden,
deze laatste zodra ze beschikbaar zijn. Misschien zullen jullie
het niet geloven, maar ik geef hen onbeperkt noten. Trouwens,
ook al mijn andere vinken. Hoe ga ik tewerk? De noten worden met een hamer verbrijzeld en dan gevoederd. Van zodra
ik merk dat alles op is, geef ik een nieuwe portie en dit de
hele winter door. Dagelijks krijgen mijn vogels vers water in
de volières.
Ieder jaar herhaalt deze cyclus zich, tot in maart de vogels in
de kooien gaan en de popjes tijdelijk in de ruibakken verblijven.
(wordt vervolgd)

Jean De Neve

1898 - 1906:

De bende Pollet
De bandieten onzer grensstreek
Vervolgverhaal uit ‘Het Wekelijks Nieuws’ - nr. 16
Na de misdaad te Calonne kwam de moordpoging op mej. Appourceau te Merville op 1 april 1905 ter sprake. Het slachtoffer
stierf een jaar na de feiten. Ook de vierde dag werd zelfde
zaak behandeld. Daar enkele getuigen slechts Vlaams spraken, werd er een tolk aangesteld, nl. de heer Albert Baert van
Poperinge (n.v.d.r.: toen in dienst van ‘De Poperinghenaar’,
thans Het Wekelijks Nieuws).
In de namiddag daagde een grote menigte op toen bekend
werd dat de moord te Locon zou behandeld worden, waarvoor
Lapar, Verbeke en Dekimpe door het gerecht te Kortrijk waren
buiten vervolging gesteld. Toch bleef Abel hen van medeplichtigheid beschuldigen. Abel bekende de vrouw een vuistslag te
hebben gegeven, maar beschuldigde Verbeke ervan de man
te hebben vermoord. De 82-jarige vrouw kwam daarop zelf
getuigen, armtierig gekleed en steunend op een versleten regenscherm. Ze had moeite om haar verklaringen uit te brengen, beleefde blijkbaar het hele gebeuren van her en liep dan
met de ogen de rij der beschuldigden langs. Gekomen aan
Abel Pollet liep er een siddering door haar lichaam en wijzend
met de vinger zei zij: “Die daar... die is het die mij geslagen
heeft. Ik smeekte om erbarmen en hij sloeg, sloeg...”.
Op de rooster gelegd, weer eens, nopens de moord te Locon,
ontkende Abel dat hij de oude man zou hebben vermoord.
Wel bekende hij dat hij de vrouw bij de keel had gehouden.
“Te Violaines was ik de ergste”, zo zei hij, “te Locon niet”. De
voornaamste getuige van Locon was een zekere Jan Looten
die in het onderzoek zware beschuldigingen tegen Abel had
uitgebracht. Hij was door Abel gevraagd geworden om deel
te nemen aan de overval te Locon, maar had geweigerd mee
te gaan.
Ter zitting verklaarde hij “dat Abel gevraagd had met hem mee
te gaan om de oude Lenghlemetz te vermoorden”. Waarop
Abel zich tot de voorzitter wendde en zei of hij wel zo stom
zou zijn geweest zulks te vragen aan een man die wel een dief
was, maar waarschijnlijk te laf om te doden.

9800 DEINZE
8480 ICHTEGEM

De inzenders zijn aansprakelijk voor hun bijdragen - De handschriften worden niet teruggegeven - Naamloze brieven worden geweigerd - de A.Vi.Bo. v.z.w. is niet aansprakelijk
voor reclameteksten - Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing voorbehouden - De redactie houdt zich het recht voor de ingezonden bijdragen te weigeren, in te
korten of te wijzigen (A.Vi.Bo.-statuten, art. 14,28 en reglement Inw. Orde VIII).

Krombeke
De vijfde dag van het proces kwamen de moord en de moordpoging te Krombeke op 2 januari 1906 voor, waarin Abel Pollet en de gebr. Deroo betrokken waren. Om een handvol geld
werden de bejaarde echtelingen Logie-Annothé geslagen en
voor dood achtergelaten. De vrouw stierf enkele uren later, de
man overleefde, maar littekens herinnerden voor altijd aan de
overval.
Ondervraagd zwegen de Deroos en wachtten tot de hoofdman zou spreken. Abel bekende boud de aanstoker te zijn
geweest en de vrouw te hebben geslagen, zelfs als ze al niet
meer roerde, maar van de dodelijke slag beschuldigde hij
Theofiel Deroo. Wat Marcels aandeel betreft, zei hij dat deze
slechts één enkele slag had toegebracht aan Logie en dus
niet in de moord betrokken was.
Dit laatste was helemaal in strijd met wat hij vroeger had beweerd, maar was voor Marcel Deroo van kapitaal belang. “Ik
kan hier Marcel Deroo niet onrechtvaardig beschuldigen”, verklaarde Abel, “want dat zou voor hem de doodstraf kunnen
voor gevolg hebben”.
Hierop sprong Theofiel Deroo recht om eveneens Marcel te
verdedigen: “Ja, ik heb Logie en zijn vrouw geslagen en Marcel diende maar één slag toe. Abel is een lafaard het vroeger
anders te hebben gezegd”.
En zich tot Abel wendend: “Ik ben een moordenaar, ja, maar
gij zijt een lafaard. Gij zijt een onmens. Toen vrouw Logie u
vroeg medelijden te hebben en haar tenminste de tijd te bieden een akte van berouw te verwekken, hebt gij almaar door
geslagen”. Abel loochende zulks en de voorzitter had moeite
om de beide woedende mannen te bedaren.
Het binnenkomen van Logie zelf deed een stilte neerzakken
over de zaal. Zijn wangen waren doorkliefd van littekens, zijn
neus half afgerukt, onrustige oogkes keken naar de moordenaars uit. “Ze hebben alle drie geslagen”, zo getuigde hij,
“deze daar (Marcel) het minst”.
Violaines
Op de zesde dag van de zitting werd de verschrikkelijkste
misdaad van de bende behandeld: de drievoudige moord te
Violaines.
De opkomst van nieuwsgierigen was nooit groter. De zaal bevatte viermaal meer mensen dan normaal, buiten zette een afdeling van het leger het justitiepaleis af, samen met een groot
aantal gendarmen te paard. Om rellen te voorkomen, werden
de bendeleden reeds vroeg in de morgen aangevoerd.
De zitting begon te 9 uur met een relaas van de feiten. De
gezworenen konden volgen met een plan van de plaats van
de misdaad voor zich. De beschuldigden zaten er terneergeslagen bij, wel beseffend dat het een zware en belangrijke dag
voor hen zou worden. Na het relaas begon de ondervraging.
Eerst kwam Vromant aan de beurt, de eerste die de drievoudige moord had bekend.
Hij vertelde hoe ze die 19e januari tevergeefs geprobeerd
hadden binnen te geraken in de kerk en in het gemeentehuis.
Toen bemerkten ze de woning Lecocq, bij wie August Pollet
nog had gewerkt. Hij wist dat zij rijk waren. Uit het verdere
verhaal blijkt dat Vromant noch August goesting hadden om in
te breken, maar Abel sleepte hen mee.
IJzig kalm verhaalde Vromant verder hoe Abel voorop binnenging, met lantaarn en stoofhaak gewapend. Dan volgde August, hijzelf kwam achterop, het stoofdeksel in de hand. Abel
sloeg mej. Lecocq neer nog eer Vromant boven was. Daarop
kwam de oude Lecocq uit zijn kamer, August wierp hem ten
grond en zette hem zijn knie op de borst. Vromant zelf sprong
toe toen mevr. Lecocq een kaars wilde aansteken en gaf haar
twee slagen met het stoofdeksel, met het platte, niet met de
boord. Toen hij zag dat de dochter probeerde los te geraken,
sloeg hij ook naar haar, maar miste en trof Abel op de hand.
“Geef de oude een slag”, riep August en Vromant sloeg, maar
zonder geweld. “Hij had voordien al genoeg slagen gehad,
mijnheer de voorzitter”, zo eindigde Vromant zijn verhaal, dat
hij in één trek en met grote zelfzekerheid had naar voor gebracht.
Nauwelijks was Vromant neergezeten of August sprong woedend recht, schreeuwend dat hij te Violaines niemand had
geslagen. Ook Abel ging aan het schreeuwen. De voorzitter
herstelde echter de orde en wees er op dat Vromant niet alles
had gezegd en o.m. had verzwegen dat August had geroepen:
“Zij heeft ons herkend”, waarop Abel had geschreeuwd: “We
zullen ze doodslaan”. Daarop sloeg Abel met het stoofdeksel,
waar hij ze ook raken kon en dit met de scherpe kant. Zo kapte
hij de juffrouw de vingers van de handen en zo verder tot ze
dood ten gronde viel.
- “Vromant, bekent gij de drie slachtoffers te hebben geslagen?” - “Ja.”
- “Hebt gij alleen de oude man geslagen?” - “Abel eveneens,
hij gaf de laatste slagen.”
Daarop volgde de ondervraging van August. Hij zei dat hij niet
wist dat ze naar Violaines gingen om te doden, maar bekende
dat hij gezegd had dat hij wist dat Lecocq er warmpjes inzat.
Over de moordpartij zelf zei hij dat hij de oude Lecocq enkel
omvergeworpen en vastgehouden had tot Vromant toesloeg,
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daarna ging hij Abel helpen. Vromant weerde zich heftig,
schreeuwend dat hij op verzoek van August had toegeslagen.
Abel maakte een einde aan het krakeel op zijn manier: “August”, zei hij, “ge zijt een moordenaar, gij hebt Lecocq vermoord en niemand anders. Gij moet de schuld niet afwentelen. Elk zijn deel”. En hij vervolgde: “Ze waren alle twee beslist
de misdaad te plegen, aangezien ze mij volgden naar boven,
naar de slaapkamers. Ze moeten het nu niet anders zeggen.
Het kwaad is toch geschied.”
(wordt vervolgd)

1914-1918: Wereldoorlog I
De Franse Brigade “Fusiliers Marins”
Deze kan in twee duidelijke periodes worden onderverdeeld.
De geschiedenis van de ‘Brigade des Fusiliers Marins’ is het
verhaal van ongeveer 6400 mannen die vanaf het begin van
de oorlog tot aan de ontbinding van de brigade in november
1915 - toen de marine ze nodig had in de strijd tegen de Duitse onderzeeërs - fel strijd leverden. Ze leverden zo fel strijd dat
er uiteindelijk bijna geen overlevenden waren. De geschiedenis van het ‘Bataljon des Fusiliers’ verhaalt dat ongeveer 850
manschappen, die in november 1915 onder hun eigen vlag
- pas in januari 1915 kregen ze er een - aan de IJzer de aflossing en de wacht op zich namen, en zodoende een blijvende
aanwezigheid van de Franse Fusiliers Marins ter verdediging
van een zwaar betaald stuk front opeisten, en daar alle recht
toe hadden.
Pierre Alexis Ronarc’h werd admiraal van het korps Fusiliers
Marins. Hij werd geboren op 22 november 1865 in Quimper en
is gestorven op 1 april 1940 in Parijs. Bij de rekrutering kregen
zijn 700 leerlingen - mariniers van zeer jonge leeftijd (de jongste was amper zestien en een half), reservisten en matrozen,
in Parijs, door hun rode pompons op hun mutsen, de bijnaam:
“Demoiselles de la Marine” of “Demoiselles pompons rouge”.
Admiraal Ronarc’h van de Franse Marine beschikte begin augustus 1914 over acht dagen tijd om twee regimenten, bestaande uit zes bataljons en een compagnie mitrailleurs, op
te richten en te organiseren. Samen vormen ze de “Brigade
Marinefuseliers” met een totaal van 6585 man. Het idee om
marinefuseliers in te zetten, samen met de troepen te land,
was zeer laat gekomen. Aangezien per definitie een marine
bestemd is om te varen en niet om te marcheren, moest dus
alles bedacht en voorbereid worden: organisatie, samenstelling van de kaders, opleiding van de manschappen, oprichten van de noodzakelijke diensten, enz. De eerste opdracht
bestond erin naar de hoofdstad Parijs te trekken en er klaar
te staan om aan de slag van de Marne deel te nemen. Na de
overwinning aan de Marne werd de brigade teruggeroepen,
maar bijna onmiddellijk, op 4 oktober, kreeg de admiraal orders om met zijn troepen naar Duinkerke af te reizen waar
een nieuw legerkorps zou gevormd worden. Op 7 oktober
’s morgens vertrokken de manschappen vanuit Sain-Denis en
Villetaneuse in treinkonvooien naar Boulogne-sur-Mer en van
daaruit verder naar Duinkerke.

In Duinkerke aangekomen, wachtte hen een verrassing, want
de orders waren veranderd. Zij moesten onmiddellijk doorreizen naar België en meer bepaald naar Antwerpen, dat op het
punt stond te vallen. In de namiddag van 8 oktober kwamen zij
in Gent aan, waar admiraal Ronarc’h de Franse generaal Paul
Pau ontmoette, verbindingsofficier van de geallieerde legers.
Opnieuw werden de plannen veranderd, daar de spoorverbindingen met Antwerpen onderbroken waren en de zes Belgische divisies die Antwerpen verdedigden zich terugplooiden
naar Gent en Brugge, teneinde het contact met de geallieerde
troepen nabij Rijsel niet te verliezen. De nieuwe opdracht van
de marinefuseliers bestond erin de flank van het terugtrekkende Belgische leger te verdedigen.
De brigade werd per trein vervoerd naar Antwerpen. Maar
de Franse marinefuseliers werden naar Melle nabij Gent gestuurd, waar de Belgische troepen van de 4de Gemengde Bri-
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gade loopgraven aan de Schelde hadden klaargemaakt. Daar
kwam het op 9 oktober tot een eerste treffen met de vijand en
sneuvelden de eerste Franse marinefuseliers. Ook de nacht
daarop gingen de gevechten door, tot tenslotte de marinefuseliers op 11 oktober moesten wijken voor de Duitse overmacht
(6000 tegen 45.000 Duitsers). Op bevel van de Britse generaal Thompson Capper trokken ze zich onder dekking van de
7th British Division, ’s nachts terug. Via Drongen, Merendree,
Hansbeke en Bellem kwamen ze in de vroege morgen aan
in Aalter. Na een korte rust marcheerden ze in versnelde pas
verder naar Tielt, waar ze op 12 oktober om 5 uur in de namiddag, geheel uitgeput, aankwamen. Sinds hun vertrek uit Melle
kregen ze eindelijk de tijd om wat uit te rusten na het inkwartieren in burgerhuizen en in een school in aanbouw.
Zesduizend Franse marinefuseliers (brigade Ronarc’h) vertrokken op dinsdag 13 oktober om 7 uur te voet vanuit Tielt
richting Torhout, kwamen om 15 uur in de plassende regen
de stad binnen en namen hun intrek in de gemeenteschool
tot 14 oktober, waar ze onder bevel van Koning Albert kwamen te staan. Ze werden versterkt met een bataljon van het
2de Jagers te Voet en van het 11de Linieregiment Artillerie.
Laat op de avond kreeg admiraal Ronarc’h er de opdracht
een verdedigingslijn uit te bouwen, gericht naar het oosten.
Deze verdedigingslijn strekte zich over 6 km uit vanaf de zuidelijke rand van het bos van Wijnendale in het noorden, tot
het station van Kortemark in het zuiden. Franse troepen onder
leiding van kolonel Brécard kregen te Nieuwpoort orders om
de volgende dag een offensieve positie rond Torhout in te nemen. De 1ste en 4de divisie gingen door met het uitbouwen
van de stellingen te Wijnendale en Eernegem. Vanaf die dag
zat de schrik er ook bij de Torhoutenaars in. Eduard Bossauw
schreef op zondag 18 oktober in zijn dagboek: “den dijnsdag
vliegmachienen 5 - des avonds 6000 Fransche van al Gent geen brood meer in de bakkerijen”.
De brigade Ronarc’h (Franse marinefuseliers) begaf zich naar
de stellingen ten zuidwesten van Torhout, maar de Duitsers, in
grote aantallen aangemeld te Kortemark, vormden een overmacht voor de marinefuseliers, die om middernacht op 14-15
oktober bevel kregen om terug te trekken naar de IJzer. Ook
waren er Belgische achterhoedegevechten aan Heidelberg,
Zuidwege en de Aartrijksesteenweg.
Op 15 oktober bereikten ze Diksmuide na een vermoeiende
tocht, achtervolgd door 50.000 Duitsers. De mariniers waren
gewoon om op blote voeten te lopen op het dek van hun boot,
maar na een lange mars van dertig tot veertig kilometer zagen
ze er niet uit.
Eduard Bossauw schreef
op zondag 18 oktober in
zijn dagboek: “den woensdag vertrokken de Fransche
alhier wel uren lang al vermoeid in de voeten, meestal
voetgangers en wagens. Het
waren 2 Reg. Mariniers al in
’t blauwe - men hoorde altijd schieten en des noens al
Wijnghene dat de vensters
daverden”.
Den volgende dag, 16 oktober, de verdedigingslinie van
de mariniers was nauwelijks
opgericht of de Duitsers trokken om 16 uur de eerste aanval door met artillerie en infanterie. De 6000 marinefuseliers
onder bevel van admiraal Ronarc’h, samen met 5000 Belgische soldaten van kolonel Meiser, stonden tegenover drie
Duitse legerkorpsen onder het bevel van de Prins van Württemberg, een ongelijke strijd van 1 tegen 5.

Hun voornaamste opdracht was het behoud van Diksmuide
om zo als strategisch plan vooreerst het terugtrekken van de
Belgische troepen te vrijwaren, alsook het beschermen van de
Franse haven van Duinkerke. Het was voorzien om Diksmuide
te behouden voor een viertal dagen, maar zij hield drie weken
stand tegenover ongeveer 50.000 man. De Duitsers hadden
10.000 doden en meer dan 4000 gewonden. Op 10 november
werden de verdedigers gedwongen, na bittere gevechten, te
beëindigen en om de stad Diksmuide te verlaten, in brand te
steken, zich terug te trekken en zich in te graven op de linkerof westelijke oever van de IJzer. Daar zou het front mede door
de onderwaterzetting gedurende vier jaar stabiliseren.
De marinefuseliers verloren meer dan 3000 mensen, dood,
vermist of gewond. 23 officieren, 37 onderofficieren en 450
matrozen werden gedood; 52 officieren, 108 onderofficieren,
1774 matrozen en masters waren gewond, 698 werden gevangen genomen of waren vermist. Op 10 november 1914
bezetten de Duitsers Diksmuide. Maar toen het twee dagen
later begon te sneeuwen, groeven alle partijen zich in. Dit luidde het voorlopige einde van de strijd in. Het Duitse offensief

stopte op 15 november aan de IJzer. Het front werd gevormd
van Nieuwpoort over Diksmuide richting Ieper.
De dag na de val van Diksmuide was een gevangen genomen Pruisische majoor verrast toen hij vernam dat de Fransen slechts met 6000 waren, terwijl de Duitsers dachten dat
ze minstens 40.000 man hadden. De verliezen waren echter
zeer groot. De Franse marinefuseliers verloren voor Diksmuide 80% van hun officieren en de helft van hun effectieven.
Eén bataljon marinefuseliers zou tot eind 1917 in België blijven en o.a. deelnemen aan de gevechten rond Nieuwpoort.
Vanaf 1918 werden de Franse marinefuseliers ingezet aan de
Somme.
Op de begraafplaats te Melle liggen 9 marinefuseliers begraven en op de Franse militaire begraafplaats van Koksijde rusten 132 gesneuvelden van de brigade marinefuseliers, alsook
soldaten van de 42ième Division d’Infanterie van Generaal
Grossetti. Ook op de begraafplaats te Veurne ligt een belangrijk aantal marinefuseliers begraven, waar een ossuarium
daarenboven ook de lichamen van 78 gesneuvelde marinefuseliers en andere Franse militairen bevat.

kers die helpen om een dergelijke tentoonstelling te doen slagen. Op vraag van een bekende kweker, tentoonsteller en organisator voor A.Vi.Bo., dhr. Luc Blondeel, ging ik meewerken
voor de A.Vi.Bo.-afdeling op de Gouden Ring Show. Zo krijg ik
nu al enkele jaren een blik achter de schermen.
Als ik zo vrij mag zijn: mijn pet af voor de vele medewerkers
die vanaf de dinsdag 2 december 2014 tot en met 8 december
2014 heel wat werk zullen verzetten om toch maar weer meer
dan 5000 vogels te kunnen showen. Er is tijdens die dagen al
volop beweging van 7 uur ’s morgens tot 22 uur ’s avonds. Er
is het opzetten van de standen, de inkorving op woensdag, de
keuring op donderdag en de opening op vrijdagavond. Alle dagen worden de vogels voorzien van eten en drinken, worden
ze goed bekeken en bij eventuele ongemakken wordt, waar
nodig, de vogel weggeplaatst op een rustig plekje. Iedere
federatie stelt enkele mensen ter beschikking voor de show,
voor de ingangscontrole, de bewaking in de zaal, de verkoopstand, het algemeen onthaal en om de dorstigen te laven.
Ik denk meer dan genoeg redenen om een bezoekje te brengen aan de Gouden Ring Show op 6 en 7 december 2014 in
Roeselare!
Nico Desal

1993 voor dummy’s (deel 10)

Op zondag 12 oktober was de brigade “Fuselier Marine” te
gast in Diksmuide, dit honderd jaar nadat zij er fel strijd hadden geleverd. Prins Laurent was er als vertegenwoordiger van
Koning Filip.
Bronnen: Het Belgische Leger De Franse Marinefuseliers - de Britse
7th Division Schelde-IJzer.
http://philippe.millour.free.fr/GrandeGuerre/cadre_MonumentMorts.
html
Historie van het Fusiliers Marine door admiraal Ronarc’h
http://perso.orange.fr/grande.guerre/fusiliers.html

Dirk Jonckheere

De Gouden Ring Show 2014
In 2000, na een geslaagde kweek van
enkele vinkjes, zag ik in ons A.Vi.Bo.blad een oproep om deel te nemen aan
de Gouden Ring Show, toen nog in
Ieper. Om deel te nemen waren er enkele tentoonstellingenskooien te verkrijgen op het secretariaat in Kuurne.
Daar aangekomen, werd ik welkom
gegeten door dhr. Armand Defoor, die
alles in geuren en kleuren uitlegde. Zo
kwam ik terecht bij een kleine maar gedreven groep mensen
die het vinkenieren in een ander daglicht zette. Met vallen en
opstaan lukte het me hier en daar een prijsje mee te pikken.
Maar ook groeide mijn bewondering voor de vele medewer-

Vandaag zijn we eigenlijk nog
september ’14. Nog twee dagen en dan is het oktober. De
kranten staan bol van de gevechten in Irak en Syrië. Ook
het verslag over de zoveelste nederlaag van de Belgen
op het W.K. in Spanje. Een
halve gazet over het voetbal
met blinde scheidsrechters.
Over 20 jaar ga je dan lezen:
de ware toedracht, waarom
die niet mocht en die wel en
die zwaarder werden gestraft
dan de andere, voor dezelfde feiten. Eén ding weet ik zeker:
volgende week is er met Euromillions 100.000.000 EUR te
verdienen. Ik speel dit via mijn pc en dat al een paar jaar. Je
hoeft de deur niet uit te gaan om je geld te verspelen. MAAR…
neem nu aan dat je dat bedrag wint? Je bent 79 jaar en wat
nu…? Mijn kinderen zouden niet meer hoeven te gaan werken
en wat zou ik allemaal doen? Ik zou een zetting geven met
100.000 EUR aan prijzen. Maar waar? Ge moet ze allemaal
kunnen zetten en inschrijven, alles dient berekend en er is
veel kommer en kwel om alles te regelen en te organiseren.
Ik denk dat er veel zouden aanwezig zijn die anders nooit komen. Wie zou mij komen helpen? We zouden natuurlijk dagelijks gaan dineren in een vijfsterrenrestaurant, uiteraard met
alle medewerkers. Ik heb nu al goesting. Ik zou zeker een paar
jonge secretaresses aannemen om het administratief gedoe
op te volgen. Potvolkoffie (dit is een vervormde vloek), ik zit
hier fantasieën neer te pennen en als het nu toch waar moest
zijn, ik zou heel wat beslommeringen op mijn nek krijgen. Ik
denk dat ik zeker Regina en Linda zou aannemen.
Als het waar wordt, dan zal ik het best maar stil houden zeker? Anders staat de helft van Gent hier aan mijn deur met de
vraag hen te steunen en om te komen bedelen.
Vandaag is het een regenachtige dag, maar heel zacht weer.
Om 14.30 u. reed er een ‘dikke voiture’ mijn oprit op. Een zwarte wagen. Ik dacht eerst dat het een hoogwaardigheidsbekleder was, die bij mij om raad kwam voor de kwestie Irak of opgeschreven werd wegens te hoge snelheid op de autostrade.
Wie stapt er uit deze half-ceremoniewagen? Mijn vriend en
zijn keppe uit Kuurne. In Kuurne is hij een collega-voorzitter
van mij, bij een gerenommeerde vinkenvereniging, De Molenzangers.
(zie vervolg blz. 4)
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1993 voor dummy’s (deel 10)
(vervolg van blz. 3)

Om veiligheidsredenen mag ik van Chantal hun naam niet
vermelden. Bij het aannippen van onze koffie komt er nog een
dikke voiture de oprit opgereden. Ditmaal zijn het twee bestuursleden van de vinkeniermaatschappij De Krügerzangers
uit Lovendegem. Eric en zijn madam stappen uit. Eigenlijk ben
ik hen een beetje als familie beginnen te beschouwen. Waarom? De vader van Marie-Thérèse heette Gaston. Hij was van
Gullegem en was tijdens zijn leven autobuschauffeur op de
standvastige lijn Menen-Roeselare en terug. Die bus stopte
aan mijn deur, toen ik nog bij mijn ouders woonde in Ledegem.
Wij hadden in die tijd geen auto, mijn ouders hebben nooit een
auto gehad. Mijn moeder was van Menen, alle boodschappen
werden meestal in Menen gedaan, dus met de bus. Op een
dag zat die bewuste buschauffeur, Gaston, koffie te drinken
met mijn ma en twee vriendinnen. Ik trek wel een beetje op
mijn vader, maar je weet nooit. Een DNA-test zou de oplossing
van het vermoeden kunnen bevestigen. Beide werden eveneens uitgenodigd aan de koffietafel en er werd lustig over de
vinken en het gebeuren er rond gebabbeld. De namiddag was
rap voorbij en beide chique voituren verlieten mijn oprit.
Vandaag zijn we de laatste dag van september. Het is bijzonder mooi weer geweest en zacht. Alleen nu, tegen de avond
wordt het wat onweerachtig. Er is geen windje en geen blad
van de omliggende bomen dat beweegt. Er is vandaag veel
volk over de vloer geweest. Een paar ex-collega’s van bij de
politie. Eén ervan woog 56 kg toen hij in de jaren 60 bij ons
kwam. Het was een lange magere persoon. Nu weegt hij 124
kg. Hij is een achttal jaar jonger. Ja, zo zie je maar. Rond half
drie kwamen twee buurvrouwen binnen. Eén ervan was bijna
drie weken in Spanje geweest. Ze is al een achttal dagen terug. Mijn eega was er de eerste dag na thuiskomst bij geweest
en zei dat ze mooi bruin gekleurd was. Ik heb aan mijn madam
gezegd dat ik alleen naar haar wilde gaan kijken als ze mij alles toonde alwaar ze bruin is. Een bruin been en een bruine
arm zie je elke dag, maar meer intiemere delen zijn interessanter om te bekijken. Zij is 25 jaar jonger dan ik, maar ook
vandaag wilde zij haar bruin gebronsde rug niet laten zien.
Dan niet hé. Er is hier ook een vrouwtje geweest van een collega die nog in dienst is. Ik heb bij haar gepolst of haar man
ook zou staken en of er gewerkt moest worden langs de openbare weg. Volgens haar wordt er deze week niet gestaakt en
worden voor alle feiten een P.V. opgemaakt. Dus een verwittigd persoon is er twee (lees: drie) waard. Maar eigenlijk ben
ik aan het schrijven over 1993.
Vandaag zijn we de 1ste oktober 2014. Het is prachtig weer,
zonnig en warm. En we beginnen met:
A.Vi.Bo.-blad nr. 38 dd. 6 oktober ’93. Op het eerste blad het
verslag van de vergadering van de Vriendenkring dd. 26 september ’93. Links staat een groepsfoto van de aanwezige
vriendenkringers en daarnaast een foto van Gaston Verleye
en wijlen Albert Deprez. Op de groepsfoto staan enorm veel
vrienden van mij, maar vele ervan zijn intussen overleden en
enkele ervan komen niet meer buiten. De Vriendenkring bestaat sinds 1968 en het Kampioenschap van de Vriendenkring
sinds 1971.
Linksonder staat een artikeltje van de toenmalige voorzitter
van de Vriendenkring, Gaston Verleye. In zijn beschrijving
zwaait hij lof naar vriendenkringers van het eerste uur die niet
meer aanwezig kunnen zijn, en dan naar de nieuwe garde die
hun plaats heeft ingenomen. Gaston heeft het ook over de inspiratiebron die soms uitgeput is en daar hebben we het op de
laatste vergadering van de Vriendenkring ook over gehad. Het
is zeer moeilijk om telkens andere inspiratie te krijgen over
het ene onderwerp: de vink. Gaston eindigt met de woorden:
Niettemin staat de tijd niet stil, steeds moeten we de jeugd stimuleren. Daarom zijn nieuwe leden-vriendenkringers steeds
welkom. Dat geldt nu nog steeds, maar de jeugd van vandaag
is meer geïnteresseerd in laptops, gsm’s, computers, iPads
en honderd andere soorten gesofisticeerd modern materiaal.
Tijdens de zetting kunnen ze geen sms’jes versturen en er
geen ontvangen. Dus weinig jonge gasten krijg je nog mee, ze
zijn niet meer geïnteresseerd in vinkensport en duivenmelken.
Op blz. 3 een bijzonder artikel van de hand van Michel Haelterman: ‘De rui’. Michel is vandaag de dag nog altijd een actieve vinkenier. Ik ga het volledige artikel niet herhalen, maar
de bijzonderste zinnen trachten eruit te halen en er eventueel
commentaar bijgeven. De rui begint steeds tijdens het speelseizoen en dit vanaf begin juli. Het ruien verschilt van vink
tot vink. Het laten uitruien is voor vele vinkeniers verschillend.
Michel liet zijn vogels vóór 1993 uitruien in de speelkooien,
vanaf 1993 in ruibakken. Laten vliegen in een volière houdt
risico’s in, daar men overdag moet gaan werken en men geen
dagelijkse controle kan uitvoeren op de speelvogels en ook
niet dagelijks kan nagaan of de vogels gezond zijn, of er niet
werd gevochten en nog allerlei zaken. Volgens Michel moet
men de vogels in een volière plaatsen en dan allemaal tegelijk, omdat dan meestal niemand baas is. Ikzelf ben nooit voorstander geweest om vogels volledig in hun speelkooi te laten
uitruien. Dat geeft dan stramme vogels, die soms later moeilijk kunnen vliegen. Trouwens, na het speelseizoen moeten ze
ruimte hebben. Een goede kamper blijft een goede kamper
en je moet je vogels liever zien dan je… nee, vrouw. Liever
zien heeft niets te maken met beminnen en houden van. Mijn
ruibakken zijn 1,30 meter lang en hebben slechts twee zitstokken. Waarom? Dan moeten ze vliegen van de ene stok naar
de andere en niet springen of wippen naar een andere stok.
Ze kunnen elke dag baden en hun bad en drinken wordt elke
dag gecontroleerd. Er zijn vuilaards bij, die elke dag moeten
ververst worden en anderzijds vogels die enkel nippen aan
hun glas water. Michel vindt het uitruien in een ruibak de beste
manier. Michel, eigenlijk zien we elkaar maar weinig, maar ik
ben je dankbaar dat je elk jaar met 1 mei op mijn grote prijs
aanwezig bent. Na de drukte van de prijsdeling kunnen we
nog altijd wat bijpraten bij een… je kan zelf kiezen.
In 1993 werden 518 artikels gepubliceerd. Ik heb er niet zo

goed op gelet, maar ik denk dat in het laatste jaar 2013-2014
er meer werden geschreven en verschenen? Ook dan, in
1993, werd gevraagd zo rap mogelijk naar de pen te grijpen
om artikels te schrijven, want er was een nijpend tekort en de
voorraad was bijna uitgeput. Ik weet niet of de pen vandaag de
dag nog gebruikt wordt.
Op blz. 4 een gedicht van Esther Geleyn. De dame met de
‘nuten’. Op de laatste vergadering 2014 was Esther verontschuldigd, maar de traditionele ‘nuten’ (noten) lagen wel goed
verdeeld op de conferentietafel. Het gedicht gaat over: ’25
jaar Vriendenkring’ en werd door haar in 1993 voorgelezen op
voormelde vergadering. Estherken, ik heb je wel gemist op de
laatste vergadering.
A.Vi.Bo.-blad nr. 39 van 13 oktober ’93: Op bladzijde 1 een
kort artikel van oude kameraad Albert Vroman uit Meulebeke.
De titel: ‘Vroeg inkooien… waarom?’. Het artikel vermeldt de
ervaring die Albert vaststelde, wanneer zijn speelvogels het
best presteerden. In de jaren 1950-60 kooide Albert zijn speelvogels altijd vroeg op en zijn vogels presteerden goed. Nadien
kooide hij later op en er werd minder gepresteerd. In 1990
is hij weer zeer vroeg beginnen opkooien, vroeg dat was 25
november, en de prestaties verbeterden snel. De vogels (vermoedelijk gaat het hier nog om verleerde trekvogels) werden
zonder voorglas naast elkaar geplaatst en dit tot 20 februari.
Dan werden ze buiten gezet, maar nog steeds naast elkaar.
14 à 20 dagen later kregen ze hun voorglas en tegen 1 april
werden ze op hun respectievelijke staanplaatsen gezet. Hij
kwam tot de conclusie dat het vroeg opkooien veel werk met
zich meebracht, maar de vogels in de zon konden worden geplaatst en ze waren tijdens het speelseizoen veel rustiger. Ik
geloof hem, maar… zoals ik reeds vermeldde waren het bijna
allemaal trekvogels. Nu, in 2014, zijn het praktisch allemaal
gekweekte vogels. De laatste bevoorrading dateert van 2002.
Ik heb al jaren geen trekvogels meer en heb dan ook geen last
meer van vette vogels. Mijn jong gekweekte mannetjes gaan
eind januari de speelkooi in en de andere vóór eind februari.
Albert eindigde met een mooie slotzin: “Veel weten en niets
zeggen, daar kan je niemand mee helpen, dat zijn dingen die
niet mogen, want iedereen voelt zich dan bedrogen.”
We zijn ondertussen 11 oktober ’14 geworden en de laatste
week is er niet veel van gekomen om zaken op papier te zetten. Het werd een drukke week. Woensdag was het de verjaardag van de jongste kleindochter. Ze werd 17 jaar. Ze studeert in Deinze en we hadden haar een etentje beloofd bij de
Chinees in Deinze. Vooraf zijn we naar de markt geweest. Het
regende pijpenstelen en daardoor hebben we de voormiddag
meer op café doorgebracht dan op de markt. We, mijn vrouw
en ik, hebben een nieuw cafeetje ontdekt. We bestelden de
eerste maal twee kopjes koffie. Wij waren verrast van de bediening: tweemaal koffie, twee glaasjes amaretto en één potje
gevuld met chocoladedopjes en daarbij voor elk een krokant
koekje en de bijhorende melk en suiker. Kostprijs: 3,80 EUR.
Ik heb de garçon tweemaal gevraagd of hij niet mis was. Waarom? De week ervoor zijn we naar begrafenissen geweest van
oud-collega’s in Gent. Na de begrafenis zijn we naar de Korenmarkt getrokken en aldaar op het terras een koffie besteld. We
werden bediend met: een driekwart gevulde kop met koffie,
een droog klein koekje, melk en suiker. Flets op de tafel. Kostprijs: 2,70 EUR per stuk, dus samen: 5,40 EUR. Als dat geen
bedriegers zijn. En maar klagen in Gent dat er zo weinig volk
loopt op de Korenmarkt. Ik heb de garçon in Deinze onmiddellijk getrakteerd op een pint. Na een half uurtje en dan kletsnat
zijn we weer binnen getrokken in het bewuste cafeetje. Er zat
tamelijk veel volk binnen. Dezelfde garçon, er was er maar
één, kwam terug bij ons en was verwonderd ons daar zo snel
terug te zien. Deze maal was het voor mijn eega weer een
koffie en voor mij een goeie whisky. Telkens als we naar Gent
gaan op vrijdag, is mijn tweede consumptie een whisky, de
beste. In Gent kost dat meestal 10 EUR. Onlangs betaalde ik
op de vrijdagmarkt voor 4 consumpties 20,40 EUR. Dat was
10 EUR voor de whisky, 5 EUR voor een portowijn en 5,40
EUR voor twee koppen koffie. In vroegere Belgische franken
zou dat meer dan 800 frank geweest zijn. Voel j’hem?
Deze morgen moest de nieuwe regering de eed gaan afleggen bij de Koning. Die mannen hadden allemaal dezelfde trekken op hun gezicht en dachten in zichzelf: BESPAREN.
We zitten weer ver van oktober ’93. Op het eerste blad ook
nog een artikel van wijlen Albert Deprez: ‘Vogels houden…
bestaat er nog een mooiere hobby?’ Het artikel gaat dus allemaal over het houden, het kweken van en spelen met vogels.
Het gaat erom hoe men het diertje (vogeltje) dat zo lief en bont
gekleurd is, dat zo heerlijk kan fluiten (zingen) en een boeiend
gedrag vertoont, aanschouwt. Hij (Albert) verheerlijkte onze
vogels en gaf een volle beschrijving van het leven van de vink
in beschermd milieu en al het plezier dat men er kan aan beleven. Hij verdeelde zijn artikel in zes onderdelen, nl. - soorten
vogelvrienden; - de andere vogelvriend; - de vogelwaarnemer
(nu zijn dat spotters); - het beluisteren van onze vogels; - vogelliefhebbers van de kweek; - de vinkeniers. Bij dit laatste
houden we even stil. Albert verhaalde: “In de wereld van de
vogelliefhebberij bekleden deze liefhebbers een aparte plaats.
We mogen reeds teruggaan tot 1315, toen een stoet uitging
en waarin reeds twee maatschappijen meestapten, nl. De Kanarieliefhebbers en De Vinkeniers. Vandaag zijn er meer dan
300 vinkeniermaatschappijen (1993). Even opsommen welke
vormen deze hobby aangenomen heeft: a) Vinken de juiste
zang aanleren; b) Onze vinkenprijskampen: om het meeste
liedjes; c) Het vinkenkweken in de volière; d) Tentoonstellen
van onze botvinken; e) Het maken van kooien en het tentoonstellen ervan; f) De vinkenvoeding. Dat was een eerder beperkte opsomming wat ‘vogels houden’ als hobby kan betekenen. Zo sprak Albert Deprez.
Op blz. 3 staat een zeer mooi en leerrijk artikel van wijlen
André Hautekeete. André was een fantastische schrijver en
een heel goede kameraad. Jammer dat hij zo vroeg van ons
weggegaan is. De dood kent geen genade en hij kan u plots
komen halen, of je eerst ziek maken en dan na veel lijden
in de kist laten terechtkomen. Eens je boven de 70 bent, is
elke dag zonder pijn wel meegenomen. Het gaan wordt soms

moeilijk, maar als je nog vinken kan houden en onderhouden
en ermee gaan spelen, dan ben je een rijk man. Zijn artikels
waren bijna altijd vergezeld van een tekening. Deze maal een
vink op een aantekenstok en erboven de titel: ‘Uit een ver verleden - deel 1’. Het is een lang artikel en het is logisch dat ik
dat niet helemaal herschrijf. Ik las het volledig en zal voor u
de bijzonderste fragmenten er trachten uit te halen. Zijn inleiding gaat over het verre verleden, toen zijn betovergrootvader nog een kleine jongen was en met de vinken begon te
spelen. Ook nu gaat zijn artikel over de vinkensport in een
ver verleden. Toen deze hobby nog ongeordend was, geen
algemene reglementen kende en elke maatschappij andere
reglementen had. Toen de zettingen nog doorgingen om 6 u.
in de morgen en sommige vinkeniers (zonder vervoermiddel)
uren moesten stappen om op tijd aanwezig te zijn. Ik las dat in
sommige gemeenten de vogels rechtover elkaar stonden, de
pare nummers rechts en de onpare links. Ikzelf heb ooit een
verhaal gehoord uit de mond van een zeer oude persoon in de
beginjaren 70. Ik werd in 1970 benoemd bij de gemeentelijke
politie van Zwijnaarde. Ik heb dan eind 1970 een maatschappij gesticht, met als lokaal Het Hovenierke. Daarom werd onze
maatschappij bij de stichting ernaar genoemd en werd het
De Hofzangers. Bij die stichting waren enkele vriendenkringers aanwezig en ook het voltallige gemeentebestuur onder
voorzitterschap van de toenmalige heer burgemeester baron
Etienne della Faille D’Huysse, en een paar in Zwijnaarde wonende hoogwaardigheidsbekleders, een volksvertegenwoordiger en een senator. Daardoor kwam ik in contact met een
paar zeer oude vinkeniers. Eén ervan vertelde me dat ze, zoveel jaren geleden, naar Tielt te voet gingen om te spelen met
hun vinken. De wedstrijd begon om 6 u. ’s morgens. Neem
nu aan dat het 25 km ver was en aan 5 km per uur, is dat
minimum 5 uur stappen. Dat was dan om middernacht opstaan en vertrekken om op tijd te zijn voor de inschrijving. Na
de zetting een langdurende prijsdeling en weer te voet, 5 uur
ver naar huis. Bijna niet te geloven, maar die stokoude man
vertelde het met passie en in alle eerlijkheid. Verder verhaalde
hij dat het niet met zekerheid kan bevestigd worden, maar dat
Franse kasteelheren met het vinkenspelen zijn begonnen. De
vinken zouden in grote bakken hebben gezeten en werden
aan een boom of muur opgehangen ter hoogte van ongeveer
1,20 meter en op een afstand van 2,69 meter van elkaar. De
wedstrijd duurde de hele namiddag en werd pas gestopt toen
alle vogels stopten met zingen. Een document dat gevonden
werd en nu berust ergens in West-Vlaanderen of in Rijsel (dat
toen ook Vlaanderen was), of mogelijks Ieper, spreekt over
een zetting in 1593. Die zetting vond plaats op 1 mei van te
zessen tot te zevenen. Ten tijde van Napoleon (1811) stond
het Leyedepartement van Ieper aan de spits van het vinkenzetten. Deze laatste gegevens komen allemaal uit het artikel
van André Hautekeete. In Zevergem is het al 44 jaar lang zetting van te negenen tot ten tienen, ook op de 1ste mei. In
2015 zullen zeker aldaar aanwezig zijn, ze hebben het nu al
toegezegd: Dirk en Kathleen Vanmaele, Etienne en Chantal
Vynckier, Pierre en Livine De Cabooter.
Bij die laatste vier heb ik gisteren een halve dag gelogeerd.
Pierre en Livine hadden ons uitgenodigd op een koffienamiddag, samen met Etienne en Chantal. De koffieklets werd
verlengd met een heerlijk avondmaal, overgoten met bruine
Chimay. Ondanks tegenkanting (van de VZ van De Molenzangers, kwestie de cross) was mijn namiddag volledig geslaagd
met de overwinning van Sven Nys in Ronse en Jelle Wallays
in Tours. Eén tegenvallend feit: we moesten in een pletsende
regen naar huis.
Eergisteren hadden wij een ledenvergadering van mijn maatschappij, De Hofzangers Zevergem. Naast mij zat Noël Vandekerckhove. Ge kent hem wel, de broer van de freelancer.
Noël is een fantastisch lid bij ons. Verleden seizoen haalde hij
92 liefhebbers bij elkaar op zijn grote zetting bij onze maatschappij. Dat was in het gewest Gent het hoogste aantal deelnemende vinkeniers. Noël vroeg op een bepaald moment aan
mij: “Hoe lang gaat ge nog schrijven over 1993? Enkele jaren
later had ik een fantastische vink en ik zou graag nog eens lof
horen en zien over deze uitslagen.” “Noël”, heb ik gezegd, “als
ik lang genoeg leef komt dit er wel eens van.” Ik moet dringend
terug naar ’93 of mijn verhaal raakt nooit teneinde.
Het A.Vi.Bo.-blad nr. 40 van 20 oktober ’93: Op het eerste blad
een artikel, een overeenkomst inzake de toenmalige bevoorrading van vinken. Voor ’93 waren voor A.Vi.Bo. nog 16.900
ringen voorzien en de daaropvolgende jaren verminderde het
aantal toegestane ringen. In 1997 was het totaal te bevoorraden vinken nog 10.340.
Op blz. 2 een artikel van ouwe vriend Daniël Schelstraete uit
Gottem: ‘Het vinkenierleven’. Daniël begon met de zin: “Er
wordt weleens gezegd: het is stil waar het nooit waait, maar
in onze vinkenierkringen is het geen windje dat waait, maar
over gans de A.Vi.Bo. is er heel het speelseizoen een storm
waarvan het einde nog niet in zicht is”. “Iedereen weet waarover ik het heb”. Wel, na verdere lezing blijkt Daniël het te
hebben over de gevraagde zangkeuringen in eigen gewest of
maatschappij. De moeilijkheid om vogels af te keuren van bestuursleden van eigen maatschappij of van goede vrienden.
Het is een ondankbare taak. Hoge bomen vangen veel wind,
maar na regen komt zonneschijn. Wie verantwoordelijkheden
heeft, moet dan ook de moed hebben om die verantwoordelijkheden uit te voeren. Als alle slechte vogels uit de reke verdwijnen, zal men achteraf blij zijn dat de opkuis gebeurde. Het
seizoen 1993 was voor Daniël een seizoen vol spanningen.
Hij was in die periode ook gewestleider. Ikzelf heb voor Daniël altijd veel sympathie gehad. Ik kan over de aangehaalde
feiten ook meespreken. Sinds enkele jaren ben ik ook lid van
de gewestelijke zangkeurraad. Een paar jaar geleden was er
eveneens een keuring in het gewest Gent. De vogel van een
goede vriend en oud-collega werd afgekeurd. Hij is nooit meer
bij ons komen spelen en als ik hem toevallig zag op één of andere zetting, keek hij de andere kant op om geen goedendag
te moeten zeggen. Was dat niet kinderachtig? Dat was bij de
politie ook zo en zeker op die kleine gemeenten alwaar ieder(zie vervolg blz. 6)
een iedereen kende.
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Kampioenschap van de Frontstreek 2014 te
Zonnebeke

Kampioenenviering bij
De Roodborstjes Oostkamp

Na een mooie receptie, in aanwezigheid van onze gewestleider Martin Bleyaert en het gemeentebestuur, alsook burgemeester Luc Van Parys, werden onze kampioenen gehuldigd. Daarna
volgde nog een gezellig samenzijn aan de feesttafel.
Kampioen werd Lucien De Lodder, koning Willy Geerinck en kleine kampioen Marcel Vermeulen.
Wij danken alle sponsors, de leden en het bestuur!

Reeds enkele jaren organiseren we met onze vinkenmaatschappij KM De Staalbekken de botvinkententoonstelling “Het Kampioenschap van de Frontstreek”. En, het werd opnieuw een prachtig
weekend voor onze vinkenkwekers.
Op vrijdagavond tussen 16 en 20 uur werden de vinken binnengebracht. Zoals op de vinkenzettingen arriveerden de 14 deelnemers bijna allen op hetzelfde tijdstip. Het was een blij weerzien
tussen de vrienden-kwekers. De vogels werden dan ook al onmiddellijk gekeurd en bewonderd
door de andere mede-tentoonstellers, nog voor ze op hun plaats werden gezet.
Dit hoort bij het binnenbrengen van de vinken op een tentoonstelling. Nadien kan men nog vlug
samen iets drinken en wat bijpraten over de vinken, want voor velen is het de eerste tentoonstelling van het seizoen en kijkt iedereen uit naar het grote werk, namelijk “De Gouden Ring Show”
op 6 en 7 december te Roeselare.
Nadat alle tentoonstellers hun prachtexemplaren hadden binnengebracht, telden we 184 botvinken. Die 184 vinken zouden strijden in 14 verschillende reeksen voor het mooiste plaatje.
Op zaterdagvoormiddag werden ze door 2 erkende keurmeesters voorzien van de nodige punten.
Dit jaar kregen we opnieuw de deugddoende opmerking “Awel, het niveau ligt weer hoog zulle!”.
De uitslagen per reeks
- Reeks A1 poppen wildkleur (geboren 2013-2014): goud voor Francis Soenen, zilver voor Francis
Soenen en brons voor Martin Van Quaethem.
- Reeks A2 mans wildkleur (geboren 2013-2014): goud voor Martin Van Quaethem, zilver voor
Yves Herman en brons voor Janick Pinseel.
- Reeks A3 kleurmutaties poppen (geboren 2013-2014): goud voor Patrick Devriese, zilver voor
Martin Van Quaethem en brons voor Martin Van Quaethem.
- Reeks A4 kleurmutaties mannen (geboren 2013-2014): goud voor Martin Van Quaethem, zilver
voor Francis Soenen en brons voor Martin Van Quaethem.
- Reeks B5 poppen wildkleur: goud voor Francis Soenen, zilver voor Francis Soenen en brons
voor Luc Blondeel.
- Reeks B6 wildkleur mannen: goud voor Francis Soenen, zilver voor Francis Soenen en brons
voor Martin Van Quaethem.
- Reeks B7 kleurmutatie poppen: goud voor Patrick Devriese, zilver voor Martin Van Quaethem
en brons voor Francis Soenen.
- Reeks B8 kleurmutatie mannen: goud voor Martin Van Quaethem, zilver voor Mike Vandenbussche en brons voor Tony Verkamer.
- Reeks C9 wildkleur/mutaties poppen: goud voor Marc Willemyns, zilver voor Marc Willemyns en
brons voor Gerard Notebaert.
- Reeks C10 wildkleur/mutaties mannen: goud voor Mike Vandenbussche, zilver voor Marc Willemyns en brons voor Martin Van Quaethem.
- Reeks D12 wildkleur/mutaties mannen (geboren 2013-2014) goud voor Jean-Pierre Dewaele.
- Reeks E13 wildkleur/mutaties (geboren 2013-2014): goud voor Jean-Pierre Dewaele en zilver
voor Patrick Devriese.
- Reeks E14 wildkleur/mutaties (geboren 2013-2014): goud voor Martin Van Quaethem en zilver
voor Martin Van Quaethem.
Algemene uitslag
1. Martin Van Quaethem, 463 p.; 2. Francis Soenen, 462 p.; 3. Marc Willemyns, 457 p.; 4. Patrick
Devriese, 456 p.; 5. Mike Vandenbnussche, 454 p.; 6. Luc Blondeel, 451 p.; 7. Jean-Pierre Dewaele, 448 p.; 8. Wilfried Cosman, 448 p.; 9. Yves Herman, 447 p.; 10. Janick Pinseel, 446 p.; 11.
Nico Desal, 446 p.; 12. Hubert Commeine, 445 p.; 13. Gerard Notebaert, 444 p.; 14. Tony Verkamer, 443 p.
Om 15 uur werd de tentoonstelling geopend. Reeds vele bezoekers mochten we op zaterdagnamiddag verwelkomen. Vanaf 18 uur verwelkomden we de gasten van onze twee huldigingen met
een glaasje cava of fruitsap. Tijdens het aperitief was het de hoogste tijd om de kampioenen van
de Frontstreek, alsook de kampioenen van KM De Staalbekken te huldigen. Koning werd Daniël
Desender; kampioenen waren Eric Cnockaert, Henri Cnockaert, Juliaan Vermeulen, Johnny Denys, Bjorn Denys, Luc Blondeel, Patrick Rosseel en Lena Decroix. Laureaten van het criterium:
Eric Cnockaert, Lena Decroix, Germaine Cnockaert en Gwendoline Bol.
Nadat de groepsfoto werd gemaakt, konden we samen aanschuiven aan het rijkelijk gevuld
breughelbuffet. Iedereen genoot van deze lekkere maaltijd, die onze traiteur van dienst had voorzien. Na de taart en de koffie werd nog nagekaart over het voorbije seizoen en luidop gedroomd
van het komende seizoen.
Op zondag werden de deuren om 7 uur opnieuw geopend. Bezoekers vanuit verschillende streken mochten we verwelkomen. Omstreeks 13 uur was het liedje van ons “Kampioenschap van de
Frontstreek 2014” uitgezongen.
Dank aan de sponsors en de vele bezoekers, vrienden en vinkeniers!
Namens het bestuur,
gewestafgevaardigde KM De Staalbekken,
Luc Blondeel

Kampioenenviering bij
KM De Eikvink Hoogstade

Zaterdag 18 oktober was het bij KM De Eikvink naar jaarlijkse gewoonte feestvieren geblazen.
Geen viering alleen maar voor onze kampioenen, we hebben iedereen die iets voor onze maatschappij betekent, proberen in de hulde te betrekken.
Omstreeks 19.30 uur werd iedereen in ons lokaal verwacht om van start te gaan met het aperitief.
Het is dan ook mijn plicht om iedereen te bedanken voor de talrijke opkomst, niet alleen vanavond maar tijdens het ganse seizoen. Zowel mensen van eigen gewest alsook de mensen van
buiten het gewest zijn steeds van harte welkom. Hierbij ook een woordje van dank voor Robert
en Jeaninne die dit jaar het aperitief schonken ter gelegenheid van hun gouden jubileum. Dit zijn
de mensen die het mogelijk maken dat ook een kleine gilde kan blijven bestaan, door het op zoek
gaan naar sponsoring. Maar ook aan degenen die bij elke zetting in de bres springen door het
meehelpen aan de inschrijvingstafel, achter de bar, om regels te leggen, het gras te maaien en bij
elke zetting verse soep te maken, zeg ik dank u wel!
De inrichters van het Kampioenschap van België waren aanwezig. De voorzitter, een man met
een grote passie voor de vinkensport, nam even het woord, en wel met de boodschap dat het
volgend jaar echt wel niet ver is om aanwezig te zijn in Eernegem, de laatste zondag van juni. Ik
was wel blij om te zien hoe mensen massaal stickers kochten als steun voor het komende kampioenschap. Bedankt en hopelijk met zijn allen de laatste zondag van juni naar Eernegem!
Na een heerlijke maaltijd, bereid door onze traiteur, was nu de tijd aangebroken om onze kampioenen te vieren. Voor ons zondagsklassement waren er vier titels te verspelen.
Koning werd Johan Coutereel met vogel seppe, koningin werd Ria Blanckaert met vogel Damir,
Wilfried Cosman was kampioen met vogel Niels, terwijl Irene Meganck met vogel Habrasja kampioene werd bij de dames. In het zaterdagklassement ging Sam Demolder met de kampioenstitel
lopen met vogel Thomas. Proficiat aan alle kampioenen!
Ook alle overige leden werden bedacht met hun welverdiende geldprijs, voor de dames was er
nog een bloemstuk en voor de heren een miniatuur vinkenkooitje. Ook de mensen die zich het
hele seizoen inzetten voor de maatschappij en die niet in de reke zitten, werden in de bloemetjes
gezet.
Na de koffie werd er nog nagepraat over het afgelopen seizoen en nieuwe plannen werden reeds
gesmeed voor volgend seizoen bij een drankje. Ik kijk er alvast naar uit!
Menige uurtjes later konden we beginnen aan de opkuis, om dan huiswaarts te keren na een
geslaagd feest. Wij waren alvast gelukkig met jullie als onze gasten en kijken uit naar een volgend
feest!
Luc
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1993 voor dummy’s (deel 10)
(vervolg van blz. 4)

Er waren mensen die vriendelijk waren, jaren aan een stuk,
maar op één of andere dag moest er worden opgetreden, vb.
bij een burenruzie of dronkenschap, en soms moest daarvan
verslag worden opgemaakt, maar dan was je een slechte. Het
ergste vond ik dat je achteraf hoorde, na een tussenkomst, dat
je een verhouding had met een schone van het dorp en dat dit
jammer genoeg niet waar was.
Op blz. 3 een interessant artikel van wijlen Gaston Manhaeve
over een feit dat elk jaar terugkomt na de zettingen: ‘Vele vogels speelden niet goed dit jaar’. Ik denk dat ik dit gezegde al
bijna elk jaar tijdens of na de zettingen heb gehoord. In het
begin van het speeljaar is het te koud en vele goede kampers
zijn nog niet aan. Later zijn er veel goede vogels na een koud
voorjaar niet aangekomen en presteren niet. Zoals Gaston
daarin vermeldde: “Maar ieder jaar hebben we te kampen met
dit probleem. De voeding is niet goed, te veel lijnzaad, te veel
panis”. Volgens Gaston staan niet alle speelvogels op een
goede plaats. Sommige staan in de woonplaats, zijn onrustig,
maken veel bewegingen en worden niet vet. Andere staan op
een stille plaats, zitten stil in de kooi en worden dan te vet.
De voeding van tegenwoordig is wel gemaakt om vogels vet
te maken met al die verschillende zaden. De vogel doet niets
anders dan eten en dan nog wat paté en snoep en het vet
komt aan. De beste vogels zijn deze die kanariezaad eten. Dat
is gezond en je vogels worden er niet vet van. Volgens Gaston
dient u uw vogels altijd lichte kost te geven tijdens het speelseizoen. Met lichte voeding zullen uw vogels zeker kampen
en spelen. Ik ga zijn gezegdes niet afbreken, maar niet alle
vogels zijn gelijk. In die tijd, ’93, waren er nog veel trekkers en
die vogels werden gemakkelijk vet. Vandaag de dag zijn het
allemaal gekweekte vogels en die vogels moet men eerder
bijgeven om hen meer kracht te geven. Dat is natuurlijk mijn
gedacht.
Op blz. 6 een zoveelste dringende oproep naar de vriendenkringers om hun taak van vriendenkringer te vervullen, d.w.z.
schrijven mannen, dat geldt ook voor vandaag, 14 oktober
2014.
Het A.Vi.Bo.-blad nr. 41 van 27 oktober 1993: Op de eerste
bladzijde het overlijdensbericht van de weledele vrouw Joanna de Gellinck d’Elseghem, echtgenote van de ex-voorzitter
van A.Vi.Bo., de weledele heer Willy van Pottelsberghe de la
Potterie.
Dit blad is 6 van de 8 bladzijden gevuld met uittreksels van het
Belgisch Staatsblad over de bevoorrading van ’93 en verder.
Een paar artikels over Allerheiligen en Allerzielen trekken mijn
aandacht. Een artikel van H. Lemarcq, proost, spreekt over
het ontstaan van deze hoogdag en bijkomende rouwdag. Ik
kan er zelf over meespreken, want voor mij is ook alles ontstaan op 1 november en gestart op 2 november. Wat dan?
Wel, dat is 79 jaar geleden gebeurd. Ik werd in 1935 geboren
op 1 november, ’s nachts om 23.45 u., dus kwart voor twaalf.
De geboorte gebeurde bij mijn ouders thuis in Menen. De dokter die aanwezig was en een strenge christen was, wilde mij
niet op de 1ste laten registreren omdat dat een trieste en heilige dag was. Hij vulde de geboorteaangifte in op 00.01 u. Dus
officieel ben ik van 2 november 1935. Ik ben in mijn gedachten
altijd een heilige jongen geweest. Naar andere vrouwtjes kijken is geen zonde. Maar aankomen niet…
Ik ga mijn epistel afsluiten en even nakijken wat er zoal gebeurde in oktober ’93. Dingen die niets met vinkensport te
maken hebben, zoals:
Op 4 oktober ’93 voorkwam het leger een staatsgreep in Moskou.
Op 15 oktober kregen Nelson Mandela en F.W. de Klerk samen de Nobelprijs voor de Vrede.
22 oktober: de opleiding van huisarts mocht niet worden verlengd van 7 naar 9 jaar. Dat had de minister van onderwijs,
Luc Van Den Bossche (vader van Freya) verklaard.
Bij het afsluiten vandaag, 15 oktober, zag ik bij het openen van
mijn e-mails dat ik gewonnen heb met euromillions. Zou ik nu
toch die grote zetting moeten geven? Ik durfde het haast niet
openen. Het bedrag is, verschiet niet: 3,90 EUR.
(wordt vervolgd)

Verkrusse, Zevergem

Even aan u voorstellen...

Jonny Duyck en Marie-An
Lootens

Jonny en Marie-An zijn voor mij en mijn echtgenote reeds vele
jaren zeer goede bekenden. Ik weet dat beiden in de vogelliefhebberij en in de vinkensport in het bijzonder, reeds aardig
hun sporen hebben verdiend. Ik vond het dan ook de moeite
om, na samenspraak met hen, volgend artikel te schrijven.
Jonny werd geboren te Pittem op 2 april 1956, als derde telg
in een gezin van vijf kinderen. Zijn ouders, noch de rest van
het gezin, hadden interesse voor de vogelliefhebberij, maar
Jonny werd op zeer jeugdige leeftijd de vogelliefhebberij inge-

lepeld door zijn oom Wilfried Fraeyman, een ervaren vinkenier
en vogelkweker uit Wingene. Ook zijn broer Erik verzeilde in
het vogelliefhebbermilieu, waarna zij samen een duo vormden
dat veelvuldig deelnam aan vinkenzettingen. Na het huwelijk
van Erik was Jonny zijn grote broer kwijt en op zichzelf aangewezen. Maar het spreekwoord zegt: “Wanneer de nood het
hoogst is, is de redding nabij”, en dit was voor Jonny, zij het
onverwachts, het geval.
Naast het vinkenzetten had Jonny interesse voor de kweek
van kanarievogels. Door werkomstandigheden kwam hij in
contact met Roger Lootens uit Marialoop-Meulebeke. Roger
was een verwoed vinkenier en kanariekweker. Daar Jonny op
zoek was naar een koppel kanaries, kon hij zich deze aanschaffen bij Roger. Al vlug klikte het tussen hen beiden en
na verloop van tijd werden zij dikke vrienden. Jonny had niet
enkel oog voor mooie vogels maar, zoals het iedere normale
jongeling past, ook voor vrouwelijk schoon. Hij vond de kanarievogels van Roger super, maar ook Marie-An, de dochter
van Roger. Waarschijnlijk dacht Marie-An juist hetzelfde van
Jonny, en binnen de kortste keren had Jonny naast het koppel
kanaries ook Rogers dochter aan de haak geslagen. Van een
rappe Pittemse gast gesproken!
Al vlug werd die kennismaking een vaste verloving, later gevolgd door een huwelijk. Jonny werd, als ideale schoonzoon,
de oogappel van Roger, en Jonny had in zijn schoonvader, die
tevens voorzitter was van de vinkenmaatschappij De Roodborsten Marialoop, de gedroomde gangmaker in de vogelliefhebberij gevonden.
Na hun huwelijk vroeg de vogelliefhebberhorizon van Jonny
en Marie-An om uitbreiding. Naast het beoefenen van de vinkensport, begonnen zij interesse te krijgen in de kweek van
allerlei cultuurvogels waarmee zij achteraf deelnamen aan tal
van vogeltentoonstellingen. Jonny en Marie-An hebben vele
vogels gekweekt en met hun gekweekte exemplaren hebben
zij menige kampioenentitel behaald. Jonny wist als de beste
zijn gekweekte vogels op te leiden tot kampioenen op de vogeltentoonstelling.
Naast de kweek en deelname aan vogeltentoonstellingen bleven zij beiden de vinkensport trouw. De eerste twee jaar na
hun huwelijk was Jonny lid bij De Roodborsten in MarialoopMeulebeke, om na het overlijden van zijn schoonvader onafgebroken, eerst als lid en later als bestuurslid, aangesloten
te zijn bij de vinkenmaatschappij De Snelle Schuifelaars Tielt.
Hij heeft verscheidene goede speelvinken in zijn bezit gehad
(vogels van 500 à 600) met als absolute topper vogel Vincent,
een supervogel die steeds getallen zong tussen de 750 en
800 liedjes. Het juiste jaartal is Jonny vergeten, maar naar hij
beweerde heeft vogel Vincent ooit op een en hetzelfde jaar,
naast de proefzetting ook de volgende veertien ritten onafgebroken de eerste prijs behaald.

hen regelmatig een stuk appel of witloof en een kleine hoeveelheid multivitaminen (Omnivit). Als voorbereiding tot de
kweek worden Fertivitvitaminen gegeven. Streng wordt er geselecteerd op de herkomst van de zangkwaliteiten, de gezondheid en de algemene conditie van de kweekvogels. Tijdens de
kweek wordt een samengestelde voeding van Nitrubird C19,
Suskewiet ei- en krachtvoer (van elk 50%) en diepvriespinky’s
en buffalo’s gegeven. Eenmaal jongen in het nest, wordt bovenvermelde voeding aangevuld met een onbeperkte dosis levende buffalowormen. Gekiemde zaden worden niet gegeven.
De kweekresultaten, kwantitatief maar vooral kwalitatief, gaan
de laatste jaren steeds in stijgende lijn en dat is volgens Jonny in hoofdzaak te danken aan een strenge selectie van de
kweekvogels, een goede voorbereiding en een grondige observatie van de kweekvogels, voor en tijdens de kweek. Jonny schenkt speciale aandacht aan de zangopleiding van de
jonge kwekelingen. Vanaf hun geboorte tot na het opleidingsproces horen de kwekelingen steeds de goede en door hem
gewenste zang, dit door middel van een leermeester(s). Een
cd of ander elektronisch materiaal om de zang aan te leren,
gebruikt hij niet. Jonny is er voorstander van om zijn kwekelingen vanaf hun eerste jaar onder te brengen in hun toekomstige speelkooi (met zijglazen) en hen, als er pit in zit, één- tot
tweemaal tijdens hun eerste jaar in de reke te brengen.
Naast het kweken en spelen met de vinken is hij tevens ondervoorzitter en gewestelijk zangkeurder bij De Snelle Schuifelaars Tielt. Zijn echtgenote Marie-An Lootens werd geboren
te Tielt op 16 februari 1957, als enig kind in het gezin. Zoals
boven vermeld, was haar vader een verwoed vogelliefhebbervinkenier en het spreekt voor zich dat Marie-An de vogelliefhebbermicrobe met de paplepel werd ingegoten. Vanaf haar
10de jaar vergezelde zij haar vader naar de vinkenzetting om
op latere leeftijd zelfstandig deel te nemen. Na haar huwelijk
met Jonny was het figuurlijke vogelhek helemaal van de dam.
Op korte tijd werden zij samen door de collega’s, op tentoonstelling of op de vinkenzetting, gevreesd en gewaardeerd.
Marie-Ans specialiteit was jonge vogels (vooral hybriden dienstig voor tentoonstelling) met de hand opkweken. Tal van kampioenenvogels heeft zij grootgebracht, zij was werkelijk een
meesteres in het vak.
Op heden vergezelt zij Jonny meermaals naar de vinkenzetting en zij neemt er ook actief aan deel. Tevens is zij secretaris bij De Snelle Schuifelaars Tielt. Door het vogellot hebben
Jonny en Marie-An elkaar gevonden, en dat het nog steeds
klikt, vooral wat hun hobby betreft, daar mag men zeker van
op aan. Jonny en Marie-An zijn echte natuurfanaten. Naast de
vogelliefhebberij houden zij van wandelen en fietsen. Beiden
hebben hun hart verpand aan de Voerstreek, waar zij reeds
vele jaren onafgebroken hun vakantie of andere vrije dagen
doorbrengen.
Voor mij en mijn vrouw is het een voorrecht om tot hun vriendenkring te behoren en het was dan ook voor mij een ware eer
en een genoegen om beide toffe mensen in dit schrijven even
aan u voor te stellen.
Jonny en Marie-An, bedankt voor de goede ontvangst en voor
uw bereidwillige medewerking tot het opstellen van dit artikel.
Wij wensen u nog vele jaren van voorspoed in uw dagdagelijks leven, in uw hobby’s en tijdens uw verblijf in uw geliefde
Voerstreek.
Uw vrienden,
Walter Vandevoorde en Godelieve Marreel

De krielhaantjes kraaiden
weer in Koolskamp!
Vanaf 1987 begon bij Jonny de interesse voor de vinkenkweek
toe te nemen. De eerste jaren werd er gekweekt met klassieke
botvinken in een volière, en later in boxen en kweekbakken.
Door zijn jarenlange ervaring als kweker van andere cultuurvogels had Jonny al vlug succes in de vinkenkweek. In 1992,
zijn beste kweekjaar ooit, had hij 41 jongen op stok, die in die
tijd allen geringd werden door de gewestleider.
Daar beiden uit werken gingen en dit met een onregelmatig
uurrooster, werden zij noodgedwongen om wat gas terug
te nemen in de vogelliefhebberij. In 2006 besloten zij om te
stoppen met deelname aan de vogeltentoonstellingen en wat
meer aandacht te besteden aan het vinkenieren, met de vinkenkweek in het bijzonder. Meer en meer groeide bij Jonny het
begrip dat er extra inspanningen moesten geleverd worden
om kwaliteitsvinken te kweken want ondanks een behoorlijke
kwantiteit bleven de gewenste zangresultaten achterwege.
Het roer werd drastisch omgegooid, alle minderwaardige vogels werden van de hand gedaan en er werd opnieuw gestart
met een drietal koppels agaatvinken, afkomstig van vogels
met goede zangcapaciteiten. Zijn beste kweekvogel ooit, een
agaatman, had hij aangeschaft bij de gerenommeerde kweker-vinkenier Jozef Van Quathem uit Meulebeke. Deze vogel
was en is nog steeds een schoolvoorbeeld van de gedroomde
kweekman. De bevruchting is optimaal, hij laat tijdens het
broeden zijn pop volledig met rust, en hij helpt als geen ander
bij de opfok van de jongen. Een paar kwekelingen van die vogel zijn beloftevolle speelvogels geworden. Eén van deze kwekelingen heeft als jaarling in het voorbije speelseizoen reeds
meer dan 500 liedjes gezongen. Kleurafwijkende vinken hebben bij Jonny zijn hart veroverd, naast agaat kweekt hij ook
met opaal. Hij kweekt met 6 koppels in boxen en in kweekbakken en heeft in 2014 22 jongen op stok gekregen.
Jonny is op en top kweker. Naar mijn persoonlijke mening ligt
de kweek hem nauwer aan het hart dan het zetten zelf. Het
hele jaar door verzorgt hij zijn vinken zoals het een plichtsbewust vinkenier hoort. Tijdens de winterperiode verblijven zijn
speel- en kweekvogels in ruime kweekbakken en/of volière,
die in een droog en tochtvrij lokaal zijn gevestigd. De winterzaadmengeling (Versele-Laga) wordt aangevuld met halfrijpe
en/of droge onkruidzaden en fruttipaté. Daarnaast geeft hij

Octaaf Vanoverbeke werd winnaar te Koolskamp op 7 september 2014 met dit haantje dat
3617 maal kraaide in 1 uur.

Het is traditie geworden in
Koolskamp dat er op de eerste zondag van september
een haantjeskraaiing gehouden wordt. De inrichters zijn
de vrouwen en mannen van
de ronde van Ardooie.
Het was een mistige zondagmorgen, maar toch lieten 23
krielhaantjesliefhebbers zich
inschrijven met hun ‘krielerke’.
Vanaf 9.15 u. konden deze het beste van zichzelf geven en dit
voor een vol uur. Een paar wisten nog niet wat het inhield en
zwegen dan maar. Anderen gaven zodanig van katoen dat ze
na een uur meer dan drie regels vol hadden, dat is dan meer
dan drieduizend kraaien, of wat ervoor doorgaat.
Winnaar werd Octaaf Vanoverbeke die met zijn haantje 3617
streepjes liet optekenen. Nog vijf anderen hadden drie regels
vol en dus meer dan 3000 ‘krielerkes’. Dus voor deze liefhebbers was dat een goed begin!
Dit was dus alvast een goed begin van een nieuw seizoen.

André Demeyere
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Poëzie en vinkeniers
Ik wil graag mijn cursiefje voor het A.Vi.Bo.-blad beginnen met
een poëtisch schrijven dat mijn schoonzus, Francine Verwee,
schreef voor het bidprentje van haar zuster. Hier gaat het:
Tussen het geel van het graan,
de blauwe korenbloem en de kamille
stond ze te bloeien,
stralend, donkerrood,
de klaproos.
Ze rukte zich los, wou
tussen de rozen staan;
wist ze niet dat
je het mooist bent
daar waar de wind je heeft gezaaid?
Ik weet niet welk pad ze
heeft gekozen, maar ‘k zoek
en zal haar vinden,
schitterend rood in ’t lentegroen
tussen duizend vergeet-mij-nietjes.
Zulke zinnen kan alleen een vrouw verwoorden. Zinnen die
recht uit het hart en de ziel komen. Door te zeggen dat er onder de mannen geen poëten zijn die met mooie woorden hun
gevoelens naar buiten kunnen brengen, zou ik de waarheid
echter geweld aandoen.
Nu over iets anders: bij de vogels, en ik zal me niet alleen
bij vinken houden, worden de popjes of vrouwelijke vogeltjes
het liefst bevrucht door een sterk mannetje. Dat mijnheer dan
direct op zoek gaat naar een ander liefje, daar trekt ze zich
geen moer van aan.
Ik heb nog nooit een hen zien vechten met een andere kip
omdat ze zich liet sporen door ‘haar’ haan.
Bij de vinken, en ook bij ander gevogelte, zullen de mannetjes
wel waken dat niets of niemand zijn vrouwtje en haar broed
verstoort. Hij zal haar verwittigen bij naderend onheil en haar
ook helpen bij het voederen.
Mijn vriend, een duivenmelker waarmee ik regelmatig een pint
drink, en die weet wat ik allemaal op het papier aan het zetten ben, zegt dat ik het niet bij het rechte eind heb over trouw
en ontrouw bij vogels. Bij de duiven zullen de duivinnen zeker
uit hun nest komen om het overspelig koppeltje uit elkaar te
halen. Je moet niet veralgemenen, zegt hij. Ja, toen stond ik
met mijn mond vol (valse) tanden.
Er zijn uitzonderingen, en neen, ik ben geen ornitholoog, en al
wat ik schrijf is geen evangelie.
Ik weet, de mens is een zoogdier en hij brengt zijn jongen levend ter wereld. Mijn dokter, die mijn slaapapneu in de gaten
houdt, zegt dat al de zoogdieren, behalve de dolfijnen, dromen. De pastoor zegt dat we een ziel hebben. Wij mensen en
ook de klaproos gaan dood, maar jaren later kan de klaproos
weer tot leven komen, zoals toen in de Vlaamse velden hun
zaad in de aarde werd omwoeld en ze weer tot bloei kwamen.
En ja, ik geloof in de opstanding van de doden…
Gerard De Vlieghe

Spreuken en gezegden
- Liefde begint met een lach, groeit met een kus en eindigt met
een traan.
- Laat het vergankelijke los, zodat de toekomst kan openbloeien.
J.D.G.

Vergaderingen - huldigingen
GEWEST GISTEL

Op vrijdagavond 14 november 2014 is er om 20 uur gewestvergadering bij KM De Vrijgezellen, in hun lokaal De Buuzestove,
Stationstraat 174 te Eernegem.
Dagorde:
1. Herverkiezing nieuwe gewestleider. - 2. Goedkeuring vorig verslag. - 3. Nabespreking gewestfeest. - Uitleg Algemene
Raad. - 5. Herverkiezing gewestbestuur en ereraad. - 6.
Binnenbrengen aansluitingsformulier. - 7. Verdienstelijke bestuursleden. - 8. Varia.
Hopelijk kunnen we jullie allemaal verwelkomen, zodat alles
vlot kan verlopen.

WAREGEM, KM De Torenzangers

Op zaterdag 15 november 2014 is er om 10 uur vergadering
in lokaal De Biest.
Dagorde:
- Samenstellen speelkalender 2015. - Verkiezing bestuur.

WAREGEM, De Molenzangers

Op zaterdag 15 november 2014 is er om 10 uur vergadering
in ons lokaal De Oude Molen.
Dagorde:
- Inschrijven eetmaal van november. - Napraten gewestfeest. Samenstellen van een nieuw bestuur. - Kasverslag. - Allerlei.

GEWEST ARDOOIE

Op zondag 16 november 2014 is er om 9.30 uur gewestvergadering in de cafétaria van de sporthal, Egemstraat 47 te
Pittem, het lokaal van Niet Rijk Maar Recht.
Dagorde:
- Verwelkoming. - Opname tegenwoordigheid. - Verslag vorige
gewestvergadering. - Bezorgen rekeningnota’s aangevraagde
kweekringen. - Uitdelen bestelde registers - Binnenbrengen
resterende paspoorten. - Voorstel tot wijziging reglement inwendige orde gewest. - Opgeven verdienstelijke leden (45 jaar
en 25 jaar bestuurslid of 15 jaar secretaris of schatbewaarder). - Verzamelen data speciale zettingen van individuele
maatschappijen. - Allerlei.
Uiteraard worden alle afgevaardigden verwacht op deze gewestvergadering.

ANZEGEM, De Dorpszangers

Op zondag 16 november 2014 is er om 10 uur vergadering in
ons lokaal De Speldoorn.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Verslag souper. - Inschrijven oude en nieuwe leden en betalen lidgeld. - Aanvragen rode en groene registers. - Uitdelen formulieren voor A.Vi.Bo.-blad. - Aanvragen
bondskaarten, ringnummer en naam vogels. - Indien er mensen zijn die al willen afrekenen voor de kaarten, dan is dat
mogelijk.

GEWEST EEKLO

Op zondag 16 november 2014 is er om 10 uur gewestvergadering in lokaal Kingston te Lembeke.
Dagorde:
- Duidelijkheid omtrent het gewest Eeklo. - Elk zijn zeg.
Omstreeks 11 uur is er de huldiging van de gewestkampioenen 2014. Alle vinkeniers van het gewest Eeklo zijn hartelijk
welkom!

HULSTE, KM Vreugde in de Zang

Op zondag 16 november 2014 is er om 9 uur bestuursvergadering en om 10 uur vergadering voor alle leden in ons lokaal
Oud Gemeentehuis te Hulste.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Kastoestand. - 3.
Evaluatie van het feest. - 4. Herverkiezen van het bestuur. - 5.
Varia. - 6. Afspraak volgende vergadering en slotwoord voorzitter.
Wij hopen op een talrijke opkomst.

winnaars uit te nodigen voor een hapje en een drankje. Wij willen er in ieder geval een gezellig samenzijn van maken en hopen dan ook menig vinkenier te mogen verwelkomen. Aarzel
dus niet om bevriende clubleden uit te nodigen om samen met
u te komen vieren!

LENDELEDE, KM De Verenigde Liefhebbers

Op zondag 16 november 2014 vieren wij onze keizerin, koningin en kampioenen. Om 10.30 uur worden alle leden uitgenodigd voor een hapje en een drankje, in ons lokaal Steuren
Ambacht.
Omstreeks 12 uur vertrekken we dan met zijn allen naar zaal
Ruytershove, waar we tussen de maaltijd door onze keizerin,
koningin en onze kampioenen zullen huldigen. Ook de laureaten worden in de bloemetjes gezet en iedereen die alle ritten
heeft meegespeeld wordt beloond!
Deze huldiging is een bekroning van een goede verstandhouding tussen het bestuur en onze leden. Wij hopen dan ook
iedereen volgend jaar terug te zien langs de reke.

LANGEMARK, KM De Vrijbosvink

KORTRIJK, KM Hoop in de Toekomst

Op zondag 16 november 2014 is er om 10 uur algemene vergadering in ons lokaal De Vlaskapel te Kortrijk.
Dagorde:
- Ledeninschrijving 2015. - Afhaling formulier aanvraag bondskaarten en eventueel reeds binnenbrengen van de ingevulde
formulieren. - Documenten sponsoring 2015. - Voorstellen van
wat beter kan in 2015 en evaluatie 2014. - Voor wie nog een
rode register?

Op zondag 16 november 2014 is er onze viering van koning
en kampioenen. De viering gaat vooraf met een H. Mis voor
de overleden leden en leden van De Vrijbosvink in de SintPauluskerk te Langemark om 10.30 uur. Mag ik vragen aan de
leden om vooraan in de kerk plaats te nemen?
Er is ook een middagmaal om 12 uur voor de leden en sympathisanten en vrienden van de zustermaatschappijen.
De prijs voor de leden en partner is 35 euro; sympathisanten
en vrienden betalen 50 euro. Voor kinderen jonger dan 12 jaar
is dit 20 euro.
U kunt inschrijven bij Robert Hoorelbeke, Boezingestraat 60
te Langemark, tel. 057/48 85 61 of ook mailen via robert.hoorelbeke@skynet.be
U wordt allen verwacht!

KRUISHOUTEM, De Moerasvink

WIELSBEKE, Recht en Eerlijk

MEULEBEKE, KM Niet Rijk Maar Recht

Gildeleven

Op zondag 16 november 2014 is er om 9 uur algemene vergadering in lokaal De Zandvlooi.
Dagorde:
- Inschrijving oude en nieuwe leden. - Aanvragen bondskaarten; gelieve de ringnummers en vogelnamen binnen te brengen a.u.b.
Op zondag 16 november 2014 is er om 10 uur vergadering
in ons lokaal De Gouden Leeuw, Oostrozebekestraat 79 te
Meulebeke.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Inschrijven van oude en nieuwe leden
voor het speelseizoen 2015.
Iedereen is welkom!

JABBEKE, KM De Jonge Zangers

Op zondag 16 november 2014 is er om 10 uur algemene ledenvergadering in ons lokaal Beukenhof.
Dagorde:
- Verwelkoming door de voorzitter. - Inschrijving van oude en
nieuwe leden speelseizoen 2015. - Aanvragen bondskaarten. - Binnenbrengen hoklijsten. - Rondvraag bestuursleden.
- Stemming bestuur en lokaal.
Wie belet is en zich alsnog wil laten inschrijven, kan dit nog altijd doen op het nummer: 0474/81 50 10, bij voorzitter Casimir
Schaep.

SINT-ANDRIES, De Clubzangers

Op zondag 16 november 2014 is er om 9.30 uur algemene
vergadering in ons lokaal ’t Putje, Gistelsesteenweg 390 te
Sint-Andries.
Dagorde:
- Opening van de vergadering. - Kasverslag, het bestuur en
de sponsors 2015. - Inschrijven van bestaande en nieuwe leden (altijd welkom). - Aanvragen van bondskaarten. - Rode
registers.
Wij hopen u allen te mogen ontmoeten op deze algemene
vergadering.

GEWEST WAREGEM A

Op zondag 16 november 2014 is er om 9.30 uur gewestvergadering in het lokaal van KM De Torenzangers, gelegen in de
Bieststraat 6 te Waregem.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de gewestleider. - 2. Nabeschouwing
afgelopen gewestfeest. - 3. Aanvragen rode registers. - 4.
Verkiezen gewestbestuur. - 5. Samenstellen speelkalender
2015. - 6. Allerlei en elk zijn zeg.

GEWEST WAREGEM B

Op zondag 16 november 2014 is er om 9.30 uur stipt gewestvergadering in lokaal Tempo, bij De Bosvink.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Binnenbrengen aansluitingsformulier 2015 van de maatschappijen. - Bespreken
speciale zettingen en zetting gewest A (waar en wanneer). Eerste opstelling speelkalender 2015. - Hervorming van gewestkampioenschap. - Nabeschouwing gewestmis stadsbestuur. - Allerlei en vragen.

ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink

Op zondag 16 november 2014 is er om 10 uur algemene
vergadering in ons lokaal Les Tzars, Vedastusstraat 65 te
Zerkegem, naast de kerk.
Dagorde:
1. Woordje uitleg van onze voorzitter. - 2. Eventueel nog uitbetalen van achtergebleven bonnetjes van 1 euro. - 3. Inschrijving
oude en nieuwe leden. - 4. Varia.
We hopen u allen te mogen verwelkomen.

GEWEST AALST

Op zaterdag 15 november 2014 vieren wij in het gewest Aalst
de diverse reekswinnaars, zowel van het koningschap 2014
als van het kampioenschap 2014.
Deze viering gaat door in’t Korfken, het lokaal van Het Lustig
Vinkje te Herdersem. Aanvang van de viering: 17 uur.
Het bewestbestuur heeft ervoor gekozen om dit jaar alle prijs-

Op zondag 16 november 2014 is er onze jaarlijkse vinkeninhaling in lokaal Vogelzang te Wielsbeke.
Geïnteresseerden voor deelname kunnen zich opgeven bij
L. Deblanck, tel. 0476/27 19 98.

MOORSLEDE, KM De Vrije Vinkeniers

Op vrijdag 14 november vanaf 19 u. en zaterdag 15 november
vanaf 18 u. gaat onze tweedaagse conservenkaarting in glas
door, in ons lokaal Levet Scone, Iepersestraat 26, Moorslede.
De inleg bedraagt 1,25 euro en er is geen drankverplichting.
Deze kaarting is t.v.v. vinkenmaatschappij De Vrije Vinkeniers.
Er is tevens gelegenheid tot inschrijving voor oude en nieuwe
leden. Gelieve de vogelnamen en ringnummers op te geven.
Iedereen is van harte welkom!
Het bestuur

OEKENE, KM Vlug en Vrij

Op zaterdag 15 november a.s. gaat ons breughelmaal door in
lokaal De Wandeling, Sint-Eloois-Winkelsestraat 65.
Men verwacht alle leden die zich ingeschreven hebben vanaf
19 u.
Het bestuur

MEULEBEKE, KM Recht Voor Allen

Vanaf heden is er mogelijkheid om u in te schrijven voor het
speelseizoen 2015. De prijs per lid bedraagt 16 euro + 1
bondskaart gratis; per bijkomende bondskaart 0,75 euro.
Bij aanwezigheid op de ledenvergaderingen wordt een gratisprijs voorzien + ledenzetting waardebon.
Inschrijven kan bij Rik Priem, Stijn Streuvelsstraat 14 te Meulebeke, tel. 0495/32 33 45 of via rik.priem@skynet.be; overschrijven op rek. nr. BE92 3854-2154-8323 met vermelding
van naam en aantal bondskaarten.
Het bestuur

SINT-DENIJS-WESTREM, De Lindezanger

Uitslag steunactie 2014
1. 10921
2. 01647
3. 02716
4. 10009 5. 09712
6. 03926
7. 08898
8. 06445
9. 04100 10. 03020
11. 02249 12. 01978 13. 01436 14. 01542 15. 10756
16. 08261 17. 04436 18. 02532 19. 08901 20. 06515
21. 10563 22. 07518 23. 03929 24. 05011 25. 04688
Reservegetallen: 07753 en 08780.
Prijzen af te halen bij Daniël Van Damme, Lembergsesteenweg 70 te Merelbeke, tel. 09/232 28 90, tot 31 december 2014.

GEWEST DEINZE

Verslag gewestvergadering van 19 oktober 2014
Deze gewestvergadering ging door in het lokaal van De
Klokkezangers. De voorzitter opende de vergadering om 9.30
uur stipt. Bij de gebruikelijke aanwezigheidsopname bleek dat
iedere maatschappij vertegenwoordigd was.
Vooraleer de voorzitter het eerste puntje van de dagorde aanhaalde, deelden de voorzitter en de afgevaardigde van De
Drieszangers mee dat hun maatschappij zou stoppen, dit na
overleg met het bestuur en de lokaalhouder.
Dan hadden we het punt aansluiten maatschappijen en lokalen. De nodige gelden werden door de twee overblijvende
maatschappijen betaald.
Vervolgens kwamen we bij het naklanken van het gewestfeest.
De voorzitter deelde alle onkosten en inkomsten van dit feest
mee en vond dat het feest goed verlopen was.
De aanwezigheden voor het kweekcongres te Kuurne werden
overlopen. De hulpgewestleider deelde ook mee dat er opnieuw 1 euro per liefhebber zal gevraagd worden, ten voordele van het Kankerfonds.
Bij punt allerlei meldde de voorzitter dat de voorlopige speelkalender nog even op zich liet wachten, dit door het wegvallen
van de maatschappij De Drieszangers.
Na het meedelen van de dagorde en datum van de volgende
vergadering, sloot de voorzitter deze vergadering af.
De gewestschrijver, F. Van De Putte
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Sudoku puzzel nr. 6 – 12-11-2014
In iedere rij, kolom en vakje dienen de cijfers van 1 tot 9 ingevuld te worden.
Er is steeds slechts één oplossing mogelijk.

!

Rouw / Herstel / Feest

De in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
de betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaanden, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
derden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtstreeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.

†

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- BEVERE-OUDENAARDE, KM De Vriendschapsvink, Etienne
Cassiers, weduwnaar van Marie-José De Witte en stiefvader
van Virginie Van der Straeten en Yves De Meulemeester.
- HANSBEKE, KM Klim-Op, onze secretaris Nicole De Roo.
- INGELMUNSTER, De Kon. Nieuwe Vinkeniers, mevr. Jinette
Wyseur, echtgenote van spelend lid Hendrik Ghettem.
- RUISELEDE, KM De Lichtzangers, Sabine Grymonprez,
dochter van ons trouw bestuurslid Eric Grymonprez en
Christiane Wijckstandt.
- WAREGEM, De Carmelzangers, Cecile (Yvonne) Van Den
Driessche, schoonzus van spelend lid Monique Mauroo.
- WAREGEM, KM De Torenzangers, Cecile (Yvonne) Van Den
Driessche, zus van erevoorzitter Jacques Van Den Driessche.
- HOUTHULST, De Sparrevink, Gerard Swanckaert, grootvader van trouw spelend lid en tevens lokaalhouder Robby
Swanckaert.

Oplossing Sudoku nr. 5 – 05-11-2014

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- ASPER, KM De Moedige Zangers, trouw lid Freddy Rutten.
- APPELTERRE, De Tabakvink, spelende leden Jhonny
Fonteyn, Liliane Van Laethem, Eddy De Maeseneer en Frans
De Haeck.

Zoekertjes en Advertenties

- BEVERE-OUDENAARDE, KM De Vriendschapsvink, trouw
lid Roger Botteldoorn.
- DESSELGEM, KM De Luchtzangers, spelend lid Marcel
Delodder; alle zieke leden en hun familie.
- GELUVELD, KM De Blauwbekken, trouw spelend lid Gerda
Carpentier.
- MEULEBEKE, KM Recht Voor Allen, spelend lid Herman
Demeyere en echtgenote.
- NEDERZWALM, De Zwalmvink, Aloïs De Moor, schoonvader van bestuurslid Rudy Van Eesbeik.
- OTEGEM, De Straatzangers, spelend lid Stanny Meerschaert.
- OOSTKAMP, De Stuivenbergzangers, trouwe speler Eric
Caestecker.
- POEKE, KM De Paradijsvogels, nieuw lid Freek Van De
Weghe, zoon en broer van spelende leden Gino en Arthur
Van De Weghe.
- RUISELEDE, KM De Lichtzangers, trouw spelend en steunend lid Etienne Biebuyck.
- SINT-DENIJS-WESTREM, De Lindezanger, afgevaardigde
en tevens voorzitter Daniël Van Damme, echtgenote van onze
secretaresse Cecile Van Cauwenberghe.
- SINT-ANDRIES, De Clubzangers, trouwe medewerker Dany
Hoppe.
- TIELT, KM De Roodborsten, spelend lid Norbert Van
Steenkiste.
- WOUMEN, KM De Blanckaertvink, trouw spelend lid Michiel
Declerck.
- MARIA-AALTER, De Sparhoekzangers, alle zieke leden,
sponsors en hun familie.
- HOUTHULST, De Sparrevink, trouw spelend lid Jean-Luc
Vanderplancke.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- GELUVELD, KM De Blauwbekken, Elle Clauw, dochtertje
van Tom en kleindochter van bestuurslid Danny Clauw.
HIJ GING MET BRUGPENSIOEN...
- HEULE, KM De Appelvinkeniers, trouw spelend lid en schatbewaarder Dirk Desmet.
ZIJ GINGEN MET PENSIOEN…
- BEVERE-OUDENAARDE, KM De Vriendschapsvink, lokaalhouder Philippe Loof, echtgenoot van Linda Onderbeke.
- HEULE, KM De Appelvinkeniers, trouw spelend lid en secretaris Francis Decoutere.

ZONDAG 16 NOVEMBER 2014
KOOIEN- EN SCHUILHOKJESTENTOONSTELLING
- INGELMUNSTER, KM Vreugde in de Zang Hulste. Kooienen schuilhokjestentoonstelling, tevens ruil en verkoop van
alle soorten vogels, op zondag 16 november 2014, van 8 u.
tot 12 u., in lokaal Aviflora, Bruggestraat 218, Ingelmunster.
Dit gaat door met medewerking van KBOF Devezangers
Ingelmunster. De ingang is gratis. Inlichtingen bij Norbert
Desmet, tot 14 november, 056/66 71 36.

20.05

20.05

Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond
A.Vi.Bo. vzw presenteert
vierde en finaliserende kweekcongres
zaterdag 15 november ’14
polyvalente zaal Kubox (renbaan), Kattestraat 188, Kuurne
Programma:
‘s morgens: nationale zangvoordracht Vlaamse vinkenzang
‘s middags: feestzitting - eindrapport kweekproject
Iedereen welkom
Maatschappijen en gewesten, houd deze datum vrij!!
BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Officieel orgaan van de Koninklijke Nationale Federatie «ALGEMENE VINKENIERSBOND» v.z.w. - Zetel en Secretariaat: Schardauw 1, Bus 1, 8520 KUURNE - tel. 056 - 70 18 64 - fax 056 - 70 18 64 - e-mail: info@avibo.be
Voorheen erkend door het Ministerie van Landbouw: M.B. 1.10.1974 en 12.09.1977 - B.S. 26.10.1974 en 21.09.1977 en sindsdien door de Minister van de Vlaamse Gemeenschap: M.B. 11.09.80 - B.S. 30.09.80 - M.B. 04.08.83 - B.S. 01.09.83 - M.B. 28.07.86 - B.S. 30.08.86 - M.B. 24.07.89 - B.S. 30.08.89 M.B. 29.07.92 - B.S. 20.08.92 - M.B. 25.07.95 - B.S. 12.10.95 - M.B. 10.09.98 - B.S. 19.09.98 - M.B. 09.07.01 - B.S. 03.10.01 - M.B. 16.08.04 - B.S. 09.09.04 - Besluit van de A.G. van 06.11.07 - Besluit van de A.G. van 25.10.2010 - B.S. 29.11.2010
Abonnementsprijs 2014: 1 j.: 42 € (1 jan.-31 dec.) - 6 m.: 32 € (1 jan.-30 juni en 1 juli-31 dec.) - Buitenland 1 j.: 70 € – Abonnementen: Postcheque IBAN: BE35 0000 3672 7937 - BIC: BPOTBEB1 en BNP Paribas Fortis IBAN: BE71 2850 2648 5069 -BIC: GEBABEBB van de Kon. Nat. Fed. Alg. Vinkeniersbond vzw KUURNE

Gewesten en
maatschappijen: opgelet!
Vanaf 2014 vereist optimale werking van de federatie dat
elk lid, eigenaar van een lidnummer, een ledenbijdrage
betaalt van € 2!
Maatschappijbesturen, gelieve daarvoor de ledencomputerlijsten te raadplegen voor correcte afhandeling.
Overigens wordt dit jaar de driejaarlijkse bijdrage, ten
voordele van het kinderkankerfonds, van € 1 per lid opnieuw ingewacht!

VERSLAG VERGADERING
RAAD VAN BESTUUR
dd. 08.11.2014
Aanwezig:
- Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
- Dhr. Luc De Schrijver, ondervoorzitter
- Dhr. Rik Tanghe, ondervoorzitter
- Dhr. Marc Vantieghem, bestuurder
- Dhr. Jan Hollevoet, bestuurder
- Dhr. Noël Devolder, bestuurder
- Dhr. Marnix Moerman, bestuurder

A. WOORD VAN DE VOORZITTER
Beste vrienden, collega’s,
Wie nu nog durft te zeggen dat hij niet weet dat we binnen
welgeteld één week knallen, komt waarlijk van een andere
planeet. Echter, in onze huidige bestuursperiode werden
we reeds meermaals geconfronteerd met buitenaardse
verhalen, zodat bovenvermelde bewering wel eens zou
durven worden aangegeven. Ik wil u graag verwittigen.
Ons congres is nog niet voorbij en de uitdaging vanuit
de gewesten dringt zich reeds op de voorgrond. Ook hier
hoorde ik reeds de wildste verhalen.
Voor de verandering durf ik zeggen: ”Er is werk aan de
winkel.”
Alvast bedankt voor uw trouwe en blijvende inzet.

Editoriaal
Het slotcongres van A.Vi.Bo.’s kweekproject is geschied. Bij het stellen van mijn tekst koester ik de hoop dat de ware
vinkenier zich engageert om het grootse project dat in 2007 werd opgestart, waardig af te sluiten. Bleef mijn hoop
ijdel, wat ik allerminst verwacht, dan kan geenszins het team gedreven bestuurders een steen geworpen worden. Als
geen ander ken ik de gedrevenheid van ons A.Vi.Bo.-bestuur. Wat het succes ook moge wezen, spontaan wil ik deze
groep van bezielde mensen niet enkel feliciteren met de puike organisatie maar ook en vooral danken voor de massa
tijd en energie die in het kweekproject werd gestoken. En dat zij nu even gaan uitbollen...? Vergeet het!
Inmiddels hebben we een aardig stuk november achter de rug en staan ‘kerkhofblommen’ er nog steeds fleurig bij.
Winter bleef tot op heden uit. Ooit was het anders. In de jaren stillekes vroren met 11 november in geen tijd de
glazen drinkkroesjes in de lokkooitjes stuk. Niet te vatten dat vangers op een zaterdagmiddag voor Allerheiligen hun
vangtuig van onder een vuist sneeuw hadden te halen. Is het klimaat dan toch in verandering? Of toch niet! Ooit
vlogen op 11 november laatste zwaluwen.
Vandaag is dit anders en zijn deze zomergasten sinds dagen al vertrokken. Het kan verder niet ontkend dat de komst
van trekkers door de jaren heen ook geen constante is. Ook de honderden of mag ik zeggen duizenden kramsvogels
gezien die op 31 oktober een kerktoren hoog zwijgzaam over Vlaanderen trokken? Ik ontken geenszins dat dit een
plaatselijk gebeuren kan zijn geweest. Zo vlogen boven noord West-Vlaanderen en bij onze noorderburen boven het
Zeeuwse landschap op vrijdag 7 november van de middag tot bij late deemster slierten haastige koperwieken tegen
jagende wind in zuidwestelijke richting op. Eveneens dreven opmerkelijke losse formaties lawaaierige leeuweriken
zelfde gat in. Nooit eerder zag ik als op 10 november zo’n meute trekkende graspiepers die met valavond een veilige
droge grasvlakte zochten om, net als leeuweriken overigens, als grondslapers heelhuids de nacht door te komen. Dat
huidige jeugdige generatie niet langer oog heeft voor dit stille natuurfenomeen is ontmoedigend. In quizprogramma’s
namelijk merken we bij vragen over natuur keer op keer gebrek aan elementaire kennis en interesse.
Dat tijden terug - lees eeuwen terug - vogels de stadsmens of - de kleine man - vlees garandeerden, is vandaag nog
‘verder van mijn bed’ bij Jan Modaal. Een gebakken vogel op het bord kon een mens voor honger behoeden. Zowel
insecteneters als klassieke trekkers belandden in de pot. Zelfs nachtegalen en leeuweriken ontsprongen de dans niet
en werden als te verschalken wild beschouwd. Slechts vanaf 1674 werden de vrolijkste onder de zangers, de nachtegalen, bij onze noorderburen en dan ook vrij plaatselijk, beschermd. In ons landje bleef een globaal verbod nog tot
1852 uit en werd aan de vangst van insecteneters pas in 1873 een einde gesteld. Het duurde evenwel nog tot 1882
vooraleer een totaal vangverbod op leeuweriken er kwam. Zo zou de vink pas in 1923 op de lijst van consumptievogels zijn geschrapt.
Het zal beslist nog velen voor ogen staan wat in 1972 gebeurde. Einde zangvogels, einde consumptievogels! We kenden tot 1990 een overgangsmaatregel voor vangst van zangvogels met uitzondering van vinkenbevoorrading die tot
2002 doorliep. Het definitieve einde dat er sinds lang zat aan te komen, zorgde voor een ongeziene doorstart van
‘eigen kweek’ met als apotheose het finaliserende kweekcongres van jongste zaterdag.
(zie vervolg blz. 2)

B. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen
en goedgekeurd.
(zie vervolg blz. 2)

Leven in beschermd milieu
gekweekte vinken minder
lang?
In vorig schrijven heb ik beschreven hoe ik het voedselaanbod
in de natuur min of meer tracht te benaderen. Ik kan mij voorstellen dat liefhebbers die dit gelezen hebben zich de vraag
stellen of daar niet veel tijd inkruipt? Twee uurtjes per week,
is dit veel tijd? Daarbovenop, velen onder ons zijn gepensioneerd, dus daar is toch tijd zat?
Wanneer men met de fiets de natuur intrekt op zoek naar onkruiden, krijgt men een rustgevend gevoel en kan men alles
gadeslaan wat in de natuur gebeurt. Men komt terug thuis met
een portie gezond voedsel voor de lievelingsdieren, waarop
ze zich met dank zullen storten.
Als ik dit zaad op de bodem giet, is er na enkele ogenblikken een werveling van de vinken die op zoek gaan naar iets
lekkers. Indien jullie vogels dit nog niet kennen, meng er dan
enkele kempzaden tussen in het begin. Nadien is dit zeker niet
meer nodig. Tot daar het voedselaanbod.
Het volgende punt dat Walter aanhaalt, is het ouderpaar. Hier
is er niet de minste twijfel dat men met sterke en gezonde vogels moet kweken. Een bijkomend probleem is dat men tevens
moet streven naar oudervogels met goede zangkwaliteiten en
tevens nakomelingen met durf. Doch dit laten we even terzijde, daar we het hebben over de levensduur.
Opnieuw kan ik enkel spreken over eigen ervaring. Ieder
jaar hou ik maar een zestal kwekelingen voor mezelf. In al
die jaren, tot op heden, heb ik zelden zwakke of zieke vogels
gekweekt. Heden bezit ik nog drie vogels ouder dan 10 jaar:
vogel Leander 12 jaar, vogel Pastoor 11 jaar en reeds 9 jaar
kweekman en vogel Pasternak 10 jaar en ook gebruikt als
kweekman.
Speelvogels die bij andere liefhebbers terecht kwamen, bereikten een hoge leeftijd, één uitzondering nagesproken. Maar
(zie vervolg blz. 3)
uitzonderingen bevestigen de regel!

Een zee aan fascinerende bloesems.

Een zegen voor onze zangers.

Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond
A.Vi.Bo. vzw
dankt van harte
elk lid, maatschappij, gewest of medewerker die,
op welke wijze ook,
zijn of haar steentje bijdroeg
om van ons slotcongres van 15 november ‘14
en van ons hele Kweekproject
een grandioos succes te maken.
Bedankt!!!
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Nota voor de post: navraag abonnementen
Abonnementsdienst: Schardauw 1, Bus 1
Tel. + fax Secretariaat A.Vi.Bo.: 056/70 18 64

8520 Kuurne

Secretariaat A.Vi.Bo.: Gesloten op vrijdag
Open voor bezoek en bestellingen
Woensdag: van 14.00 tot 18.00 u.
Zaterdag: van 10.00 tot 12.00 u.
Drukkerij en Redactie:
Drukkerij Dejonghe NV, Paddevijverstraat 42
e-mail: regina@dejonghe.be
Verantwoordelijke uitgever:
Rinda Vandromme, Paddevijverstraat 42

8900 Ieper
8900 Ieper

C. NABESCHOUWINGEN VERGADERING
OFFICIËLE ZANGKEURRAAD
De noodzaak om blijvend twee vergaderingen te organiseren, blijft een vraagteken.
De voorzitter doet een oproep aan de officiële zangkeurders om het ethisch charter strikt op te volgen.
Het verslag van de vergadering werd voorgelezen en
goedgekeurd. Dank aan Kristof Vuylsteke voor het opmaken van het verslag en dank aan Rik voor het nalezen.

D. KWEEKPROJECT
Er werd uitgebreid overleg gepleegd rond het afsluitend
congres. Concrete afspraken en verantwoordelijkheden
werden verdeeld.

E. ACTIVITEITENKALENDER 2015

06.06.2015
07.06.2015
13.06.2015
15.06.2015
28.06.2015
11.07.2015
08.08.2015
29.08.2015
31.08.2015
12.09.2015
20.09.2015
26.09.2015
10.10.2015
25.10.2015
01.11.2015
14.11.2015
12.12.2015

9860 SCHELDEWINDEKE

Ondervoorzitters:
Luc De Schrijver, Kuwaardestraat 16
Rik Tanghe, Mexicostraat 53a

(vervolg van blz. 3)

01.04.2015
11.04.2015
01.05.2015
09.05.2015
15.05.2015

Erevoorzitter - medewerkend erelid:
Noël Vlaminck, Dentergemsestr. 77
8780 OOSTROZEBEKE
Voorzitter:
Gino Welvaert, Esdoornlaan 41

VERSLAG VERGADERING
RAAD VAN BESTUUR
dd. 08.11.2014

10.01.2015
15.01.2015
tot
31.01.2015
07.02.2015
14.02.2015
01.03.2015
14.03.2015
21.03.2015

Raad van Bestuur A.Vi.Bo. en Redactieraad:

Raad van Bestuur
Binnenbrengen inventarissen
Officiële Zangkeurraad
Raad van Bestuur
Algemene Vergadering in Waregem
Raad van Bestuur
H. Mis overleden vinkeniers te
Adegem
Aanvang speelseizoen
Raad van Bestuur
2° bestelling kweekringen
Raad van Bestuur
Werkvergadering Kampioenschap van
België te Eernegem
Raad van Bestuur
Provinciale Kampioenschappen
Kampioenschap van de Vriendenkring
(in de voormiddag)
3° bestelling kweekringen
Kampioenschap van België in Eernegem
Raad van Bestuur
Raad van Bestuur
Sluitingsprijs Hulste
Einde speelseizoen
Vergadering Redactieraad
Raad van Bestuur
Algemene Raad in Roeselare
Vergadering Vriendenkring
Raad van Bestuur
Vergadering Officiële Zangkeurraad
Bestelling kweekringen 2016
Raad van Bestuur
Raad van Bestuur

We doen de oproep bij maatschappijen en gewesten om
rekening te houden met bovenvermelde activiteitenkalender.
De werkvergaderingen voor het Kampioenschap van België worden, gezien het huidig opzet, vanaf 2015 herleid tot
één vergadering.

F. ABONNEMENTSGEGEVENS 2014
We herinneren eraan dringend uw abonnementsgeld te
storten VOOR 5.12.2014. We wensen er nogmaals op te
wijzen dat alle bestuursleden en lokaalhouders, vermeld
op het aansluitingsformulier, dienen geabonneerd te zijn
op het A.Vi.Bo.-blad. De prijs bedraagt 45 €.
Wij vragen de gewestleiders en maatschappijbesturen
om, voor zover nog niet gedaan, de overschrijvingsformulieren dringend te verdelen.
Bij een vlugge raming zijn op vandaag 1850 abonnementen betaald. Dank hiervoor.
Personen die nog geen stortingsformulier ontvingen via
hun maatschappij kunnen storten op:
- Postcheque IBAN: BE35 0000 3672 7937 – BIC: BPOTBEB1 of
- BNP Paribas Fortis IBAN: BE71 2850 2648 5069 – BIC:
GEBABEBB
van de Kon. Nat. Fed. Alg. Vinkeniersbond vzw KUURNE
met de vermelding van hun persoonlijk lidnummer.

G. RONDE VAN VLAANDEREN 2014
We ontvingen geen reacties op onze meldingen in het
vorig verlag. De schrappingen zijn dus definitief. Jan en
Noël doen eerstdaags controle op de juistheid van de uitslagen.

9800 DEINZE
8480 ICHTEGEM

De inzenders zijn aansprakelijk voor hun bijdragen - De handschriften worden niet teruggegeven - Naamloze brieven worden geweigerd - de A.Vi.Bo. v.z.w. is niet aansprakelijk
voor reclameteksten - Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing voorbehouden - De redactie houdt zich het recht voor de ingezonden bijdragen te weigeren, in te
korten of te wijzigen (A.Vi.Bo.-statuten, art. 14,28 en reglement Inw. Orde VIII).

Editoriaal

Bestuurders:
Marc Vantieghem, Sparrenlaan 22
Jan Hollevoet, Elverdingestraat 33
Noël Devolder, Waterlelielaan 6
Marnix Moerman, Steenovenstraat 21

8553 OTEGEM
8900 IEPER
8520 KUURNE
8520 KUURNE

Woordvoerder A.Vi.Bo. - medewerkend erelid:
Filip Santens, Elsdreef 7
8790 WAREGEM
Erevoorzitter Officiële Zangkeurraad:
Frans Declerck, M. Couckestraat 1 bus 11

8790 WAREGEM

Voorzitter Bondsraad - medewerkend erelid:
Noël Declercq, Weidestraat 394
8310 ASSEBROEK

(vervolg van blz. 1)

De bewering dat buiten ’s lands grenzen zelfde reglementering betreffende bescherming van vogels wordt gehanteerd,
is een flagrante leugen. Zonder verder in detail te treden toch dit markant culinaire hoogstandje door meester-chef
Dirk De Prins bij ‘De Madammen’ toegelicht. Ortolanen, zangvogels uit de gorzenfamilie, belanden bij onze zuiderburen nog steeds als culinaire delicatesse op een feestdis. Impressionant! Gorzen worden in Armagnac verdronken,
panklaar gemaakt en vervolgens gaar opgediend. Minutenlang deze onfortuinlijke vogels met beentjes en al fijn
kauwen en vervolgens doorslikken, is een gastronomische primeur aldus genoemde keukenpiet. Over andere bejaagde
exemplaren, zelfs bedreigde soorten die bij ons als hoogbeschermd onder Cites wetgeving zijn gecatalogeerd, zwijg ik
verder.
Zoveel herinnert ons eraan de winter niet te zullen ontlopen.
Hoogtijd knollen van voorjaarsbloeiers te planten. Ook niet langer te wachten om desgevallend boom en of struik
een nieuwe plaats te geven. Als vogelliefhebber zijn we trots op onze titel en planten we vogelvriendelijk groen aan.
Net als het Agentschap voor Bos en Natuur streven we naar maximale aanplant van streekeigen bomen en struweel.
Willen we een strakke haag rond tuin of boomgaard? Geven we de voorkeur aan een losse heg op de perceelgrens of
poten we vandaag loten die ons later in brandhout voorzien? Wat elke vogelvriend beslist bekruipt, is het aantrekken van vogels. Daarvoor leggen we een bosje aan dat bessen en noten levert. Mei- en sleedoorn zorgen bovendien
voor een veilige perceelafsluiting. Meegenomen! De hazelaar lokt specht, Vlaamse gaai en eekhoorn. De vele bessenstruiken als krentenboom, spork - lees vuilboom, zwarte els, Gelderse roos en andere, helpen met hun veelheid
aan bessen en zaden vogels van alle slag de winter door te komen. En dat sijzen, barmsijzen, putters en de zeldzame
Europese kanarie verslingerd zijn op elzen- en berkenzaad, hoeft verder geen betoog. Ruimte voor een lork, daar
komt de kruisbek op af. En de mispelaar? Een weldaad voor mens en vriend vogel. Dat soort struik of boom siert
elke buurt. In het voorjaar lokt een zee aan ongewoon fascinerende bloesems net zoveel wilde bijen als honingbijen.
In zomertijd biedt een dichte bladerdos bescherming aan nestelende vogels terwijl in herfsttijd een massa vruchten
tussen de enig mooi kleurende bladeren hangt. Na fermentatie een delicatesse voor de fijnproever die tevens tot diep
in de winter vogels aantrekt en scharrelkippen pleziert met gevallen vruchten. Net voor afrijping geplet voorzetten
bij onze volièrevogels, een weldaad! Een zegen voor onze zangers!
Noël Declercq
Na deze controle zal de definitieve lijst verschijnen in het
A.Vi.Bo.-blad. Wij zien de mogelijkheid na om alle reeksen
in één editie te laten verschijnen.
De prijzenlijst werd opgemaakt . Er wordt in totaal 2571 €
uitbetaald.

H. ACTIEPLAN GEWESTWERKING
Na het congres wil de Raad van Bestuur zich ten volle
concentreren op de gewestwerking en het in voege brengen van de regio-coördinatoren. Rik ontwierp reeds een
voorstel van het takenpakket voor deze verantwoordelijken. De leden van de Raad van Bestuur worden verzocht
hun opmerkingen hierover te formuleren.
Daarnaast dient nagezien in welke mate er een aanpassing dient te gebeuren van onze Statuten en Reglementen.
Er werd gebrainstormd op welke manier en waar de nodige toelichtingen zullen gebeuren aan gewestleiders en
coördinatoren. We wensen nogmaals te onderlijnen: voor
de gewesten VERANDERT EIGENLIJK NIETS.
In december worden ook de gewestleiders benoemd voor
de komende drie jaar (voor kandidaturen: zie verslag van
oktober 2014).

I. STUURGROEPEN
- ALGEMEEN BELEID
Op vraag van dhr. Mark Van den Meersschaut, Agentschap
Natuur en Bos, zal een tekst verschijnen in ons blad handelend over de rechten en plichten van de vogelhouders.
Aan dhr. Noël Declercq, erelid, werd gevraagd om een
logo te ontwerpen als begeleiding van artikels handelend
over het Kampioenschap van België.
- ADMINSTRATIE
Het lidgeld van 2 € wordt verwacht uiterlijk 1 maart 2015
samen met de 1 € per lid voor de steunactie t.v.v. het Kinderkankerfonds.
We vragen dat de aansluitingsformulieren ten laatste op
31.12.2014 aanwezig zijn op het secretariaat. De hierop
vermelde bestellingen moeten we kunnen klaarleggen tegen 15.01.2015.
De inventarisatie mag gebeuren in de loop van de maand
december. Het binnenbrengen van de inventarissen dient
te gebeuren van 15.01.2015 tot 31.01.2015.
Op 19 november is een onderhoud voorzien met de programmeur van admin en zettingsoft. Special punt op de
agenda: verwerken van de betalingen voor het A.Vi.Bo.blad.
- TUCHT EN ICE
° De heren Vanderjeugd en Hemeryck werden ontvangen
door de verzoeningscommissie. Dhr. Hemeryck bood zijn
verontschuldigingen aan en verleende zijn volle medewerking tot verzoening.
° Het opvolgingsrapport voor Cultureel Erfgoed werd opgemaakt door Jan, waarvoor dank.

- KWEEK
We houden ons strikt aan de afspraak om slechts één bestelling per gewest te aanvaarden.
De aanvraag van liefhebbers die voor het eerst ringen aanvragen, dient vergezeld te zijn van een controleverslag.
- ZANG
Er wordt gezocht naar een geschikte datum om volgend
jaar een lessenreeks te organiseren met aansluitend een
examen voor officiële zangkeurders.
- A.VI.BO-BLAD
De voorzitter doet een oproep tot de gewest- en maatschappijbesturen om bij elke gelegenheid het A.Vi.Bo.blad te promoten.
Het initiatief om bij nieuwe leden een schriftelijk verzoek
te doen om zich te laten abonneren, werpt zijn vruchten
af.
- LOGISTIEK
Alle logistieke afspraken omtrent het Kweekcongres werden overlopen.
Noël ruimde een aantal archiefstukken op, waarvoor dank.

J. BRIEFWISSELING EN DIVERSEN
1. ROUWBEKLAG
We vernamen het overlijden van:
- dhr. Albert Christiaens, ereafgevaardigde van De Torenzangers, Waregem
- dhr. Robert Struyve, Carmelzangers, Waregem.
Aan de beproefde families bieden we onze herhaalde blijken van medeleven aan.
2. DHR. KOEN VANDEVYVER, ROESELARE, UW SCHRIJVEN VAN 24.09.2014
Nota genomen van uw kandidatuurstelling voor gewestleider.
3. DHR. JAN VAN LOOY, KBOF, UW MAIL VAN 14.10.2014
Dank voor uw toezending.
4. DHR. THEO VAN ISEGHEM, KM DE LUSTIGE ZANGERS,
ARDOOIE, UW MAIL VAN 15.10.2014
Nota genomen van de bestuurswijziging. Dank aan Luc
Van Bruaene voor bewezen diensten.
5. DHR. MARC MAENE, GEWESTLEIDER VAN GISTEL,
UW AANGETEKEND SCHRIJVEN VAN 16.10.2014
Nota genomen van uw hernieuwde kandidatuurstelling
voor gewestleider.
6. DHR. JEROEN NACHTERGAELE, AFDELINGSHOOFD
NATUUR EN BOS, UW SCHRIJVEN VAN 17.10.2014
Dank voor uw mededeling.
7. DHR. BJORN VERFAILLIE, KM DE GERMANUSVINK,
EGEM UW MAIL VAN 17.10.2014.
Nota genomen van lokaalwijziging.
8. DHR. ROGER CAILLEZ, DE CRISTALZANGERS, BELLEGEM, UW MAIL VAN 19.10.2014
Nota genomen van lokaalwijziging.
9. GEWEST TIELT, UW BRIEF VAN 21.10.2014
Dank voor de uitnodiging. Een delegatie zal aanwezig zijn.
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10. DHR. STEFAAN DEWITTE, GEWESTLEIDER VAN
KORTRIJK, UW MAIL VAN 22.10.2014
Dank voor uw tussenkomst.
11. DHR. HUBERT GELDHOF, DE MOLENZANGERS, WAREGEM, UW BRIEF VAN 22.10.2014
Nota genomen van uw ontslag. Dank voor bewezen diensten.
12. DHR. DIRK DEWAELE, UW MAIL VAN 23.10.2014
We ontvangen ook veel positieve reacties. U staat het
echter vrij leerrijke artikels die iedereen interessant vindt
naar onze redactie door te sturen.
13. DHR. JACQUES VUYLSTEKE, KM DE VRIJE VINKENIERS, UW MAIL VAN 25.10.2014
Nota genomen van uw schrijven. We doen het nodige.
14. DHR. FRANK SCHELSTRAETE, KM IMMER GEDULD
WONTERGEM, UW MAIL VAN 26.10.2014
Nota genomen van uw schrijven.
15. DE DRIESZANGERS, DEINZE, UW BRIEF VAN
26.10.2014
Nota genomen van het ontslag van de maatschappij. Gelieve kasverslag ter inzage over te maken aan het secretariaat.
16. DHR. FREDDY DOSSCHE, KM DE MOEDIGE ZANGERS, ASPER, UW MAIL VAN 26.10.2014
De inventarisatie wordt ingewacht tussen 15.01 en
31.01.2015. Zie ook verslag Algemene Raad van september 2014.
17. DHR. MARK VAN DEN MEERSSCHAUT, AGENTSCHAP
NATUUR EN BOS, UW MAIL VAN 28.10.2014
Het gevraagde zullen we publiceren in ons ledenblad.
18. DHR. DIRK JONCKHEERE, VRIENDENKRINGER, UW
MAIL VAN 30.10.2014
Nota genomen van uw schrijven.
19. DHR. LUC DE JONGHE, KM DE VLAAMSE BLAUWKOPPEN, ZWEVEGEM, UW BRIEF VAN 3.11.2014
Nota genomen van de bestuurswijziging.
20. DHR. SVEN VRIELYNCK, CELHOOFD NATUURINSPECTIE WEST-VLAANDEREN, UW MAIL VAN 7.11.2014
We doen het nodige.
21. DE ROODBORSTEN MARIALOOP
Nota genomen van de nieuwe lokatie voor vinkententoonstelling.
22. DHR. MICHEL DESENDER, KM DE VRIJGEZELLEN
EERNEGEM
Nota genomen van terugtrekking kandidatuur voor gewestleider.
23. DHR. GERARD DE VLIEGHE, GEWESTLEIDER KNOKKE
Nota genomen van uw hernieuwde kandidatuurstelling
voor gewestleider.
24. GEWEST OUDENAARDE
Een delegatie zal aanwezig zijn op de gewestvergadering.
25. DHR. FILIP SANTENS, WOORDVOERDER A.VI.BO.
Dank voor de herinnering voor het indienen van de voortgangsrapportage Cultureel Erfgoed. De nodige stappen
werden ondernomen.
26. GEWEST AALTER
Nota genomen van het ontslag van:
- Dhr. Nic Vanderhaeghen
- Dhr. Roland Cleppe
Dank voor bewezen diensten.
27. DHR. MARC HIMPENS, KM DE VLAAMSE BLAUWKOPPEN, ZWEVEGEM
Nota genomen van uw ontslag. Dank voor bewezen diensten.
28. GOUDEN RING SHOW
Dank voor de uitnodiging. Een delegatie zal aanwezig zijn.
Ns het dagelijks Bestuur A.Vi.Bo.
de voorzitter, Gino Welvaert
de ondervoorzitters,
Luc De Schrijver
Rik Tanghe

Leven in beschermd milieu
gekweekte vinken minder
lang?
(vervolg van blz. 1)

Wie zijn nu de ouders van deze nakomelingen?
- 2003: vogel Pastoor wordt gebruikt als kweekvogel sinds
2007 tot heden. Met zangprestaties als jonge vogel tussen
de 300 en 500 liedjes kan hij vlug zingen, tot 14 slagen per
minuut en heeft hij 3 mooie, zuivere zangen.
Zijn vader, “Groene kooi” genaamd, was een bevoorrade vogel
die ingezet werd als kweekvogel van 1996 tot 2004. In de reke
behaalde bij steeds meer dan 500 liedjes, met 3 mooie, zuivere zangen. De moeder van Pastoor is een gekweekte vogel
00/E11243 van J. Van Nevel.
- 2000: Staf werd gebruikt als kweekvogel van 2002 tot 2011,
niet te beoordelen in de reke; tweemaal gezet. Zijn vader
“Groene kooi” kweekte met een jonge pop.
De tweede lijn: Eli werd gebruikt als kweekvogel van 1998 tot
2006. Hij had zangprestaties van 350 tot 700 liedjes, maar
was een moeilijke vogel. Hij kon heel vlug zingen en had 2
mooie, zuivere liedjes.
- 2004: Pasternak werd gebruikt als kweekvogel in 2009,
2013 en 2013. Zijn prestaties in de reke zijn terug te vinden
in ons A.Vi.Bo.-blad. Pasternak is de zoon van Eli en vogel
00/E11243. Zoals je merkt: zowel Pastoor als Pasternak hebben dezelfde moeder en zijn dus halfbroers langs moeders
kant. Terwijl Pastoor en Staf halfbroers zijn langs vaders kant,
nl. Groene kooi.
Ik zal niet verder uitweiden, maar alle vogels in mijn bezit zijn
gekweekte vogels die ergens genen meekregen van één van
de stamvaders.
Besluit: een resem neven en nichten, maar niettegenstaande
dit verwantschap, vind ik persoonlijk dat ik sterke vogels heb.

Wil ik daarmee aantonen dat inteelt geen gevaar inhoudt? Natuurlijk niet, doch liever inteelt met goede oudervogels dan
klakkeloze kweek.
Daarom ging ik te rade bij wat in de natuur gebeurt. Zo zal
een olifantenkoe zich steeds laten bevruchten door de sterkste stier. Bij wilde paarden worden de merries gedekt door de
dominante hengst en zo zijn er nog voorbeelden. Dus, besluit
ik daaruit dat ook dochters bevrucht worden, dus inteelt. Maar
wat steeds terugkomt: de sterkste of gezondste mag bevruchten.
Maar wat is er gebeurd met inteelt in gevangenschap? Om
steeds betere en mooiere exemplaren te kweken heeft men
de grens van het toelaatbare overschreden, met degenererende afstammelingen als gevolg.
Voor de liefhebbers die de kweek nauwgezet volgen en dus
ook de afstammeling streng beoordelen, denk ik dat een excellente vader wel eens aan de dochter mag gekoppeld worden, maar men mag niet klakkeloos werken.
Dit zijn mijn ervaringen met het kweken van vinken. Heb ik een
antwoord gegeven of gekweekte vinken al dan niet langer of
korter leven dan hun soortgenoten in het wilde? Ook ik kan
daar geen antwoord op geven. Wat ik wel mag zeggen nopens
de levensduur van mijn kwekelingen: ik mag en kan niet klagen. Ligt het aan de voeding die ik voorschotel? Ligt het aan
de oudervogels die een sterk ras zijn? Ligt het aan geluk? Ligt
het aan een beetje kennis om te selecteren? Misschien van
alles een beetje, wie zal het zeggen?
Wat ik wel nog kwijt wil: ik heb zelden vogels met coccidiose.
Geef nooit medicatie, haal zelden vreemde vogels bij voor de
kweek. Tot op heden nam ik slechts één popje van topras en
van een betrouwbare liefhebber. Dit is heel belangrijk om niet
de mist in te gaan.
Ik hoop dat dit schrijven iets bruikbaars heeft opgebracht,
want ook ik ben God de Vader niet.
(wordt vervolgd)

Jean De Neve

Tentoonstellen op de
Gouden Ring Show
December is bijna in aantocht. Kinderen kijken uit naar Sinterklaas, jongeren kijken uit naar kerstcadeautjes en
vogelliefhebbers kijken uit naar een
nieuwe editie van de Gouden Ring
Show. Ieder jaar is dit terug dé hoogmis voor de liefhebbers van onze gevleugelde vrienden. We kunnen stellen dat deze vogeltentoonstelling toch
één van de grootste vogelshows van
België is, misschien zelfs van Europa!
Ook voor onze vereniging A.Vi.Bo. is deze tentoonstelling, na
onze provinciale en nationale kampioenschappen, hét uitgelezen moment om positief in het nieuws te komen. De eigenkweek botvinken, in alle kleurslagen, zijn van uitmuntende
kwaliteit en tonen aan welke inspanningen de kwekers en
A.Vi.Bo. doen en gedaan hebben om de kweek van botvinken
in volières toch op een hoog niveau te brengen. Dit niveau is
dan ook te merken aan de grote kwaliteit die wij daar vinden.
Francis Soenen, winnaar van de sectie dit jaar, heeft vorig
jaar ook deelgenomen aan het wereldkampioenschap en wist
daar een paar medailles te behalen met zijn botvinken. Dit
jaar zal hij op de Gouden Ring Show opnieuw veel concurrentie krijgen van een groot aantal liefhebbers. De kwaliteit stijgt
jaar na jaar en nu kunnen we stellen dat de kwekelingen van
A.Vi.Bo.-liefhebbers internationale faam hebben vergaard.
Wanneer jullie naar Roeselare komen op 6 of 7 december, kijk
dan echter niet naar de prachtige kleuren van onze botvinken
op de stand van A.Vi.Bo., maar ga gerust ook eens kijken naar
de andere vogels die daar worden tentoongesteld. Verwonder

jullie bij de pracht van de kleurkanaries, zie prachtige andere
Europese vogels, kijk naar de mooie postuurkanaries, sta
even stil bij de prachtige kleuren van de exoten... Er is zo veel
te zien tijdens dit weekend.
Wanneer jullie iets willen weten over de kweek van verschillende vogels, aarzel dan niet om vragen te stellen aan de kwekers of aan de verschillende standhouders!
Tijdens dit weekend kunnen jullie ook terecht op de verkoopstand. Wanneer jullie vogels willen aankopen, zijn hier enkele
tips:
1. De vogels moeten een fitte indruk geven, met levendige
mooie ronde oogjes; spleetoogjes voorspellen weinig teken
van een goede gezondheid. Koop nooit vogels die in een
hoekje zitten te kniezen of als een tennisballetje ineengedoken op hun stokje zitten.
2. Neem de vogel eens in de hand en luister met uw oor tegen
de vogel aan of deze geen piepend of knarsend geluid maakt.
Is dit wel het geval, laat die vogel dan zeker waar hij is en haal
hem niet in uw hok. Deze geluiden voorspellen weinig goeds
(ademhalingsstoornissen).
3. Koop nooit vogels met een scherp borstbeen, dit kan je
overduidelijk voelen. Een gezonde vogel zit goed in het vlees.
Vogels met een scherp borstbeen zijn meestal ten dode opgeschreven.
4. Een gezonde vogel zit steeds mooi in de veren. Vuile veren,
zeker de onderkant van de staart, duiden veelal op darmontsteking en/of slechte ontlasting.
5. Wanneer je een vogel hebt gekocht, vraag dan vooral hoe
het voedingspatroon was. Zeker moet je weten of deze vogel
bepaalde bijvoeding kreeg, bijvoorbeeld vitamines.
6. Zet een pas aangekochte vogel nooit onmiddellijk bij uw eigen vogels. Plaats ze enkele dagen in afzondering. Pas wanneer ze na enkele dagen geen abnormale tekenen vertonen
en na ze te hebben onderzocht op luizen en/of ander ongedierte kunnen we ze bij onze andere vogels zetten.
7. Begin nooit met teveel vogels. Koop enkele koppeltjes van
goede kwaliteit om te starten, geleidelijk aan kan je je bestand
vergroten. Te groots beginnen zal dikwijls leiden tot verwaarlozing van de vogels en uiteindelijk afhaken van de hobby.
8. Vooraleer je aankopen doet, is het raadzaam om een duidelijke keuze te maken over welke soort je wil beschikken. Ga
eerst inlichtingen inwinnen bij liefhebbers die deze soort reeds
kweken. Hierbij denk ik vooral aan de aanschaf van mutatiebotvinken.
Ik wil afsluiten met de woorden die ik ieder jaar heb neergepend over de Gouden Ring Show. Beste liefhebbers, kom
zeker kijken naar deze prachttentoonstelling. Geniet van de
kleuren en gezangen van de vogels en toon jullie als A.Vi.Bo.vinkeniers van jullie grootste kant door talrijk aanwezig te zijn
op deze tentoonstelling.
Kristof Meere

1914-1918: Wereldoorlog I
Het drama van Esen - Diksmuide
Zij waren niet de soldaten die begin augustus België binnengevallen zijn, niet de mannen die Luik of Antwerpen belegerd
en ingenomen hadden, niet de wrede Duitsers die al eerder
terreur hadden gezaaid onder de Belgische burgerbevolking.
Neen, voor deze Duitse militairen was de strijd nog maar pas
begonnen. Ze behoorden immers tot de Duitse reservekorpsen, die pas in de tweede helft van augustus opgericht zijn.
De regimenten van die reservekorpsen waren samengesteld
uit actieve militairen, gemobiliseerde reservisten en vooral uit
veel oorlogsvrijwilligers, waaronder opvallend veel studenten.
Veel van deze jonge kerels waren nog geen twintig jaar oud!
Ze vormden de zogenaamde Studentenregimenten of Kinderregimenten. Gedurende een achttal weken kregen ze een
geforceerde militaire opleiding, die vluchtig en bij momenten
idioot was, maar hun geestdrift en patriottisme was buitengewoon. Kortom, alles was één groot avontuur. (zie vervolg blz. 4)
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1914-1918: Wereldoorlog I
(vervolg van blz. 3)

Ze stonden te dringen om naar het front te gaan. De oorlog zou eens kunnen afgelopen zijn voordat ze er zelf aan
konden deelnemen! Allen rekenden er op om “nach Paris” te
gaan. Een deel van dit reservekorps trok naar Rusland, de
vijf andere eenheden reden naar het westelijke front onder
bevel van generaal von Falkenhayn en kreeg de regio tussen
Nieuwpoort en Diksmuide toebedeeld. Allen samen vormden
ze het nieuwe Duitse 4de Leger, waarvan hertog Albrecht von
Wurttemberg sedert 10 oktober 1914 de bevelhebber was.
De 43ste Reservedivisie bestond uit Pruisen uit Brandenburg
(Berlijn) en was samengesteld uit 5 Reserve-Infanterie-Regimenten (RIR), die elk 2.500 tot 3.000 manschappen telden, en
het 15de Jagersbataljon en het 43ste veldartillerieregiment.
In het vertrekstation hoorde men de muziek weerklinken.
Alle wagons van de drie treinen stonden volgeschreven met
overmoedige opschriften of volgeklad met provocerende tekeningen. De stoomtreinen tuften tegen 30 kilometer per uur
in westelijke richting. De militairen werden vervoerd in volgepropte veewagens. Gelukkig was het mooi herfstweer en stonden er op de perrons vrouwen en kinderen die de jonge soldaten eten en drinken aanboden. Eens ze over de Belgische
grens reden, waren er geen goedgeefse of jubelende burgers
meer te bespeuren. Ruïnes van gebouwen of van vernielde
bruggen evenals andere gevolgen van het oorlogsgeweld waren nu visueel aanwezig in het decor.
Op 15 oktober, na twee dagen sporen, kwamen er twee treinen aan in Aalst, het eindstation. De derde trein arriveerde er,
na een botsing, de volgende dag om 5 uur in de ochtend. Na
de vermoeide treinreis moesten de Duitse soldaten nu nog
afmattende dagmarsen van 30 tot 40 kilometer gaan afleggen.
Op 18 oktober was de 43ste Reservedivisie in Torhout. De
mannen hebben een afmattende treinreis en een paar zware
dagmarsen achter de rug. Men telde 67 officieren, 2846 onderofficieren en manschappen, 62 voertuigen en 187 paarden. In de voormiddag van 19 oktober marcheerden ze samen
met de overige regimenten van de 43ste Reservedivisie vanuit Torhout in de richting van Diksmuide.
In Bovekerke maakte het 201e Reserve-Infanterie-Regiment
haar allereerste gevecht mee. Het regiment werd er beschoten door een Belgische pantserauto. Uiteindelijk moest de
pantserauto wijken en konden de Berlijnse oorlogsvrijwilligers met overwinningskreten en met veel hoera-geroep Bovekerke binnentrekken. Gedurende deze vuurdoop vielen de
eerste slachtoffers van het regiment; men telde twee doden
en enkele zwaargewonden. Bovekerke was omstreeks 13 uur
bezet, daarna werd om 17.15 uur het gehucht Kortewilde ingenomen. Het 202e RIR had bij Bovekerke vijf gekwetsten.
Men ging op jacht naar de onzichtbare schutters, maar deze
werden niet gevonden.
Soldaten van het 203de RIR zagen bij hun opmars naar het
Praatbos een molenaar afvoeren, “weil er von der Miûhle aus
feindlichen Patrouillen Zeichen gab”; volgens hen had hij signalen doorgegeven met behulp van zijn molenwieken! Kort
nadat een Duitse observatieballon opgestegen was, werd hij
neergehaald. Een van de waarnemers was dodelijk getroffen.
De eerste verliezen kwamen schokkend hard aan. De namen
van de gevallen kameraden circuleerden in het regiment. In
feite ging het nu nog over onbeduidende verliezen, deze stonden zeker in schril contrast met de bloedige aanvallen die hen
voor Diksmuide te wachten stonden! De “fröhliche Krieg” was
gedaan, ze leerden de harde realiteit van de oorlog kennen...
De vijand was nu huiveringwekkend aanwezig en heel nabij.
Vooral de sluipschutters zorgden voor bangheid en paniek bij
de Duitse jongens. De angst van onzichtbare schutters maakte hen razend! In Esen koelden ze hun woede en onmacht op
de onschuldige burgers! Ze gingen er de mensen terroriseren en staken er huizen en boerderijen in brand. Het waarom
lag volgens hen voor de hand, de Duitsers verweten burgers
dat ze de Belgische en Franse soldaten hielpen door te spioneren en dat ze zelf ook op Duitsers schoten. De uitspraken
“Sie sind Franctireurs” en “sie haben geschossen” waren alom
hoorbaar! Deze beschaafde jongeren veranderden in woestelingen die niet het minste medelijden hadden met de onschuldige burgers. Ze waren hun hoofd vol gepraat met geruchten
over mogelijke franc-tireurs (vrijschutters).
Ook de Duitse pers had haar aandeel in deze psychose, de
kranten voerden een ononderbroken haat- en lastercampagne. Voor de Duitse soldaten gebruikte een pastoor in ieder
geval zijn kerktoren als signaalpost en een molenaar was
zonder twijfel een verspieder die met zijn molenwieken tekens
gaf aan de geallieerde troepen. Wie enkele kogelhulzen, een
gegeerd maar levensgevaarlijk verzamelobject, op zak had
werd aanzien voor een franc-tireur. Wie uit angst en veiligheid
in zijn kelder ging schuilen, was verdacht; wie vluchtte, was
onbetrouwbaar! Kortom iedereen was verdacht, de Duitsers
zagen overal spoken!
In Esen was men nergens meer veilig voor die “welopgevoede” jonge oorlogsvrijwilligers, die op bevel of door een gebrek
aan discipline of leiding, overgingen tot brutaliteiten, brandstichtingen en ook moord! Het waren deze troepen die Esen
zouden innemen en er de sadist zouden uitgangen, ze zouden
zware verliezen lijden bij hun stormloop op Diksmuide.
De Franse marinefuseliers waren op 19 oktober vanaf ’s middags druk bezig met de uitbouw van een vier kilometer lange
verdedigingslijn, die in een boogvorm voor Diksmuide loopt.
Voor het delven van schutterskuilen, loopgraven en het bouwen van verdedigingswerken kregen de Fransen hulp van al
dan niet opgeëiste Esense burgers. Esenaar Cyriel Soubry
trok waar mogelijk met zijn twee paarden de eerste diepe voren voor een loopgracht. De Esenkapel diende als hoofdkwartier van de Franse admiraal Ronarc’h. Langs de Esenweg, iets
ten zuiden van de kapel, stonden Belgische artilleriebatterijen
opgesteld.
De invalswegen vanuit Vladslo, Zarren en Klerken waren gebarricadeerd met omgekantelde hand - en paardenkarren,
met matrassen, planken, enz… Iedere barricade werd bemand met een compagnie Franse marinefuseliers.
Veel mensen vluchtten naar de brouwerij Costenoble waar
ze gaan schuilen in de beter beschutte kelders. Een aantal

bewoners van het Roggeveld geraakten die avond niet meer
voorbij de barricades, die de Fransen op het Hooglandeke
verdedigen. Een vijftigtal vluchtelingen brachten tengevolge
de nacht door in de herberg op het Hooglandeke, gelegen
halfweg tussen Esen en Zarren. De vijand was dichtbij! Rond
22 uur slaagden de Fransen erin om er een vijandelijke aanval af te slaan. Een Duitse gepantserde mitrailleurauto, met in
zijn kielzog een 200-tal wielrijders, probeerde om de barrage
op de Roeselarestraat te doorbreken. Nadat de mitrailleurauto
een paar salvo’s had afgevuurd, openden de Fransen het tegenvuur. Ondertussen werden de Duitsers ook onder vuur genomen door twee batterijen Belgische veldartillerie.
Op dinsdagnamiddag 20 oktober 1914 kwamen vanuit Vladslo
en Werken duizenden Duitse militairen naar Esen. Ze hadden het order om nog diezelfde dag de IJzer te Diksmuide,
over te steken. In Esen zelf ondervonden ze amper vijandelijk
verweer.
De inwoners zochten onderdak, o.m. in de gewelfde kelders
van de brouwerij Costenoble. De groep vluchtelingen groeide
er steeds maar aan. Duitsers, die in de vooravond de kelders
binnenstormden, verplichtten de inwoners naar buiten te gaan
en dreigden ze af. Alberic Costenoble, zoon van de brouwer,
werd doodgeschoten toen hij - getroffen door een kogel in de
rug - niet snel genoeg naar buiten ging.

De mannen werden gefouilleerd en bij 2 van hen werden kogelhulzen gevonden: over hen werd nooit iets meer gehoord. De
mannen werden die avond nog naar de herberg “Het Casino”
gebracht, waar ze in de kamer achter de gelagzaal staande,
met de handen in de lucht, de nacht moesten doorbrengen.
Toen diezelfde avond Duitse geweren en uitrustingstukken gevonden werden in het huis van de burgemeester (ze zouden
afkomstig geweest zijn van soldaten die op 16 en 17 oktober
in het dorp verbleven hadden en toen plots op de vlucht geslagen waren), zouden de Duitsers het bevel gegeven hebben
om de kerk en enkele gebouwen van Esen in brand te steken.
Op 22 oktober werd door manschappen van het 203e RIR
(Reserve-Infanterie-Regimenten) geschoten op een boerenwagen, waarop 16 burgers uit Esen zaten: er vielen 11 doden
en 5 gewonden. Ondertussen kwamen steeds meer mensen
naar de brouwerij, vrijwillig of als gevangene. Niemand mocht
nog naar buiten. Deze toestand duurde zeker een week, totdat de toestand voor de bewakers zelf onuitstaanbaar werd.
Toen waren er reeds een 400-tal personen in de kelders, de
mouterij en de brouwerij aanwezig. Diegenen die nog op de
hoeven waren, werden samengebracht en gevangen gezet
op enkele boerderijen. Andere boerderijen dienden als Duitse
verzorgingsposten. De toestand in de brouwerij werd steeds
ondraaglijker en kinderen stierven er. De toestand bleef er
kritisch totdat Diksmuide op 11 november 1914 viel. Op 15
november ging de deur van de brouwerij open voor de 522
gevangenen, die alle plaatsen van de boerderij en van het
grote brouwershuis hadden benut. Zij werden te voet naar
Zarren overgebracht om vandaar verder te trekken naar Torhout, Roeselare of Brugge met een beestentrein. Op 22 november onderging de rest van de bevolking van Esen, Vladslo
en Woumen hetzelfde lot.
Tijdens deze dagen kwamen 49 burgers van Esen om het leven. Enkele onder hen werden terechtgesteld, andere stierven
door het oorlogsgeweld en de ontberingen. Op het kerkhof zijn
nog meerdere graven, met vermelding in de trant van “door de
vijand laffelijk doodgeschoten” terug te vinden.
Peter Kollwitz, 19 jaar, stierf op 23 oktober 1914 toen zijn
eenheid de Belgische verdediging bij Diksmuide aanviel. Een
Belgische officier gaf een beeldende beschrijving van deze
wanhopige Duitse pogingen door jonge, vaak ongetrainde,
Duitse rekruten.
De vijand heeft veel verse troepen tegenover Diksmuide bijeengebracht en orders gegeven om de stad koste wat kost in
te nemen. Een aanval is nog maar net afgeweerd of ze komen
weer sterker terug. Wat is hen voorgehouden om zich zo in
zulke groten getale te laten doden? Welke sterke drank werd
er geschonken om hen zulke wilde overmoedigheid te geven?
Bloeddronken, met vertrokken gezichten en brullend als wilde
beesten vallen ze keer op keer aan, terwijl ze over opeenhopingen van doden vallen en gewonden met hun zware laarzen vertrappen. Ze worden met honderden tegelijk neergemaaid, maar blijven komen. Sommigen van hen bereiken de
borstweringen en hier komt het tot een wreed handgevecht,
waar met geweerkolven geslagen en met bajonetten gestoken wordt. Schedels worden ingeslagen, lichamen uit elkaar
gereten; maar alles tevergeefs, ze kunnen nergens een doorbraak maken. De golven worden elf keer in de noordelijke en
oostelijke sector en vijftien keer in de zuidelijke sector tot de
dood vernietigd.
Bronnen: Onbekende Belgische officier, geciteerd in majoor en mevrouw Holt’s Battlefield Guide to the Ypres Salient, Londen, 1997, blz.
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“Den Grooten Oorlog” in Torhout
Het verhaal van WOI in Kortemark, Zedelgem, Torhout, Koekelare,
Gistel, Oudenburg en Ichtegem.

Dirk Jonckheere

Reactie op het artikel van dhr. W. Vandevoorde:

Leven in beschermd milieu
gekweekte vinken
minder lang?
Leven gekweekte vinken langer of niet? De meeste liefhebbers beweren dat het niet zo is, maar hier mijn bedenkingen.
1. Hoeveel van onze kwekers geven een voeding die het
meest aanleunt bij die van natuurkweek: wormen, kevers,
sprinkhanen, insecten, eitjes en dergelijke?
2. Hoe lang geven ze die? Sommigen stoppen reeds op 30
dagen, want ze pellen reeds zaden of kiemzaden waarin niets
van voedingswaarde zit.
In de meeste gevallen draait deze discussie uit op geld!
De kunst bestaat erin sterke en volwaardige vogels te kweken
en als het kan jaarlijks je eigen ras te verbeteren. Eiwitten en
proteïnen haal je meest uit dierlijke voeding.
3. Op het ogenblik van de kweek zijn geen zaden nodig, aangezien in die periode – april, mei en deels juni – ook geen
zaden te vinden zijn, op enkele na.
Als jongen niet de nodige voeding krijgen, zijn ze vooreerst
niet zo groot – ondervoed – en zijn ze reeds vanaf hun eerste
levensjaar veel benadeeld: zeker niet bevorderlijk om een rasbeest te kweken.
4. Hoeveel van onze vinken worden er niet geboren, terwijl
het eigenlijk maar ‘halve’ vinken zijn, maar die toch het eerste
levensjaar halen? Dit is te wijten aan ons beschermd milieu.
In de natuur worden deze automatisch vernietigd door roofvogels, katten en andere rovers (eksters, gaaien, kraaien). Dit
zijn vleesetende dieren die ook hun jongske lusten. In zoverre
dat de sterksten overblijven.
5. Hoe dikwijls zien we niet mannetjes een insect aanbieden
om over te gaan tot de paring? Het voortzetten van hun soort
is een drang en noodzaak voor iedere vogel.
Hun hormonen en spijsvertering werken anders. Vooreerst
fluiten ze meer en zoeken de vrouwtjes op om die te lokken
in hun territorium om mee te paren en te kweken. Om daarna
deze plaats te verdedigen tegen indringers.
Betreffende insectenvoeding tijdens de kweek, daarvan worden ze veel te vet. Gelijk heb je, maar er zijn toch diverse
mogelijkheden om dit te verhelpen.
1. Wekelijks 1 soeplepel cichoreizaad op lichte zaadmengeling.
2. Een drastisch middel is dagelijks voor korte tijd (aantal uren)
alle drinkwater wegnemen. Dit is voor mij de beste manier. Zo
lang volhouden tot het vet verdwenen is, soms tot twee weken
lang. Oppassen: niet vergeten het water terug te bezorgen!
Persoonlijk geef ik tijdens de winter een zware voeding met
veel oliehoudende zaden: zonnepitten, lijnzaad en koolzaad.
Indien je voeding geeft zoals in de natuur leven je vogels zelfs
langer. Reden: ze zitten in beschermd milieu en bij ziekte kan
men nog ingrijpen.
A. Verhulst

Partnerkeuze bij vogels!
De meeste vogels zijn net als
mensen: kieskeurig wat betreft
hun partnerkeuze.
Een natuurlijke partnerkeuze
is een proces waarbij twee individuen van een verschillend
geslacht elkaar vinden om een
koppel te vormen. Bij vogels
evenals bij de meeste andere
diersoorten, is het meestal het
vrouwelijke geslacht dat de uiteindelijke partnerkeuze bepaalt.
Het mannelijke geslacht is minder kieskeurig en gaat in de
meeste gevallen met iedere gewillige partner tot paring over.
Partnerkeuze bij vogels gaat meestal vooraf door een ceremonieel baltsritueel dat in hoofdzaak uitgevoerd wordt door
de man. Uiteenlopende gedragingen zoals pronken met de
veren, gezang, houding, enz. bepalen in grote mate het aanvaardingsproces en de uiteindelijke keuze van partnerschap
door de pop. Eenmaal de keuze gemaakt, wordt dit meestal
gevolgd door een seksuele daad.
Partnerkeuze vindt men in twee mogelijkheden:
- kortstondige paarvorming;
- langdurige paarvorming.
Kortstondige paarvorming is een paarvorming waarbij beide
partners elkaar trouw blijven voor de hele duur van het jaarlijkse broedproces, en dit is van toepassing op de meeste
zangvogelsoorten.
Langdurige paarvorming gebeurt beperkter, dan wordt een
paar voor het leven gevormd zoals bij de meeste ganzensoorten, zwanen, ooievaars en kraaiachtigen.
Bij bepaalde zangvogels waaronder de botvink, bezitten de
mannen ten opzichte van de poppen opvallender kleuren en
een meer gevarieerd gezang. De kleuren en het gezang zijn
eigenschappen die vooral worden gebruikt om hun territorium
af te bakenen, dit te verdedigen tegen eventuele soortgenoten, en om een partner te lokken.
De gedragingen van beide partners die de uiteindelijke keuze
tot paarvorming voorafgaan, zijn tevens een vorm van natuurlijke selectie. De mannen beconcurreren elkaar tot het uiterste, alleen de uiteindelijke winnaar, in dit geval de sterkste,
wordt door de pop aanvaard. De winnaar in een concurrentiestrijd is deze die de beste conditie vertoont en die genetisch de sterkste en de vitaalste nakomelingen kan geven. De
moeilijkheidsgraad van de partnerkeuze bij vogels verschilt
(zie vervolg blz. 6)
van soort tot soort.
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Kampioenenviering 2014 bij
De Molenzangers Brugge

Het seizoen 2014 zit er weer op, nu is het terug aan de vinkeniers om hun vogeltjes in een goede
conditie door de winter te helpen en zo klaar te staan voor een volgend kweek- en speelseizoen.
Net voor het speelseizoen van start ging, kregen we slecht nieuws. Ons lokaal, waar de maatschappij al was gevestigd sinds het ontstaan in 1970, was overgenomen door nieuwe eigenaars.
We hadden een mondelinge toestemming om daar te kunnen blijven met onze maatschappij,
maar net voor we moesten beginnen aan het seizoen kregen we de mededeling dat we daar niet
meer gewenst waren! We dachten na hoe we dat konden oplossen en gingen eens praten met
de uitbaters van De Windmolen. We werden daar zeer goed ontvangen en deze mensen waren
bereid om ons te aanvaarden als maatschappij. Bedankt aan de uitbaters en hun dochters om
klaar te staan voor ons op zaterdagmorgen en maandagavond, want door hen konden we verder
spelen als maatschappij!
Het sportieve seizoen werd terug afgesloten met een kampioenenviering. Deze vond half oktober
plaats in de zaal Trammelant te Assebroek, want dit is al enkele jaren onze vaste plaats voor onze
kampioenenviering.
Ook hadden we terug gekozen voor een fantastische barbecue die werd verzorgd door onze traiteur Johan uit St.-Pieters, bedankt, het was opnieuw voortreffelijk!
We konden rekenen op een 60-tal aanwezigen en dit waren mensen vanuit verschillende maatschappijen, zelfs van andere gewesten konden we enkele personen verwelkomen.
Als koning dit jaar hadden we vogel Anneke van Gilbert Goethals, hij deed beter dan vogel Bo van
Roland Vercruysse. Als koningin hadden we vogel Joke van Cecile Dhooge.
Als kampioen van de maatschappij hadden we normaal vogel Anneke van Gilbert Goethals. Maar
hij had al de hoogst haalbare titel binnen de maatschappij behaald en zoals de reglementen van
A.Vi.Bo. het voorschrijven kan je maar één titel winnen met dezelfde vogel en moet je de hoogste
titel binnen de maatschappij nemen! Daardoor werd vogel Bo van Roland Vercruysse gekroond
tot kampioen van de maatschappij.
Als vrouwelijke kampioene hadden we vogel Rapido van Sandra Deprest. Als kleine kampioen
hadden we dit jaar vogel Tiri van Roland Vercruysse.
We hadden dit jaar ook een maandagavondkampioen en die eer was weggelegd voor vogel Andy
van André Matthys. Hij deed beter dan vogel Staf van Frans Franco.
Als hoogst zingende vogel van onze maatschappij hadden we vogel Anneke van Gilbert Goethals. Proficiat aan de kampioenen en hopelijk kunnen hun vogels die goede resultaten in 2015
herhalen!
Graag zouden we langs deze weg ook een dankwoordje willen richten aan de vele liefhebbers die
bij ons naar de zettingen zijn gekomen, want zonder jullie zou het niet lukken! We moeten elkaar
steunen in deze tijden waarin we het als maatschappij niet zo gemakkelijk hebben! Hopelijk kunnen we volgend seizoen terug op jullie aanwezigheid rekenen. Tevens een grote dank aan alle
liefhebbers die onze maatschappij steunen door het geven van een zetting, hopelijk kunnen we
daarop blijven rekenen!
Graag zou ik als slot een hartelijk dankwoordje willen richten tot Eric Caestecker die zeer veel tijd
steekt in het onderhoud van onze regels en er tijdens elke zetting is om de regels te leggen en ze
ook mee te nemen naar huis om deze te reinigen. Bedankt voor alles!!
Secretaris, Janick Lagast

Kampioenenviering bij
KM De Terrestzangers Houthulst

Naar jaarlijkse gewoonte vierden wij op 28 september 2014 onze kampioenen.
Eddy Ingelbrecht werd met vogel Sonck zowel koning als keizer! Naast deze nieuwe keizer hadden we dit jaar ook het genoegen een nieuwe keizerin te mogen vieren. Koningin en keizerin
met vogel Ali was Anneke Quartier, 1e kampioen met vogel Wally was Freddy Tanghe en Jimmy
D’Haene werd 2e kampioen met vogel Jeftje. 3e kampioen was opnieuw Freddy Tanghe, ditmaal
met vogel Lady.
Gerry Casteleyn werd onze kleine kampioen met vogel Yentl en Dylan Dewulf mocht dit jaar de
titel van jeugdkampioen in ontvangst nemen met vogel Zorro. Bij de juniors won Cindy Casteleyn
de titel met vogel Ronaldo.
Voor alle kampioenen werd een vinkenkooi, een diploma en een orchidee voorzien. De keizer en
keizerin verdienden een speciale erkenning. Zij werden beiden onthaald met een speciaal geschenk: een zilveren halsketting met daaraan een zilveren vinkje met zwart, briljanten oogje. Dit
werd speciaal gemaakt door De Windrose uit Houthulst.
De secretaris, Cindy Casteleyn

Kampioenenhuldiging bij
De Kon. Vlaamse Blauwkoppen Zwevegem

Kampioenenfeest bij
De Blauwbekken te Doomkerke

Op zondag 2 november 2014 was er feest bij De Blauwbekken Doomkerke.
Op het einde van elk seizoen zijn er kampioenen, die met de nodige luister worden gehuldigd.
Na een stevige drink en een lekkere maaltijd werden de bloemen verdeeld. Dit jaar mochten volgende leden zich deze titels aanmeten: kampioen op 80% Jozef Vande Weghe, kampioene Ria
Van Damme, kampioen Gilbert Gelaude en koning Roger Deroo.

Op zondag 19 oktober 2014 ging de kampioenenviering door in ons lokaal Damberd te Zwevegem. Zoals het al vele jaren de traditie is, was het bestuur uitgenodigd om de koning van het voormiddagkampioenschap ten huize af te halen. Net zoals de laatste drie jaar moesten we terug over
het water naar de Kappaert. Dit jaar was het bij Geert Blomme, waar we zeer goed ontvangen
werden door Geert en Patricia.
Geert Blomme en Patricia Vanwetteren hebben het vinkenieren van jongs af meegekregen van
hun vaders, zeer gekend in het vinkenmilieu, namelijk Romain Blomme en Etienne Vanwettere.
Dit jaar was het een fantastisch seizoen voor Geert. Hij speelde met vogel Rapid de eerste en was
ook eerste in het verbondkampioenschap van Zwevegem. Geert speelde met vier verschillende
vogels 11 eerste prijzen.
Om 12 uur hadden we een afspraak in ons lokaal waar onze leden al aanwezig waren. Na het
aperitief mochten we aanschuiven voor de lekkere barbecue, gevolgd door koffie met likeur en
gebak.
Onze nieuwe voorzitter Adrien Degrande sprak nog enkele lovende woorden en bedankte iedereen voor het welslagen van ons feest.
Daarna werd er overgegaan tot de trekking van onze steunactie en werden alle gehuldigden in
de bloemen gezet. Dit jaar hadden we terug een jeugdkampioen, namelijk Roan Suys, 10 jaar,
die iedere zondagvoormiddag zijn vogel tekende. Laten we hopen dat dit een stimulans is om nog
enkele jongeren te laten deelnemen aan ons kampioenschap.
Iedereen ging tevreden naar huis met een gratisprijs en een mooi bloemstuk. Tot volgend jaar!
Onze gevierden 2014: voormiddag: koning Geert Blomme, kampioen Linda Van Hastel, verbondskampioen Dion Vanrobaeys, jeugdkampioen Roan Suys, kleine kampioen Linda Van Hastel en
vrouwelijke kampioen Marie-Christine Sagaert; namiddag: koning Dion Vanrobaeys, kampioen
Geert Blomme en kleine kampioen Marc Himpe; in eigen lokaal: 1. Geert Blomme, 2. Patrick Putman, 3. Dion Vanrobaeys en 4. Linda Van Hastel.
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Partnerkeuze bij vogels!
(vervolg van blz. 4)

Bepaalde soorten zijn uiterst kieskeurig terwijl anderen zoals
de grasparkiet en de kanarie, eender welke partner aanvaarden. Meestal zijn het de poppen die kritisch zijn in hun partnerkeuze en die hieromtrent zelf de eindbeslissing nemen.
Voor de botvinkenkweker is het van belang dat wij het natuurlijke gedrag van de botvink in de natuur grondig bestuderen,
dit bij eventuele kweek zoveel als mogelijk nabootsen. Aan
de hand van ornithologische waarnemingen is bewezen dat
de botvinkman in het voorjaar het eerst in het toekomstige
broedgebied aankomt en zijn territorium door middel van zijn
gezang en bijhorende gevechten met zijn soortgenoten, afbakent. Tijdens het voorjaar worden bij de man de kleuren van
de bevedering intensiever en de kleur van de bek verandert
van ivoorkleurig tot staalblauw, dit in tegenstelling tot de pop
waar alleen de bek een donkerder kleur aanneemt.
In de meeste gevallen komen de poppen twee à drie weken
later dan de mannen in het broedgebied aan. Eenmaal aangekomen, probeert de man de pop door zijn gezang en baltsgedrag te overhalen om met hem te paren. Deze avances worden soms, maar niet altijd door de pop aanvaard. Instinctief
weet de man aan het gedrag van de pop of zij de door hem
gewenste keuze zal maken. Besluit de pop om bewuste man
als haar partner te kiezen, dan volgt meestal onmiddellijk een
paring, vanaf dan is het toekomstige kweekkoppel gevormd.
Beslist de pop om de man te negeren, dan verdwijnt zij onmiddellijk naar andere oorden, of zij wordt door de man daartoe
gedwongen.
Deze handelswijze is tevens van toepassing op onze in beschermd milieu gehouden botvinken. Als kweker stellen wij
naar eigen keuze onze kweekkoppels samen, meestal zonder voldoende rekening te houden met het natuurlijke gedrag
van de botvink. Deze nalatigheid kan in bepaalde gevallen de
kweker achteraf zuur opbreken. Tijdens of na het kweekseizoen horen wij veelvuldig klachten van: mijn vinken wilden niet
kweken, de man keek niet naar de pop of andersom, zij deden
niets anders dan vechten, de man heeft zijn pop gedood, onbevruchte eieren, de jongen werden niet gevoederd of uit het
nest gegooid, enz.
Botvinken zijn nu eenmaal niet de eenvoudigste vogels om te
kweken, maar ik denk dat vele mislukkingen in de kweek te
wijten zijn aan de niet bij elkaar passende kweekkoppels. Nu
de kapitale vraag: hoe kunnen wij dit euvel voorkomen? Een
pasklaar antwoord kan ik daar onmogelijk op geven want de
kweekomstandigheden en de toepassing tot de kweek zijn bij
de meeste kwekers verschillend. Zij die maar over één kweekkoppel beschikken, moeten hopen dat hun kweekkoppel,
overeenkomstig de wet van moeder natuur, elkander willen
aanvaarden om een geslaagd partnerschap te vormen. Als dit
lukt, is er geen vuiltje aan de lucht en is de eerste maar tevens
ook de belangrijkste stap gezet om met succes de kweek aan
te vatten. Lukt dit niet, dan is de kweek op voorhand een mislukking. Zij die over meerdere kweekvogels beschikken, kunnen dit euvel beter omzeilen. Als zij zien dat de door hen gewenste kweekkoppels elkander niet aanvaarden, dan kunnen
zij verwisselen van partners tot zij het ideale koppel hebben
gevormd. Wij, als kweker, stellen onze kweekkoppels samen
naar onze keuze, maar uiteindelijk beslissen de kweekvogels
zelf of de kweek kans heeft om te slagen.
Een vijftal jaar geleden had ik een botvinkenpop cadeau gekregen van een bevriende kweker. Naar hij beweerde was die
pop afkomstig uit oudervogels met zeer goede zangkwaliteiten. Het volgende kweekseizoen koppelde ik haar aan mijn
beste speelvogel, een vogel uit de middenmoot, betere vogels
had ik niet. Van bij het begin negeerde die pop de man volledig. Echte vechtpartijen bleven uit maar geen van beide had
interesse voor elkaar. Na een goede week heb ik de man verwijderd om hem twee weken later terug te plaatsen. Ondanks
de man onmiddellijk de pop al zingend het hof probeerde te
maken, gunde zij hem geen blik. Ik liet de man dan maar bij
de pop en een drietal weken later werd een nest gemaakt,
werden er vijf eieren gelegd, maar zoals gevreesd, want een
paring had ik nooit gezien, waren alle eieren onbevrucht.
Dan heb ik de man opnieuw verwijderd en een tiental dagen
later heb ik een andere man bij de pop geplaatst. Opnieuw
had zij niet de minste interesse voor deze man. Het ging van
kwaad naar erger want de man wou per se paren en joeg de
pop na tot in alle hoeken van de kweekkooi, doch van enige
liefde wou zij niet weten. Dan maar ook deze man verwijderd
en de hoop op nakomelingen van deze pop was helemaal vervlogen.
Op een tiental meter van mijn kweekhok stond een speelkooi
met daarin een tweejaarse vogel die veel zong, maar nog nooit
was gezet. Ik hield het gedrag van die pop nauwlettend in het
oog om toch maar te achterhalen waarom zij geen enkele
man aanvaardde. Tot ik in de gaten kreeg dat wanneer ik het
venster van mijn kweekhok opende en zij die tweejaarse man
hoorde zingen, zij zenuwachtig in de hoek van haar kweekbak
in de richting van die man zat te luisteren. Deze handelswijze
deed bij mij een lichtje branden. Ik heb dan maar die man bij
wijze van proef bij haar gelaten. Na een eerste kennismaking
met het kweekhok begon de man te zingen, onmiddellijk zette
de pop zich in paarhouding waarna de paring plaatsvond. Ik
heb die man dan maar bij de pop gelaten en de verhouding
verliep verder zonder problemen. Het was reeds eind juni toen
de pop nestelde, vijf eieren legde waarvan er drie bevrucht
waren. Uiteindelijk werden drie jongen geboren die door beide
ouders probleemloos werden grootgebracht. Wat niet lukte bij
de twee vorige mannen lukte bij die derde man. Nogmaals
het bewijs dat botvinken en zeker de pop kieskeurig zijn in de
keuze van hun partner.
Niet enkel de botvink is kieskeurig in het kiezen van zijn
partner, verscheidene andere vogelsoorten zijn dat ook. Bij
aanvang van het kweekseizoen 2014 had ik een mooi kweekkoppel gouldamadines samengesteld. Gouldamadines zijn
rustige vogels, eventuele vechtpartijen komen onderling, zelfs
wanneer zij in groep vertoeven, zelden voor. Bijgevolg zijn het
moeilijke vogels om aan hun gedrag op korte tijd te zien of
zij elkander als koppel aanvaarden. Een paar dagen na het
samenstellen van het koppel moet de man zijn pop het hof
maken, het nest inspecteren en proberen de pop naar en in
het nest te lokken, want gouldamadines paren nu eenmaal

in het nest. Beide handelingen gebeurden, maar de pop gaf
niet thuis. Dit was voor mij een eerste teken dat het als toekomstig kweekkoppel moeilijk zou vlotten. Ik hoopte dat het tij
zou keren want ik had graag jongen van dit enig mooi koppel
bekomen. Na een tijd zag ik de pop soms in het nest maar
nooit samen met de man, wanneer hij aanstalten maakte om
het nest te betreden, vloog zij er onmiddellijk uit. Desondanks
vond ik een paar weken later het eerste ei in het nest, iets later
gevolgd door nog vijf eieren. Terug had ik hoop en ik dacht:
olé, het is in de sacoche! Doch ik had een beetje voorbarig
victorie gekraaid, alle eieren waren onbevrucht. Nochtans zat
de man de hele dag rond zijn pop te dansen en te zingen,
maar zij wou van geen liefde weten.
Tweede ronde, van hetzelfde laken een pak, dan was mijn geduld op en heb ik de man maar verwijderd. Door mijn ervaring
en door mijn karakter bleef ik intensief het gedrag van de pop
volgen. Ik ontdekte dat zij door de draad heen gedurig zat
te lonken en zelfs aan de draad ging hangen, om te kijken
naar een van mijn drie reservemannen die zich in een andere
kooi, twee meter verder van haar verwijderd, bevond. Die man
beantwoordde haar interesse en ging op zijn beurt aan de
draad hangen om naar haar te lonken. Onmiddellijk nam ik die
man en plaatste hem bij de pop. Ongelooflijk maar waar, die
stoïcijnse pop van weleer werd op slag een vurige furie, nog
geen uur later zaten zij samen in het nest. Enkele dagen later
volgden zes eieren die allemaal bevrucht waren. Zes jongen
werden geboren die door beide ouders probleemloos werden
grootgebracht. Voor mij nogmaals het bewijs dat de vogels
zelf, en in de eerste plaats de pop, de voor hen gewenste
partnerkeuze bepalen.
Beide anekdotes heb ik in dit schrijven speciaal vermeld als
bewijs dat niet wij als kweker met zekerheid bepalen wie met
wie paart, het zijn de vogels zelf die deze beslissing nemen.
Beste sportvrienden kwekers, als het kan, neem voldoende
de tijd om uw kweekvogels te observeren. Zeg niet al te vlug
wanneer de kweek dreigt te mislukken dat het de schuld is van
uw kweekvogels. Het zelf samenstellen naar onze keuze van
onze kweekkoppels, en dit beslist voor kieskeurige soorten
zoals de botvink, is tegen de wet van moeder natuur. Ik ben
er mij van bewust dat verkeerde koppelingen niet de enige
oorzaak zijn van het eventueel mislukken van de kweek, maar
wij moeten er terdege rekening mee houden.
Eenmaal het gepaste koppel gevormd, die elkaar als koppel
aanvaarden, is vinken kweken niet moeilijker dan de kweek
van vele andere zangvogels, maar er komt soms heel wat om
de hoek kijken vooraleer een goed koppel wordt gevormd. Aan
ons als kweker de taak om hen daarbij te helpen. Observeren
en nog eens observeren, kan veel onheil voorkomen.
Partnerkeuze bij vogels! Voor een leek misschien een geintje,
maar als volwaardige kweker kunnen en mogen wij er niet
naast kijken of het loopt gegarandeerd fout.
Walter Vandevoorde

Een rijk
gevuld vinkenierleven!
Naar aanleiding van de jaarlijkse kampioenhulde bij KM De
Goudvink heb ik het een en ander opgezocht aangaande de
kampioenen. Als gewezen secretaris heb ik jaren de klassementen van de clubkampioenschappen bijgehouden, alsook
veel foto’s verzameld in een fotoalbum.
Wat mij het meest is opgevallen, is dat de naam van het oudste lid bij De Goudvink, zijnde Norbert Descheemaker, veelvuldig voorkwam bij de kampioenen. In zijn rijk gevulde vinkenierloopbaan heeft, voor zover ik kon achterhalen, Norbert
vanaf 1981 20 titels gespeeld.
Even opsommen: 1981: 1ste kampioen - 1984: 1ste kampioen - 1986: namiddagkampioen - 1988: namiddagkampioen
- 1991: 1ste kampioen + kampioen 60% - 1992: namiddagkampioen - 2001: algemeen kampioen met Kastar - 2002: algemeen kampioen met Norre - 2003: 1ste kampioen met Norre - 2004: algemeen kampioen met Norre - 2005: algemeen
kampioen met Norre + kampioen 70% met Rik - 2006: keizer
met Norre - 2007: algemeen kampioen met Norre - 2008: 1e
kampioen met Carol - 2011: seniorkampioen met Carol - 2012:
algemeen kampioen met Carol - 2013: algemeen kampioen
met Carol - 2014: keizer met Carol.
Voorwaar, een hele prestatie voor onze 88-jarige liefhebber!
Mede door zijn zoon Geert, die de vinkeniermicrobe geërfd
heeft van zijn vader, kan Norbert nog wekelijks de zettingen
bijwonen. Zich verplaatsen met de auto is voor Norbert niet
meer mogelijk. Ook het tekenen gedurende de zettingen niet,
daarvan zijn gehoorproblemen de oorzaak.
Wat ik u van harte kan wensen, Norbert, is nog veel jaren
vinkeniergenot!
Ik wil hierbij eindigen met een gedicht dat heel toepasselijk
is voor Norbert, een gedicht dat werd geschreven door Paul
Billiet.
Aan de oude vinkenier Cyriel
Statig, traag op zijn gemak
stapt Cyriel met vinkenbak
naar de zetting iedere maal
tot genot der vinkentaal.
Eenentachtig jaar al oud
zegt hij altijd stout en boud
dat ‘Nero’ zijn lievelingsvink
’t best van alle vogels zingt.
En in feite, dat is waar,
want in heel ’t verlopen jaar
kon er geen een beter zingen dan
die dulle vinkenman.
Juist achthonderd tachtig keer
ging dat bekske op en neer.
En zo werd Cyriel dat jaar
koning bij de vinkenschaar.
Heil de vorst! Hij leve lang
tussen vriend en vogelzang!
Dat hij nog wel twintig jaar
vieren mag met ons tegaar!

Chocolade
Chocolade wordt gemaakt van de bonen van de cacaoplant.
Bonen zijn groenten.
Suiker wordt van suikerbieten gemaakt. Suikerbieten zijn ook
groenten. Daarom is suiker ook een groente.
Laten we even verder redeneren: chocoladerepen bevatten
melk, daarom zijn chocoladerepen gezond.
Rozijnen, kersen, sinaasappels en aardbeien in chocolade
behoren tot de vruchten; eet dus zoveel je wil!
Chocolade helpt bij stress... bedenk maar eens: als je “stressed” achterstevoren leest, staat er “desserts”. Smakelijk!
Philippe Dewaele

Vergaderingen - huldigingen
HARELBEKE-HULSTE, Het Leieverbond

Op zaterdag 22 november 2014 is er om 9.30 uur vergadering voor de vaste bestuursleden van het verbond in lokaal
Molenhuis te Harelbeke; voor de twee andere maatschappijen
om 10 uur.
Dagorde:
1. Welkomstwoord. - 2. Kastoestand. - 3. Voorlopige kalender
om 10 uur. - 4. Allerlei. - 5. Slot.
Allen op post a.u.b.

DADIZELE, De Korte Zangers

Op zondag 23 november 2014 is er om 10 uur onze eerste
vergadering naar aanleiding van het nieuwe seizoen 2015, in
ons lokaal De Kroon, Ledegemstraat 1 te Dadizele.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door onze voorzitter. - 2. Nabeschouwingen
afgelopen seizoen. - 3. Nabeschouwingen kampioenenviering.
- 4. Inschrijven oude en eventueel nieuwe leden seizoen 2015.
- 5. Aanvragen bondskaarten 2015. - 6. Opstellen voorlopige
kalender 2015. - 7. Kaarting in februari 2015. - Allerlei.
Aangezien het een drukke dagorde is, zou ik alle leden vragen
om tijdig aanwezig te zijn, zodat alles vlot kan verlopen.

DENDERHOUTEM, De Meivink

Op zondag 23 november 2014 is er om 10 uur bestuursvergadering en om 10.30 uur ledenvergadering in ons lokaal Rialto,
Terlinden.
Dagorde:
- Kaarten eetfestijn 2015. - Briefing gewestvergadering.
- Herverkiezing van het bestuur. - Herverkiezing lokaal. Inschrijving kampioenenviering eind november. - Allerlei.

GEWEST DEINZE

Op zondag 23 november 2014 is er om 9.30 uur stipt gewestvergadering in het lokaal van KM De Durvers, Leeuwstraat 2
te Deinze.
Dagorde:
- Opening door de gewestleider. - Uitdelen bondslidkaarten
2015. - Binnenbrengen bestuurslijsten. - Opmaken gewestbestuur en voorlopige speelkalender 2015. - Allerlei.

HARELBEKE, KM De Gavervink

Op zondag 23 november 2014 is er om 9 uur algemene ledenvergadering in ons lokaal De Tientjes.
Dagorde:
- Verwelkoming. - Eerste inschrijving voor leden en nieuwe leden. - Eerste aanvraag bondslidkaarten; briefje goed invullen.
- Afrekenen kaarten van de kaarting. - Meebrengen registerboeken. - A.Vi.Bo.-nieuws en veranderingen. - Allerlei.
Beste leden, gelieve allen op post te zijn, zodat we alles kunnen afwerken!

HARELBEKE, KM Jong Maar Moedig

Op zondag 23 november 2014 is er om 9.30 bestuursvergadering en om 10 uur algemene vergadering in ons lokaal Het
Molenhuis.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Inschrijven van oude
en nieuwe leden voor 2015. - Aanvragen bondslidkaarten. Herverkiezen van het bestuur; nieuwe leden voor het bestuur
zijn altijd welkom. - Kasverslag. - Allerhande.

GEWEST KNOKKE

Op zondag 23 november 2014 is er om 9.30 uur gewestvergadering bij de gewestvoorzitter thuis.
Dagorde:
- Overzicht kastoestand. - Varia en eigen inbreng.

LIEDEKERKE, KM De Verenigde Vinkeniers

Op zondag 23 november 2014 is er om 9.30 uur algemene
vergadering in ons lokaal Terminus, Schelfhoutstraat 251 te
Liedekerke.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Inschrijving, lidgeld en
bondslidkaarten 2015. - Ieder zijn zegje.
Het bestuur rekent ten stelligste op uw aanwezigheid.

NEDERZWALM, De Zwalmvink

Op zondag 23 november 2014 is er om 9.30 uur algemene vergadering in ons lokaal De Patrijs, Neerstraat 1 te Nederzwalm.
Dagorde:
- Inschrijven oude en nieuwe leden + betalen lidgeld. Binnenbrengen naam en ringnummers van de vogels voor
bondskaarten.
Iedereen is van harte welkom.

WERKEN, KM De Motevink

Wilfried Bommeré

Op zondag 23 november 2014 gaat vanaf 10 uur onze tweede
inschrijving door voor het nieuwe speelseizoen 2015, dit zowel
voor gekende als nieuwe leden, in ons lokaal ‘De Warande’.
Gelieve het ingevulde formulier ‘aangevraagde bondskaarten
2015’ mee te brengen a.u.b.
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TORHOUT, De Vrije Vinkeniers

Op zondag 23 november 2014 is er van 9.30 uur tot 11 uur
algemene ledenvergadering in ons lokaal Sparrenhove,
Zwevezelestraat te Torhout.
Dagorde:
- Inschrijven van oude en nieuwe leden (lidgeld 10 euro +
2 euro lidmaatschapsbijdrage A.Vi.Bo. en bondskaart 0,70
euro per stuk). - Nieuwe leden t.e.m. 16 jaar worden gratis lid
en ontvangen ook 1 bondskaart gratis (totale waarde 12,70
euro). - Aanvragen rode registers.
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen!

PITTEM, KM Niet Rijk Maar Recht

Op zondag 23 november 2014 is er om 10 uur algemene vergadering in ons lokaal De Sporthal te Pittem.
Dagorde:
1. Verwelkoming door de voorzitter. - 2. Inschrijven voor het
speelseizoen 2015. - 3. Binnenbrengen goed ingevulde en ondertekende registers. - 4. Varia.
Vrienden vinkeniers, wees allen op post!

PARIKE, De Bergzangers

Op zondag 23 november 2014 is er om 9.30 uur algemene
vergadering in ons lokaal Hozenhoek, bij Michel Denooze,
Hollebeekstraat 76 te Parike.
Dagorde:
- Inschrijven etentje koning en kampioenen 2014. - Inschrijven
nieuwe en bestaande leden 2015. - Herinneren betalen
A.Vi.Bo.-blad 2015. - Bespreken bestuur, lokaal, lidgeld, speelseizoen 2015. - Inwendige orde 2015. - Tussenkomst A.Vi.Bo.blad 2015 (zie inwendige orde). - Binnenbrengen inlichtingsfiche 2015 met vogelnamen en de juiste ringnummers.

GEWEST RONSE

Op zondag 23 november 2014 gaat om 9.30 uur stipt de volgende gewestvergadering door bij De Lustige Vinkeniers,
Savooistraat 103 te Ronse.
Dagorde:
- Inbreng aansluitingsformulieren. - Verkiezen gewestbestuur
en ereraad. - Naklanken gewestfeest. - Paraferen paspoorten
gewestafgevaardigden. - Reglementering inzake kweek. Bestelling registers. - Bestelling reglementenboekjes. - Opties
voorbereiding speelkalender 2015. - Opgave verdienstelijke
bestuursleden Algemene Vergadering. - Varia en suggesties.
Wij hopen dat alle leden van het gewestbestuur stipt zullen
aanwezig zijn op deze vergadering.

SINT-KATHARINA, KM De Lustige Zangers

Op zondag 23 november 2014 is er om 10 uur algemene vergadering in ons lokaal De Langemunte, Winkelsestraat 104 te
Lendelede.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Kasverslag. Herverkiezing bestuur. - Inschrijving bestaande en eventueel
nieuwe leden voor het speelseizoen 2015, lidgeld 15 euro. Binnenbrengen lijst aanvraag bondskaarten. Gelieve zeker uw
registers na te zien of het de juiste ringnummers zijn voor op
de bondskaarten. Een bondskaart kost 0,70 euro. - Opgeven
van gekeurde vogels (keuringskaart meebrengen).- Betalen 1
euro kankerfonds. - Bonds- en gewestnieuws. - Varia en suggesties.
Het bestuur rekent op uw aanwezigheid! Voor vragen kunt
u steeds terecht bij André Deprez, Winkelsestraat 73 te
Lendelede.

KUURNE, De Molenzangers

Op zondag 23 november 2014 is er om 10 uur algemene
vergadering in ons lokaal Het Katje, Brugsesteenweg 100 te
Kuurne.
Dagorde:
- Herverkiezing bestuur; kandidaten kunnen zich aangeven
voor de vergadering). - Naklanken koning- en kampioenenfeest. - Naklanken kooien- en schuilhokjestentoonstelling. Inschrijven van oude en nieuwe leden. - Aanvragen bondslidkaarten 2015. - Aanvragen rode registers. - Varia. - Slotwoord.

GEWEST TIELT

Op zondag 23 november 2014 is er om 9.30 uur gewestvergadering in lokaal ’t Voske, bij De Roodborsten Marialoop.
Dagorde:
- Openingswoord door de voorzitter. - Indienen aansluitingsformulieren. - Indienen reglementen inwendige orde (2x). Kampioenschap Groot-Tielt 2014. - Bespreken gewestfeest.
- Invullen gewestformulier en ereraad. - Kasverslag. - Allerlei:
emailadressen maatschappijen. - Slotwoord door de voorzitter.
Gezien het belang van de vergadering worden alle afgevaardigden verwacht om 9.30 uur stipt!

VELDEGEM, De Veldvink

Op zondag 23 november 2014 is er om 9.30 uur onze eerste
inschrijving voor bestaande en nieuwe leden.
Gelieve het ingevulde blad “aanvraag bondslidkaarten” mee te
brengen. Tevens is er de herverkiezing van het bestuur.

GEWEST ZULTE

Op zondag 23 november 2014 gaat ons gewestfeest door in
lokaal Calypso te Zulte.
Omstreeks 11.30 uur wordt iedereen verwacht voor een aperitief, gevolgd door een lekkere maaltijd. Rond de klok van 14.30
uur is het dan tijd voor de huldiging van de gewestkampioenen
en laureaten. Iedereen die 6 ritten heeft meegespeeld, ontvangt een mooie bloem.
Het bestuur verwacht jullie dan ook in groten getale!
Kaarten te verkrijgen bij: Hubert Christiaens (09/388 91 38) of
Luc Verstaen (09/388 93 94).

Gildeleven
KUURNE, De Congozangers

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 november vanaf 18 uur, alsook
zondagvoormidag 23 december 2014 vanaf 10 uur gaat onze
jaarlijkse steunkaarting door in ons lokaal Astrid. Met het feest
van de Sint kaarten we voor chocoladefiguurtjes.
De inleg bedraagt 1 euro en er is geen drankverplichting. Alle
loten, verkaart of niet, komen in aanmerking voor de steunactie. Niet-vereffende kaarten worden na de kaarting als verkocht beschouwd.
Langs deze weg nodigen wij dan ook alle vrienden, vinkeniers
en sympathisanten uit om een kaartje te komen leggen ten
voordele van onze maatschappij. Gezellige vinkenierspraatjes
gewaarborgd.
Dank bij voorbaat aan onze steunders!
Het bestuur

BELLEGEM, De Cristalzangers

Op vrijdag 21 november, zaterdag 22 november en zondag 23
november 2014, gaat onze jaarlijkse camembertkaarting door.
Dit jaar vindt deze plaats in de Schutterskantine, Walleweg 60.
De inleg bedraagt 1 euro. Er is tevens een steunactie voorzien
met de aangekochte kaarten.
Ook niet-kaarters worden op deze dagen verwacht om een
babbeltje te slaan en een drankje te nuttigen.
Het bestuur

EERNEGEM, KM De Vrijgezellen

Op vrijdag 21 november, vanaf 18 uur, en zondag 23 november 2014, vanaf 9.30 uur tot 12.30 uur, gaat onze boter- of
pannenkoekenkaarting door in ons lokaal De Buuzestove.

IEPER, KM De Kaaivink

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 november 2014, telkens vanaf
18 uur, gaat onze jaarlijkse kaarting door in lokaal Cieper,
Brugseweg te Sint-Jan. Winnaars kunnen kiezen tussen choco, camembert of boter.
Kaarten kosten 1,50 euro of 4 kaarten voor 5 euro.

SINT-LODEWIJK, KM ’t Gezang van de Bottenhoek

Op vrijdag 21 november 2014, vanaf 17 uur, gaat onze verrassingskaarting door in ons lokaal Buurthuis te Sint-Lodewijk.
We hopen op vele kaarters-vinkeniers. Dank bij voorbaat!
Het bestuur

TORHOUT, De Veldvink

Op vrijdag 21 november 2014 gaat vanaf 18 uur onze jaarlijkse koffiekaarting door t.v.v. onze maatschappij, in lokaal
’t Paviljoen. 2 kaarten = 1 pakje koffie en 1 kaart kost 1,50
euro.

OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden

Uitslag kooiententoonstelling 11 november 2014 te
Oostrozebeke
Winnende ingangskaart, nummer 22.
Vinkenkooi af te halen in lokaal Vrij Polen, na telefonische afspraak met Philip Ampe, tel. 0496/27 16 71 (vanaf 19 uur), tot
14 dagen na het verschijnen in het A.Vi.Bo.-blad.

KUURNE, De Molenzangers

Winnende nummers steunactie 14e kooien- en
schuilhokjestentoonstelling van 2 november 2014
447 879 648 571 690 502 869 616 797 497
464 532 826 726 789
De prijzen kunnen afgehaald worden, tot 14 dagen na het verschijnen in het A.Vi.Bo.-blad, bij Etienne Vynckier, Noordstraat
10 te Kuurne. Gelieve een seintje vooraf te geven (na 17 uur),
tel. 056/32 75 71.
De maatschappij dankt u voor uw steun!

HELKIJN, Les Amis du Pinson

Uitslag steunactie 2014
1. 306
2. 762
3. 617
4. 890
5. 275
6. 765
7. 419
8. 1330
9. 905
10. 802
11. 653
12. 549
13. 245
14. 1346
15. 168
16. 237
17. 289
18. 249
19. 154
20. 1047
21. 675
22. 1327
23. 627
24. 1279
25. 569
26. 426
27. 453
28. 265
29. 134
30. 689
31. 52
32.
96
33.
71
34.
29
35.
50
Reservenummer 1e prijs: 304.
Prijzen af te halen in ons lokaal vóór 20 december.
Dank voor uw steun!
Het bestuur

GELUVELD, KM De Blauwbekken

Uitslag gratis steunactie van zaterdag 8 november 2014
1e prijs: 8460 - 2e prijs: 1577 - 3e prijs: 5881.
4. 7687
5. 8065
6. 3075
7. 3386
8. 1879
9. 4843
10. 8309
11. 7202
12. 3340
13. 7815
14. 3960
15. 2470
16. 2632
17. 2229
18. 6568
19. 4711
20. 2954
21. 8180
22. 3624
23. 5031
24. 1591
25. 5703
26. 1758
27. 6446
28. 4505
29. 1129
30. 5532
31. 5158
32. 7264
33. 5497
34. 8697
35. 6877
36. 6374
37. 8921
38. 2132
39. 6798
40. 1946
41. 7413
42. 4016
43. 4253
Prijzen af te halen bij Marcel Reynaert, Menenstraat 68 te Geluveld, iedere zaterdagvoormiddag tussen 10 en 12 uur, vóór
31 december 2014.

VOSSELAAR, De Heidezangers

Uitslag steunactie van 9 november 2014
1. 12915
2. 12594
3. 10877
4. 11535 5. 10413
6. 12464
7. 12369
8. 10232
9. 12525 10. 10274
11. 10376 12. 10589 13. 12774 14. 12457 15. 10488
16. 12752 17. 12702 18. 11605 19. 11625 20. 11881
21. 10383 22. 11681 23. 13079 24. 10258 25. 11226
26. 10428 27. 11891 28. 10220 29. 12446 30. 11930
31. 12433 32. 12948 33. 10366 34. 12680 35. 10777
36. 11762
Prijzen af te halen in lokaal De Sportvriend, Hoortverten 2
te Vosselaar, tot 31 december 2014. Prijzen zijn enkel in het
weekend af te halen.

GEWEST DEERLIJK

Verslag gewestvergadering van zondag 26 oktober 2014
Deze vergadering ging door in het lokaal van De Vlaamse

Blauwkoppen Zwevegem. De gewestleider opende de vergadering met een welkomstwoord aan de afgevaardigden en
voorzitter van de maatschappijen; iedere maatschappij van
het gewest was tegenwoordig, waarvoor dank.
De gewestleider las het verslag van de vorige vergadering
af; er waren geen opmerkingen en het verslag werd goedgekeurd. Deze vergadering was de eerste na het speelseizoen,
dat verlopen is zonder noemenswaardige moeilijkheden. De
vergadering stond vooral in het teken van het gewestfeest. Het
menu werd vastgelegd: 1 aperitief, aspergeroomsoep, gebakken kalkoenborst met een romig sausje en kroketjes, warme
appeltaart met vanille ijs een koffie, voor de prijs van 25 euro
per persoon. In het vervolg zal de menu van het gewestfeest
vastgelegd worden op de laatste vergadering vóór het speelseizoen.
Er werden ook twee deelnemers uitgeloot uit de liefhebbers
die deelnamen aan het Kampioenschap van West-Vlaanderen en twee die deelnamen aan het Kampioenschap van België. Deze vier personen zullen een bloem in ontvangst mogen
nemen op de gewesthulde bij aanwezigheid.
Vervolgens hadden we het administratieve gedeelte van de
vergadering: de jaarlijkse bijdrage voor het gewestfeest, het
ondertekenen van de diploma’s, het binnenbrengen van de
bladen en samenvattende lijsten ringen voor kweek 2015 en
vereffenen van de ringen. De gewestleider gaf nog een woordje uitleg over de vergadering van de Algemene Raad van 21
september te Roeselare.
De prijs van het A.Vi.Bo.-blad werd vastgelegd op 45 euro.
Dit blijft een heel lage prijs voor zo’n mooi weekblad. De aansluitingsformulieren zijn anders. Deze moet men in drievoud
kopiëren, 1 voor A.Vi.Bo., 1 voor de gewestleider en 1 voor de
maatschappij.
Tenslotte werden de datum en de plaats voor de volgende
vergadering vastgelegd.
De gewestleider, J. Desmet

GEWEST INGELMUNSTER

Verslag gewestvergadering van zondag 9 november
Deze vergadering ging door in het lokaal van KM Niet Rijk
Maar Recht, nl. De Gouden Leeuw te Meulebeke.
De voorzitter opende de vergadering met een welkomstwoord.
Alle maatschappijen waren tegenwoordig op dit uitzonderlijke
uur, het was pas 8.30 uur.
Na het voorlezen van het verslag van de vorige vergadering
waren er geen opmerkingen dus kon iedere afgevaardigde dit
ondertekenen. Ook het aangepaste gewestreglement werd
door alle maatschappijen ondertekend.
Het ingeven van het nieuwe aansluitingsformulier verliep vlot,
met hier en daar enkele wijzigingen. Eén maatschappij had
deze niet bij, maar zal dit zo spoedig mogelijk binnenbrengen.
Punt 6, 7, 8 en 9 werden verschoven naar de vergadering van
december. Dan kan het gewestformulier misschien ook meteen ingevuld worden.
Vervolgens werd het menu voor ons gewestfeest samengesteld. Na enkele menu’s onder de loep genomen te hebben,
kwam volgend menu uit de bus. Als aperitief kan men kiezen tussen wijn, bier of fruitsap. Dan volgt aspergeroomsoep
en het hoofdgerecht is nootham met champignonsaus met
groenten en kroketten. Nadien is er koffie met gebak en vers
fruit. Bij het hoofdgerecht kan men kiezen tussen wijn, bier of
water. Dit alles kan voor de prijs van 35 euro.
Het binnenbrengen van de paspoorten verliep vlot. Er werd
nogmaals gevraagd om een mededeling toe te voegen indien
een betaling aan het gewest gebeurt, bijvoorbeeld “betaling
oktober 2014”. Men kan ook een verkorte naam van de maatschappij gebruiken zoals K. LZ ST K. of KVL enz., zo kan men
bij de controle alles gemakkelijker terug vinden.
Het binnenbrengen van het reglement inwendige orde van
de maatschappijen gebeurde in tweevoud. Iedereen had zijn
reglement mee. Nadien werden nog enkele registers aangevraagd. Deze zullen tegen de volgende vergadering meegebracht worden.
Na het overlopen van het verslag van de Raad van Bestuur
kwam men bij het punt “Allerlei en elk zijn zeg”. José Vandaele
en Geert Missinne vroegen het woord en spraken over de
ruil- en verkoopbeurs van kweekvogels en het 54e Kampioenschap voor kooienmakers.
Na het meedelen van de datum, plaats en dagorde voor de
volgende vergadering, kon Kurt deze vergadering afsluiten.
Hij wenste iedereen een behouden thuiskomst toe.
De verslaggever, A. Deprez

GEWEST OUDENAARDE

Verslag gewestvergadering van 17 oktober 2014
Deze gewestvergadering vond plaats in lokaal De Welkom, bij
De Vrije Bosvink Ouwegem.
De gewestleider opende zoals gewoonlijk de vergadering om
20 uur met het opnemen van de aanwezigheden. Alle maatschappijen waren opnieuw goed vertegenwoordigd.
Belangrijke beslissingen stonden er niet op de agenda, maar
er was wel veel papierwerk. Om te beginnen was er het binnenbrengen van de lijsten aanvraag kweekringen 2015. De
eerste indruk was dat er tal van kweekringen aangevraagd
werden in het gewest en dat kunnen we alleen maar toejuichen.
Er werd verder gegaan met de aanvraag van rode en groene
registers, uitdelen lijsten afgeleverde registers en vogelsteekkaarten, naamlijsten vogelhouders en lijsten afgeleverde
bondskaarten en stortingsbulletins A.Vi.Bo.-blad 2015.
Over de nabeschouwing van het gewestfeest bij De Zwalmvink Nederzwalm was iedereen tevreden.
Als laatste, maar niet onbelangrijk punt, werd vermeld dat
er nog niemand gevonden werd om Carine te vervangen als
gewestverantwoordelijke. Indien iemand zich geroepen voelt,
laat zeker niet na om naar de volgende gewestvergadering te
komen!
Na dit alles werd deze vergadering afgesloten. Carine bedankte iedereen voor de komst!
De gewestschrijver, L. Gyselinck
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Sudoku puzzel nr. 7 – 19-11-2014
In iedere rij, kolom en vakje dienen de cijfers van 1 tot 9 ingevuld te worden.
Er is steeds slechts één oplossing mogelijk.

Volgend punt was het uitdelen van de bondslidkaarten. Jammergenoeg zijn er ieder jaar minder, dit meestal door sterfgevallen. Ook alle drukwerk werd vereffend en enkele registers
werden aan de man gebracht.
Het kweekcongres werd uitgebreid besproken. We zullen alvast ons best doen. Dentergem heeft daaraan de volle medewerking geschonken.
Per ingeschreven liefhebber wordt 2 euro gevraagd, waaronder 1 euro voor het kankerfonds. Ons gewest zal daar zeker
geen problemen mee hebben en opnieuw zijn goed hart laten
spreken.
De speelkalender 2015 is voorlopig opgemaakt. In december
zal hij volledig op papier staan.
Het kasverslag: de kas houdt stand na alle uitgaven van het
verlopen speelseizoen. We weten opnieuw waarvoor wij moeten samenwerken, maar vooral ook genieten van deze vinkensport! We komen niets tekort.
D. Schelstraete

GEWEST GENT

Oplossing Sudoku nr. 6 – 12-11-2014

Gildeleven

(vervolg van blz. 7)

GEWEST WAKKEN

Verslag gewestvergadering van zondag 9 november
Deze vergadering ging door in lokaal Flandria te Wakken.
De gewestleider kon stipt de vergadering openen. Aanwezigen waren Daniël De Vos, Frank Vroman, Rudi Van De Ginste
en Bruno Vermeulen.
Als eerste punt hadden we een overzicht van de kampioenenhulde, eerst in Dentergem en kort daarop de kampioenenhulde te Wontergem. Wij danken alle bestuursleden voor
hun volle inzet om de overwinnaars met familie en de vele
vrienden samen te laten genieten van een welgemeend familiefeest! Samen tafelen en genieten van elke vriendschap
doet me keer op keer deugd en hopelijk kunnen wij dit nog
vele jaren!

Zoekertjes en Advertenties

Verslag gewestvergadering van 9 november te Melle
Het was de laatste keer dat de mooie zaal belegerd werd door
vinkeniers, want de maatschappij “Klein Maar Moedig” uit
Melle gaat haar tenten opslaan in Moortsele. Dit was dan ook
mijn openingszin voor de troepenschouwing. Alle maatschappijen waren aanwezig en iedereen zat op zijn gemak, mij niet
meegerekend.
Bij het kasverslag, het stilste moment van de vergadering,
was wat uitleg nodig en vooral een woord van dank voor de
vroege stortingen door de maatschappijen. Voor Luxemburg is
het nog wat te vroeg.
Om de mooie akoestiek van de zaal nog eens te mogen aanhoren, las Mario Decibel het verslag van de vorige vergadering voor. Er waren geen opmerkingen, oef.
Bij de evaluatie van de binnengebrachte ringbestellingen was
de code “goed”, maar een herinnering van steeds de laatste,
goede documenten te gebruiken, was hier wel op zijn plaats;
raadpleeg avibo-adm.
De rubriek ontvangen documenten was kort, want op de rekening na was er niet veel te rapen. De bestelling van de bondskaarten ging vlot en een mooi eindtotaal van 1135 mocht geboekt worden, stempelen maar!
De nieuwe aansluitingsformulieren werden door Lionel overlopen en goed bevonden. De kalenders voor 2015 kwamen ook
gedeeltelijk in zijn bezit, met de belofte dat hij tegen Nieuwjaar
zijn evaluatie kon afmaken.
De aanmaak van de kalenderboekjes door Christel werd nog
eens bevestigd, over de kleur mag zij opnieuw beslissen. De
medewerker aan de gewestzetting op O.L.H.-Hemelvaart
werd verkozen en De Straatzangers Evergem zullen er hun
schouders onderzetten.
Als afsluiter van het eerste deel gaf ik tekst en uitleg bij het
verslag van de Raad van Bestuur van 11 oktober. Bij het voorlezen van de activiteitenkalender 2015, meer bepaald bij de
data voor het binnenbrengen van de inventarissen, kwam er
reactie in de zaal. Vroeger was de ondertekendatum 31 januari en het binnenbrengen in februari. Velen hadden gelezen
dat het wel vroeger mocht, maar dat dit de nieuwe regel werd,
daar verschoten ze toch even van. Dit zal een ganse herschikking teweegbrengen. Om een “Mars op Kuurne” te verijdelen,
beloofde ik A.Vi.Bo. wat meer duidelijkheid te vragen, wat
reeds is gebeurd.
Na de plaspauze stak ik van wal met het komende gewestfeest, de huldigingen, het menu en als laatste de uiterste datum van
inschrijving.
De in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliHetceerd,
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Tot een volgende afspraak, en... Lionel, spoedig herstel!
De gewestleider

!

Rouw / Herstel / Feest

†

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

!

Rouw / Herstel / Feest

De in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
de betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaanden, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
derden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtstreeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.

†

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- ANZEGEM, De Dorpszangers, Roger Langie, echtgenoot
van Josiane Delouvroy, vader en schoonvader van Dolores
Langie en Andy Hoebeke.
- RUISELEDE, KM De Lichtzangers, JosephVancauwenberghe,
schoonbroer van ons trouw spelend lid André Martens.
- RONSE, De Hospitaalvink, trouwe vinkenier Roger Langie.
- SINT-ELOOIS-VIJVE, KM De Statiezangers, spelend lid Luc
Demeulemeester, nonkel van bestuurslid en spelend lid Luc
D’hoop en spelend lid Carine Vanlerberghe.
- RANST, KM De Boomgaardvink, Finne Van Woensel, moeder van Michel en Luciëne Van Puymbroeck en schoonmoeder van Jul Daems.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- ANZEGEM, De Dorpszangers, alle zieke leden.
- AVELGEM, De Moedige Zangers, spelend lid Henri Verpoort.
- EINE-OUDENAARDE, De Lustige Vinkeniers, bestuurslid
Pascal Vilyn.
- EERNEGEM, KM Recht en Eerlijk, trouw lid Hedwige
Bogaert, echtgenote van stichter-erevoorzitter Charles
Verzyck.
- EVERGEM, De Rabotzangers, spelend lid Danny Maebe.
- OUTER, De Lebeekse Vink, bestuurslid Cesar Verhumst.
- POEKE, KM De Paradijsvogels, spelend lid Shannen
Debaets, dochter en stiefdochter van voorzitter en bestuurslid
Mario De Ruyck en Kathleen Raes.
- BOEZINGE, KM De IJzervink, bestuursleden Gerda Dedier
en Freddy Logie.
- HOOGLEDE, De Kon. Vlaamse Zangers, trouw lid André
Denys; trouw lid Willy D’hondt.
- ZINGEM, KM De Scheldevink, spelend lid Antoine
D’Haenens.
- WINGENE, KM De Sint-Jansvink, trouw lid Rita
Vangampelaere en penningmeester Chrita Padot.
- SINT-DENIJS-WESTREM, De Lindezanger, trouw spelend
lid Norbert Van Damme, echtgenoot van trouw spelend lid
Daniëlle Boulonne.
- MAARKE-KERKEM, KM De Boomgaardvink, trouw medewerkend spelend lid Roos De Vos, echtgenote van bestuurslid Luc Vanlancre; trouw medewerkend bestuurslid Willy
Vandermeirsch, echtgenoot van spelend lid Maria Bauters.
- MEULEBEKE, KM Recht Voor Allen, bestuursleden Freddy
Baekelant en Georges Uyttenhove.
- LENDELEDE, KM De Verenigde Liefhebbers, André
Demuynck, echtgenoot van ons lid Marie-Thérèse Fraeyman,
broer en schoonbroer van onze leden Raf Demuynck en Ingrid
Segers.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ZIJ GINGEN MET BRUGPENSIOEN...
- ASPER, KM De Moedige Zangers, ondervoorzitter Patrick
De Vuyst.
- ZINGEM, KM De Scheldevink, voorzitter Rudy Piens.
ZIJ VIERDE HAAR 80e VERJAARDAG...
- AVELGEM, De Moedige Zangers, Antoinette Vansteenbrugge,
echtgenote van erevoorzitter Albert Balcaen.

20.05

20.05

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Bericht
aan de gewestleiders
Aanvraag medailles verdienstelijke bestuursleden
Verdiensten:
a) mensen die 25 BESTUURSLID zijn van een plaatselijke
vereniging en minstens 45 jaar oud zijn.
b) schatbewaarder of secretaris van een vereniging zonder
dat ze spelend lid zijn, 15 jaar dienst hebben en minstens
45 jaar oud zijn.
Gelieve de volgende gegevens te vermelden: lidnummer,
naam, volledige geboortedatum, functie (bestuurslid schatbewaarder of secretaris) maatschappij.
Bovendien moet men geabonneerd zijn op het A.Vi.Bo.blad. De aanvragen worden verwacht uiterlijk 31.12.2014
op het secretariaat te Kuurne.
Noteer goed dat dhr. Minister van Cultuur enkel vragen inwilligt van bestuursleden die een vereiste termijn kunnen
bewijzen. Het gaat niet om verdienstelijke leden, dus niet
om gewone leden.
De medaille van verdienste wordt enkel overhandigd aan
verdienstelijke personen die AANWEZIG zijn op de Algemene Vergadering.

Straffe hersenkronkels
Eén van de meest gehate plaatsen in mijn jeugd was de
wachtzaal bij meneer dokteur. We zaten op houten banken die
bij de minste beweging kraakten gelijk een zoldertrap. Hoesten of geeuwen had tot gevolg dat menige ogen op u gericht
waren met de achtergrondgedachte: “Dienen es ziek zeker?”.
En het ergste wat u kon overkomen, was dat uw maag of darmen begonnen te grommen, een ramp! Met uitzondering van
omdraaiende bladen van de versleten boekjes was het daar
doodstil, met de nadruk op dood. Blij dat dit voorbij is…
Nu, bij mijnen ‘inlevenhouder’ is het anders, de radio op ‘Studio Brussel’, stoelen met kussens, boekjes met bloeddrukverhogende foto’s, mensen met hun gsm, iPad, iPod of ander piepend hebbeding in de hand, en soms sprekende mensen. Ooit
kwam de dokter eens uit zijn kabinet om wat stilte te vragen
want hij dacht dat ze de ‘kuskesdans’ aan het doen waren, die
zieke mensen?
Nog niet lang geleden had ik het geluk twee vinkeniers te treffen in de wachtruimte. Na de normale standaardopeners: “Hoe
es ’t, toch nie ziek zeker?”; “Nee nee, klein onderhoud en pillekes”; “Voor de vinken zeker?”; “Nee nee, voor mijn madam
antizaagpillekes en voor mij van die blauwe”;… Allee, na twee
minuten zaten we waar we moesten, in de vinkenwereld. Op
dat uurke kwam ik meer te weten dan op sommige vergaderingen, want die twee liefhebbers vertegenwoordigden het gros
van de hedendaagse vinkenspelers, samen ongeveer 135
jaar. De ene had het over de avondzettingen. Hij was van half
zes weg, zonder eten, wegens het verkeer, en was maar om
9 u. thuis, scheel van den honger. Dan kon hij eten en het bed
in, maar kon niet slapen, en ’s morgens naar meneer met een
zere maag. Hij had voor zichzelf beslist wekelijks nog 1 avondzetting te doen en voor de rest te kiezen voor de voormiddag
en zaterdagnamiddag om 5 u. Ook de bladopslag van 3 euro
zat in het verkeerde keelgat, maar het kon ook die blauwe pil
zijn die was blijven zitten?
Voordat ik iets kon weerleggen, begon ook zijn maat aan zijn
litanie en deed zijn beklag over de bloemen die hij won, het
dure plaatje van de zettingen, voor en na, en ook de opslag
van het A.Vi.Bo.-blad.
Er zaten er nog drie vóór ons, dus had ik tijd om mijn ideeën
daaromtrent kenbaar te maken. Dat er soms onbedacht wordt
omgesprongen met de hoeveelheid van avondzettingen op
hetzelfde moment en dicht bij elkaar, moest ik beamen. Maar
mijn stelling was dat de maatschappijen zelf wel zouden inzien dat de daling van het aantal deelnemers moest gezocht
worden in hun kamp en de liefhebber daarvoor zeker niet mag
bekeken worden. Om het bloemenprobleem een wending te
geven, stelde ik de vraag of zij nog wel plaats vinden voor de
bloemen. De ene gaf er veel weg want het zijn toch steeds verschillende, zei hij. De andere zette die hier en daar en vergat
ze soms een paar dagen in zijn koffer…
Nu was het aan mij. Een paar wachtenden volgden de gesprekken en dachten waarschijnlijk dat wij van een andere
planeet waren: geen gsm in de hand, bloemen, zettingen, 3
euro… zeker zwaar ziek!
Ik zei dat ik al lang met het idee rondliep om ook zettingen
te promoten zonder bloemen en bijvoorbeeld 1,50 EUR in de
plaats te geven. Dat is makkelijk voor de inrichters, er liggen
geen verlepte bloemen meer in de koffer en na twee zettingen
is de A.Vi.Bo.-blad-opslag effen.
(zie vervolg blz. 2)

Editoriaal
We hadden een droom!
Bij aanzet van het ‘Kweekproject 2007-2010’ was het bedoeling vinkeniers warm te maken vinken te kweken die de
goede wedstrijdmentaliteit bezaten. Aan de hand van bevraging van kweekresultaten, waarbinnen zowel afkomst als
gedrag van ouderpaar, als huisvesting en voeding – voor, tijdens en na broedperiode – probeerden we zoveel mogelijk
info en data te verzamelen wat genetische invloed en invloed van omgevingsfactoren betrof op onze kwekelingen.
Dat we daarvoor moesten rekenen op de ‘goodwill’ van onze kwekers was een vaststaand feit. De al of niet geslaagde
kwekers, die plichtsbewust en minutieus het door ons aangebrachte formulier ‘Kweekresultaten’ invulden, zijn we
dan ook bijzonder dankbaar; zonder hun gedrevenheid was van onze droom niet veel in huis gekomen. Zij verdienen vandaag zondermeer bijzonder veel respect voor het gepresteerde werk!
We hadden een droom!
Toen we aanvoelden dat ons project eind 2010 niet af was, werd alles in het werk gesteld om van de Vlaamse Gemeenschap nog drie jaar verlengde tussenkomst te krijgen. Met overtuigende bewijsvoering, georkestreerd door onze
huidige erevoorzitter Noël en verwoord door huidig voorzitter Gino, was de bijeenkomst met verantwoordelijken
van de diensten Milieu en Natuur en Bos voor A.Vi.Bo. bijzonder positief: subsidie werd ons verder toegekend tot
2013! Meteen konden we ons concentreren op verdere opvolging van aangebrachte kweekproducten. We wilden immers nagaan hoe jonge mannetjes – reeds ingeschreven in het project – opgeleid werden tot wedstrijdvink met als doel
na te gaan welke invloed de kweker had op leer- en, uiteindelijk, wedstrijdgedrag van kwekelingen. Ook hier weer
waren we als vragende partij overgeleverd aan de bereidheid van onze kwekers het formulier ‘Individuele fiche’ in te
vullen. Beste kwekers, jullie medewerking was van goudwaarde!
We hadden een droom!
Van bij de start van het project waren we ervan overtuigd jaarlijks twee kwekersbijeenkomsten met volle overgave te
verzorgen. Het was niet te voorzien welk parcours we daarvoor zouden afleggen. Hoe verder die kweekvergaderingen
opschoten, hoe diepgaander ze werden. Niemand kon vooraf, bij de start, aangeven welke onderwerpen uiteindelijk
stapsgewijs aan bod konden komen. Gaandeweg ondervonden zowel Gino als ikzelf dat we ons in een behoorlijk
avontuur hadden gestort; voorbereiding van de kweekvergaderingen en de aangehaalde items boorden voor vinkeniers onontgonnen bronnen aan. Wie van bij de start niet aanhaakte, had het moeilijk alsnog in te pikken; alle
vergaderingen vielen mooi in elkaar en behandelde onderwerpen werden tot één sluitend geheel verbonden. Het
was erg ondersteunend en bemoedigend van de aanwezige toehoorders, die met het vorderen van de bijeenkomsten
stilaan een vaste groep werden, elke keer warme appreciatie te mogen voelen voor gebrachte onderwerpen. Vrienden,
bedankt!
We hadden een droom!
Naar het eind van het kweekproject toe groeide het idee af te sluiten met een klapper! Het zou wat zijn mochten
we als federatie onze dankbaarheid naar de meewerkende achterban toe kunnen tonen met een grandioos afsluitingscongres. Plannen werden gesmeed en ideeën aangereikt waarmee we een eind op weg konden. Laatste weken
waren behoorlijk gevuld met voorbereidingen allerhande, in zoverre dat op het congres hier en daar iemand opperde:
“Wanneer doen jullie dat allemaal? Jullie hebben binnen het kweekproject gigantisch werk verzet!” Het typeert de
warme, dankbare sfeer die heerste op zaterdag 15 november in Kubox Kuurne!
Dat bovendien kon afgesloten worden met een eindverslag van formaat (letterlijk en figuurlijk) is geheel te danken
aan het noeste werk van twee gezworen kameraden: enerzijds stak de heer Lionel Franck gigantisch veel tijd in het
verwerken van ons toegestuurde data, anderzijds vond voorzitter Gino Welvaert tijd om alles in een buitengewoon
uitgebreide samenvatting met conclusies omtrent ons kweekproject te gieten. Voorwaar een lijvig werk om mee uit
te pakken!
Als verantwoordelijke binnen de Raad van Bestuur voor de kweek wil ik hier dan ook beide heren, alle collega’s en
elke aanwezige of medewerker die op welke manier ook zijn of haar steentje bijdroeg om van ons project en slotcongres een voltreffer te maken, gemeend danken: zonder jullie was het vast niet gelukt!
Graag wil ik iedereen die op het congres het komende Kampioenschap van België steunde door zich een klever aan
te schaffen in naam van de Koninklijke Maatschappij Recht en Eerlijk Eernegem eveneens hartelijk bedanken! Op
naar ons volgend hoogtepunt in 2015!

Gastheer de heer Francis Benoit, burgemeester van Kuurne, opent ons feestelijke
eindcongres.

A.Vi.Bo.-voorzitter Gino Welvaert heet alle bezoekers bijzonder hartelijk welkom
en wenst iedereen een boeiende middag.

We hebben een droom!
Met het aanbieden van de slotconclusies van het kweekproject aan iedereen die op ons A.Vi.Bo.-blad geabonneerd
is voor 2015, willen we onze trouwe vinkeniers een leidraad bieden om met redelijke kans op succes eigenhandig
wedstrijdklare, strijdlustige vinken te kweken. We dromen dat vinkenieren nog decennia ver deze eeuw met gloed
zal doorstaan!
En… niet alle dromen zijn bedrog!
Rik Tanghe
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MEULEBEKE, KM Recht Voor Allen
Een week na Peters dood rijpte bij moeder Käthe al het voornemen om een gedenksteen te ontwerpen voor haar gevallen
zoon. In de loop van de jaren bedacht, schetste en ontwierp
ze verscheidene werken die uiteindelijk in 1932 zouden leiden
tot de beelden van ‘der trauernden Eltern’, het Treurende Ouderpaar.
Op 24/07/1932 werden aan de ingang van het ‘Friedhof Roggeveld’ de beeldhouwwerken ‘Het Treurende Ouderpaar’ van
Käthe Kollwitz geplaatst.
Links knielt de vader met al zijn opgekropt mannelijk leed. Met
ingevallen wangen en een grimmige trek om de mond, de armen verkrampt om het lichaam geslagen en het hoofd uit de
opgetrokken schouders, kijkt hij neer op de duizenden graven,
waaronder dat van zijn zoon Peter dat in het onmiddellijk bereik van zijn ogen ligt.
Rechts knielt de moeder, Käthe Kollwitz, ze zit voorovergebogen, de ogen gesloten, en met de rechterhand de wijde mantel dicht tegen haar wang aandrukkend: één en al innigheid,
verdriet en liefde.
In Esen had men maar weinig begrip voor de beelden, wat
eigenlijk begrijpelijk is als men de gebeurtenissen van oktober
’14 kent. Ze noemden de beelden spottend: ‘Pette en Mette’ of
‘Manten en Kalle’.

Musketier Peter Kollwitz

Haar tweede zoon Peter werd geboren op 6 februari 1896.
Op 23 oktober ’14 viel de compagnie van musketier Peter Kollwitz,
de 4de cie van het 207de Reserve
Infanterie Regiment (RIR 207), het
Belgische 11de Linie aan in een
poging om snel de IJzer over te
steken. Het 11de Linie Regiment
die met behulp van de Franse Marine Fuseliers haar positie aan de
IJzer kost wat kost wou behouden,
verdedigde zich sterk.
De 18-jarige Peter sneuvelde in de omgeving van het Roggeveld nabij Esen. Hij werd begraven op de Duitse begraafplaats
‘Friedhof Roggeveld’. Dit Duits militair kerkhof was gesitueerd
in de Steenstraat, vlakbij de hoeve ’t Roggeveld in de Oude
Roeselarestraat. Op de hoek van deze twee straten stond herberg ’t Nieuw Roggeveld. Tijdens de oorlog was er een veldhospitaal of lazaret, waar er ongeveer 1538 Duitsers werden
begraven.

Woordvoerder A.Vi.Bo. - medewerkend erelid:
Filip Santens, Elsdreef 7
8790 WAREGEM

Dirk Jonckheere

1914-1918: Wereldoorlog I
Peter Kollwitz was de tweede zoon van Karl Kollwitz en Käthe
Schmidt. Door haar huwelijk in 1891 met dokter Karl Kollwitz
nam beeldhouwster Käthe de naam Kollwitz over, ze verhuisden naar Berlijn. Käthe werd op 8 juli 1867 te Köningsberg
geboren, de hoofdplaats van Oost-Pruisen.
Haar zoon Hans zag het levenslicht op 14 mei 1892 en vocht
eveneens mee in de Eerste Wereldoorlog. Ondanks het gedacht en de stempel dat de Duitsers kregen als bloeddorstig
en bruut, bleek Hans een fijnbesnaarde jongeman te zijn.

8553 OTEGEM
8900 IEPER
8520 KUURNE
8520 KUURNE

Info en bronnen:
Het Duits militair kerkhof te Vladslo-Diksmuide is vrij toegankelijk. Indien het kerkhofportaal gesloten is, sleutels bij: de familie Museeuw,
Houtlandstraat 3.
Beheer van het kerkhof: de ‘Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge’, Bundesgeschäftsstelle, Werner-Hilpert-Straße 2, D 34117
Kassel, Postfach 103840
- info@volksbund.de, www.volksbund.de
- blog.seniorennet.be
- De Klaproos Uitgeverij
- Wikipedia
- Stad Diksmuide
- Begraafplaats Roggeveld, foto Westhoek Verbeeldt

(vervolg van blz. 1)

Daarna is er alleen nog winst en het kostenplaatje gaat omlaag, wel niet veel, maar… Vier ogen keken mij aan alsof ik
een zelfmoordterrorist was. “En het ‘symbool van de vinkensport’ dan??”, was de vraag. Het was maar een idee om eens
over na te denken: zettingen met en zettingen zonder bloemen, waarom niet?
Nu onze bloeddruk toch al naar de knoppen was, ging ik nog
een stap verder met een andere hersenkronkel. Ik vroeg of ze
nog graag trofeeën of kooien wonnen in hun maatschappij op
de kampioenschappen. Hun antwoord was nee want kooien
hadden ze al te veel, trofeeën vlogen op zolder van hun madam en geld vonden ze te alledaags… Wat dan? Opgetrokken schouders! Mijn voorstel was dat de ‘wat dan ook’ zou
vervangen worden door de betaling door de maatschappij van
het jaarabonnement op het A.Vi.Bo.-blad: iedere woensdag
gratis in de bus, een jaar lang plezier, en wie weet zijn er te
vieren kampioenen die nog geen abonnement hebben, dus
een win-winsituatie.
Het was de beurt aan de eerste vinkenpiet. Na tien minuten
kwam hij terug buiten en deed teken “’k zal nen keer bellen”,
en weg was hij. Nummer twee zat zodanig te studeren dat
hij zelfs niet hoorde dat het zijnen toer was, ik voelde mij wat
schuldig. Maar hij is levend en wel buitengeraakt en ik was de
laatste.
Den dokteur zei onmiddellijk: “Uwen bloeddruk zal ook wel te
hoog zijn zeker, gelijk die twee vorige vogelaars?”. En ja: 14/9,
een pilleke erbij, 29,50 euro, een ‘kasbon’ voor de ziekenkas
en ik kon er weer tegen. Goed dat mijn dokter de voorstellen
niet gehoord had, want dan zou er zeker een euthanasiepakket bijgestaan hebben, maar zot zijn doet geen zeer.
Ik weet dat velen de wenkbrauwen zullen fronsen of met het
hoofd schudden maar deze denkpistes komen voort uit gesprekken met bestuursleden en liefhebbers. Velen krijgen last
om nog aan mooie, betaalbare bloemen te geraken. Steeds
zijn het dezelfde mensen die voor de aanvoer moeten zorgen.
Veelal is er overschot, want het aantal deelnemers is steeds
een schatting vooraf. Ook het fenomeen van iemands A.Vi.Bo.abonnement te betalen als prijs, is van een andere gevoelsorde dan hem geld toestoppen, geloof mij, het ene is kort en
eenmalig, het andere is er wekelijks aan herinnerd worden. En
met wat geluk zit er hier en daar een nieuwe abonnee in voor
meerdere jaren.
Nogmaals, het zijn mogelijks zotte zienswijzen maar ooit moet
men door de zure appel bijten en traditie ombuigen naar de
noden van de tijd en de mensen die erin leven.
Oei, ik moet stoppen met ze... schrijven, want er is daar juist
een ziekenwagen voor mijn deur gestopt. Ik denk dat ze mij
komen halen, allee, tot in K13!
Lucien van Gent

Bestuurders:
Marc Vantieghem, Sparrenlaan 22
Jan Hollevoet, Elverdingestraat 33
Noël Devolder, Waterlelielaan 6
Marnix Moerman, Steenovenstraat 21

Nu ligt Peter begraven op de Duitse militaire begraafplaats
in het Praetbos te Vladslo. Tot in 1956 lag hij begraven op de
Duitse begraafplaats ‘Het Roggeveld’. Zijn stoffelijk overschot
werd samen met dat van duizenden anderen overgebracht
naar één van de vier Duitse verzamelbegraafplaatsen in
West-Vlaanderen. Ook de beelden verhuisden mee, ze staan
nu achteraan op de Duitse militaire begraafplaats te Vladslo.
De twee geknielde figuren zitten nu op een sokkel en staan
opgesteld vóór het graf van musketier Peter Kollwitz.
De Duitse begraafplaats - Praetbos te Vladslo
Aan de rand van het Praetbos bevindt zich de prachtig onderhouden Duitse militaire begraafplaats van Vladslo, waar
25.638 Duitse militairen rusten die tijdens de Eerste Wereldoorlog vielen.
Gedurende de Eerste Wereldoorlog richtten de Duitsers in het
Praetbos een verbandpost in. Daar ontstond het Soldatenfriedhof Vladslo.
Na de Eerste Wereldoorlog werd het uitgebreid en sinds
1957-1958 is het een verzamelbegraafplaats zoals die in
Langemark en in Menen. Vanuit 61 Belgische plaatsen zijn
er bijna 22.000 graven naar Vladslo overgebracht. Onder de
eiken rusten 25.638 Duitse doden. De eindeloze rijen platte,
grijze grafstenen in het grasveld en vooral het ‘Treurende Ouderpaar’ van de Duitse beeldhouwster Käthe Kollwitz, maken
dit tot een van de indringendste militaire begraafplaatsen.
Hier liggen geen helden en is er geen glorie, er heerst een
veelzeggende stilte, een stille aanklacht. Op een van de platen vóór het beeld vindt men de naam Peter Kollwitz terug: de
zoon van het ‘Treurende Ouderpaar’.

54ste kooien- en
schuilhokjestentoonstelling
op zondag 7 december 2014
In 2006 vierde de maatschappij haar 50ste jaar als vinkenmaatschappij, dit betekent dat deze vereniging opgericht werd
in 1956. In 1960 werd de eerste kooiententoonstelling georganiseerd. Deze organisatie werd ingericht om de lange rustperiode te overbruggen en op die manier de vinkenliefhebbers
eens bijeen te laten komen. Het moet gezegd worden dat dit
ook ten bate was van onze vogels want de kooien verbeterden er elk jaar op. Het werden meubelstukjes, zodat meerdere
vrouwen het nu aanvaarden dat er een vinkenkooi in de huiskamer staat.
Wij, KM Recht Voor Allen, zijn fier om te zeggen dat wij de eerste waren in heel Vlaanderen om een kooiententoonstelling in
te richten die op heden, tijdens de herfst- en wintermaanden,
ondertussen door verscheidene andere maatschappijen ook
wordt ingericht.
In die 54 jaar hebben we tal van kooienmakers gekend die ondertussen ook vrienden geworden zijn. Maar jammer genoeg
zijn ook meerdere van deze vrienden/kooienmakers van ons
heengegaan. Bij deze bedanken we alle deelnemers, en degenen die ons ontvallen zijn blijven zeker in onze gedachten.
Natuurlijk moet er ook gezegd worden dat er tijdens deze 54
jaar ups en downs waren. Soms was het op de koppen lopen van de toeschouwers en andere malen was er dan weinig
interesse van deelnemende tentoonstellers. Al bij al kunnen
we nu spreken van een normale opkomst van deelnemers en
publieke belangstelling, we kijken met fierheid terug op die
voorbije 54 jaar.
Volgend jaar wil KM Recht Voor Allen er een jubileumuitgave
van maken. Wat het zal worden, weten we nu nog niet, deze
voorbereidingen zullen pas aanvatten na afloop van onze
kooiententoonstelling van dit jaar.
Wij hopen dan ook iedereen terug te zien op onze 54ste kooiententoonstelling die doorgaat in lokaal Germinal, Kapellestraat 23 te Meulebeke, en dit van 8 u. tot 12 u.
Geïnteresseerde hobby-kooienmakers en andere kunnen inschrijven bij:
- Walter Vandecappelle, Onze-Lieve-Vrouwstraat 12, 8760
Meulebeke, tel. 051/48 83 43, of
- Rik Priem, Stijn Streuvelsstraat 14, 8760 Meulebeke,
0495/32 33 45.
Deze uitgave is in samenwerking met het gemeentebestuur
dat reeds al die jaren instaat voor het schenken van de trofeeën en ook altijd present is op de proclamatie, waarvoor dank.
Het bestuur

Actueel gedichtje
Adam leefde lang geleden,
eenzaam in de tuin van Eden,
met de zegen van de Heer,
wat verlangt een mens nog meer?
Hij liep lekker in z’n blootje,
baadde zon en baadde pootje,
in het water van de beek,
zeven dagen van de week.
Adam leefde zonder zorgen,
totdat hij op zekere morgen
plotseling ontdekte dat
ieder dier een vrouwtje had!
Hij zei: “Heer, ik wil niet klagen,
maar ik zou U willen vragen,
onderdanig en beleefd,
of U ook voor mij een vrouwtje heeft.”
“Goed”, zei God, “ik zal mijn best doen,
maar dan moet jij zelf de rest doen!!
Ik zal zorgen voor een vrouw,
die haar leven deelt met jou.”
Adam liep van pret te zingen,
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hij kocht twee verlovingsringen.
“Prijs de Heer, ik krijg een wijf,
al kost ’t me een rib uit ’t lijf.”
En toen Adam lag te slapen,
heeft de Heer de vrouw geschapen,
’t was een droom van elke man,
alles erop en alles eraan.
En ze leefden heel tevreden,
samen in de tuin van Eden.
Totdat op zekere dag,
Eva de boom met appels zag.
Eva dacht: “Wat kan het schaden
aan zo’n boom zo volgeladen?
Ofschoon de Heer het mij verbiedt,
mist men één, twee appels niet.”
Eva brandde van verlangen
toen zij al dat fruit zag hangen.
Ze nam een hap terwijl ze zei:
“An apple a day keeps the doctor away”.
Toen was ’t gedaan, het mooie leven,
het paradijs werd opgeheven.
Door een appel, zo ik weet,
werken wij ons nu in ’t zweet.
Door het eten van die appel
werken wij ons nu te sappel.
Het is daarom dat ik beweer:
Snoep verstandig, eet een peer!
Want de Russen willen ze niet meer!
ingestuurd door Willy Verthé

het niet beter zijn dat je deze vraag eens stelt op een kweekcongres? Daar spreken ons regelmatig geleerde personen
toe, die onderzoek doen naar de voeding van de vogels, die
dan waarschijnlijk wel een antwoord op deze vraag zouden
kunnen geven.
Ikzelf zou blij zijn mocht blijken dat iemand een antwoord op
deze vraag zou kunnen geven. Dan zou toch een groot probleem opgelost zijn.
Kristof Vandekerkhove

22ste Gouden Ring Show
te Roeselare
Gezien de vogelvangst reeds geruime
tijd afgeschaft is, hopen alle vinkeniers dat zij zich zo goed en volledig
mogelijk kunnen bevoorraden door
van de kweek hun hobby te maken.
Vinken kweken en bestuderen, is een
culturele vrijetijdsbesteding met sportieve, opvoedende en wetenschappelijke aspecten. Wie de vele georganiseerde tentoonstellingen aandachtig
bezoekt, kan merken dat het sportieve
aspect van de deelnemers goed aan
bod komt.

Ook hier gaat het over vogels!!

IN MEMORIAM…

Dhr. Arseen De Baets

° Merendree, 27/05/1948
† St.-Andriesziekenhuis te Tielt, 24/09/2014
stichter, afgevaardigde, secretaris en zangkeurder
van De Nachtegaals Merendree
Goede vriend Arseen heeft ons veel te vroeg verlaten. Hij was
een man uit één stuk, een blok graniet en voor ons niet kapot
te krijgen, zoals men in de volksmond zegt.
Steeds en altijd was hij druk in de weer met van alles en nog
wat, want Arseen was een zeer harde werker, zowel in als
rond zijn huis, en ook voor de maatschappij was hij een echte
werkgeit.
Niets was hem te veel of te lastig en voor niemand zette hij
een stap achteruit.
Maar zoals bij zovelen liet ook bij Arseen de gezondheid het
beetje bij beetje afweten. Niettemin ging het plots allemaal in
een snel tempo. Deze zomer, van 2014, vertelde hij mij dat hij
last had aan de heupen. Enkele weken later klaagde hij dat
hij vlug moe was. We zagen het zienderogen hoe onze vriend
Arseen meer en meer achteruitging. Op aandringen van mij,
alsook van zijn vriendin Sonja en zijn beste vrienden, stapte
hij naar de dokter waarop bleek dat zijn suikergehalte veel te
hoog was (650).
Van dan af is het heel snel bergaf gegaan. Op ons koningsfeest van 6 september had Arseen bijna geen kracht meer. Hij
was op een maand tijd 25 kg vermagerd, maar toch haalde hij
het onderste uit de kan om tot de laatste man te blijven. Vele
mensen spraken mij aan met de vraag: Wat is er toch aan de
hand met Arseen?
Op zondag 14 september was er een gewestvergadering te
Ursel. Toen ik hem voordien alle dagen belde en hoorde dat
het zeker niet goed ging, besloot ik hem naar Ursel te brengen. Het was heel erg met Arseen gesteld, ik was er het hart
van in. Bij mijn thuiskomst heb ik met Sonja gebeld om hem
te overtuigen dat het zo niet verder kon en hij voor mijn part
dringend moest opgenomen worden.
Arseen is dan in de kliniek overleden op 24 september.
Beste mensen, terwijl ik dit aan het schrijven ben, pink ik een
traantje weg want niet alleen ik zal hem missen, maar nog
zoveel andere mensen.
Arseen, je hebt je strijd gestreden, we zullen je missen.
We wensen veel moed en sterkte aan de familie.
Vaarwel, beste kameraad!
Voor De Nachtegaals Merendree,
Carlos Vanhyfte

Hoe lang leven
onze gekweekte vinken?
Met volle aandacht heb ik al enkele artikels rond dit thema gelezen. Door het feit dat ik zelf geen vinken kweek, kan ik daar
ook niet op antwoorden.
Wat ik toch vaststel, is dat alle personen die daaromtrent een
artikel schrijven, het hoofdzakelijk over de voeding hebben.
Wat wij allemaal, of toch alle vinkeniers, vaststellen, is het
aantal producten dat nu in alle handelszaken, waar men voeding en toebehoren voor vogels verkoopt, voorhanden is. Het
assortiment heeft een grote uitbreiding ondergaan sedert zo’n
20 jaar geleden.
Ik denk ook dat de voeding en de verzorging in grote mate een
rol spelen in hoe lang een vogel leeft. Wat ik ook durf zeggen:
ik denk toch dat het min of meer vaststaat dat de mensen
nu meer aandacht schenken aan een zwaardere voeding. Het
is door regelmatig kleine aanpassingen in de voeding aan te
brengen, en door de ervaring natuurlijk, dat we een samenstelling zullen vinden waarbij de levensverwachting van de
vogels, in beperkte mate, zal stijgen.
Daar ik verneem dat zelfs een ervaren kweker zoals Jean De
Neve geen antwoord kan geven op bovenvermelde vraag, of
geen enkel bewijs kan voorleggen, heb ik een voorstel: zou

De A.Vi.Bo.-afdeling
We kunnen spreken van een prachtige stand binnen onze federatie, garant voor een perfecte presentatie.
Wanneer men de catalogus uit de voorbije jaren van de tentoongestelde vinken nagaat, stelt men vast dat het aantal met
het jaar groter wordt. Een kenner, die regelmatig de tentoonstelling bezoekt, getuigt dat de kwaliteit van de vogels er ook
op vooruit is gegaan.
Zij die vanaf het eerste jaar een kampioenentitel behalen, zijn
eerder uitzonderlijk. Anderen moeten een paar jaar leergeld
betalen. Het stelselmatig verbeteren en het behalen van een
ereprijs, is een ware stimulans. Veel tentoonstellers die voor
de eerste keer exposeren, lopen soms een ontgoocheling op.
Dat merkt men aan hun afwezigheid op een volgende tentoonstelling, en dat is verkeerd!

Expohallen Schiervelde te Roeselare.

Tentoonstellingen zoals de Gouden Ring Show worden op
een gunstig en rustig ogenblik tijdens de vinkenierhobby georganiseerd. Deze tweedaagse heeft zeker haar doel bereikt en
heeft altijd het bewijs geleverd dat er nog grote belangstelling
– ook vanwege de buitenstaanders – voor de vogelliefhebberij
bestaat.
De Gouden Ring Show is een gelegenheid om de kweek van
de talrijke vogelsoorten, waaronder de vink, tot haar volle
recht te laten komen. Anderzijds is het een middel om de bezoekers – zowel liefhebbers als niet-liefhebbers – binnen te
leiden in de wondere wereld van de vele vogelkwekers. Voor
de leek is dit een ingewikkeld terrein. Kweken vergt inzicht en
verstand, en een grote dosis geduld vanwege de liefhebbers.
Het is een levend kunstwerk scheppen!
De belangstelling is ieder jaar bijzonder groot, zelfs scholen
houden eraan een bezoek te brengen om er als dusdanig de
jeugd bij te betrekken.
De Gouden Ring Show kan rekenen op bijzonder veel interesse van liefhebbers uit binnen- en buitenland. De organisatie verwacht dat dit nog verder zal toenemen. Op deze 22ste
uitgave worden opnieuw enkele duizenden vogels verwacht.
Vogels die in alle kleurenpracht zullen meedingen naar tientallen kampioenentitels. Op de 10.000 m2 grote ruimte zijn talrijke standruimtes voor exposanten met alle toebehoren voor
wat de vogelliefhebberij betreft. De Gouden Ring Show biedt
volop mogelijkheden aan particulieren om vogels te kopen en
te verkopen.

Er bestaat inderdaad veel kans dat hun vogels enkele punten
zijn kwijtgeraakt door het onvoldoende africhten. Die schuwheid, en dit zeker bij de vink, kan er na enkele tentoonstellingen voor een deel uit zijn. Verscheidene tentoonstellingen
meemaken is evenveel bezoeken en evenveel bijleren. Dit bijleren gebeurt zowel via de vogels als via de liefhebbers waarmee men in contact komt. Vinkeniers/tentoonstellers hebben
geen geheimen voor elkaar, zij zullen in de meeste gevallen
beginnelingen met raad en daad bijstaan. Vinkeniers kunnen
om het even welke vogels graag zien, maar hun specialiteit
is en blijft ‘de vink’. Daarom, beginnende tentoonstellers: laat
u niet te vlug ontmoedigen, bijt door, hou vol! Ga de andere
vogels na tijdens de tentoonstellingen en vergelijk deze met
uw vogels. Spreek met de collega-eigenaars van die vogels
en vraag hen om inlichtingen. Zij zullen u ongetwijfeld helpen.
Het keuren van de vogels is naargelang de omstandigheden
delicaat. Het is een moeilijke en soms wel eens een ondankbare taak. Men eist van de keurders een zekere moed, voornamelijk wat betreft het beoordelen van de kleuren bij onze
nieuwe kleurmutaties. Soms hoort men opmerkingen maken
omdat ze menen dat die niet aan de werkelijkheid beantwoorden.
De beste keurmeester is nog altijd diegene die het minst fouten maakt. Denk aan onze leermeesters bij het aanleren van
de juiste zang aan onze gekweekte exemplaren. Fouten kunnen daar ook wel eens optreden! Kleine vergissingen in het
beoordelen van onze nieuwe mutaties – die meer en meer
gekweekt worden – zijn eerder zeldzaam. Tentoonsteller zijn
betekent dat men vertrouwen stelt en ook niet twijfelt aan hun
bevoegde keurmeesters. “Nobody is perfect!”
Zeer in het kort wil ik nog eens aanhalen: de voorbije jaren zijn
tijdens de Gouden Ring Show voor A.Vi.Bo. een groot succes
geweest, dankzij een sterke groep van tentoonstellers binnen
onze federatie. Dat 2014 nog beter moge zijn!
In de hoop opnieuw veel liefhebbers en bezoekers te mogen
verwelkomen, wensen wij aan de inrichters van deze 22ste
Gouden Ring Show dat het opnieuw een hoogdag voor onze
vogelliefhebberij mag worden. Tot 6 en 7 december!
M. Fieuw
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1993 voor dummy’s (deel 11)
Mijn jongste zus, die in Winkel
woont, wilde vrijdag laatstleden nog eens naar Gent, naar
de vrijdagmarkt. Enkele weken
geleden hadden we dat al eens
gedaan, maar toen zijn we
werkelijk uitgeregend geweest
en kwam er van wandelen niet
veel terecht.
De weermannen hadden goed
weer voorspeld en dus was ze
reeds vóór negen uur, samen
met haar echtgenoot Eddy, bij
ons in Zevergem. We zijn dan
met mijn auto vertrokken naar St.-Denijs-Westrem, Flanders
Expo, en mijn oud werkterrein. Daar is de terminus van tram
1 en aldaar kan men de auto gratis parkeren. Mijn vrouw en ik
rijden gratis, maar mijn zus en echtgenoot zijn nog te jong en
moeten betalen aan zo’n automaat. Dat is echt niet simpel. De
vorige keer hebben we daar zeker 20 minuten voor gestaan
en er kwam niets uit die machine. Als je daar een ticket koopt,
kost dat 1,30 EUR en op de tram zelf is dat 1,80 EUR. Noodgedwongen zijn we op de tram gestapt, dan maar zonder ticket, en de wattman wist te vertellen dat het toestel niet werkte
en over heel Oost-Vlaanderen volledig plat lag. Nu konden
we wel, na wat duwwerk en aanduiden van verscheidene bestemmingen, soorten kaartjes en grote kaarten van tien ritten,
de nodige vervoerdocumenten uit deze automaat krijgen. We
stapten af aan het Gravenkasteel en trokken vandaar te voet
door de Lange Munt naar de vrijdagmarkt en rommelmarkt
aan St.-Jacobs.
Mijn schoonbroer en ik zijn naar de rommelmarkt gegaan en
de vrouwtjes zijn op de vrijdagmarkt gebleven, om er aan allerlei kraampjes kleine pietluttigheden te kopen. Er was werkelijk heel veel volk. Ik heb er een hekel aan om alle vijf stappen pardon te moeten zeggen tegen dikke vrouwen met lange
broeken aan en regenmantels tot over hun schoenen, en die
in een onverstaanbaar taaltje tegen elkaar aan het brabbelen zijn. Dus: uitkijken naar vier plaatsen op de overvolle terrassen. De zaak alwaar wij, mijn vrouw en ik, meestal gaan,
zat potdicht en er was geen enkele zitplaats vrij. Twee zaken
verder was er echter wel plaats. Mijn schoonbroer en ik hebben er plaats genomen aan een vierpersoonstafeltje, in afwachting dat de dames van hun koopkracht verlost waren. Na
een driekwartier zijn ze erdoor gekomen, samen met nog een
vriendin van mijn vrouw. Allee Danny, betaal maar. Er werd
voor ons allen een koffie besteld. Deze maal was er een perfecte bediening, bij elke koffie was er een klein glaasje advocaat en de prijs was 2,30 EUR het stuk. Ik zat tegen een deel
van het terras, naast mij het terras van een aanpalende zaak.
Aan de andere zijde van het terras zaten vijf dames. Vier waren Marokkaanse en één ervan was een Belgische mevrouw.
Er werd afwisselend Gents en Frans gesproken. Eén van de
gekleurde dames droeg een hoofddoek. Daardoor vermoedde
ik dat ze van Noord-Afrikaans origine waren. Ik vroeg aan mijn
eega of ze haar advocaatje zou opdrinken. Maar ik kreeg er de
kans niet toe. Plots gaf de Noord-Afrikaanse dame, die naast
mij zat, enkel gescheiden door een stuk terras, een glaasje
advocaat aan mij. Ik was totaal verrast, bedankte de dame en
dronk haar glaasje leeg. Ze begon een gesprek en vertelde
me dat de dame tegenover haar, haar dochter was. Ze zei
dat de dame daarnaast (een Vlaamse) een vriendin was en
de dame naast haar ook een vriendin was, van de dame met
hoofddoek zei ze niets. Ik zag dat ze allemaal koffie dronken
en dat de andere bijgekregen glaasjes advocaat leeg op de
tafel stonden. Dus die moslima’s hadden van de gelegenheid
geprofiteerd en geproefd van dat heilige nat. Ik denk dat het
glaasje dat aan mij werd geofferd, afkomstig was van de dame
met hoofddoek.
We zitten weer ver van 1993. Dus schakelen we over naar een
andere frequentie.
A.Vi.Bo.-blad nr. 42 van 3 november ’93: Op het eerste blad
een artikel van vriend collega Dirk Vanmaele (toen nog wonende in Torhout, nu in Merelbeke bij Katleentje). De titel luidde: ‘Vinkensport anno 1994’. Het artikel gaat over de bevoorrading. Er was in die tijd sprake dat de toegestane ringen voor
de bevoorrading gelijkmatig zouden moeten verdeeld worden
voor mannetjes en popjes. Dat wil zeggen dat de ringen zouden moeten verdeeld worden als volgt: op 1000 ringen 500
voor de bevoorrade mannelijke vinken en 500 voor de popjes
uit de natuur. Maar dat is dan niet doorgegaan en Dirk maakte
daarop zijn artikel, met een dikke hoera voor het nieuwe besluit. Dirk legde in zijn artikel ook de nadruk op het dreigende
gevaar van de afschaffing van de bevoorrading en minder dan
10 jaar later was het zover. De laatste open ringen voor de
bevoorrade vogels werden gegeven in het jaar 2002. Dirk trok
van leer tegen de liefhebbers om door te bijten en er alles aan
te doen om zelf vinken te kweken en deze vogels dan in strijd
te brengen, om aldus de vinkensport een mooie toekomst te
geven. Hijzelf zou in die periode beginnen proberen om zelf
vogels te kweken. Eigenlijk was het in die periode voor hem
niet moeilijk om aan vogels te geraken. Hij was officier bij de
luchtmacht. Een straaljagerken huren, de lucht in met een
goed schepnet, naast de trekkende vogels vliegen en scheppen maar… Dat was dan in 1993. Nu is Dirk met pensioen en
de straaljagers vliegen niet meer (besparingen). Ze vliegen
wel nog naar Turkije om boven Syrië en Irak te gaan waarnemen. Dirk nam de koe bij de horens en vervoegde daadwerkelijk de kudde kwekers.
Op blz. 4 een gedichtje van mijn vriend Daniël Schelstraete uit
Gottem. Ik ga dat stukje poëzie volledig vermelden opdat u er
allen nog eens van kan genieten.
25 jaar Vriendenkring
Al zijn de jaren zo snel vervlogen,
ik zie het begin nog dicht bij mijn ogen.

We kwamen samen in een café,
iedereen dacht: waar beginnen wij nu wel mee?
Een beetje schuchter en onbekend,
vroeg de ene aan de andere: wie u wel bent?
’t Was een zaaltje achter den toog,
daar kwamen we samen, onder een boog.
Door het venster scheen de zon in het gelaat,
vooraan zaten de mensen van de Hoofdraad.
Een man klapte in de handen en zong meteen een lied,
we moesten wel meezingen, willen of niet.
De eerste vergadering smeedde een sterke band,
met medewerkers over gans het land.
Al zijn zij er nog, of niet, grijs of kaal,
zij van toen leven in het hart nog allemaal.
Vriendenkringers, met uw pen en met uw woord,
doe zo stille voort.
Direct onder dit voorgaande gedicht een klein artikeltje van
mijn goede vriend Dreetje Demeyere. André heeft het hierin
over de voorzanger. André is jarenlang gewestleider geweest
en hij kent er wat van. Hij vernoemde alle geldige zangen, de
slotzangen en wees op het gevaar te verleren met vogels die
een zachte W hebben als slotzang (dat was natuurlijk in de tijd
van de bevoorrade vogels en vogels die moesten worden verleerd). Als de te verleren vogels dan te ver van de leermeester
stonden, was er een gevaar dat ze de zachte W niet nazongen
en dan met een slechte slotzang naar buiten kwamen, en dus
de onvermijdelijke ie zongen in de slotzang.
Op blz. 5 het 3de deel van de reeks: ‘Uit een ver verleden’
van wijlen André Hautekeete. In dat deel spreekt hij van een
zetting die gegeven werd in Roesbrugge in het jaar 1892. Het
ging over een ‘Luisterlijke Prijskamp van Vinken’. Die zetting
die bedacht werd in 1891, zou plaatsvinden in Roesbrugge
op 23 mei 1892, de vierde zondag. De 1ste prijs die voorzien
was, was een vergulde vogel ter waarde van 50 frank. Pas op,
dat was meer dan de 50 EUR van nu. Heden betaal je tussen
1,60 en 2 EUR voor een pint bier. Dus, voor 50 EUR heb je
minimum 25 pinten bier. In die tijd was het 0,50 frank voor een
pint bier. Dat was 2 voor 1 frank x 50 = 100. Snap j’hem? De
2de prijs was een zilveren vogel van 40 frank, de derde een
van 30 frank en dan verder vergulde eremetalen van 25 fr. en
zo verder tot 14 frank.
Gisteren, de 21ste, heb ik mijn A.Vi.Bo.-blad betaald via mijn
computer. Vandaag is het 22 oktober 2014. Verleden nacht
kwam de eerste najaarsstorm over ons land. De keiharde wind
blies veel regen en hagel in onze richting. De temperatuur is
met 10 graden gezakt sinds het vorige weekend. De herfst
deed zijn naam alle eer aan. Er waren enorm veel afgewaaide
bladeren van de bomen. Hier, wat verder in de straat, staan
platanen. De bladeren ervan zijn als parachutes en waaien
met duizenden tegelijk onze koer op. Binnenkort zal er bij het
openen van onze poort weer 1 meter hoog bladeren liggen. Ik
heb de laatste twee jaren al twee bladzuigers versleten. Maar
we zijn bezig aan ’93.
A.Vi.Bo.-blad nr. 43 van 10 november 1993: De meeste artikels verhalen over de 75ste verjaardag van het uitbreken van
de 1ste wereldoorlog. Tevens staat er een groot artikel over
het kampioenschap in Marialoop-Meulebeke, omkaderd met
verscheidene foto’s van vóór, tijdens en na de zetting. Het artikel is van de hand van Filip Santens, ik schreef bijna Filip I.
Ik denk niet dat die vinken heeft, zijn nonkel Boudewijn I had
echter wel duiven.
Een artikel dat me wel opvalt, is van de vroegere voorzitter
van de zangkeurraad, dhr. Frans Declerck, met als titel: ‘De
vinkenzang die eindigt op SIS KE WIET… is het mooiste
Vlaamse vinkenlied…’. Ik noteer even enkele zinnen uit zijn
artikel. De inheemse (Vlaamse) vinkenzang is een unicum in
de wereld, dit wensen wij te bewaren voor het nageslacht. Het
zangreglement A.Vi.Bo. is niet zo veeleisend, toch is de uiterste limiet bereikt, verder kan en mag niet meer. Frans waarschuwde hiermee dat onze zang in kwaliteit achteruitging en
dat door het verleren van trekvogels steeds meer en meer
vogels afwijkingen vertoonden in hun slotzang. Ondanks de
vele afgekeurde vogels gingen sommige liefhebbers toch
door met vogels die afwijkende zang hadden en verleerden
er verder mee. Er zijn, zei Frans, nog duizenden liefhebbers
vinkenier(ster)s die de mooie aloude vinkenzang willen behouden. Daarom werden nieuwe zangcursussen ingelast om
te trachten in elk gewest minstens één officiële zangkeurder
te hebben.
Wat ook in dit blad vermeld staat, is de erelijst van de Ronde
van Vlaanderen 1993. Als eerste staat genoteerd wijlen Roger
Pitteman met vogel Nico met 8864 liedjes.
A.Vi.Bo.-blad nr. 44 van 17 november 1993: In dit blad heb ik
artikels gevonden over onderwerpen die kort voordien al werden behandeld: ‘Herfstmijmeringen’ van wijlen Willy Sablain,
‘De voorzanger’ van Albert Deprez, nabeschouwingen van
Albert Versprille over het verminderen van ringen voor onze
bevoorrade vinken. Over de druk van onze tegenstanders: de
groene en medestanders. Verder nog verscheidene uitslagen
van de Ronde van Vlaanderen.
Bij het Gildeleven ontdekte ik een voor mij welgekende naam,
dat in het verslag van de gewestvergadering op 5 september
van het gewest Menen. In het verslag lees ik de naam van:
Theo Bruneel. Hij kweekte in ’93 17 jongen. Theo was in mijn
jeugd een zeer goede vriend. Samen met wijlen Julien Naert
hebben wij veel samen vertoefd. Ik ben zelfs nog naar de bruiloft geweest van een oudere zuster ergens in Menen. In de
jaren 60 is hij nog eens bij mij op bezoek geweest in Zwijnaarde. Ik heb me al dikwijls afgevraagd: zou Theo Bruneel nog
leven? Ik ben nogal dikwijls in Menen en telkens als ik aan ‘De
Barrière’ – ‘de bariere’ zeggen ze in Menen – passeer, denk
ik aan hem.
A.Vi.Bo.-blad nr. 45 van 24 november ’93: Op het eerste blad
een artikel van ouwe taaie Gaston Verleye. Ook hij heeft het
over het verleren van walevogels, het op zang brengen van de
leermeester en het plaatsen van de te verleren vogels. Ook hij
heeft het over de zang en over het verkorten van de zang die
uiteindelijk leidt tot te korte en ongeldige zang.
Op blz. 3 een artikel van Roger Raes, de haas van Eernegem.
Roger, al jaren één van mijn beste vrienden, zat naast mij op
de vergadering van de Vriendenkring, eind september 2014 in

Roeselare. Roger had ergens zijn wagen geparkeerd op één
van de dure parkings in Roeselare. Om het uur moest hij naar
buiten vliegen om zijn parkeerkaart te verlengen. Op die vergadering bracht hij ter sprake dat hij in 2015 de zetting van het
Kampioenschap van de Vriendenkring wilde geven in de voormiddag om 9 uur. Maar zijn artikel in ’93 gaat niet over deze
zetting doch over zijn kweekresultaat in ’93. Dat resulteerde
in eieren gelegd in een naakt potje, met mandarijntjes in de
volière, die alle nestmateriaal stalen en uiteindelijk geen enkel vinkenjong opleverde. Het popje broedde wel maar waarschijnlijk koelden de eitjes te vlug af toen de pop tijdelijk het
potje verliet om voedsel en drinken op te nemen.
Vandaag zijn we 27 oktober 2014. Heel de dag was het zomers weer. Ook gisteren was het een heerlijke herfstdag,
maar ik heb er niet veel van genoten, daar ik heel de dag binnen zat op een schitterend feest. Ik was gevraagd door Chantal, secretaresse van de vinkenmaatschappij De Molenzangers in Kuurne. Er was veel volk aanwezig in een schitterend
decor. Het feest ging door in een zaak gelegen rechtover de
ingang van de hippodroom in Kuurne. Ik zat op de hoek van
een ronde tafel. Aan onze tafel, van mijn eega en ik, zaten nog
Chantal en Etienne, Pierre De Cabooter en zijn Livine, twee
voor mij onbekende personen, de dame heette ook Chantal,
maar twee vriendelijke lieve mensen, en een koppel waarvan
de man me bekend voorkwam. Ik heb deze mensen bij het
binnenkomen begroet in de Franse taal et j’ai dit: bonjour monsieur Levoldeir et bonjour madame. Achteraf kwam ik te weten
dat ze beide Vlamingen waren en dat zijn eega dezelfde naam
had als mijn moeder op zijn Frans: Marguerite. Die Marguerite
en die man naast mij waren onmiddellijk mijn beste vrienden
omdat ze supporter waren en zijn van mijn favoriete Club. Er
was een overvloed van drank en allemaal gratis. Het eten was
subliem. Proficiat aan de kok en zijn mooie, vriendelijke dame
en zeker ook aan de inrichters en bestuursleden van de inrichtende maatschappij De Molenzangers van dit schitterend koningsfeest. Ik werd op een bepaald ogenblik uitgenodigd ten
dans door een nicht van Etienne, een schone en lieve madam
uit Avelgem. Als ik mag, kom ik zeker terug.
(wordt vervolgd)
Verkrusse Zevergem

De Zwalmvink
De vereniging werd gesticht in 1958 door de heren A. Verheuen, A. Desmet en V. Vandenheuvel. Gehuisvest in lokaal
Taxi, telde ze 41 leden in 1994.
In 1973, toen ik in het bestuur van De Scheldevink Zingem
was, vormden wij samen een tweeverbond. We speelden dus
om en om, wat resulteerde in telkens een mooie reke deelnemers. Het parcours bevond zich halfweg Lathemberg, aan
het kapelletje linksaf, een nogal smal maar goed aangelegd
asfaltbaantje. Waar je nu leest in ons A.Vi.Bo.-blad ‘zetting in
Nederzwalm’, stond voorheen ‘zetting in Sint-Maria-Lathem’!
Een van de speerpunten in het bestuur naast wijlen Georges
Langlois, gewezen gewestleider, was zonder enige twijfel Lucien de Groote, alias ‘lange Luus’. Lucien was bijna een bestuur op zich, hij schreef in, was kassier, maakte en riep de
uitslag af, hij was dé man! Naast Lucien en Georges waren er
ook nog, als ik het mij goed herinner, Medard Broways, José
Verbruggen, Willy Vandriesche en Gerarke van wie ik de familienaam vergeten ben, maar zijn vrouw heette Marietje. De
samenwerking Lathem met Zingem was tiptop. Wat de breuk
tussen hen veroorzaakte weet ik niet, door mijn vertrek naar
Gavere!
Bij mijn terugkeer naar Zingem, enkele jaren geleden, bevond
het lokaal van De Zwalmvink zich in De Patrijs, bij Wesley en
Nathalie. Daar werd de vereniging getroffen door het ontslag
van het voltallige bestuur en bevond De Zwalmvink zich in
nauwe schoentjes. Na een vergadering met bestuursleden
van A.Vi.Bo. kwam er toch enige beroering! Na enige tijd
sprong een nieuw bestuur in het gareel: Marc Deschepper;
Antoin Hoefman, ex-lid van De Rotsezangers; Jean-Pierre
Deregge, was dat ook; Eddy Vandevoorde; Ronny ‘lange’ Bovijn; Rudy Van Eisbeek; Johan Schietecatte; Ludwig Maes en
de piepjonge Lenn Vandenberghe! Het werd een nieuw maar
ook modern bestuur. Laptop, printer, geluidsversterker, de
moderne tijd deed zijn intrede bij De Zwalmvink! En dat wierp
ook zijn vruchten af.
Deze ambitieuze groep mensen, waar je als zustermaatschappij prima kan mee samenwerken, bracht de vereniging
op een zelfs nog hoger niveau dan vroeger. Hoedje af hoor
mensen! Tot spijt van wie hen benijdt!
Als bestuur zitten we allemaal in hetzelfde schuitje! Onze enige zorg moet zijn het voortbestaan van onze hobby vrijwaren.
De vinkensport nieuw leven inblazen, is een hopeloze zaak,
de toekomst ligt bij onszelf vrienden, we moeten met ons allen
bedachtzaam tewerk gaan en dat kan. Jullie, van De Zwalmvink, hebben het bewijs reeds geleverd. Proficiat vrienden!
Ik heb nog een kleine anekdote over uw bestuurslid JeanPierre ten tijde van De Rotse. Op een namiddagzetting in De
Rotse in Dikkelvenne, kwamen Jean-Pierre en zoon Dave
aangetuft met een trailer aan de wagen. Op de trailer stond
een oude Leuvense stoof, een zak steenkool en emmers bakdeeg, alsook een pak stro! De Leuvense stoof werd afgeladen
en aangestoken en Jean-Pierre begon wafels te bakken op
grootmoeders wijze, dus ook met gietijzeren wafelijzer! Vriend
Deregge stond na enige tijd te zweten als een paard, en voor
een facteur zoals hij toen was, kan zweten dodelijk zijn hé.
Maar allee, met nu en dan een vers T-shirt en een smakelijk
verfrissend Geuzeke van vriend Gilbert, ex-facteur, wist JeanPierre alle aanwezigen met zijn lekkere wafels te vermurwen.
Hij werd als dankbetuiging met een warm applaus bedacht!
Om af te sluiten, vrienden van De Zwalmvink, een kleine tip
aan Wesley en Nathalie: misschien heeft Jean-Pierre nog wel
die Leuvense stoof staan? Hij heeft ietsje meer buik dan vroeger, maar die kan wafels bakken hoor!
Volgend jaar wafelbak aan De Patrijs, wat denk je?
Ik wil alvast de bruine suiker leveren!
Lucien Vandekerckhove
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WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst

Verslag keizer-, koning- en kampioenenviering en huldiging gewestkampioenen

De keizer, koning, kampioenen en bestuur van KM Eerlijk Duurt Langst Wakken. Staand, v.l.n.r.: Luc De
Coninck (kampioen), Bertrand De Decker (kampioen), Patrick Wille (bestuurslid), Joël De Ruyck (kampioen),
Rosita De Wispelaere (bestuurslid), Luc Maes (vervanger kampioen Luc Berlez), Eddy Heyde (bestuurslid),
Bruno Vermeulen (bestuurslid), Daniël Schelstraete (gewestleider), Ignace Deweer (keizer, koning, tweevoudig winnaar Ronde van Vlaanderen en drievoudig Kampioen van West-Vlaanderen) en Noël Persijn (bestuurslid). Zittend, v.l.n.r.: Maïka Berlez (kampioen), Diana Claeys (grote kampioen), Jens Vanluchene (kampioen en
jongste lid) en Maria Jansens (kampioen en toekomstig bestuurslid).

De gewestkampioenen samen met het gewestbestuur, v.l.n.r.: Luc Maes (vervanger 3e gewestkampioen Luc
Berlez), Daniël Schelstraete (gewestleider), Georges Debouver (5e gewestkampioen), Daniël De Vos (gewestbestuurder), Diana Claeys (2e gewestkampioen), Sven Mathijs (4e gewestkampioen), Ignace Deweer
(gewestkeizer en 1e gewestkampioen) en Rudy Vandeghinste (gewestbestuurder).

Op zaterdag 27 september vond de viering plaats van de keizer, koning en kampioenen bij de koninklijke vinkenmaatschappij Eerlijk Duurt Langst Wakken in zaal Hondius te Wakken. Het was de
negenenvijftigste huldiging sedert ons bestaan. Aangezien de eerste gewestkampioen ook deel
uitmaakt van onze maatschappij, werden de vijf gewestkampioenen op dezelfde dag gehuldigd
door het gewestbestuur. Het was terug een groot succes met een prima organisatie. Veel gelukkige kampioenen, leden en sympathisanten maakten er een echt feest van. Ziehier een uitgebreid
verslag van het feestgebeuren…
Omstreeks 15.30 u. verzamelde het bestuur van KM Eerlijk Duurt Langst in hun lokaal Flandria
te Wakken om van daaruit te vertrekken voor de huldiging ten huize van de koning en grote kampioen.
Omstreeks 16.15 u. was het bestuur van KM Eerlijk Duurt Langst aanwezig bij de grote kampioen
Diana Claeys in de Ommegangstraat te Wakken. Het gewestbestuur was er eveneens aanwezig
daar Diana ook 2e gewestkampioen was. Deze twee titels werden haar geschonken door vogel
Bonita. Het werd terug een toffe bedoening met alles erop en eraan. Bedankt alvast aan de familie
Berlez-Claeys voor het zeer goede onthaal!
Om 17.45 u. werden wij dan verwacht bij onze keizer (vogel Ferguson) en koning (vogel Jaco)
Ignace Deweer in de Wakkenstraat te Markegem. Naast deze twee titels is Ignace ook tweevoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2013 en 2014, en drievoudig Kampioen van
West-Vlaanderen in 2012, 2013 en 2014, telkens met vogel Jaco. Ook het gewestbestuur had
ons vergezeld, daar Ignace gewestkeizer en 1e gewestkampioen is. De ontvangst was uitermate
prima, meer kon dat echt niet zijn. Bedankt voor alles aan heel de familie Deweer-Deconinck!
Om half acht werd afgezakt richting zaal Hondius te Wakken voor het souper en het kampioenenbal 2014. Iedereen die zich had aangemeld, had eerst een keuze tussen aperitief of fruitsap.
Na een passende inleiding door het bestuur van KM Eerlijk Duurt Langst werd één minuut stilte
gevraagd om hun overleden bestuursleden en leden te herdenken sedert het bestaan in 1955.
Tevens hebben wij sedert onze laatste huldiging van 28 september 2014 afscheid moeten nemen
van voorzitter Lisette Gheeraert, dhr. en mevr. Adolf Persijn, sponsor Eddy Declercq, mevrouw
Martine Vandewalle, ondervoorzitter Christiaan Verbeke, dhr. Johnny Verhaeghe, dhr. Luc Berlez en dhr. Norbert Persijn. Er werd eveneens een dankwoord gericht aan al onze sponsors die
ons ieder jaar verder zijn blijven steunen. De medewerkers die instonden voor de bestelling van
dranken op de jaarlijkse Guldensporenzetting van 4 juli werden bedankt en uitgenodigd door het
bestuur op deze viering.
Dan konden vijfennegentig vinkeniers, vrienden en sympathisanten aanschuiven voor een verzorgde maaltijd bestaande uit: côte à l’os met groenten en frietjes, aan de zeer democratische
prijs van 20 euro per persoon. De leden kwamen zoals gewoonlijk gratis aan tafel.
Om precies 21.30 u. begon het lokale bestuur met de huldiging van zijn keizer, koning, grote
kampioen en overige kampioenen. Luc Berlez, Maïka Berlez, Bertrand De Decker, Julienne Deconinck, Luc De Coninck, Maria Jansens, Joël De Ruyck en tenslotte Jenske Vanluchene mochten

naast de mooie bloemen elk een gandaham ontvangen.
Zeven leden waren aanwezig op al onze zettingen in 2014 en ontvingen daarvoor een waardebon van 15 euro, te besteden in restaurant ’t Garnituurke: Maria Jansens, Rosita De Wispelaere,
Thierry Debouver, Francqui Devolder, Roger Dewitte, Eddy Heyde en Bruno Vermeulen.
Een dankwoord werd verricht aan de mensen van het bestuur anno 2014, die zorgden voor een
prima en foutloos wedstrijdverloop op onze 17 zettingen. In 2014 waren 748 liefhebbers aanwezig
op onze zettingen, met een gemiddelde van 44. Tevens waren wij heel fier te mogen vernemen
dat twee mensen zich kandidaat stelden voor de functie van bestuurslid, zijnde Maria Jansens uit
Wingene en Roger De Witte uit Meulebeke, waarvoor onze beste dank voor dit initiatief.
Na de huldiging kwam ook onze gewestleider Daniël Schelstraete aan het woord om de menigte
te begroeten, samen met een analyse van het gewest Wakken tijdens het afgelopen seizoen.
Samen met zijn bestuur ging hij over tot de huldiging van de vijf gewestkampioenen 2014, die elk
een vinkenkooi ontvingen, zijnde Ignace Deweer als gewestkeizer en 1e gewestkampioen, Diana
Claeys als 2e gewestkampioen, Luc Berlez als 3e gewestkampioen, Sven Mathijs als 4e gewestkampioen en Georges Debouver als 5e gewestkampioen.
Wij hadden ook de eer om zowel onze burgemeester en tevens volksvertegenwoordiger Koenraad Degroote te verwelkomen, samen met schepenen Rita Delmotte, Philip Vanhaesebrouck,
Bart Dekeukeleire en Wim Declercq, voorzitter OCMW Trees Desmet en raadslid Bertrand Minjauw. Onze beste dank voor hun komst!
Daarna startte om 22 uur het grote kampioenenbal onder leiding van dj Martin samen met zangeres Roshwita. De bediening van dranken werd verricht door onze lokaalhouders Bianca en Martin,
die zorgden voor een vlotte en nette bediening. Dankzij hen kon de huldiging plaatsvinden in de
vertrouwde zaal Hondius te Wakken.
Het plaatselijke bestuur, dat moeite noch geld gespaard had die dag, ging dan over tot een steunactie met twintig mooie prijzen om de kosten voor deze viering een beetje te dempen. Viviane
Lava en zoon Chris uit Deerlijk namen deze taak terug op zich en deden hun werk meer dan
voortreffelijk. De trekking vond plaats om middernacht. De uitslag van deze actie is terug te vinden
in het A.Vi.Bo.-blad.
Bedankt aan allen voor de aanwezigheid en de toffe medewerking, en tot volgend jaar! Hopelijk
mag iedereen er terug bij zijn in een goede gezondheid, eind september 2015, voor de 60ste huldiging van KM Eerlijk Duurt Langst Wakken. De inschrijving van leden naar volgend seizoen toe
zal doorgaan in december, maar iedereen kan nu reeds contact opnemen met de maatschappij
via bruno.vermeulen2@skynet.be of 0479/29 51 12.
i.o. bestuur KM Eerlijk Duurt Langst Wakken & gewestbestuur Wakken,
voorzitter Bruno Vermeulen

Kampioenenhulde bij
KM De Roodborsten Tielt

Kampioenviering en 80-jarig bestaan
van De Paradijsvogels Veurne

Onze kampioenenhulde 2014 ging dit jaar door op zondag 21 september in de Europahal/JOC.
Volgende leden werden in de hulde betrokken: koning Johny Missant, koningin Marleen Van Den
Bulcke, kleine koning Sylvain Windels, kampioen mannen Rudi Carron, kampioen vrouwen Vanessa Van Den Broecke, kampioen 65% Kurt Van Keirsbuck, kampioen 80% Luc De Smet, kampioen 50% Christoph Termote, kampioen 3e leeftijd Noël Soenens en gewestkampioen 40%
Johny De Smet.

Onlangs ging onze kampioenviering en de viering van het 80-jarig bestaan van onze gilde door.
Het werd een aangename namiddag in het bijzijn van het nieuwe bestuur, de kampioenen, dhr. en
mevr. Jan Hollevoet die het aandenken A.Vi.Bo. voor het 80-jarig bestaan kwamen overhandigen,
gewestleider Wilfried Cosman, erevoorzitter Ann Vandenbohede, de lokaalhoudster en andere
leden en sympathisanten van de maatschappij.
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De Bezemzangers vierden hun kampioenen

Hoogdag bij De Vlaamse Zangers Moen

De kersverse kampioenen bij De Bezemzangers mochten niet alleen gelukwensen, een diploma en bloemen
ontvangen, zij ontvingen ook een mooie vinkenkooi.

Naar jaarlijkse traditie worden de tweede zaterdag van oktober de winnaars van het afgelopen
speelseizoen in een verdiende en gepaste hulde betrokken. Het gebeuren vindt de laatste jaren
plaats in zaal Tap, dit is gelegen in het centrum van de gemeente Moen.
De afspraak was dat de deuren om 12 uur zouden openen voor alle ingeschrevenen. Met een rijk
gevulde receptie werd het feest ingezet. Pittige drankjes, zoals maison of cava, en om het even
welke frisdrank, met daarbij enkele hapjes werden opgediend. Alles was erop en eraan.
Het welkomstwoord werd uitgesproken op het einde van deze drink, waarna we aan de prachtig
versierde feesttafel konden aanschuiven. De soep werd stevig warm opgediend, tot tweemaal toe
zelfs. Na een tussenpoosje van een half uurtje kregen we het voorgerechtje van warme rode zalm
met garnaalsausje aangeboden. Daar kon de witte wijn natuurlijk niet aan ontbreken. Niet te versmaden, heel lekker was dat! De hoofdschotel bestond uit varkenshaasje samen met een variatie van warme groentekrans en gratinaardappelen. Daar hoorde uiteraard rode wijn bij. Tijdens
de maaltijd was het opmerkelijk veel stiller in de zaal dan juist na de receptie. Dat zal ook wel zijn
oorzaak gehad hebben. Daarna volgde er nog koffie met een groot stuk biscuit- of fruittaart, ook
niet te versmaden dat gebak!
De prijsuitreiking, daar belastten voorzitter Luc, bestuursleden Dirk en Christ en ook onze kusjesdame Georgette zich mee. Nicole was de dame die het gebeuren op beeld zette door enkele foto’s
te nemen. Het resultaat van de groepsfoto kan je bekijken bij dit schrijven.
Als eerste aan de beurt om in de bloemen gezet te worden als koning bij De Vlaamse Zangers
Moen, was vogel Boets van ondergetekende zelf. Een mooi bloemstuk, een beetje geldelijke middelen en nog een fles cava met de nodige kussen, dat was de aanbieding. Het was reeds van in
1988 geleden dat ik persoonlijk nog zoiets mocht ervaren, het was een deugddoener.
Kampioen van het afgelopen seizoen werd vogel Lieselot van Marc Deprez, vader van Gregory.
Begrijpelijk dat Marc ook vele felicitaties in ontvangst mocht nemen, samen met bloemen, omslag
en eenzelfde fles geestelijke drank. Marc en Lydie hadden zelfs aan lekkere pralines en snoep
gedacht voor alle aanwezige feestvierders! Bedankt Marc en Lydie voor dit mooie gebaar.
Daarna was het de beurt aan de tweede kampioen, hetzelfde scenario speelde zich af ter ere van
vogel Kian, eigendom van Germain Egermont. Germain, de gewezen Nationale Kampioen van
België, had misschien wel op meer gehoopt dit seizoen, maar ditmaal waren er beteren op dat
bewuste kampioenschap. Germain kreeg trouwens ook zijn welverdiende applaus vanuit de zaal.
Kleine koning in 2014 werd vogel Pim van Jean-Pierre Mahau; ook Jean-Pierre werd op dezelfde
manier gehuldigd. En tot slot, maar daarom niet minder gewaardeerd, onze namiddagkoning. Die
bloemen en felicitaties waren voor vogel Tom van Michel Chantry. De nodige kusjes ontbraken
daar ook niet aan.
Daarna werden de waardebonnen die jaarlijks te verdienen zijn op het Nationaal Kampioenschap,
dit jaar in Ieper, getrokken. Onze 87-jarige pionier Romain Decruyenaere en zijn 84-jarige generatiegenoot Legér Verrue namen deze taak op zich. Uit tien (deelnemers aan het Kampioenschap
van België) omslagen moesten er vier getrokken worden. Met dit gebeuren werden vier verschillende liefhebbers 25 euro rijker en ook zeer tevreden! De niet-gelukkigen kunnen volgend jaar
misschien op meer geluk rekenen?
Na al dat feestelijk gebeuren werd onze vierkamp aangevat. Dit jaar moest er met de teerlingen
geworpen worden, op de sjoelbak gespeeld, met de draaitol gedraaid en naar de kikker gesmeten
worden. De betere bij de dames waren: gratis medewerkster van dienst Bieke als eerste, Christine
werd tweede en Georgette maakte het podium compleet. Bij de mannen was Christophe de betere, vóór Dirk en voorzitter Luc. Deze mensen konden dan ook aan de prijzentafel hun gewonnen
prijs gaan kiezen.
Onze huisdiskjockey Christ installeerde zich intussen achter zijn draaitafel. Het leeuwendeel van
de gedraaide schijfjes waren Vlaamse schlagers met tussenin toch eentje van Adamo en Claude
François om iedereen content te stellen. Sommigen ontspanden nog hun benen door zich aan
enkele danspasjes te wagen.
Stilaan begon het te donkeren buiten, het feest liep onvermijdelijk maar veel te vlug naar het einde. Terwijl de mannen nog een slaapmutsje nuttigden, waren Nicole en Chantal met nog anderen
al met de opkuis begonnen. De zaal moest immers de dag erna weer dienst doen voor anderen.
Tot slot wil ik alle aanwezigen van harte bedanken voor hun aangenaam, gezellig, dankbaar en
vriendelijk overkomen tijdens deze heuglijke namiddag. Zonder noemenswaardige tegenslagen:
tot volgend jaar. Aan de gratis medewerkers, Bieke en Christophe: duizendmaal dank, dit vanwege De Vlaamse Zangers.
Luc Vervaecke

Het einde van 2014 komt steeds dichterbij, dus stond ook de gezellige samenkomst met de viering van de kampioenen van het seizoen 2014 op het programma. Naar jarenlange traditie gaat
deze viering de eerste zaterdag van de maand oktober door. Ook dit jaar was het niet anders, de
vinkeniers werden op 4 oktober verwacht in de St.-Vincentiuskring. De bestuursleden zorgden dat
de tafels in de kring feestelijk werden gedekt om de kersverse kampioenen te kunnen ontvangen.
Het speelseizoen van de vinkjes start steeds op 1 april en eindigt eind augustus. Gedurende die
vijf maanden worden de vinkjes door de vinkeniers op geregelde tijdstippen in de reke geplaatst
en mogen de vinkjes hun mooie zang laten weerklinken. Er wordt gespeeld voor een kampioenen/of koningstitel. Dus eenmaal eind augustus voorbij, worden de resultaten geteld en zijn de
kampioenen gekend. In Kleit is er een algemene kampioen, een kleine kampioen, een koningin
en een koning.
De kampioenenviering
Zaterdag 4 oktober 2014 was voorbehouden voor de vinkeniers van De Bezemzangers Kleit. De
kersverse kampioenen werden, zoals de traditie het wenst, thuis afgehaald. Daar werden zij hartelijk gefeliciteerd door voorzitter Carlos Van Oost en enkele bestuursleden. Bovendien kregen zij
het driekleurenlint als teken dat zij één van de kampioenen zijn.
Vanaf 19 u. werd iedereen, vinkeniers en sympathisanten, verwacht in de St.-Vincentiuskring. De
voorzitter Carlos Van Oost heette iedereen hartelijk welkom. Hij is er zich goed van bewust dat de
vinkensport ook een sport is die stilaan aan het verdwijnen is. De meeste onder de vinkeniers zijn
senioren met af en toe een uitzondering van een jonge persoon die zich nog wil inzetten voor de
vinkensport. Maar hij wil toch de hoop op verder bestaan niet verliezen en wenste alle vinkeniers
nog veel jaren vol van vinkenzang en spelgenot. Hij weet dat vinkenieren niet te vergelijken is
met vb. wielrennen, maar hij wou toch maar eens duidelijk maken dat de vinkeniers gedurende
de week intensief moeten bezig zijn met de vinkjes, willen zij goede resultaten op de lat zetten.
Die resultaten worden dan beloond met een mooie titel, met bloemen en vooral met de voldoening
van de vinkeniers. Want zij verzorgen deze diertjes alsof het echte kostbaarheden zijn. Rijk zal
je beslist niet worden als vinkenier, maar als vinkenier sta je wel dicht bij de natuur, ben je bezig
met de verzorging van de vinkjes en kom je voor de competitie wel in de gezonde buitenlucht. De
vinkensport mag dus zeker niet verdwijnen.
Voorzitter Van Oost wenste iedereen nog een heel smakelijk eten toe, maar eerst en vooral werd
een moment van stilte gehouden voor alle overleden vinkeniers en speciaal voor het overleden
bestuurslid Edgard Van den Bussche.
Na de maaltijd werden de kampioenen op het podium gevraagd voor de huldiging. Naast bloemen, een geschenkomslag, een diploma en gelukwensen, mochten de kampioenen ook nog een
mooie trofee in ontvangst nemen, hen aangeboden door de vinkenmaatschappij De Bezemzangers. De maatschappij De Bezemzangers overhandigde trouwens aan elke kampioen een mooie
vinkenkooi.
Algemeen kampioen werd Celina Van Steenkiste met vinkje Prutske, kleine kampioen (60% van
het aantal liedjes van de kampioen) Erik Claeys met vinkje Sam, koningin op 3 ritten was Nadine
Demeyer met vinkje Salinero en koning op 3 ritten Kevin Savat met vinkje Rapid.
Klassement van het algemeen kampioenschap: 1. Prutske van Celina Van Steenkiste; 2. Boemba
van Carlos van Oost; 3. Piet van Jan Staelens; 4. Lux van Roger Berlé; 5. Fangio van Paul Desseyn; 6. Pol van Carlos Van Oost; 7. Tibo van Walter Van Maele; 8. Milor van Ivan Baute.
Na de kampioenenviering werd het feest verder gezet. De beentjes werden gestrekt, de dansvloer
stond al vlug vol en iedereen amuseerde zich. Er werd over heel wat gepraat, maar bij de vinkeniers werden de eerste plannen voor het volgende seizoen al besproken. Het was een gezellig
kampioenenfeest waar iedereen nog met iedereen praat en waar leute en plezier de bovenhand
had. Op naar het seizoen 2015 nu.
Voorzitter Van Oost dankte nogmaals alle aanwezige vinkeniers en hoopt hen in goede gezondheid ook volgend seizoen terug te mogen begroeten.
Rava

Huldigingsfeest bij
KM De Vrije Bosvink Ouwegem
Op zondag 21 september 2014 om 12 uur begon het gebeuren met een receptie in het polyvalent
zaaltje van de vrije basisschool te Ouwegem.
Aan alle genodigden werd ons het traditioneel aperitief aangeboden, dat door onze voorzitter
Florent op oordeelkundige wijze werd samengesteld.
Na de receptie werd overgegaan tot het uitreiken van de trofeeën aan de diverse titelwinnaars.
Dit jaar werd Els Dhaenens met Rex de koningin. De koning werd Gino Sappin met Bolt en 2de
koning werd Christian Depaepe met Rinus.
Het kampioenschap werd gewonnen door Katrien De Wambersie met vogel Pootje. De titel van
2de kampioen ging naar André De Rijcke met vogel Flodder.
Naast deze titels werden er gewoontegetrouw ook tien prijzen uitgereikt van het klassement per
liefhebber. Dit klassement werd gewonnen door Antoon Vander Beken met 7871 liedjes, vóór
Danny De Bock met 5970 liedjes en Danny Benoot met 5459 liedjes. Vierde was Luc Cozijns met
5325 liedjes, 5de Tom Dhaenens met 5101 l., 6de Stanny Benoot met 4913 l., 7de Florent Depaepe met 4256 l., 8ste Willy Benoot met 4234 l., 9de Denise Van Wambeke met 3959 l. en 10de
Laurent Verhauwaert met 3911 liedjes.
Na de huldiging kon iedereen aanschuiven aan een lekkere barbecue. Tijdens het nuttigen van de
koffie reeds werden we geanimeerd door onze accordeonist van dienst, Laurent, en algauw was
iedereen op de dansvloer.
Na een mooie namiddag keerde iedereen tevreden huiswaarts.
C.D.

WOENSDAG 26 NOVEMBER 2014 «HET A.Vi.Bo.-BLAD» 7

Vergaderingen - huldigingen
MENEN, KM De Vrije Vinkeniers

Op zondag 30 november 2014 is er om 9.30 u. een ledenvergadering in ons lokaal De Witte Zwaan, Generaal Lemanstraat
16 te Menen.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Inschrijving leden; nieuwe leden zijn
steeds welkom. - Overlopen seizoen 2014. - Bespreken
bondslidkaarten 2015. - Bespreken kalender 2015. - Allerlei.

GEWEST VEURNE

Op zondag 30 november 2014 is er om 10 u. gewestvergadering in het lokaal te Steenkerke.
Dagorde:
- Aanwezigheidsstaat. - Nazicht gewestkas. - Inbrengen aansluitingsformulieren A.Vi.Bo. - Uitdelen van de bondslidkaarten. - Innen bijdragen aansluiting gewest, lokaal en bondslidkaarten. - Kiezen gewestbestuur. - Samenstellen ereraad. Samenstellen zangkeurraad. - Opmaken speelkalender 2015.
- Eventuele punten aangevraagd. - Vragen en antwoorden.

LAUWE, KM De Eendracht

Op zaterdag 29 november 2014 is er om 18.30 u. vergadering.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Inschrijving oude en nieuwe leden. Aanvragen van de bondslidkaarten. - Verkiezing bestuur. Kasverslag. - Sponsoring. - Zettingen 2015. - Uitdelen kaarten
kaarting.
We verwachten iedereen op post voor deze belangrijke vergadering!

GISTEL, KM De Noordvink

Op zaterdag 29 november 2014 is er van 10 u. tot 12 u. algemene ledenvergadering in ons lokaal Kraeyenhof, Kerkstraat
21, Gistel.
Dagorde:
- Inschrijven van oude en nieuwe leden; iedereen is welkom;
het lidgeld bedraagt dit jaar 10 euro per lid, waarbij 1 bondslidkaart gratis. Voor meerdere bondslidkaarten is het 0,70 EUR
per stuk. Voor de bondslidkaarten: gelieve de vogelnamen en
ringnummers mee te brengen a.u.b.
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen op deze algemene
vergadering.

APPELTERRE, De Tabakvink

Op zondag 30 november 2014 is er om 9.45 u. een ledenvergadering in ons lokaal De Torenspurters.
Dagorde:
- Kastoestand. - Inschrijving leden seizoen 2015. Binnenbrengen groene (laatste jaar!) en rode registerbladen
- Allerlei.
De groene en rode registerbladen worden een maand eerder
verwacht. De groene registerbladen met open ringen mogen
enkel nog dit jaar ingeleverd worden of op uw register ingevuld
worden. Om al deze gegevens in te brengen in de computer, is
het belangrijk dat u uw vogelbestand op een correcte manier
aanvult (in geval van nieuwe aanwinsten) en aanpast (schrappen van vogels die niet meer in uw bezit zijn).
In de maand januari zal er een vergadering zijn waar u uw
nieuwe registerlijst enkel nog dient af te tekenen, zodanig dat
we die eind januari kunnen afleveren in Kuurne op het A.Vi.Bo.secretariaat.
Gezien het belang van deze vergadering verwachten wij u allen.

MERE, De Meerse Vinkeniers

Op zondag 30 november 2014 is er om 10 u. ledenvergadering in ons lokaal ’t Hoeksken.
Dagorde:
- Inschrijving eetfestijn. - Verdeling kaarten eetfestijn. Voorstelling nieuwe leden. - Kasvoorstelling. - Lidgeld. - Rode
en groene registers binnenbrengen.
We hopen op een talrijke opkomst!

BEVEREN?, Recht en Vrede

Op zaterdag 29 november 2014 is er tussen 18 u. en 20
u. een inschrijvingsvergadering in ’t Bourgondisch Kruis,
Beversesteenweg 470, Roeselare-Beveren.
Dagorde:
- Eenmalige mogelijkheid tot inschrijving. Wij zijn van plan om
opnieuw verscheidene mooie zettingen te geven; bestaande
en nieuwe leden zijn dus meer dan welkom! - Indienen van
de registers en aanvragen van het gewenste aantal bondslidkaarten.
Graag tot dan!

SCHENDELBEKE, De Industrievink

Op zondag 30 november 2014 is er om 9.30 u. vergadering.
Dagorde:
- Bestuursverkiezing. - Inschrijven van oude en nieuwe leden
+ betalen lidgeld 2015. - Binnenbrengen formulier aanvraag
bondslidkaarten. - Afhalen kaarten eetfestijn. - Nabespreking
kampioenenviering. - Allerlei.
We hopen op ieders aanwezigheid!

KRUISHOUTEM-NOKERE, De Blauwbekken

Op vrijdag 28 november 2014 is er vanaf 18 u. vergadering in ons lokaal Het Handelshuis, Nokeredorpstraat 47 te
Kruishoutem-Nokere.
Dagorde:
1. Inschrijving van oude en nieuwe leden. - 2. Opgave van
de bondslidkaarten voor 2015 (deze zullen later overhandigd
worden). - 3. Eventuele opgave van nieuwe registers.

LENDELEDE, KM De Verenigde Liefhebbers

Op zondag 30 november 2014 is er om 9 uur bestuursvergadering in ons lokaal Steuren Ambacht.
Dagorde:
- Evaluatie ruilbeurs en kampioenenfeest. - Kampioenenfeest
2015. - Kalender 2015. - Verslag gewestvergadering oktober/
november. - Jaarlijkse kaarting (eind maart 2015).
We verwachten ieder bestuurslid op deze vergadering.

RUISELEDE, KM De Lichtzangers

Op zondag 30 november 2014 is er vanaf 9 u. onze algemene
vergadering, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, in ons lokaal
Den Tap, Aalterstraat 10, Ruiselede.
Dagorde:

- Welkomstwoord. - Inschrijving voor 2015 (ook nieuwe leden zijn welkom), het lidgeld bedraagt 15 EUR, u krijgt 2
bondslidkaarten gratis, vanaf de 3de betaalt u 0,70 EUR per
bondslidkaart. - Rode registers kunnen aangevaagd worden.
Aandacht voor het invullen van de registers: vul uw vogelnamen en bijhorende ringnummers goed in, enkel de laatste 2
cijfers van het jaar, vogels met open voetringen: vb.: 00/8755
(let op: 2015 is het laatste jaar!!). Voor diegenen die nog vogels met open voetringen hebben, die moeten ingevuld worden op de groene register. Voor gekweekte vogels: vb. 03/E
8755 of 11/D AVB 000855 004 (voluit invullen); ringnummers
van gekweekte vogels vanaf 2012 inschrijven als volgt: vb.: 12
/ 2,7 AVB 000550 001, de D is vervangen door 2,7 en moet
vermeld worden. Hou er rekening mee dat de ringnummers
van uw bondslidkaarten die u aanvraagt ook op uw register
moeten staan!! - Vogelnamen uit 2 delen of cijfers zijn onder
het reglement van A.Vi.Bo. niet toegelaten. - Varia.
Liefhebbers: in het belang van deze vergadering verwachten
wij een grote opkomst zodat het bestuur alles tijdig in orde
kan krijgen; mocht u toch belet zijn, geef dan alles af aan een
bestuurslid. Hou er rekening mee dat alles moet ingevoerd
worden in de computer, waar heel wat tijd moet ingestoken
worden, zodoende hopen we niet telkens opnieuw te moeten
beginnen!! Dank bij voorbaat.

MEULEBEKE, KM Recht Voor Allen

Op zondag 30 november 2014 is er om 10 u. ledenvergadering in lokaal Germinal, Kapellestraat 23 te Meulebeke.
Dagorde:
- Verwelkoming door het bestuur. - Herverkiezing bestuur. Kasverslag en financiële toestand. - Inschrijven seizoen 2015.
Prijs per lid: 16 EUR + 1 gratis bondslidkaart; per bijkomende
bondslidkaart 0,75 EUR. - Mededelingen gewestbestuur. Allerlei.
Alle aanwezige leden en nieuwe leden ontvangen klaaskoeken.

EKE, De Sterrezangers

Op zondagvoormiddag 30 november 2014 is er van 9.15 u. tot
11.30 u. algemene ledenvergadering in ons lokaal Oud Eecke.
Dagorde:
- Vernieuwing lidmaatschap (ook nieuwe leden zijn van harte
welkom). - Binnenbrengen van de aangepaste registers voor
het seizoen 2015. Er wordt verwacht dat je persoonlijk aanwezig bent voor het ondertekenen van de afgedrukte register uit
A.Vi.Bo.-admin. - Aanvragen bondslidkaarten.

tegemstraat 90 te Kortemark.
De deelname bedraagt 1,50 EUR. Drank is niet verplicht.
Iedereen is welkom!

WESTROZEBEKE, KM De Vijverbosvink

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 november 2014, telkens vanaf
18 u., gaat een meerkeuzekaarting (conserven in glas + fruit)
door in lokaal cultureel Centrum ‘Oud Gemeentehuis’, Dorpsplein te Westrozebeke, dit t.v.v. onze maatschappij.
De inleg bedraagt 1,25 EUR. Er is geen drankverplichting.
Iedereen is van harte welkom!
i.o. het bestuur, N. Demunster

KRUISHOUTEM, De Moerasvink

Uitslag ledensteunactie van 16/11/2014
Femke De Praetere, met nr. 415, wint de vinkenkooi!

HULSTE, Vreugde in de Zang

Verslag vergadering van 16/11/2014 te Bavikhove
Om 9 uur begon bij Vreugde in de Zang de bestuursvergadering. Eén iemand was verontschuldigd.
De kastoestand werd besproken en de voorlopige kalender
werd overlopen.
Dan volgde het herkiezen van het bestuur. Dit werd goedgekeurd, er kwamen geen nieuwe bij.
Ook werd gevraagd aan de 11 leden die de vergadering bijwoonden, wie er een abonnement op ons A.Vi.Bo.-blad wou
nemen.
Hoe gaan we volgende jaren spelen? Per 2/3 of 3/4 tal, daar
zijn we nog niet uit, wel dat iedereen een bloem krijgt. Er was
ook een discussie over zettingen voor kleine vogels, dat er
daar veel gefoefeld zou worden, vooral op het einde van de
zetting. Ook werd overeengekomen dat er veel meer zou afgesproken worden onder elkaar.
Plaats en datum voor de volgende vergadering werden meegedeeld, dan gebeurt de inschrijving van de leden (nieuwe leden zijn altijd welgekomen, daar er ieder jaar leden afhaken).
Bestuurslid, J. Meurisse

GEWEST AALTER

Op zondag 30 november 2014 is er om 9.30 u. stipt algemene
vergadering in ons lokaal De Gouden Leeuw.
Dagorde:
Gelieve aandachtig het programma te lezen.
1. Inschrijving oude en nieuwe leden, het lidgeld is vastgesteld
op 15 EUR + 2 EUR te betalen aan het A.Vi.Bo.-secretariaat.
De jeugd jonger dan 16 jaar wordt gratis ingeschreven. - 2. De
prijs voor een bondslidkaart is door de A.Vi.Bo. vastgesteld op
0,70 EUR. - 3. De beginletter van de nieuwe vogels is de letter H. - 4. Gratis steunactie voor de aanwezige ingeschreven
leden. - 5. Herverkiezing bestuur. - 6. Aanvraag rode registers.
- 7. Varia: het voorbije feest. - 8. Als promotie voor het A.Vi.Bo.blad krijgt ieder lid niet-abonnee ook een overschrijvingsformulier aangeboden; mogen wij vragen om de eventuele betaling zo spoedig mogelijk te doen.
Aan de nieuwe leden zeggen wij alvast welkom in onze vereniging De Vlaamse Zangers. Graag tot dan.

Verslag gewestvergadering van 09/11/2014 te Bellem
Om 9 uur opende voorzitter Walter de vergadering. Ondervoorzitter Roland nam de aanwezigheden op, iedereen was
present. Secretaris Nick las het verslag van de vorige vergadering voor.
Vervolgens kon men registers bijbestellen en voor zover beschikbaar afhalen.
De namen van de overleden leden met de juiste gegevens
werden opgenomen.
De speelkalenders waren, op een paar uitzonderingen na,
nog niet beschikbaar.
Inlichtingen in verband met de steun aan het kinderkankerfonds werden gegeven, alsook de bijdrage van 2 euro aan
A.Vi.Bo.
Hierna nam onze nationale voorzitter Gino, op de vergadering
aanwezig, het woord. Dit in verband met de kandidaturen voor
nieuwe gewestleider en gewestbestuur, allen ontslagnemend.
Na de talrijke oproepen waren er nog geen kandidaten, vandaar zijn pleidooi om eventuele kandidaten warm te maken
voor de job.
Wij danken hem voor zijn aanwezigheid en hopen op licht in
de duisternis tegen de volgende vergadering, zodat het huidige gewestbestuur waardig de fakkel kan doorgeven.
W. Telier

BRUGGE, De Molenzangers

GEWEST GISTEL

HOOGLEDE, De Kon. Vlaamse Zangers

Op zondag 30 november 2014 is er om 10 u. ledenvergadering in ons lokaal De Windmolen.
Dagorde:
- Inschrijven van nieuwe en oude leden. - Betalen lidgeld voor
het seizoen 2015 (10 EUR). - Binnenbrengen formulieren voor
de bondslidkaarten 2015 (zie fiche). - Namen kandidaten voor
sponsoring van de zettingen 2015 binnenbrengen. - Bestellen
van registers. - Diversen.

MARIA-AALTER, De Sparhoekzangers

Op zondag 30 november 2014 is er om 10 u. ledenvergadering in ons lokaal ’t Hoekske.
Dagorde:
- Inschrijven oude en nieuwe leden + betalen lidgeld. Aanvragen rode registers. - Aanvragen bondslidkaarten 2015.

HOUTHULST, De Vrijbosvink

Wij nodigen u vriendelijk uit op zaterdag 29 november 2014
om 20.30 u., voor de kampioenviering in lokaal Sportkring bij
Dorine & Ivo.

Gildeleven
EINE-OUDENAARDE, De Lustige Vinkeniers

Op zaterdag 29 november gaat ons jaarlijks groot pintjedek
door, in ons lokaal De Kring, Kapittelstraat te Oudenaarde. Er
is eveneens kaarting voor boerenringen.
Wij verwachten onze vinkeniers van het hele gewest Oudenaarde!

HARELBEKE, KM De Gavervink

Op vrijdag 28 november van 19 u. tot 22 u., zaterdag 29 november van 17 u. tot 22 u. en zondag 30 november 2014 van
10 u. tot 13 u., gaat onze jaarlijkse boterkaarting door in ons
lokaal De Tientjes.
Iedereen is van harte welkom om ons een plezier te doen, om
een kaartje te leggen of deel te nemen aan de teerlingbak, of
gewoonweg om uw sympathie te betuigen.
Van harte welkom!
Het bestuur

RUMBEKE, KM Puritas

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 november vanaf 18 u. en op
zondag 30 november 2014 van 9.30 u. tot 12 u., gaat een
boterkaarting door in lokaal De Vink, Groene Herderstraat 80.
De inleg bedraagt 1,50 EUR. Er zijn geen verliezers.

EDEWALLE-BOSSCHEDEWEGE, KM De Bosvink

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 november, telkens vanaf 19 u.,
en op zondag 30 november 2014 van 10 u. tot 12 u., gaat
een grote handdoekenkaarting door in lokaal Markhove, Ich-

Verslag gewestvergadering van 14 november 2014
Op vrijdagavond 14/11/2014 was er een gewestvergadering
die doorging om 20 u. bij KM De Vrijgezellen Eernegem. Allen
bleken op post, waarna de gewestleider ons welkom heette op
deze vergadering.
Eerst en vooral lichtte de gewestleider toe dat, door de vele
reacties van de liefhebbers van het gewest Gistel, met de
vraag naar het waarom van het ontslag van de huidige gewestleider, Marc zich bedacht heeft. Hij heeft zijn ontslag als
gewestleider ingetrokken en zich terug kandidaat gesteld voor
de volgende drie jaar. Kandidaat dhr. Michel Desender, die
zich verkiesbaar stelde, heeft zijn kandidatuur ingetrokken,
waardoor er nu twee kandidaten waren voor de invulling voor
de functie van nieuwe gewestleider, nl. de heren Koenraad
Vandevyver van KM Recht en Eerlijk en Marc Maene van KM
De Sint-Antoniusvink.
Daarna vroeg Marc aan de gewestsecretaris om de stembriefjes rond te delen zodat de gewestafgevaardigden hun stem
konden uitbrengen voor de aanduiding van de nieuwe gewestleider. Eens de stemming gebeurd, werden de stembriefjes
terug afgegeven aan de gewestsecretaris die op zijn beurt
meldde wat de uitslag van de stemming was. De uitslag was
3 stemmen voor Marc Maene en 2 stemmen voor Koenraad
Vandevyver, waardoor dhr. Marc Maene verkozen werd als de
gewestleider voor de komende drie jaar.
Direct daarna bedankte Marc de afgevaardigden, alsook de
vele liefhebbers, voor het vertrouwen en de steun die hij de
voorbije periode mocht ontvangen. De formulieren van de ter
kennisgeving van de stemming met resultaat, werden ter ondertekening voorgelegd aan de afgevaardigden, waarna ze
elk een exemplaar mochten ontvangen.
Het verslag van de vorige vergadering van 12/09/2014 werd
voorgelezen en goedgekeurd.
Ook was er nog enige uitleg i.v.m. de Algemene Raad die
doorging in Roeselare. Dit werd toegelicht door de gewestleider. Sommige punten zijn van groot belang, vb. de open
ringen (groene boeken) die op de hoklijsten voorkomen, ook
de samenvoeging van het gewest met Brugge en Zwevezele, de inzameling voor de tweejaarlijkse steunactie t.v.v. het
kinderkankerfonds (waar het beter is te kunnen geven dan te
moeten krijgen) en nog wel enkele punten.
Vervolgens werd meegedeeld dat er voor 70 kwekers ringen
aangevraagd zijn voor de eerste ronde. De aanvraag voor de
volgende ronde moet binnen zijn bij de gewestleider, samen
met betaling, ten laatste tegen 20 maart ’15. Wel is het zo dat
er nu 5 EUR meerprijs is voor de administratie.
Ook de invulling of herkiezing voor het gewestformulier, alsook de ereraad 2015, moest gebeuren. Na rondvraag bij de
afgevaardigden wilde ieder dezelfde taak uitvoeren als het
voorbije jaar, waardoor er geen veranderingen zijn. De formulieren werden ingevuld en ter ondertekening voorgelegd.
Tevens werd het gewestfeest dat doorging op 12 oktober, nabesproken. De gewestleider vroeg of het in orde was, waarna
(zie vervolg blz. 8)
ieder zijn zeg kon doen, indien gewenst.
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Binaire puzzel nr. 1 – 26-11-2014
1. Er mogen niet meer dan 2 dezelfde cijfers direct naast elkaar of onder elkaar worden geplaatst.
2. Elke rij moet evenveel nullen als enen bevatten.

GEWEST VICHTE

Verslag gewestvergadering van 09/11/2014
We vergaderden in Ingooigem, onze gewestleider Stefaan
verwelkomde de aanwezigen.
Eerst werden al de drukwerken voor het nieuwe speeljaar
2015 uitgedeeld en betaald door onze maatschappijen.
Er werd dan een verslag van ons gewestfeest gegeven. Er
waren nog altijd 80 aanwezigen en er werd een mooie winst
genoteerd, dus iedereen was tevreden. We doen zo verder.
Bij de opgave van de verdienstelijke leden werden er terug
enkele personen opgegeven voor hun inzet voor maatschappij
en gewest.
Daarna vond de herkiezing van het gewestbestuur plaats. Iedereen blijft op zijn post en als nieuwe erepresident werd dhr.
Roger D’Hond gekozen. We wensen hem dan ook proficiat
met deze titel.
Dan volgde een bespreking in verband met het gewestjubileum
van 60 jaar bestaan. Wil iedereen eens in eigen maatschappij
polsen hoe we dat willen vieren? De datum zou volgend jaar
in maart 2015 zijn. Maar waar, hoe en hoeveel het mag kosten
per persoon moet nog bepaald worden. In de volgende gewestvergadering in januari wordt daarover gesproken.
Ook de registers worden nu al begin januari verzameld, dus
een maand eerder, een verwittigd man is er twee waard.
Vervolgens werden datum en plaats opgegeven voor onze
volgende gewestvergadering begin januari.
Aan iedereen, tot dan!
D. Bijttebier

!

Oplossing Sudoku nr. 7 – 19-11-2014

Rouw / Herstel / Feest

De in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
de betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaanden, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
derden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtstreeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.

†
Gildeleven

Zoekertjes en Advertenties

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- KORTRIJK, KM Hoop in de Toekomst, lid Carine Vandenburie,
lid Annie Vanryckeghem, ondervoorzitter John Rubrecht.
- GELUVELD, KM De Blauwbekken, gewestleider en spelend
lid Henri Pattyn.
- IZEGEM, De Kon. Blauwe Koppen, spelend lid Achiel
Vermant; Godelieve Desmet, echtgenote van spelend lid
Wilfried Van de Voorde.
- LOVENDEGEM, KM De Krügerzangers, ons spelend lid
Marc Van Den Berghe.
- ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink, Gilbert Dekestelier,
echtgenoot van Gina Maene en papa van Chirley Maene, beide spelende leden; Mieke Wyckmans, mama van spelend lid
Kimberly Eeckeloo.
- HULSTE, KM Vreugde in de Zang, trouw spelend lid JeanPierre Bois.
- MELLE, Klein Maar Moedig, Lionel Franck.
- MEULEBEKE, KM Niet Rijk Maar Recht, spelend lid Daniël
Cappelle.
- WINGENE, KM De Sint-Jansvink, Sabine, echtgenote van
Patrick Vanhove, moeder van Kevin Vanhove en schoonzus
van Marnix Vanhove.
- ZEVERGEM, De Hofzangers, trouw lid Germain Declercq,
echtgenoot van trouw lid Denise Herrebaut en vader van
trouw lid Carine.
- AARTRIJKE, Recht Voor Allen, Gilbert Vanhulle.
- ASPER, KM De Moedige Zangers, trouw lid Livine Laurier.

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ZIJ VIERDEN HUN 50e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- GELUVELD, KM De Blauwbekken, trouw spelend lid Marc
Leenknegt en Ginette Vandewalle; secretaris Marcel Reynaert
en Godelieve Verfaillie.
ZIJ VIERDEN HUN 60e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- TIELT, KM De Snelle Schuifelaars, schatbewaarder Frans
Van Luchene en echtgenote Denise Verstaen.

(vervolg van blz. 7)

Er werd meegedeeld dat de gewestzetting van volgend seizoen doorgaat op 31/05/2015 om 9 u. bij maatschappij KM
Recht en Eerlijk Eernegem.
Het binnenbrengen van de aansluitingsformulieren moest ook
gebeuren, iedere maatschappijafgevaardigde overhandigde
de formulieren aan de gewestleider.
De namen van de verdienstelijke bestuursleden dienden opgegeven te worden, maar na rondvraag aan de maatschappijen werden er geen namen opgegeven.
De bestelde bondslidkaarten voor volgend seizoen 2015 werden betaald aan de gewestkas.
Het laatste punt was het vastleggen van datum en plaats voor
de volgende vergadering.
Na dit alles bedankte de gewestleider ons voor de aandacht
en wenste hij ons allen een goede thuiskomst toe.
Gewestschrijver, N. Eeckeloo

- TIELT, KM De Roodborsten, Ronny Missant, zoon van trouw
spelende leden Daniël Missant en familie.
- SINT-BAAFS-VIJVE, KM De Kapellezangers, Jacqueline
Ghekiere, zuster van bestuurslid André Ghekiere.
- TORHOUT, De Veldvink, Irma Sagaer, moeder van Marleen
Devos, schoonmoeder van Freddy Debusschere.
- SINT-LODEWIJK, KM ’t Gezang van den Bottenhoek,
Yolande Buysschaert, meter van ons trouw lid Veerle Broucke
en grootmoeder van ons bestuurslid Ruud Callewaert.
- DESSELGEM, KM De Luchtzangers, Eric Braeckevelt,
schoonbroer en broer van spelend lid Rudy Demeyer en echtgenote Lena Braeckevelt.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- KORTRIJK, KM Hoop in de Toekomst, moeder en schoonmoeder van onze leden Carine Vandenburie en Dirk Vanden
Broecke.
- HOUTHULST, De Sint-Omerzangers, Gerard Swanckaert,
vader van trouw spelend lid Marnix Swanckaert.
- ARDOOIE, De Kon. Verenigde Liefhebbers, ondervoorzitter Georges Debusschere; oud-bestuurslid en trouw lid René
Verhaest.
- MARIA-AALTER, De Sparhoekzangers, Rachel Van Hoecke,
grootmoeder van trouw spelend lid Jurgen Vrient.
- LENDELEDE, KM De Verenigde Liefhebbers, Robert
Vanlerberghe, vader van Mia Vanlerberghe, schoon- en grootvader van Patriek Debruyne en Andy Debruyne.
- SIJSELE, De Sijseelse Botvink, Wilfried Sneppe, broer van
spelend lid Johan Sneppe.

WELKOM
- TIELT, KM De Snelle Schuifelaars, wij verwelkomen van harte onze nieuwe lokaalhouders Bjorn Deneire en Nelly.
GELUKWENSEN
- GEWEST GENT, namens het gewestbestuur en alle leden
van het gewest Gent een hartelijke proficiat en welgemeende dank aan de inrichters en medewerkers van het laatste
kweekcongres te Kuurne. We hebben ervan genoten en geleerd, de staande ovatie was hier op zijn plaats.
BEDANKING
- DEINZE, De Drieszangers, dit was het laatste seizoen van
vinkenmaatschappij De Drieszangers. Wij danken al onze
trouwe leden, ook onze lokaalhouders, onze sponsors en vele
vinkeniers. Ik wens u bij andere maatschappijen een verder
goed seizoen. Nogmaals aan alle bedankt.

Het A.Vi.Bo.-secretariaat zal gesloten zijn op:
maandagen:
1/12 - 8/12 - 15/12 - 22/12 - 29/12

20.05

20.05

BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Bericht
aan de gewestleiders
Aanvraag medailles verdienstelijke bestuursleden
Verdiensten:
a) mensen die 25 BESTUURSLID zijn van een plaatselijke
vereniging en minstens 45 jaar oud zijn.
b) schatbewaarder of secretaris van een vereniging zonder
dat ze spelend lid zijn, 15 jaar dienst hebben en minstens
45 jaar oud zijn.
Gelieve de volgende gegevens te vermelden: lidnummer,
naam, volledige geboortedatum, functie (bestuurslid schatbewaarder of secretaris) maatschappij.
Bovendien moet men geabonneerd zijn op het A.Vi.Bo.blad. De aanvragen worden verwacht uiterlijk 31.12.2014
op het secretariaat te Kuurne.
Noteer goed dat dhr. Minister van Cultuur enkel vragen inwilligt van bestuursleden die een vereiste termijn kunnen
bewijzen. Het gaat niet om verdienstelijke leden, dus niet
om gewone leden.
De medaille van verdienste wordt enkel overhandigd aan
verdienstelijke personen die AANWEZIG zijn op de Algemene Vergadering.

Vinkenkweek:
Het gouden koppel?
Sinds jaren droom ik van het gouden koppel. Het gaat hier over een
koppeltje vinken waarvan alle nakomelingen bruikbaar zijn voor de
reke.
Een utopie? Wel, ik denk dat ik dit
koppel in mijn bezit heb. Het koppeltje, dat zijn beide nazaten van
vinken die hun sporen hadden verdiend in de reke. ‘Hij’ is gekend als
‘Witjewie’ en liet al mooie getallen
optekenen in de reke. Hij is een
zoon van vogel Robbe, een vogel waar ik meerdere goeie elementen uit kweekte. ‘Zij’ is een zus van mijn beste kwekeling
Silas. En ‘hij’ en ‘zij’, ze zijn verwant, Robbe is namelijk ook de
grootvader van het popje. Zijn vader en haar grootvader zijn
(zie vervolg blz. 2)
dus één en dezelfde vogel.

Editoriaal
De zes donkere weken zijn nog maar net van start gegaan en ik kijk nu al verlangend uit naar het stijgen
van de zon en het lengen van de dagen.
De laatste weken ergerde ik mij behoorlijk aan de talloze wegenwerken en bijhorende wegomleggingen.
Waar mollen het in wintertijden dieper onder de grond gaan zoeken, duiken wegenwerkers net dan plots op.
De logica van het verhaal gaat aan de simpele ziel die ik ben duidelijk voorbij.
Men gooit op dit ogenblik wegen open, terwijl er een ernstige kans bestaat dat vorst en overmatige regen
spelbreker worden bij het afwikkelen van de geplande werken. Waar ieder voorzichtig redenerend wezen
dergelijke zaken zou inplannen tijdens het voorjaar en de zomer, maakt men er alvast in onze regio een
sport van om deze al te eenvoudige redenering aan kant te zetten.
De gevolgen laten zich raden.
De werken zullen uiteindelijk langer duren dan gepland, door... slechte weersomstandigheden.
Ik ben geen weerman, doch ik kan nu al dergelijke afloop voorspellen. Wellicht beschikt de overgrote meerderheid van onze lezers over dezelfde visionaire talenten.
De toestand wordt bovendien helemaal hilarisch wanneer blijkt dat plaatselijke overheden samen met de
bevoegde politiediensten erin slagen om de bewegwijzering tot een onontwarbaar kluwen om te toveren.
Brave burgers worden er uiteindelijk toe verplicht om verkeersregels te schenden en zelfs verboden richtingen
in te rijden. Strikte en stipte opvolging van het verkeersreglement zorgt er immers voor dat je of nooit thuis
of nooit op je bestemming raakt.
Dat coördinatie vaak een ijdel begrip is in openbare dienstverlening mag ook hier weer blijken.
Het verder inkrimpen van de werkingsmiddelen doet mij althans voor het ergste vrezen.
Ons afsluitend congres gaf aan onze vinkeniers alvast de nodige energie en vitamines om de duistere wintermaanden door te komen.
Dank aan iedereen die op om het even welke wijze heeft bijgedragen tot het welslagen van ons samenzijn.
De schitterende bevlagging van de prachtige locatie zorgde voor een bijzondere sfeer en straalde als nooit
voorheen onze verbondenheid uit. Dergelijke uiting van “samen-zijn” is hartverwarmend en strekt onze
federatie tot eer. Dank aan de maatschappijen en gewesten die op onze oproep ingingen en hun vlag ter
beschikking stelden.
Ons kweekproject zit erop, doch aan de einder bevinden zich ongetwijfeld nieuwe uitdagingen.
Het moge duidelijk zijn dat wij in verbondenheid tegen een flink stootje kunnen en onvervaard elke nieuwe
uitdaging zullen aangaan om onze hobby ongeschonden te bewaren voor de toekomstige generaties.
Fier één van jullie te mogen zijn,
Gino Welvaert

Finaliserend congres prachtige afsluiter
van het kweekproject!

We waren als federatie bijzonder verheugd de heer Herman De Croo, Minister van Staat, die ondanks zijn
drukke agenda erop stond aanwezig te zijn, op ons slotcongres het woord te mogen geven.

Ook de heer Paul Breyne, eregouverneur van West-Vlaanderen, vereerde ons met zijn aanwezigheid en werd
hartelijk bedankt door de heer Noël Vlaminck, erevoorzitter A.Vi.Bo., de heer Gino Welvaert, voorzitter A.Vi.Bo.
en de heer Rik Tanghe, ondervoorzitter A.Vi.Bo. en coördinator van het congres.
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Vinkenkweek:
Het gouden koppel?

Raad van Bestuur A.Vi.Bo. en Redactieraad:
Erevoorzitter - medewerkend erelid:
Noël Vlaminck, Dentergemsestr. 77
8780 OOSTROZEBEKE
Voorzitter:
Gino Welvaert, Esdoornlaan 41

9860 SCHELDEWINDEKE

Ondervoorzitters:
Luc De Schrijver, Kuwaardestraat 16
Rik Tanghe, Mexicostraat 53a
8900 Ieper
8900 Ieper

(vervolg van blz. 1)

Niet echt inteelt, maar het leunt er gevaarlijk dicht tegenaan
(hij is haar oom en zij is zijn nicht). Het was trouwens niet de
bedoeling om ze op deze manier te koppelen, maar door omstandigheden kwam hij als vervangende kweekman in de volière (de vorige kweekman werd verwijderd wegens te agressief). Later besefte ik pas hoe erg verwant ze waren. Had ik
vooraf geweten dat ze zo nauw familie van elkaar waren, had
ik ze waarschijnlijk niet eens gekoppeld.
In 2013 had het koppeltje 11 nakomelingen, 5 vrouwtjes en 6
mannetjes.
Een dochter van het paar kwam al tot het grootbrengen van
jongen in 2014, gegarandeerd een goed popje voor de toekomst!
De mannetjes kwamen vrij makkelijk op zang, er werden geen
grote hindernissen genomen om ze de juiste zang aan te leren, dat ging vrij vlot.
Van die jonge mannetjes geboren in 2013 – ik noem ze gemakkelijkheidhalve A, B, C, D, E en F – volgt hier hun verhaal:
- Vogel A kwam één keer in de reke met 389 zangen.
- Vogel B kwam eveneens één keer in de reke met 280 zangen.
- Vogel C kwam twee keer in de reke met als mooiste resultaat
245 liedjes op 30 minuten.
- Vogel D kwam drie keer in de reke met als hoogste getal 491
liedjes.
- Vogel E kwam als jonge vink acht keer in de reke, hij zong
drie keer eerste met drie mooie getallen: 583, 636 en 675.
Zijn laagste getal was 495 liedjes, duidelijk de primus van de
klas.
- Vogel F kwam niet in de reke maar werd thuis tweemaal aan
een serieuze test onderworpen. Hij haalde een mooie snelheid en hield dit voldoende lang vol.
Omdat hij als grootste belofte werd aanzien, werd hij gespaard
van het geweld in de reke. Geen enkele van de jonge mannen
faalde, er stonden telkens weer voldoende streepjes op de
stok om een prijsje mee naar huis te nemen. Vier van de zes
zingen meteen bij het uit de auto halen (kooi in de hand) en
blijven dit doen tot na de wedstrijd, ook een geweldige eigenschap vind ik.
Zoals jullie kunnen zien, zijn het niet alle zes hoogvliegers,
maar ze zijn natuurlijk wel bruikbaar voor de reke, en daar
gaat het in feite toch om. Het spreekt voor zich dat ze allen
nog marge hebben tot verbetering, het zijn jonge vinken.
Wil ik hier de waarde van mijn kwekelingen etaleren? Nee, dat
is niet de bedoeling! Want, zoals de meesten die mij kennen
wel weten, ik kan nogal moeilijk afstand doen van mijn kwekelingen. Ik zou ze allemaal wel willen houden, maar soms is
dit wegens plaatsgebrek onmogelijk. Te veel vinken op een
beperkte ruimte is nefast voor het resultaat in de reke, leert
de ervaring!
De bedoeling van dit verhaal is de vinkenkweek verder aan te
moedigen, het geloof te voeden dat we met onze eigen kweek
onze mooie hobby nog in lengte van jaren mogen/kunnen beoefenen. Dat niet alle kwekelingen hoogvliegers zijn, maar dat
het kweken van vinken met de juiste genen perfect mogelijk is.
Nog een kleine aanvulling: ongeveer 1 op 4 nakomelingen
van het koppel zijn een soort van ‘bonte vinken’ (de kleuren
geel, wit, zwart in de slagpennen en op de rug lopen door elkaar, de staartpennen zijn wit met een grijze rand). Nochtans
zijn ze afkomstig van 100% wildkleur en heb ik nooit eerder
kleurafwijkingen gekweekt uit die lijnen. Ik kweekte al bonte
mannetjes en vrouwtjes uit het koppel, naar mijn mening een
mooie afwijking. Hij paarde al met andere popjes, zij eveneens
met een ander mannetje, nooit kwam daar één kleurafwijking
uit voort. Het is blijkbaar de combinatie van ‘hij’ en ‘zij’… het
gouden koppel!
Sinds de eerste dag dat ik startte met de vinkenkweek had
ik als doel een dergelijk paartje te kweken, maar ik besefte
eveneens dat het een hele tijd zou duren eer het zover was.
Maar het geloof dat het zou lukken, dat was er steeds! En nu,
na 19 jaar gericht vinken kweken, denk ik het ‘gouden’ koppeltje te bezitten. Ik hoor het mijn vader nog steeds zeggen:
“Steven jong, wat gaat ge nu doen, vinken kweken? Dat gaat
nooit lukken, en al je vogels zullen wieten met die popjes in de
volière.” En zie nu, zoveel jaren later…
Dit jaar zorgde het gouden duo opnieuw voor 7 nakomelingen,
4 mannetjes en 3 popjes. Benieuwd of vogels G, H, I en J ook
weer bruikbaar voor de reke worden…
Steven Van Schandevyl

9800 DEINZE
8480 ICHTEGEM

De inzenders zijn aansprakelijk voor hun bijdragen - De handschriften worden niet teruggegeven - Naamloze brieven worden geweigerd - de A.Vi.Bo. v.z.w. is niet aansprakelijk
voor reclameteksten - Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing voorbehouden - De redactie houdt zich het recht voor de ingezonden bijdragen te weigeren, in te
korten of te wijzigen (A.Vi.Bo.-statuten, art. 14,28 en reglement Inw. Orde VIII).

19de Putje Wintertocht:
wat een schot in de roos!!

Zondag 22 december 2013 organiseerden WSV De Molenstappers Ruiselede hun jaarlijkse ‘Putje Wintertocht’, een
wandelklassieker, van heinde en ver bekend in het wandelcircuit. De drie voorgaande edities waren door de barslechte
weersomstandigheden (2011 en 2012 ijs en sneeuw, 2013
gietende regen) een regelrechte ramp. Bestuur en medewerkers hielden ook ditmaal hun hart vast, want de weersvoorspellingen van de dagen die deze editie 2013 voorafgingen,
waren allesbehalve hoopgevend. Al zijn wij maar gewone leden, ook wij leefden in onzekerheid en hoopten dat de weergoden zich die dag van hun beste zijde zouden tonen.
Wanneer wij om 6.30 u. ontwaakten, zag het weer er goed uit
en hoe verder de dageraad, hoe beter het werd. Toen wij om
8.45 u. aan de parochiale feestzaal van Doomkerke aankwamen, was het reeds zoeken om een veilige parkeerplaats te
bemachtigen. Eenmaal in de zaal was de drukte er te snijden
en om 9 u. waren er reeds 680 deelnemers ingeschreven.
Zoals bij iedere organisatie van De Molenstappers was er een
ruim aanbod aan wandelafstand. Moeder de vrouw had er zin
in en stelde zelf voor om de 25 km afstand te bewandelen (ja,
u leest goed, het moet niet altijd dezelfde gek zijn die er met
de zweep op gaat).

Het eerste gedeelte van de tocht bracht ons dwars door de
bossen van het Mannensgoed en de domeinen van het natuurreservaat De Gulke Putten. In deze bossen en domeinen
die beheerd worden door Natuurpunt, zijn grote infrastructuurwerken bezig ter bevordering van fauna en flora. Verouderde
bossen worden gerooid voor de aanleg van open terreinen,
waar men hoopt dat de heide zich er opnieuw zal introduceren. Her en der zagen wij de aanleg van ruime poelen ter
bevordering van het reptielen- en watervogelbestand. Na het
dwarsen van de Predikherenstraat kwamen wij in de nabijheid
van het, intussen door de kasteelmoord bekend geworden,
Parmentiers Kasteel, om daarna via de sportterreinen van de
Bijzondere Jeugdinstelling, de oude feestzaal van de Zande te
bereiken, waar de eerste rustpost was gevestigd.
Na een korte verpozing stapten wij verder voor een lus van 4,7
km richting het grondgebied van Maria-Aalter om daarna opnieuw in bovenvermelde rustpost aan te komen. Aan de geur
van de verse tomatenroomsoep met balletjes (specialité à la
Molenstappers) kon bijna geen enkele wandelaar weerstaan,
en ook wij vonden het tijd om met dit lekkers de innerlijke
mens te versterken.
Na het verlaten van deze rustpost dwarsten wij de Bruggestraat voor een tocht dwars door de uitgestrekte Vagevuurbossen, om kort daarna de derde rustplaats in de lagere school
van Wildenburg te bereiken. Amai, wat was het daar druk, zowat iedere stoel was bezet en de medewerkers kwamen bijna
handen tekort om de talrijke wandelaars naar wens te bedienen. Opnieuw konden wij aan de geur van de soep niet weerstaan en samen met een broodje smaakte dit overheerlijk.

Bestuurders:
Marc Vantieghem, Sparrenlaan 22
Jan Hollevoet, Elverdingestraat 33
Noël Devolder, Waterlelielaan 6
Marnix Moerman, Steenovenstraat 21

8553 OTEGEM
8900 IEPER
8520 KUURNE
8520 KUURNE

Woordvoerder A.Vi.Bo. - medewerkend erelid:
Filip Santens, Elsdreef 7
8790 WAREGEM
Erevoorzitter Officiële Zangkeurraad:
Frans Declerck, M. Couckestraat 1 bus 11

8790 WAREGEM

Voorzitter Bondsraad - medewerkend erelid:
Noël Declercq, Weidestraat 394
8310 ASSEBROEK

Het volgende gedeelte was ook ditmaal een tocht in lusvorm,
richting bossen en velden van Wingene Sint-Jan. In deze bossen zagen wij diverse, naar ik vermoed tweede verblijven die
verlaten waren, in een bouwvallige toestand waren of te koop
werden aangeboden. Toen wij open veld bereikten, zagen wij
voor ons dreigende regenwolken opduiken, het sein om een
wandeltandje bij te steken. Juist op tijd bereikten wij de rustpost want de hemelsluizen gingen volop open. De regen viel
met bakken en menige wandelaar bereikte druipnat de rustpost. Voor ons echter geen nood want wij namen onze tijd voor
een koffie en/of een lekker Omer biertje.

Na een goed half uur hield het gelukkig op met regenen en
verlieten wij de rustpost voor de terugtocht richting Doomkerke. Via de zuidkant van de Vagevuurbossen en de Gulke
Putten bereikten wij de wijk van het Wingens Veld, om kort
daarna de laatste rustpost, die gevestigd was in de loods van
de boomkwekerijen Geert Rogge, te bereiken. Hier werd aan
ieder een gratis koffie of frisdrank (water of limonade) aangeboden. Ook in deze rustpost was het behoorlijk druk, en volgens de medewerkers ter plaatse was het ergste reeds achter
de rug. Met al deze drukte en een nukkige koffiemachine hadden er zich hectische toestanden afgespeeld.
Na het verlaten van deze rustpost restte ons 2,7 km tot het
eindpunt. Als laatste bezienswaardigheid bewandelden wij het
Disveld park, welke gelegen is in de schaduw van de Doomkerkse kerktoren. Dit is een 3 hectaren groot domein met een
speelbos, speelweide, speelmoeras, boomgaard en educatieve poel, een schapenweide en een openluchttheater, beslist
een prachtig en educatief waardevol park. Na het verlaten van
dit park bereikten wij de aanpalende Gallatasbossen om na
een boog daaromheen aan het eindpunt van de wandeltocht
te komen. Ook hier was het een drukte van jewelste. De supersmakelijke pannenkoeken (nog een specialiteit van De Molenstappers) vlogen letterlijk over de toonbank en omstreeks 16
uur was alle bakdeeg opgebruikt, tot spijt van de resterende
deelnemers.
Alle medewerkers gaven het beste van zichzelf om de massa
wandelaars te bedienen en het waren gouden tijden voor de
kassa. Enfin, dit was eens nodig want met de drie voorgaande
rampzalige edities waren de inkomsten uiterst karig bedeeld,
en met een lege kas kan niemand iets nuttigs aanvangen. Uiteindelijk hadden niet minder dan 2435 wandelaars aan deze
19de Putje Wintertocht deelgenomen, voorwaar een resultaat
om U tegen te zeggen.
Zoals steeds was het uitgestippelde parcours uiterst variabel.
Bossen, velden, weiden en natuurgebieden wisselden elkander af. Fauna en flora zijn in gedeeltelijke winterslaap, veel
vogels waren er niet te bespeuren. De meeste vogels hebben
met de herfsttrek onze contreien verlaten en verblijven in hun
overwinteringkwartier in meer zuidelijke landen. Sporadisch
zagen wij enkele houtduiven, kraaien, kauwen, en enkele
spreeuwen, mezen en botvinken. Deze laatste op zoek naar
etensresten op de gerooide maïsvelden. Ondanks deze stilte
was het heerlijk wandelen, meestal op een dik tapijt van gevallen bladeren.
Voorzitter Frans, bestuursleden en medewerkers liepen er ditmaal glunderend bij, en dit volkomen terecht. Na drie magere
edities is hopelijk de stap gezet voor drie vette. In mijn persoonlijke naam en in naam van alle wandelaars richt ik een
speciaal woord van dank aan alle bestuursleden en medewerkers, met parcoursmeester Fourke in het bijzonder. Het werk
van u allen, was voor de zoveelste keer top en af!
Deze 19de Putje Wintertocht was over de ganse lijn een topwandelorganisatie van formaat, een zoveelste parel aan de
reeds rijk gevulde kroon van De Molenstappers.
Enigszins vermoeid maar uiterst tevreden zijn wij huiswaarts
gekeerd en we geven nu reeds rendez-vous voor de volgende
activiteit van onze club.
Walter Vandevoorde
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Nu ik oud word:
mijmeren over het verleden
Ik ben nog niet overleden, maar toch voel ik me de laatste tijd
wat moe en minder in mijn sas. Daarom dacht ik om me aan
jullie, vinkeniers voor te stellen.
Ik ben geboren op 17 mei 2002. Mijn vader Staf werd als tweejarige ingezet voor de kweek, mijn moeder was de dochter
van een bevoorraad popje uit de natuur. Als jaarling stond ik
achteraan de tuin van mijn baas, tussen de struiken waar ik
naar hartenlust kon zingen. Ik had het geluk dat mijn vader
me drie zeer mooie zangen had meegegeven. Deze had hij
geërfd van zijn vader. Mijn grootvader had ons ook een goede
gezondheid en een sterk gestel meegegeven. Mijn grootvader was een inlandse takkeling met een groot strijdershart,
op zijn domein wilde hij steeds de baas zijn. Ook in de reke
stond hij in alle omstandigheden zijn mannetje en er stonden
steeds meer dan 500 streepjes op de regel. Daarom besloot
mijn baas om mijn grootvader als kweekman in te zetten, dat
was in 1995.
Gevolg: 70% van mijn soortgenoten hier thuis is afstammeling
van hem en dus zijn we een grote familie.
Mijn vader Staf was geen grote crack in de reke. Hij stond
driemaal in de reke met een maximum van 328 liedjes. Hij kon
wel vlug zingen, maar verspeelde zijn tijd met pinken.
Doch zijn broer Max gebruikte wel zijn talenten en werd een
van de betere vogels in ons gewest. Hier enkele uitslagen van
nonkel Max: in 2004: 6786 l. in de Ronde; in 2005: 7988 l. in de
Ronde; in 2006: 7827 l. in de Ronde.
Toen dacht ik bij mezelf: Ik wil mijn nonkel de loef afsteken en
in 2006 behaalde ik als 4-jaarse 7959 liedjes op mijn bondslidkaart. Bij gesprekken tussen mijn baas en vrienden vinkeniers
kwam steeds terug: hij is van de goede soort, er zit ras in, je
zult er nog van horen.
Nonkel Max verhuisde om elders zijn kamplust tentoon te
spreiden. Ik kreeg nu de zware taak op mijn schouders de
vlag te dragen. Ik denk te mogen zeggen dat ik mijn best gedaan heb. In 2004: avond, 309 l. - namiddag 455 l. - nam. 457
l. - nam. 0 l. - voorm. 247 l.
Ik had nog niet door dat men één uur moet kampen. Wat betreft die nul, dat verhaal zal ik later eens uit de doeken doen.
2005: Voorm.: 250 - 585 - 660 - 750 - 695 - 516 - 687 - 650
- 644.
2006: Voorm.: 855 - 1001 - 865 - 835 - 910 - 821 - 703 - 788 570 - 750 - 715 - 758 - 729 - 719 - 860 - 439.
2007: Voorm.: 974 - 926 - 750 - 701 - 752 - 755 - 616 - 797 741 - 757 - 760 - 772 - 790 - 741 - 732 - Avond: 768.
2008: Voorm.: 807 - 823 - 848 - 691 - 590 - 577 - 572 - 705
- 650 - 617 - 657 - 676 - 703 - 580 - 545 - Avond: 687 - 579.
2009: Voorm.: 678 - 948 - 858 - 908 - 846 - 688 - 752 - 755 551 - 675 - 609 - 510 - 666 - 663 - 595 - 645.
2010: Voorm.: 945 - 819 - 869 - 868 - 802 - 965 - 681 - 737 710 - 589 - 625 - 577 - 703.
2011: Voorm.: 650 - 746 - 815 - 844 - 698 - 640 - 724 - 766 710 - 803 - 622 - 615 - 531 - 433 - 587.
2012: Voorm.: 808 - 798 - 817 - 804 - 701 - 704 - 628 - 588 570 - 477 - 484 - 506 - 529 - 448 - 590 - 577 - 577 - 505 - 506
- Avond: 504 - 475.
2013: Voorm.: 766 - 711 - 720 - 676 - 776 - 779 - 806 - 753
- 510 - 468 - 506 - 547 - 438 - 438 - 496 - Avond: 422 - 429.
2014: Voorm.: 380 - 568 - 662 - 668 - 667 - 554 - 475 - 366 551 - 452 - 450 - 530 - 518 - 519 - 549.
Met deze resultaten heb ik allerhande titels gewonnen. De
mooiste vind ik de titel van ‘keizer’ in eigen maatschappij, niettegenstaande ieder jaar nieuwe sterke tegenstanders onze
maatschappij kwamen vervoegen.
Jullie vragen zich waarschijnlijk af: waarom daar nu mee naar
buiten komen? Wel, ik zat buiten in een ruibak, hoog en droog
en lekker uit de wind, bijna heel de dag genietend van de zon,
beter kan ik niet zitten. Doch de laatste tijd voelde ik me minder goed. Mijn baasje vond dat ik te veel op de bodem van
de ruibak rondliep. Hij dacht: misschien heeft hij iets tekort
en is hij zoekende. Daarom gaf hij me terug wat diepvrieswormen en vitaminen. Maar het bracht weinig beterschap, het
ging zelfs verder bergaf met mij. Mijn ogen waren dof en klein,
terwijl ze voorheen helder en groot waren en de kamplust er
zo vanaf straalde.
Ik merkte dat mijn baasje ongerust werd, regelmatig bekeek
hij mij met bezorgde blik. Met vrienden vinkeniers werd er van
gedachten gewisseld over mijn toestand. Er werd geopperd
dat op mijn leeftijd de temperatuur ’s nachts slecht was voor
mijn gezondheid, dat dit te vele energie eiste van mijn gestel.
Daarop plaatste mijn baas me in mijn vertrouwde speelkooi
en ik kreeg een plaats voor het vensterraam in de living. Ondertussen had hij een afspraak gemaakt met de dierenarts.
Zo trokken we enkele weken geleden op een woensdagnamiddag samen terug op pad. Nu werden we vergezeld door
de vrouw des huizes, waarschijnlijk besefte ze dat haar wederhelft tot rust moest komen. Tijdens de trip naar de veearts
zei mijn baas’ echtgenote meermaals: Het is een oude vogel,
je moet je erbij neerleggen dat hij vroeg of laat zal sterven.
Dat werd gevolgd door een doodse stilte, waarop mijn baasje
terug met allerhande ‘maars’ en misschiens’ kwam aandraven,
innerlijk wel wetende dat wat zijn vrouw zei de harde realiteit
was en hij beide voeten op de grond moest houden.
Ondertussen waren we op onze bestemming aangekomen.
“Kom maar binnen, we gaan eens kijken wat er gaande is.”
Nogmaals deed mijn baas uit de doeken wat hem verontrustte.
De veearts bekeek me in mijn kooi en zei “dat ik zeker niet
stervende was”, eraan toevoegend dat hij er bijna zeker van
was dat ik geen wormen of coccidiose had, daar ik nog nooit
ziek geweest was. Ik werd uit de kooi genomen en onderzocht.
Ademhaling oké, prima uitgeruid, niet te mager, ietsje meer
vet had wel gemogen.
Intussen zat ik terug in mijn kooi en werd de mest gecontroleerd, ook deze was perfect. Toen kwam het harde verdict: het
is de ouderdom, daar is weinig of niets aan te verhelpen.
Waarop mijn baas zei: Wat er ook gebeurt met Leander, ik heb

alles gedaan wat ik kon, dus heb ik mij niets te verwijten.
Nu sta ik terug thuis voor de venster in de living, zonder boek
heb ik een prachtig zicht op de tuin, waar trekkende soortgenoten af en toe verpozen tijdens hun tocht. Mijn baasje is
nog steeds ongerust over mijn gezondheid en komt regelmatig poolshoogte nemen. Om hem gerust te stellen, heb ik een
deel van mijn levensverhaal neergepend. Hopende dat ik, met
de goede zorgen en liefde van mijn omgeving, mijn kaarsje
nog een tijdje brandende kan houden.
Ik kan mijn baasje geruststellen, als er mij iets overkomt, staan
jongere broers of neven klaar om de fakkel over te nemen.
Daar het jaareinde met rasse schreden nadert, wens ik allen
een goede gezondheid en veel vriendschap toe.
Leander
Jean De Neve

1898 - 1906:

De bende Pollet
De bandieten onzer grensstreek
Vervolgverhaal uit ‘Het Wekelijks Nieuws’ - nr. 17
En op zijn best deed Abel het verhaal van de misdaad. Hij
verklaarde dat Vromant het eerst had geslagen en dat ze later
alle drie weer naar boven zijn gegaan. Ziende dat de oude nog
leefde en dat Vromant beefde, heeft Abel toen zelf maar het
deksel gepakt en de rest gedaan. En hij eindigde: “Ja, ik ben
een groot misdadiger, maar ik heb berouw”.
August schreeuwde nogmaals dat hij niet had gedood, maar
Abel schreeuwde het tegenovergestelde. Daarop kregen de
juryleden de klederen van de slachtoffers te zien, het stoofdeksel, de stoofhaak.
Louise Matoret werd ook ondervraagd omdat ze geld, afkomstig van de moord, had aanvaard. Ze zei evenwel de herkomst
niet te kennen. Zij bekende echter dat August en Vromant
haar het verhaal van de moord hadden gedaan.
Vrouw Quaghebeur vertelde daarop dat zij het gebeuren van
Louise Matoret had vernomen, maar deze ontkende en zei dat
het Vromant was die het had verteld. De vrouw gaf toe geld
te hebben gekregen en de klederen van Vromant te hebben
gewassen. Er hing slijk aan, bloed had ze niet gezien.
Ook de vrouw van August werd ondervraagd. Ze lachte zenuwachtig en gaf alles toe en verklaarde ook te weten vanwaar het geld kwam. Ook vrouw Abel Pollet bekende alles,
net als Celine Pollet.
De burgemeester van Violaines was een van de eerste getuigen. Hij beschreef de plaats van het gebeuren. “Het was verschrikkelijk, bloed, overal bloed en daartussen die lijken. Nooit
zag iemand een dergelijk bloedbad”. Deze in stilte aanhoorde
verklaring werd luidruchtig door de aanwezigen toegejuicht,
maar het werd weer stil toen een van de dochters Lecocq
kwam getuigen over de belangrijkheid van de diefstal.
Na de verklaringen van Vignolles, Frans commissaris van de
veiligheid, en van de heer Vanhoutte, politiecommissaris te
Poperinge, waarbij ook de naam Lapar nog eens viel, werd
de zitting geheven.
Voor de zevende zitdag was er heel wat minder publieke belangstelling. Iedereen vond plaats in de zaal. Er werd gehandeld over de moordpoging op landbouwer Quaghebeur te
Belle op 8 april 1906. De man werd door de bandieten voor
dood achtergelaten in de weide naast zijn woning met een
schotwonde in het gelaat en een koord rond de hals geknoopt.
Beschuldigden waren Abel Pollet en Theofiel Deroo: beiden
bekenden ze de feiten in grote trekken. Abel probeerde evenwel de zaken te minimaliseren, aangezien Quaghebeur, een
man met kloek gestel, er weer bovenop was gekomen.
Quaghebeur, een gezonde Vlaamse boer, had een tolk nodig,
want hij sprak hoofdzakelijk Vlaams. Hij weerde zich hardnekkig tegen Pollet, die verklaarde wél het koord aan Deroo te
hebben gegeven, maar ontkende geschoten te hebben. De
man die een brandwonde en poeder op het gelaat van het

slachtoffer ontdekte, is een leugenaar, zo zei hij. De voorzitter
maakte echter de balans op: tussen een verklaring van een
Pollet en een getuigenis onder ede van een geneesheer moet
er wel een hemelsbreed verschil in waarde te zien zijn.
Pollet werd meteen koppig en weigerde nog iets te zeggen.
Uit het verder verhoor bleek dat Celine Pollet en herbergier
Camerlynck uit de pot van de diefstal hadden gedeeld, maar
laatstgenoemde beweerde dat hij niet wist dat het ontvangen
(zie vervolg blz. 5)
geld van diefstal afkomstig was.

De Gouden Ring Show:
Waarom? Daarom!
We weten het al jaren: eens de grote
vakantie voorbij is en je weer kinderen
met boekentassen naar school ziet
gaan, nadert de Gouden Ring Show
met rasse schreden.
Een heel jaar lang wordt er aan dit evenement gewerkt. Kort na de evaluatie van de vorige editie worden er al
plannen gesmeed voor de komende
show. Wat kan er nog beter? Hoe kunnen we onze medewerkers nog een
stuk ontlasten? Welke afspraken moeten er nog verfijnd worden?
Sommige voorbereidingen eisen een langetermijnplanning:
de reservatie van de zaal en het materiaal, vastleggen van de
keurmeesters, planning van de reeksindeling, aanpassingen
in het reglement, contacten met sponsors en standhouders,
enz.
Voor andere voorbereidingen moet er korter op de bal gespeeld worden. De inschrijvingen bijvoorbeeld beginnen maar
binnen te lopen na 1 november. Zodra die eerste inschrijvingen binnen zijn, komt er een heel proces op gang van nummeren, invoeren in de pc, afdrukken van deelnemersformulieren
en etiketten, ontvangen en versturen.
Ook de planning van het werk van de medewerkers is een serieuze boterham. Wie kunnen we waar en wanneer inzetten?
Hoeveel mensen zijn er nodig om de rekken op te slaan en om
de verlichting te installeren? Hoeveel man is er in elke sectie
nodig om de vogels op de dag van de inkorving op de juiste
plaats in de rekken te plaatsen?
Hoeveel opdragers zijn er nodig op de dag van de keuring
en wie kan je inzetten bij de ringcontrole? Wie sorteert er na
de keuring al die keurbriefjes om ze vervolgens per speler
te klasseren? Hoeveel kartonnen kooien moeten er klaargemaakt worden in de verkoopsklasse en hoeveel mensen heb
je nodig om die verkoopsklasse in goede banen te leiden?
Hoeveel maaltijden moet je per dag voorzien voor medewerkers en keurmeesters? Zoveel verschillende taken, waarvoor
we gelukkig op zoveel mensen een beroep mogen doen.
Als dan in volle voorbereiding het bericht komt dat er in Nederland vogelgriep werd vastgesteld, lijkt de molen even stil te
vallen. De onzekerheid rond de maatregelen, die vermoedelijk
ook in België zullen volgen, de onbeantwoorde vragen over
hoe het nu verder moet, de vrees dat al die voorbereidingen
tevergeefs zullen geweest zijn, werpen een dreigende schaduw op alle werkzaamheden.
Maar de inschrijvingen blijven binnen lopen. Tentoonstellers
bellen op: “Het gaat toch door?”, en dan wordt de draad weer
opgepikt en wordt er weer verder gewerkt.
Omdat zoveel kwekers hiernaar uitkijken. Omdat vinkeniers
een jaar lang hun uiterste best doen om op de Gouden Ring
Show hun kweekresultaten te kunnen tonen. Omdat we aan
de bezoekers van onze tentoonstelling willen tonen dat vogels
kweken een fijne hobby is. Daarom gaan we door!!
Daarom ook verwachten we veel vinkeniers op 6 en 7 december in de Hallen in Roeselare.
Dirk Dumon
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Kampioenenviering
bij KM De Torenzangers

Volgende kampioenen werden tijdens onze kampioenenviering in de bloemetjes gezet: kampioenschap voormiddag: koning Laurent Vanthuyne, kampioen Jacques Vandendriessche en
kampioen 50% van de koning Steven Bourdeaud’hui; kampioenschap namiddag: koning Danny
Bleyaert en kampioen Herman Ragolle.

Kampioenenviering bij
Ons Genoegen Adegem

OOSTNIEUWKERKE, De Breydelzonen

Kampioenenhulde 2014

De bladeren vallen in bosjes van de bomen, wij genieten nog na van de laatste warme dagen. De
kleinkinderen zijn het al weer gewend op school en seffens komt de herfstvakantie eraan. Dan
weet je het ongeveer: ’t is tijd voor het vinkenfeest! En als je nu eerste was of laatste, sowieso is
het feest voor iedereen. Een echte vinkenier is immers altijd content. Zelfs als hij buiten de prijzen
valt, heeft hij toch wel iets postiefs onthouden:
- of: zijn vink is toch wel uitgekomen, al stond hij tussen twee toppers;
- of: hij heeft daar, na dien tjok, toch wel even snel gezongen, wel aan 12 per minuut (en na enkele
pintjes wordt dat dan 17 per minuut), al was het maar voor... 20 seconden.
- of: hij heeft toch een gratisprijs en het was mooi weer.
Maar vooral: voor en na de zetting heeft hij genoten, samen met vrienden van een frisse pint, een
kop straffe koffie of een kop pittige soep van Sandra. Want dit is de kern van onze liefhebberij:
wij zijn één grote vriendenkring, waar een lach en een traan worden gedeeld. En vinken die niet
zingen, zijn dan gewoon een middel om tussen de mensen te komen.
Voor de resultaten van 2014 waren er voor de kenners niet echt grote verrassingen, behalve misschien dat voor het eerst sinds lang geen enkele nazaat van Gerard Huyghe er dit jaar bij is. Wie
er wel opnieuw bij is, is Frans Lapere, geruggensteund door vrouwtje Christiane. Mocht er een
prijs bestaan ‘om ter meest gaan zetten op één jaar’, dan waren zij al keizer in deze discipline. Dat
zij dit jaar in de prijzen gingen vallen, stond in de sterren geschreven. Vorig jaar met één vogel, nu
een dubbelslag met vogel Wolf als eerste en vogel Vitesse als derde kampioen. Wij zijn heel blij
dat deze echte liefhebbers dubbel beloond worden.
Vogel Giorgio van Ruben Hoornaert was dit jaar nog te sterk, maar de strijd aan de top belooft
steeds spannender te worden. Giorgio werd zomaar even voor de zesde keer op rij koning. Wat
hoef je daar dan nog meer aan toe te voegen?
Vogel Silvio van Dirk Huyghe stak dit jaar ook zijn neus aan het venster. Hebben vogels eigenlijk
een neus? Met de topgetallen die hij dit jaar neerzette, zal hij Giorgio het vuur aan de schenen
leggen. Hebben vogels eigenlijk schenen?
Voor wie wij ook enorm blij zijn, is voor de vijfde in de stand, en meteen ook onze kleine kampioen
Geoffrey Vermeulen (’t is wel gene kleine). Geoffrey zou in de discipline ‘meeste zettingen’ ook
top drie zijn. Wij mogen blij zijn dat wij in Oostnieuwkerke nog relatief veel jonge liefhebbers hebben, die de toekomst van De Breydelzonen nog voor vele jaren verzekeren. Geoffrey is daar, in
de voetsporen van zijn opa, een typevoorbeeld van en naar verluidt ligt de volgende generatie al
bijna klaar in de wieg.
Aan alle kampioenen een welgemeende proficiat en aan alle anderen: veel succes voor 2015!
Dank aan iedereen, nog een aangename avond gewenst en vooral: eet smakelijk!
Het bestuur

KM De Vriendschapsvink Bevere
vierde haar laureaten
De kampioenen van vinkenmaatschappij Ons Genoegen Adegem werden hartelijk gefeliciteerd door het bestuur, door lokaalhoudster Arlette, door alle aanwezige sponsors en door alle aanwezige vinkeniers.

Bij de vinkenmaatschappij Ons Genoegen in Adegem werd afgelopen zaterdagavond het kampioenenfeest georganiseerd. Alle vinkeniers die deze maatschappij een warm hart toedragen,
waren de gasten van dit feest.
Wie ook maar iets te maken heeft met de vinkensport, weet dat het seizoen van de vinkenzang
start op 1 april (en dat is geen aprilgrap) en eindigt eind augustus. Nadien worden de resultaten
van de vinkjes bekeken, samengeteld en worden de namen van de vinkeniers die in aanmerking
komen voor een kampioenentitel bekendgemaakt. Tijdens het jaarlijkse kampioenenfeest worden
deze mensen dan letterlijk en figuurlijk in de kijker geplaatst. Dit feest gaat steeds gepaard met
een gezellige receptie, met een lekker etentje en natuurlijk kan er ook wel een danspasje gezet
worden. Want vinkeniers zijn zeker geen saaie pieten, zoals vaak gedacht wordt. Dat zijn mensen
die graag bezig zijn met hun vinkjes, hen de bovenste beste verzorging geven en daarbij ook nog
graag samenkomen met andere mensen die hun interesse delen.
Het jaarlijkse feest van de kampioenen ging door in het zaaltje Dhavé in Adegem.
Kersverse kampioenen
Het bestuur van vinkenmaatschappij Ons Genoegen had niets aan het toeval overgelaten. Zij
zorgden dat de feestzaal er echt als een feestzaal uitzag, dekten de tafels en zorgden dat de te
winnen trofeeën op een aantrekkelijke manier werden gepresenteerd.
Na een hartelijk welkomstwoord werden alle aanwezigen een heel smakelijk eten toegewenst.
Maar dit gebeurde niet zonder eerst een korte stilte te houden voor alle overleden vinkeniers. Ook
werd speciaal de aandacht gevestigd op de vele sponsors die graag een duit in het zakje van de
vinkenmaatschappij deden, om zo een vinkenzetting van de nodige sponsorgelden te voorzien.
Het bestuur van Ons Genoegen Adegem wenst hierbij nogmaals alle sponsors te danken voor
hun sympathiek gebaar en hoopt dat deze ook volgend jaar van de partij zullen zijn.
Vervolgens werd het tijd voor het ‘moment suprême’ en werden de kampioenen één voor één naar
voor gevraagd. De kampioen over 7 ritten werd Emiel Vergult met vinkje Rabby. Kleine kampioen
was de vinkenier wiens vink 55% van het aantal liedjes van de kampioenenvink floot; deze titel
ging naar Marijn De Busschere met vinkje Kim. Kampioen kleine vogels (donderdagavond - deze
vinkjes zijn even groot als hun andere soortgenoten, maar fluiten minder liedjes) werd Gunther
Standaert met vinkje Rapunzel. Gewestkampioen of kampioen van het gewest Knokke tenslotte
werd David Van Kerschaever met vinkje Pajot.
Het bestuur wenste alle kampioenen van harte proficiat en overhandigde hen naast een driekleurenlint ook nog een diploma en bloemen. De kampioenen werden bedankt voor hun deelname en
het bestuur hoopt dat zij ook volgend vinkenseizoen van de partij zullen zijn.
Er werd onder de vinkeniers heel wat gepraat, heel wat lol gemaakt en vooral werd er ook een
danspasje geplaatst. Kortom, het feest van de kampioenen van Ons Genoegen Adegem werd
een aangenaam feest om nooit meer te vergeten.
Rava

Een jaartje is weer snel voorbijgegaan, dus werd het tijd om onze laureaten te huldigen.
Op zaterdag 11 oktober 2014 vond terug het souper plaats in de parochiezaal te Bevere. Rond
de middag kwamen de genodigden binnen en bij een aperitiefje met bijpassende hapjes kon men
rustig bijpraten over het afgelopen seizoen.
Onze voorzitter André verwelkomde iedereen, tot onze burgervader Marnix Demeulemeester toe.
Daarna konden we heerlijk genieten van de feestmaaltijd.
Na het dessert was het tijd om onze laureaten te huldigen. Koning werd dit jaar vogel Rikvan Dirk
Notte, koningin was opnieuw Annie D’hossche en kleine koning werd Annick Morel. Onze kampioen voor dit jaar is vogel Zef van Marc Verroken en vrouwelijke kampioene is vogel Bassie van
Annie De Vrieze. De titel van kleine kampioen ging dit jaar naar Anna Robbens met vogel Ruud
en kampioen van de kleine vogels werd Remi Pijcke met vogel Peter.
De rode lantaarn tenslotte ging dit jaar naar ons jongste lid Brandon Patteeuw. Aan alle laureaten
werd een hartelijke proficiat gewenst door de aanwezigen.
Het bestuur van KM De Vriendschapsvink dankt hierbij de leden en niet-leden voor deze geslaagde afsluiter van het seizoen. We kijken samen met jullie uit naar het volgende seizoen!
Ns het bestuur, Patrik Waege
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1898 - 1906:

De bende Pollet

(vervolg van blz. 3)

Vooraleer het onderzoek af te sluiten, wilde de voorzitter van
de betichten zelf weten of ze ja dan neen lid waren van een
georganiseerde bende. Abel, het eerst ondervraagd, bevestigde dit met fierheid. Ook August Pollet, Vromant en de vrouwen
van de gebroeders bevestigden het. Toen Angèle Platteel aan
de beurt kwam, ontstond er aarzeling, maar op aandringen
van de voorzitter kwam het er dan toch snikkend uit, dat ze
niet verder had gekund, dat ze in hun greep zat, dat als ze
gesproken zou hebben, ze dood zou geworden zijn.
Het was muisstil in de zaal maar August sprong plots recht en
begon de vrouw uit te schelden. Angèle voegde er nog aan
toe: “Ze wilden mij de keel oversnijden, zoals ze het al eens
geprobeerd hadden...”, wat op de beschuldigdenbank een
echt tumult deed ontstaan. De mannen vormden clan tegen
haar, de vrouwen echter kozen haar kant en riepen haar toe
verder te praten.
Het zou Theofiel Deroo geweest zijn die haar eens poogde te
wurgen in de herberg Camerlynck en ware Elodie Vandamme
niet tussengekomen... “Zeer juist”, riep Louise Matoret uit,
maar Camerlynck loochende, terwijl Deroo schreeuwde dat
Angèle op dat ogenblik dronken was en niet wist waar ze het
had. Toen kwam voor het eerst sinds lang Canut Vromant op
de proppen, zeggend dat Angèle de waarheid had gesproken.
Nieuw krakeel onder de betichten en opeens wending in het
hele gebeuren want opeens werd vrouw Lecleire ervan beschuldigd een dievegge te zijn en te hebben voorgesteld een
diefstal met moord te gaan plegen bij dokter Tacoen.
De voorzitter riep echter allen tot de orde en herbegon de ondervraging nopens de bendevorming, maar hoe verder men
van de familie Pollet wegging, hoe minder de anderen toegaven tot de bende te behoren. Note, Verlet, Camerlynck en
vrouw Lagache verklaarden zelfs maar heel toevallig met de
bende in aanraking te zijn gekomen.
De rest van de zitting werd in beslag genomen door de heer
Mouron, procureur der Republiek. Hij beschreef de bende als
een georganiseerd geheel met hoofdman, luitenanten en leden van lagere rang, die als opkopers, helers of inlichtinggevers hun rol hadden. Vooral bij de moord te Violaines bleef hij
langdurig stilstaan.
De betichten zaten verslagen, de vrouwen weenden. Op zeker ogenblik begon ook Abel te wenen, de armen gevouwen
onder het hoofd.
“Onder de betichten”, zei de procureur, “zijn er vier waarvoor
gij geen medelijden zult hebben. Gij zult niet aarzelen hen tot
de doodstraf te verwijzen. Op de vragen zult ge ja antwoorden, zonder verzachtende omstandigheden. Deze vier zijn: zij
die deelnamen aan de moordzaak te Violaines: Abel Pollet,
August Pollet, Canut Vromant en op de vierde plaats komt
Theofiel Deroo. Hij is niet beter dan de anderen en maakte
zich schuldig aan achttien diefstallen met verzwarende omstandigheden, aan drie moordpogingen en aan de moord te
Krombeke. Omwille van deze laatste misdaad eis ik ook voor
hem de doodstraf”.
Daarna kwamen de betichten aan de beurt. Voor hen eiste hij
een straf in verhouding tot hun medeplichtigheid. Voor Marcel
Deroo eiste de procureur levenslang, omdat hij deelnam aan
de moord te Krombeke.
Van alle vijf had alleen Abel even het hoofd opgericht bij de
vordering van de doodstraf.

bij ze tot bij het station geraakten.
Ruim twee maanden na de Duitse inval in België stond de vijand nu voor de poorten van Ieper. Oorspronkelijk was dit niet
in het Duitse aanvalsplan voorzien. De wijziging van het Von
Schlieffenplan door von Moltke, de val van Antwerpen en de
terugtrekking van het Belgische leger, deed de hele oorlogsmachine van richting veranderen en westwaarts trekken. Ieper
had het onfortuinlijke lot in dit westen te liggen.
De rekruten lichting 1914 verlieten de stad per trein en stoomtram richting Oostende. De burgerwachten moesten hun
posten aan de stadspoorten verlaten en zich opstellen op de
vesten tussen de Menenpoort en de Rijselpoort. Bewoners
kregen het verzoek hun huizen niet te verlaten, anderen werden verzocht huiswaarts te keren.
7 oktober 1914
Naar het schijnt was het een mistige oktobermorgen, een dag
die mooi en rustig herfstweer beloofde, maar niemand had
daar aandacht voor.
Ondertussen was ook een sterke groep Duitsers aan de Bascule, aan de Menenpoort aangekomen. Het was kort na de
middag, omstreeks 13 uur, dat de eigenlijke intocht van de
Duitsers een aanvang nam.
Omstreeks 13.30 u. stond de markt vol met mensen die zowel angstig als nieuwsgierig waren. Uit de Menenstraat kwamen opeens 6 ruiters (de voorhoede van de 14e Huzaren)
de markt opgereden, vergezeld door burgemeester Colaert,
zijn zoon en een priester. De burgemeester was de aanvallers
tegemoet gegaan om de stad over te geven en zich garant te
stellen dat er niet zou geschoten worden.
De poorten van de stad werden met Duitse wachten bezet.
Eén van de officieren vroeg de burgemeester om uitleg over
de geweerschoten die eerder op de dag op hen gelost werden
aan de Rijselpoort. De burgemeester zweeg over de burgerwacht en schoof de verantwoordelijkheid in de schoenen van
de (ook reeds gevluchte) gendarmes.
Toen de ruiters richting station vertrokken waren, kwam in
hun plaats een honderdtal wielrijders de markt opgereden. Na
een korte rustperiode ging er een gefluit door de lucht: ieder
sprong te been, vatte zijn fiets en schikte zijn geweer. Nog een
gefluit, twee drie krachtige bevelen en ze waren allemaal weg.
Ze reden de Rijselpoort uit, kwamen langs de Menenpoort de
stad terug binnen, verlieten die opnieuw langs de Diksmuidsepoort om vervolgens langs de Torhoutsepoort naar de stad
terug te keren. Was dit om de bevolking een grotere indruk
van hun getallensterkte te geven, of waren ze niet zeker van
de veiligheid in de omgeving?
Na dit ietwat vreemde manoeuvre kwam dan omstreeks 14.30
u. de eigenlijke, overweldigende troepenmars op gang: het 1e
Huzaren, met hun bontmutsen, opende de stoet, gevolgd door
het 5e Dragonders met hun punthelmen. Deze twee eenheden, samen de 22e cavaleriebrigade, staan afgebeeld op een
van de weinige foto’s die van de Duitse doortocht in Ieper gemaakt werden, terwijl ze met hoog opgeheven vaandel voor
de Lakenhallen defileren.

Met de K
van Kubox en Kuurne

1914-1918: Wereldoorlog I

Derde gemiste kans: Ieper
Het was druk in Ieper begin oktober, wagens doorkruisten de
stad. Er werden reeds Duitsers opgemerkt rond de stad, waar-

Donderdag 8 oktober
Vroeg op deze mistige morgen verlieten de Duitsers reeds de
stad, de cavalerie vooral via de Vlamertingseweg, het voetvolk vooral via de Dikkebusseweg. De infanteristen trokken
zingend door de straten.
Toen de bewoners ’s morgens de straat inkeken, was al het
hooi en stro opgeruimd en weg. Enkele soldaten waren nog
met kruiwagen en bezem bezig de laatste stropijltjes aan het
opruimen zodat niemand had kunnen vermoeden dat troepen
in de straat gebivakkeerd hadden.
Om een veilige aftocht te garanderen, werden er drie gijzelaars genomen: de burgemeester, de deken en de commissaris van politie. In een personenwagen werden ze, samen met
een klein begeleidingscommando in een vrachtwagen, tot aan
de stadsgrens te Vlamertinge meegenomen. Daar wachtte
Hauptman Blanck op de gijzelaars om deze onder zijn hoede
te nemen tot na de volledige aftocht der troepen.
En weg waren ze.
En nooit in de volgende vier jaar zijn de Duitsers nog Ieper
binnengegaan.
Op 11 november ’14 werden Pruisische elitetroepen ingezet
om Ieper in te nemen. De 18.000 Duitsers geraakten niet voorbij de 8000 Britse en Franse mitrailleurs en artillerie.

Dirk Jonckheere

(wordt vervolgd)

Drie gemiste kansen voor de Duitsers!
Het was voorzien – in het Von Schlieffenplan – dat de Duitsers
via België in drie weken voor Parijs zouden staan. Het duurde
drie maanden en de Duitsers waren nog niet eens volledig
door België.
Een deel van het Duitse leger bleef rond 17 oktober nog hangen rond Roeselare (schuwe maandag).
Na de slag om Tervaete op 22 oktober trokken de Duitsers
gedeeltelijk over de IJzer nabij de bruggen van Tervaete en
Schoorbakke. Er moest worden gewacht tot er versterking
aankwam van diverse cavaleriedivisies, dragonders en huzaren.
Daardoor was er tijd genoeg om de inundatie vanuit Nieuwpoort in gang te zetten. Om zichzelf te redden moesten de
Duitsers rechtsomkeer maken.
Een eerste gemiste kans.
Een tweede kans was het gebruik van verkeerde kaarten die
de verschillende waterhoogten aangaven in de polders achter
de IJzer tegenover de werkelijkheid. De Duitsers hadden dit
vooraf niet gemerkt en na de inundatie stonden ze voor een
watervlakte van een paar honderd meter, ze konden niet meer
verder.

De Ieperse bevolking tijdens deze overrompeling
Een overrompeling was wel het minste wat men kon zeggen
van deze doortocht. Waar de Duitsers hun tevredenheid uitdrukten over de medewerking van de winkeliers, is het aan
te nemen dat deze medewerking eerder door angst dan door
vriendelijkheid in de hand werd gewerkt.
Wanneer een ‘sterk bebaarde rosse kerel’ een banketbakkerij binnentrok, gevolgd door nog twee anderen, en allerlei koekjes, chocolade en pasteitjes nam, durfde de bakker
geen geld aanvaarden. Dit was wel de ultieme medewerking.
Andere winkeliers kregen wel geld, sommige kregen (valse)
opeisingsbriefjes en bij anderen werd gewoonweg gestolen
en geplunderd. Een beenhouwerij op de Grote Markt was
vlug uitverkocht. Toen er echter nog Duitsers binnenkwamen,
schudde de man van neen en wees naar zijn lege winkel. Aan
een haak hing echter nog een grote worst. De Duitser wees op
de worst, doch de arme beenhouwer schudde weer van neen.
De soldaat kwam achter de toonbank, sneed de worst af en
vertrok. Dit was echter een worst gevuld met zagemeel om in
het uitstalraam te hangen! Deze kleine anekdote werd nadien
natuurlijk uitgebreid besproken en er werd flink om gelachen.
Er werd opgemerkt dat de Duitsers veel van kinderen hielden.
Misschien deden deze hen denken aan hun eigen kroost die
ze hadden moeten achterlaten? De kinderen trappelden rond
de mannen, raakten de paarden en rijtuigen aan.
Toen men merkte dat de inname van de stad zonder bloed en
gruwel was verlopen, en men durfde herademen, viel de nacht
over de stad. Veel slapen zullen de bewoners wel niet gedaan
hebben, met de vreemde geluiden van buitenaf. Iedereen hield
zich stil, want een onvoorzichtige stoot, een woord teveel, een
gril van een dronken soldaat kon de hel doen losbarsten en
van deze nacht misschien de laatste van Ieper maken!

Bron:
- “De dag dat de Duitsers in Ieper waren - 7 oktober 1914”, dat verscheen in het nummer 5 - 2003 van het tijdschrift ‘Westland Gidsenkroniek’, uitgegeven door de West-Vlaamse Gidsenkring Ieper-Poperinge & Westland. Auteur: Kristin De Meyere, stadsgids Ieper.

De verdediging
Het proces moest een normaal verloop krijgen en daarom waren er ook verdedigers aangesteld. Meester Bellanger verdedigde Abel Pollet en diens vrouw en begon met de voorzitter
te vragen eerst Abel Pollet zelf aan het woord te laten komen,
wat werd toegestaan. Met stille stem en op smekende toon
zei de kopman geen genade voor zichzelf te willen afsmeken,
maar vroeg hij medelijden te hebben met zijn echtgenote, die
van goed gedrag was maar door hem had leren stelen, toen
zij dikwijls zelf voor het onderhoud van de kinderen moest instaan. Hij vroeg medelijden voor haar en ook voor de kinderen.

Hadden de Duitsers tegen het eind van
november de oorlog al verloren?

bergen waren open en werden dan ook druk bezocht, vooral
tabakswinkels en slagerijen waren in trek. Er werd met Duits
en Belgisch geld betaald.

De doortocht van de troepen (in totaal ongeveer 8000 man)
duurde tot ongeveer 21 uur. Terwijl deze voorbijtrokken, werd
het terug druk op straat. Nu er geen direct gevaar meer dreigde, durfden de mensen zich terug vertonen. Ze zagen een
overweldigende wapenschouw en mannen met een indruk
van ongetemde macht. De trotse ruiters op hun enorme paarden, de eindeloze rijen marcherende en zingende mannen,
de blinkende helmen en geweren boden hen een nooit gezien
schouwspel.
Tegen de avond zakten de soldaten af om de logies te betrekken. Dit was natuurlijk een enorme chaos: ze stapelden langs
de gevels geperste hooi- en stroblokken op, en vormden daarmee ook een schildwachthuisje. Ze stalden hun paarden op
straat of op de trottoirs. De gehele uitgestrektheid voor de Lakenhallen stond vol paarden, evenals de binnenkoer van het
Kasselrijgebouw. In de Pauwelszaal en de Delbekezaal lag
het ook vol stro en wemelde het van babbelende, zingende of
roepende ruiters. Een deel logeerde, met hun paarden, in de
kazernes en de verschillende militaire gebouwen, en op de
hoeven. Scholen kregen ook een deel van het vreemde volk
over de vloer. In de school waren een dertig ruiters met paarden ingekwartierd. Ook het station werd bezet. Hier werden
paarden in de wachtzalen gestald, ten koste van het meubilair.
Klinieken en kloosters werden niet lastiggevallen. Dit was voor
hen natuurlijk een goede zaak, daar velen van hen gewonde
Belgische militairen verzorgden en ze doodsbang waren voor
represailles.
De troepen gedroegen zich relatief goed. Alle winkels en her-

Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet die grote ver- en veelrijder
ben naar evenementen, maar op het kweekcongres in Kuurne
wou ik present zijn.
Ik heb in mijn vinkenier zijn al vele gewest- en andere feesten
ingericht, maar bij aankomst moest ik toch toegeven dat dit
van een andere orde was, net als de vorige. Een volle parking,
een vriendelijke ontvangst en de vlaggenparade bij aankomst
deden al vermoeden dat er een succeseditie in de maak was.
Dat de werken van barmhartigheid nog bestaan, bleek al onmiddellijk toen ik twee drankbonnetjes toegestopt kreeg met
de raad om nog wat plaats te houden voor de appelcake wat
later in de namiddag. Verwennerij van de bovenste plank,
maar met hart en ziel!
De zaal zat vol en de eerste bekende maakte mij gelukkig
door hem te zien, collega-gewestleider Daniël Jooris uit Deinze. Hij was er terug bij na de onheilspellende ziekteverhalen,
maar hij is een doorzetter en het levende bewijs dat vertrouwen, medewerking, geloof in eigen kunnen en moed beloond
worden. Prachtig Daniël! En mijn geluk werd nog groter toen ik
in de verte een groepje ‘gentgewesters’ zag zitten, De Straatzangers uit Evergem, en nog een paar en nog… Ik was mijn
ei kwijt want op de gewestvergadering was het akelig stil toen
ik vroeg wie ingeschreven was, geen woorden maar daden.
Nog één probleem: waar kon ik nog aanschuiven? En voor de
derde maal was het geluk aan mijn zijde want vriend-collega
Erik Vanhauwaert van het gewest Menen had zijn echtgenote
op mij afgestuurd om mij naar de gereserveerde stoel te vergezellen. Allee jong, wat kun je nog meer verlangen!? Ik moet
toegeven, ik was wat overdonderd.
Na kennisgemaakt te hebben met mijn tafelgenoten, uit het
gewest Antwerpen dan nog, begonnen de toespraken door
de eregenodigden en inrichters. Al vlug kreeg ik de indruk dat
men met ons rekening houdt en blijft houden, ik heb het al
meerdere malen neergepend dat we uniek zijn, en dat is hen
niet ontgaan. Allen zaten ze op hetzelfde spoor, er is van alles
mis en kromgetrokken in de maatschappij maar de vinkensport heeft nog die menselijkheid, het sociale, die innerlijke en
(zie vervolg blz. 8)
uiterlijke rust waar zo’n nood aan is.
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Sfeerbeelden Kweekcongres ’14

Tijdens de morgensessie verduidelijkte de heer Marc Vantieghem, voorzitter van de Officiële Zangkeurraad, A.Vi.Bo.’s zangreglement.

Eregenodigde de heer Marnic Demeulemeester, Vlaams volksvertegenwoordiger en voorvechter voor onze
federatie, spreekt ons toe.

De heer Carl Vereecke, gedeputeerde West-Vlaanderen, geeft duiding omtrent ontvangen provinciale steun
bij borging van het vinkenieren binnen Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Collega bestuurder, de heer Jan Hollevoet, gaf uitleg over onze opname op de lijst Immaterieel Cultureel
Erfgoed Vlaanderen.

Onze eregenodigden, de heer Roger Terryn (ereburgemeester Deerlijk), de heer Paul Breyne (eregouverneur West-Vlaanderen), de heer Jacques Dewulf (ondervoorzitter KBOF), de heer Francis Benoit (burgemeester Kuurne), de heer Marnic Demeulemeester (Vaams volksvertegenwoordiger), de heer Jan Deprez
(schepen sport Kuurne), de heer Noël Vlaminck (erevoorzitter A.Vi.Bo.), de heer Carl Vereecke (gedeputeerde West-Vlaanderen) en bestuurder Jan Hollevoet onderling in overleg bezig.

Voorzitter de heer Gino Welvaert overhandigt na uiteenzetting van de conclusies van het Kweekproject zijn
lijvige eindverslag aan onze erevoorzitter de heer Noël Vlaminck.

De heer Koen Vandevijver, organisator van het Kampioenschap van België 2015 te Eernegem door KM
Recht en Eerlijk, promoot dit hoogtepunt van onze federatie.

Voor schitterende muzikale omkadering zorgde andermaal Gruppo Churasco.
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KM De Lentezanger vierde haar
koning en kampioenen

Kampioenenviering bij
KM De Verenigde Vrienden Oostrozebeke

Op 11 oktober 2014 hebben we ons speelseizoen 2014 afgesloten met de viering van onze koning en kampioenen.
Strijd
Na een felle strijd met vijf koning- en kampioenritten gedurende het seizoen werd op 13 juli 2014
duidelijk wie de nieuwe koning en kampioenen werden. Tot op de laatste titelzetting kon nog niet
met zekerheid gezegd worden wie er welke titel ging wegkapen. Tussen de eerste vijf was er een
miniem verschil van honderd liedjes. Natuurlijk is er dan nog het weer dat parten kon spelen, maar
ook de rui kwam er stilletjes aan… Tot op de laatste minuten was er een bikkelharde strijd.
Koning en kampioenen
Uiteindelijk moest iedereen de duimen leggen voor vogel Felix van onze koning Geert De Meyer.
Geert, die meer dan 15 jaar geleden door tijdsgebrek de kooien aan de kant had gezet, heeft
sinds een drietal jaar de microbe van het vinkenieren weer te pakken gekregen. Elke week vult hij
onze reke met drie of vier vogels, en dikwijls loopt hij met één van de eerste prijzen weg.
Kampioen werd vogel Antonio van Eric Van De Keere met amper 28 liedjes minder dan de koning.
Het is de eerste keer dat Eric een titel behaalt, hij was er dan ook zeer tevreden mee.
De titel van eerste vrouw ging naar een jongedame van 11 jaar, die de toekomst van het vinkenieren verzekert! Vogel Pepe van Phebe Claeys, kleindochter van de fiere opa Aimé Claeys – die
jaren geleden ook een grote vinkenier is geweest in Lotenhulle en omstreken – verzekerde de
winst van Phebe.
Derde laureaat is Tom Coussens met vogel Mustie. Net als vorig jaar is Tom in de prijzen gevallen.
Vierde laureaat werd Luc De Wispelaere met vogel Buffalo.
Vijfde laureaat werd Julie De Meyer met vogel Wim. Julie is de dochter van onze koning Geert De
Meyer. Wie weet probeert ze volgend jaar haar vader te verslaan?
De kleine kampioenen
Raar maar waar, al de vogels van de kleine kampioenen dragen dezelfde naam: Tom.
De Tom met de meeste liedjes voor de titel kleine kampioen is van Jan Bultinck. Ook bij de kleine
kampioenen was er een ware strijd aan verbonden!
Tweede kleine kampioen is vogel Tom van Gerarda Martens, met amper 8 liedjes verschil met de
kleine kampioen. Derde kleine kampioen is vogel Tom van Monique Snauwaert.
Namiddagkampioen
De titel van namiddagkampioen ging naar vogel Arne van Godelieve Muys, deze titel werd verspeeld over drie namiddagzettingen.

Op zondag 12 oktober vierden De Verenigde Vrienden uit Oostrozebeke hun kampioenen. Leden
en sympathisanten werden vanaf 11.30 u. verwacht in ons lokaal Vrij Polen, waar ons een aperitief
werd aangeboden door onze sympathieke lokaalhouders Judith en Eddy, waarvoor onze dank.
Met 117 personen werd aangeschoven aan de feestdis. En of het smaakte, onze vaste traiteur
Dominique met zijn volledige team, zorgde voor een perfect voor- en hoofdgerecht.
Bij een kop koffie en een stuk taart, en voor de liefhebbers een geestelijke drank ons aangeboden
door onze koning Rina Scholeer, werd overgegaan tot de huldiging van onze kampioenen en laureaten. Alle acht kampioenen ontvingen een vinkenkooi en onder de aanwezige laureaten werden
nog eens vijf vinkenkooien verloot. Wie geen kooi kon bemachtigen, bekwam als troostprijs nog
een fles cava.
Na de huldiging en de jaarlijkse steunactie werd nog lang nagepraat over het afgelopen seizoen
en werd reeds uitgekeken naar wat 2015 ons brengen zal.
Rond de klok van 18 uur keerden de meeste genodigden huiswaarts, het jaarlijkse souper werd
een voltreffer, de naam Verenigde Vrienden waardig.
Graag willen we nog eens onze kampioenen 2014 vermelden: koning Rina Scholeer, kampioen Pierre Degang, tweede kampioen Norbert Bruyneel, vrouwelijke kampioen Maria Craeynest, kleine koning Ruben Bruyneel, kleine kampioen Dominique Harinck, kampioen 70% Gert
Jan Mervylde, kampioen 60% Eddy Lambrecht en rode lantaarn Willy Mestdagh.
Onze laureaten 2014 zijn: Marc De Cock, Roger Snauwaert, Lucien Carlier, Freddy Blancke, Eddy
Dejonghe, Germain Lannoo, David Bogaert, Hervé Vanhee, Franky Roelstraete, Eric Bruyneel,
Noël Lagache, Marleen Seynaeve, Luc Desloovere, Dirk Deconynck, Ronny Tijtgat, Mathis Bogaert, Norbert Vandevijvere, Jean-Pierre Eeckhout, Franky Damman, Bea Ruttijn, Youri Vanoverbeke, Luc Debacker, Claude Vandenberghe, Patty Mestdagh, Willy Mestdagh, Hubert Bogaert,
Raphaël Dhondt, Herman Sabbe en Philip Ampe.
Philip Ampe

KM De Snelle Schuifelaars Tielt
vierde haar laureaten

Viering
We hebben met een goede 90 aanwezigen ons feest aangevat. Nadat we genoten hadden van
verscheidene glaasjes cava en lekkere koude en warme hapjes, werden de medailles uitgereikt,
zodat we onze koning en kampioenen heel de avond goed zagen zitten in de zaal.
We hebben genoten van een waar feestmaal: chateaubriand met frietjes met warme en koude
groentjes. Als dessert was er voor elk twee pannenkoeken met ijs, een potje chocomousse en
een mousse van limoen.
Na onze feestmaaltijd werden alle prijzen uitgereikt en werd iedereen met cadeaus overladen,
want iedereen die meedong naar de titels, maar naast de prijzen greep, ontving ook een attentie.
Wie we ook in de bloemetjes hebben gezet, zijn onze lokaalhouders Marc en Bea. Op deze mensen kunnen wij heel het seizoen rekenen en zij zijn altijd de eersten en de laatsten van dienst.
Lucien De Keyser was fotograaf van dienst en zorgde voor enkele sfeerbeelden, waarvoor dank.
De dans werd ingezet door de koning, Geert De Meyer en zijn vrouw Martine. Al gauw stond de
dansvloer overvol met zowel jong als oud. Beentjes werden gestrekt door de dansers, anderen
genoten van het leuke gekeuvel en het ophalen van anekdotes en straffe verhalen tot in de vroege
uurtjes.
Frank De Meyer

Kampioenenhulde bij
KM Jong Maar Moedig Harelbeke

Onlangs werden onze kampioenen gehuldigd. Samen met het bestuur poseerden ze trots voor
de foto.

Op zondag 19 oktober ll. hield KM De Snelle Schuifelaars in haar lokaal Batavia, haar jaarlijks
clubfeest en werden de diverse laureaten van het speelseizoen 2014 gehuldigd. Een tevreden
voorzitter Luc Bouckaert en bestuur verwelkomden de 65 leden en sympathisanten die aan dit
feest deelnamen.
Na het aperitief dat gratis werd geschonken door de nieuwe lokaalhouders Björn, Nelly en Marianne, kon men aanschuiven voor het feestmaal dat werd verzorgd door slagerij-traiteur Jonas en
Sarine Claeys-Eggermont. De kwantiteit en kwaliteit van het menu, evenals de vlotte bediening,
werden door alle deelnemers geprezen.
Daarna werden volgende laureaten gehuldigd: koning Yvan Tuyttens met vogel Vargas, koningin
Josette L’Hoost met vogel Valko, kleine koning Michel De Vooght met vogel Falcao, kampioen Arseen Vroman met vogel Happy, kampioene Lydie Wolfcarius met vogel Rafhaël, kleine kampioen
Jonny Duyck met vogel Kwieten, 2e kampioen Baudrau Declercq met vogel Jantje, kleine kampioen op 10 ritten Willy Vanmaele met vogel Anjo, 80% Jozef Vermeersch met vogel Filip, 70%
Frank Vande Riviere met vogel Stybar, 60% Willy Lambert met vogel Obe en de hoogstzingende
vogel Yvan Tuyttens met vogel Vargas.
Na de maaltijd en de huldiging van de diverse laureaten werd een steunactie gehouden, begiftigd
met talrijke mooie prijzen. Om dit feest af te sluiten, werd bij het gebruik van een consumptie
onder elkaar gezellig nagepraat over het verloop van het voorbije speelseizoen en werden reeds
plannen gesmeed voor het seizoen 2015.
Proficiat aan alle laureaten met het behaalde resultaat en aan het voltallige bestuur en de medewerkers voor hun onbaatzuchtige inzet ten voordele van de maatschappij en leden. Doe zo verder
en hopelijk tot volgend jaar!
Walter Vandevoorde
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Met de K
van Kubox en Kuurne
(vervolg van blz. 5)

Ik en niet alleen ik kregen nog meer moed om verder te gaan…
en het woord ‘Erfgoed’ kreeg de nodige aandacht.
Het huisorkest nam over en deed de taart nog beter smaken.
We moesten ons versterken want dan kwam het zware stuk,
het ‘eindrapport kweekproject’. Ondervoorzitter, regulator, animator en spraakwaterval Rik Tanghe hield iedereen bij de les
en gaf in zijn gekende en geprezen stijl een relaas van hoe
het allemaal begon tot op heden. De zaal hing aan zijn lippen, het was stil, een bewijs dat het gesmaakt werd, respect!
Het huisorkest, ‘Gruppo Churasco’ nam het applaus over en
bestuurder Marc Vantieghem nam zijn plaats in voor terug een
brok verleden en heden, gesteund door prachtige beelden op
het grote scherm, terug was er volle aandacht, prachtig!
De meet kwam in zicht en op de laatste ronde zat iedereen
te wachten, de eindevaluatie van de kweek met alles erop en
eraan. Spraakwaterval nr. twee werd door nr. één aangekondigd; voorzitter, bezieler en medeorganisator van dit congres
Gino Welvaert beklom terug het spreekgestoelte. Iedereen in
de zaal ging op het puntje van de stoel zitten, nu kwam het,
ze kenden zijn stijl. Dat hij niet uit zijn lood te slaan is, bewees
hij binnen de minuut. Een moedwillige pc brengt hem niet van
zijn stuk en met de nodige hilariteit en kwinkslagen ging hij
van start voor… 20, 30, 40… minuten? Geen probleem, want
het interesseerde iedereen. Het was terug stil in de zaal, zelfs
de mannen van het huisorkest luisterden aandachtig mee. De
aanhoorders fungeerden als sponsen en probeerden zoveel
mogelijk informatie op te slaan, maar Gino stelde iedereen
gerust want er komt een verslag, een lijvig verslag met alles
erop, eraan en erin.
Gino eindigde met zijn welgekende lijfspreuk en vroeg tussen
het grote applaus door erevoorzitter Noël Vlaminck op het podium, de drijvende kracht in alles wat met A.Vi.Bo. te maken
heeft, maar nu genietend van zijn welverdiende rust… Maar,
Noël kennende, zal hij niet loslaten en zijn jarenlange ondervinding blijven delen met zijn opvolgers en meewerken aan
de “renovering van het instituut A.Vi.Bo.”, zoals hij zo mooi
verwoordde op de algemene vergadering voor gewestleiders
te Roeselare. Hij nam nog eens het woord en bewees dat er
ook nog een spraakwaterval nr. drie is.
Wat volgde, was een welverdiende, staande ovatie, het was
goed, ja prachtig geweest. Wie vond van niet, moet het maar
eens bewijzen. En wat mag gezegd en geschreven worden, is
dat de aanwezige liefhebbers ook een pluim verdienen voor
hun aandacht en vooral respect, proficiat! De afwezigen hadden weer ongelijk maar eerlijk gezegd: het stadium was uitverkocht en het was een prachtige match, 1-0 voor A.Vi.Bo.
Voila, wie het nu nog niet weet, heeft niet goed geluisterd of
moet het eindwerk eens aandachtig lezen. En, eerlijk gezegd,
als het dat is wat ik gezien heb, dan zul je met een uurke niet
toekomen…
Lucien van Gent

Een afgedankte vinkenkooi
wordt een sterrenhotel
voor de vogels!

De winter staat voor de deur en niemand weet wat ons te
wachten staat, maar voor de vogels kan dit een groot probleem met zich meebrengen, in het bijzonder door een tekort aan eten of drinken. Wij, vinkeniers, kunnen hen daarbij
helpen zodat ze de koude wintermaanden op een waardige
manier kunnen overleven.
Mijn eethuisje voor de vogels is kapot en ik heb een ander gemaakt, en dit van een afgedankte vinkenkooi waarin de vogels
voldoende eten en drinken zullen vinden. Alles te samen heeft
het geen geld gekost. In mijn ‘timmerkot’ heb ik zo’n beetje van
alles staan. Iets wegwerpen, dat mag niet, altijd denk ik: misschien kan het nog van dienst zijn.
Ik legde de kooi op haar zijkant op de grond en tekende alles
zorgvuldig af met een krijtje dat tijdens het speelseizoen langs
de reke was blijven liggen. De zijkant moest eruit, net als de
stokken. De voorkant moest blijven staan (zie de foto). Ik zette
mijn voet op de kooi zodat ze goed vast zat, en met de top
van mijn boomzaag kwam de zijkant er nog gemakkelijk uit.
Het leek wel geen kunstwerk, maar daar kennen de vogels
toch niets van, het is alleen wat erin zal komen dat ze met
dank zullen waarderen. Die kooi had wel een laagje verf nodig
want het moest toch ergens op trekken. Terug geen probleem:
daar stond nog een overschotje witte en groene verf. Ik heb er
met een schroevendraaier duchtig op moeten steken, maar ’t
lukte, er kwam een beetje verf tevoorschijn, juist genoeg om
er de binnenkant en de voorkant plus zijkant mee te verven.
Daar stond nog een doosje bijna uitgedroogde betonverf en

die heb ik bovenop de kooi uitgesmeerd.
Voila, het voederbakje was geboren. Een plankje dat daar tegen de muur stond en dat ik wel al tien keer verplaatst had,
kwam nu van pas, het voederhuisje was compleet. Het werd
tegen een paal gezet en bovenaan in de kast werden twee
nagels gebogen om kruidenbollen aan te hangen. In het eetbakje lagen allerhande soorten zaden en vooraan werd een
blikken doosje geplaatst met zuiver water erin. Meer moet dat
niet zijn!
Dat bewijzen de vogels die er al van komen genieten. Ze blijven vrij als een vogel in de lucht. Ze komen en vliegen als het
hen past, een uur of tijd is er niet. Het is een gratis sterrenhotel
waarvan de vogels en ikzelf kunnen genieten.
Vogelken, doet u maar goed en wel,
’t is met plezier gedaan vanwege de vinkenmuit.
Twee roodborstjes vlogen heen en weer
en schreven met hun vleerkens: dank U Heer.
Daniël Schelstraete

Het meisje, de oude man
en de zee
Het was op de dijk dicht bij de zee dat ik hen gezien heb. Het
was geen ontmoeting, ik heb hen niet aangesproken en zij, de
oude man en het meisje, hebben mij zelfs niet gezien. Ik heb
hen slechts zien wandelen dicht naast elkaar, de oude man
hield zijn arm geborgen onder de arm van het meisje.
Het was op de dag dat zovelen de hunnen of hun vrienden
die er niet meer zijn een bezoekje brengen. Op mijn weg naar
zee ben ik verscheidene dorpen doorgereden, zelden maak
ik gebruik van de grote wegen of drukke banen. In die dorpen
ben ik kerkhoven gepasseerd en heb ik jongeren, ouderen
en koppeltjes gezien, sommigen met een pot chrysanten nog
in de handen. Zij waren onderweg, het was nog vroeg in de
voormiddag maar op deze eerste novemberdag scheen toch
reeds een herfstzonnetje. Het was ook niet zo koud, deze keer
had het weer respect getoond voor bloemen en kransen op de
graven en zerken.
En ikzelf, ik was op weg naar zee, op heiligendag of zielendag
zoek ik het elders. Het ligt mij niet te stappen langs de druk
bezette wandelpaden, op die dagen vind ik niet de rust en
stilte van een gewone winter- of zomerse dag. Ik ben zo graag
alleen om tegen hen te spreken, niemand let er op mij, of mijn
gebed bij een graf korter of langer is.
Zoals ieder jaar op allerheiligendag voel ik in mij de behoefte
om op mijn eentje buiten te zijn. Tot voor een paar jaar zocht
ik het bij ons, waar ik wandelde met mijn herdershond. Rakki
was er vorige heiligendag ook al niet meer. Zovele plaatjes,
soms een enkele boom, roepen herinneringen op. Het is misschien niet mooi van mij om op deze dag terug te denken aan
een hond, maar ik heb mezelf niet gemaakt en hij was een
goede vriend, ik mis hem nog.
Nu ging ik het elders zoeken. De zee spreekt mij aan, niet de
zee van de drukke, hete zomerdagen. Ik zie graag de zee om
de zee en ik hoor graag de zee. Ik herinner mij nog de nachten van zoveel jaren terug toen ik tijdens mijn soldatentijd te
Lombardsijde de nachtwacht moest doen. Mijn voorkeur ging
steeds naar de wachtpost heel dicht bij de zee, het ‘Skagarag’. Het was er bangelijk, men voelde zich heel alleen op de
wereld. De donkerte van de nacht werd slechts doorbroken
door het regelmatig weerkerende klieven van de lichtfitsen uit
een nabije vuurtoren. Op dit plaatsje kon ik zo goed de zee
horen, sommige nachten was het enkel een zacht ruisen van
de golven. Bang waren die nachten wanneer een wilde wind
parten speelde en de golven tegen de duinen opjoeg om ze
onmiddellijk daarna even krachtig terug te trekken naar zee.
Toen de golven in een hard verzet bulderden boven de wind
uit, toen vond ik de zee het mooist, toen was de zee de zee.
Ik droomde van vissersboten die vochten tegen de wind en de
golven, en van vissers die hun heil zochten, zich richtend op
de lichtbakens van mijn buur de vuurtoren. Ik stond op wacht
en ik droomde, iedereen had mij kunnen verschalken. Het is
allemaal zo lang voorbij, zovele dingen zijn ondertussen gebeurd, nooit ben ik teruggekeerd naar dit plaatsje dicht bij de
zee. Toch droom ik er nog van.
Het zullen wellicht die dromen zijn die mij naar de zee geleid
hebben of misschien iets meer? Het viel mij gemakkelijker met
hen te spreken en te bidden in een niet gewone gebedstaal.
Wanneer ik naar de lucht boven de wijde zee keek, zag ik hen
en voelde ik mij dichter bij hen. Van ginds boven keken zij misschien neer op mij, keken in een geduldig wachten want ook
“we shall overcome some day”.
Ik stapte en bleef stappen, de dijk af en verder nog een eind
de duinen in. Tijd had ik genoeg, de hele voormiddag was voor
mij en voor hen. Toen ik dan toch lichtjes vermoeid werd, ben
ik teruggekeerd, dezelfde weg terug. Mogelijks had ik de afstand van mijn wandeling ietsje overschat, maar het deerde
mij niet, de herfstlucht aan de zee deed mij goed. Eenmaal
terug op de zeedijk, heb ik toch wat rust gezocht op een verwarmd terras en heb ik genoten van een opgewarmde pannenkoek. Ook de prijs van de pannenkoek was opgewarmd,
dat gaf niks, je komt niet elke dag naar zee en Allerheiligendag vraagt om pannenkoeken.
Het was op dit terras dat ik het meisje en de oude man heb
zien voorbij stappen, zoals ik reeds meldde, dicht naast elkaar
en het meisje met de arm in de bescherming onder de arm
van de oude man. Het meisje zal wel nog heel jong geweest
zijn, het was mooi, eenvoudig gekleed, fel zwartharig. Het frisse gelaat was bruin getint, nog weinig gezien in deze tijd van
het jaar, en toch, hoewel ik geen kenner ben, was ik overtuigd
dat de bruine tint niet uit een poederdoos afkomstig was, noch
het resultaat van een zonnebank. Haar mond en haar blauwe
ogen vormden een zachte glimlach. Op zijn grijze haren droeg
de oude man geen hoofddeksel, die grijze haren die al wat
dunner geworden waren, speelden een beetje in de wind. Hij
droeg een lange mantel, de ouderdom had de man iets kleiner
gemaakt, op de schouders viel de mantel nu wel iets te breed

uit, het moet een forse kerel geweest zijn. De onderzoom van
zijn broek had hij in zijn sokken verstopt, het gaf de indruk
alsof hij korte laarsjes droeg.
En ik maar fantaseren: wie waren zij? Het meisje wellicht iemand die geweldig veel van haar grootvader hield, grootmoeder was er wellicht niet meer. Het zou best kunnen dat zij in
de vroege morgen reeds bij grootmoeder geweest waren. Mogelijks voelden zij het zoals ik het aanvoelde op deze dag, en
zochten zij de stilte en de rust. Zij vorderden heel langzaam,
gedurig aan vertelde de man, het meisje luisterde met innemende glimlach op het fijne, bruine gelaat.
Wat de man vertelde? Ik had er slechts het vermoeden naar.
Wie was hij vroeger? Was hij vroeger zeeman? Regelmatig
hield het koppel halt en toen staarde de oude man over de
zee. Dan vertelde hij niet meer, maar keek nog enkel ver over
zee naar de op- en afvarende schepen.
Was hij misschien, toen hij nog jong en sterk was, bouwvakker geweest? Want bij het halt houden kon hij evengoed weg
van de zee, vol bewondering kijken naar de hoge, moderne
appartementsgebouwen langs de dijk.
Best mogelijk was het een landbouwer die vroeger nooit de
tijd gevonden had om eens tot bij de zee te komen. Graag
had ik hen uitgenodigd om samen met mij op het verwarmde
terras mee te genieten van een opgewarmde pannenkoek. Ik
durfde het niet, zij konden mij aanzien hebben als een indringer in hun gezellige intimiteit. Hun beeld zal me bijblijven, misschien ontmoet ik hen nog eenmaal.
Vandaag, op de derde dag van de zieltjesmaand, op SintHubertusdag, heb ik de mijnen bezocht. Het was nog vroeg in
de morgen toen ik vertrok, een bakker die een mand versgebakken mastellen ter wijding naar de kerk droeg, heb ik niet
ontmoet. Er zijn ook geen dolle honden meer.
Geschreven op de derde dag van de zielenmaand ten jare
stillekens.
JDG
Doordenker: Het is beter verlof tussen Nieuwjaar en Kerstmis,
dan tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Onze sport, de vinkensport
Op een dag in november was ik bezig in de hof met hier en
daar wat bij te snoeien en alle bladeren op te kuisen. Ik dacht
bij mezelf: verwennen wij onze vogels niet te veel in de kalme
periode van het vinkenseizoen? Verleden jaar was het zo koud
niet, maar toen het wat goed begon te waaien of veel begon
te regenen, werden al mijn vogels uit de volière gehaald en
allemaal in bakken gestoken in het tuinhuis, waar ze de rest
van de winter hebben verbleven. Eind februari werden ze dan
in hun opgelapte en mooi gekuiste kooien gestoken.
Buiten in hun winterverblijf had ik ze van alles gegeven om de
rui goed door te komen, om dan dit jaar goed te spelen. Maar
helaas, er is niet veel van in huis gekomen.
Niet goed gespeeld, maar wel goed gekweekt, dat was toch al
iets. Met een popje heb ik zes jongen, waarvan drie mannen
en drie popjes in twee rondes. De laatste ronde was een ramp,
ik had vier jongen maar eens ze uitvlogen, ging de een na
de ander dood, ik heb er geen verklaring voor. Tenslotte ging
ook mijn kweekpopje dood, enkele dagen na haar jongen. Dat
was een goed popje om mee te kweken, ik zal dat niet rap
meer hebben: ringen, eitjes wegnemen om te kijken of ze bevrucht waren, dat was allemaal geen probleem, het popje zat
direct weer op haar nestje alsof er niets gebeurd was. Ik zal
volgend jaar moeten proberen met de jonge popjes die ik nu
gekweekt heb, ik hoop dat er weer een goed popje bij zit zoals
hun moeder.
Ik kweekte met nog een popje in een ander verblijf maar dat
heeft niets opgebracht. Ik heb het van de hand gedaan. “Ik zal
er eens mee proberen”, zei mijn vriend vinkenier, en ik wenste
hem veel geluk ermee. Ik voegde eraan toe: “Als je er jongen
van hebt, wil ik er wel eentje van”, en weg was hij.
Een veertien dagen geleden kwam hier iemand die kwam vragen om een popje. Ik moest zeggen dat ik er geen op overschot had, daar ik niet weet wat die nieuwe popjes gaan doen.
Ik help graag iemand uit de nood maar het moet passen ook.
Ik heb hem wel gezegd: wacht nog een beetje, je kunt het ook
eens vragen aan andere vinkeniers, daar er de laatste twee
maanden van het jaar veel vergaderingen zijn.
Nu gaan er vergaderingen zijn om de leden terug in te schrijven en ook nieuwe leden die zin hebben om te vinkenieren.
Doch daar moeten we niet heel veel van verwachten, van de
jonge garde. Nochtans kunnen de maatschappijen zulke gasten gebruiken, vooral om met de pc te werken. Ikzelf en vele
andere bestuursleden kennen er niets van, dus ze zouden
meer dan welkom zijn in de maatschappijen en het gewestbestuur.
Het zijn drukke maanden die er aankomen, maar eerst het
kweekproject meepikken en daarna volle bak gaan voor het
inschrijven, de bondslidkaarten en vooral de kalender voor
volgend seizoen. ’t Is soms moeilijk om dat samen te stellen
met een paar maatschappijen. We zitten soms met dezelfde
data, maar men kan er altijd een mouw aanpassen.
Zo ben ik altijd bezig met de vinkensport. Veel vergaderingen
en een goed kweek- en speelseizoen toegewenst!
Johan Meurisse
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Verslag gewestviering van
het gewest Gistel

Kampioenenviering bij
KM De Noordvink Gistel

Op zondagmiddag 12 oktober ’14 was er de viering van de gewestkampioenen 2014. Dit jaar was
het de beurt aan KM De Sint-Antoniusvink Zerkegem voor de inrichting ervan. Voor dit feest waren
er 70 volwassenen en 2 kinderen die aanschoven aan de feestelijk gedekte tafels, het gebeuren
vond plaats in de feestzaal van hun lokaal De Linde-Les Tzars te Zerkegem.
Bij het binnenkomen in de zaal werd er een aperitief aangeboden, bestaande uit witte of rode wijn
en fruitsap. De mensen kwamen toe, genoten van hun aperitief en namen plaats aan de gedekte
tafels. Wanneer de gewestleider zag dat iedereen aanwezig was, heette hij ons welkom op deze
gewestviering. Hij sprak een woord van dank aan zijn eigen inrichtende maatschappij en het bestuur, alsook aan het gewestbestuur, en wenste ons een aangename namiddag toe.
Na de speech van de gewestleider was de bediening reeds begonnen met het opdienen van een
romig soepje van zongerijpte tomaten, het was een lekker soepje. De bediening kwam nogmaals
rond om bij te scheppen voor wie dit wenste.
Als hoofdgerecht stond er op het menu gelardeerd varkensgebraad met champignonroomsaus,
groentjes en kroketjes, ook hier kwamen ze tot drie maal rond om bij te geven indien gewenst. Dat
het lekker was, dat zal iedereen wel beamen want iedereen was voldaan. Dat zag men aan de
reactie van de mensen, ieders buikje was gevuld.
Om dit lekkere hoofdgerecht wat te laten ‘zakken’, riep de gewestsecretaris de gewestleider en
het voltallige gewestbestuur bijeen om de gewestkampioenen te huldigen. Iedere laureaat kreeg
een prachtige orchidee en een enveloppe. De gewestzetting werd over één rit verspeeld, hierbij
nog eens een overzicht van onze gewestkampioenen: gewestkoning: vogel Bull van Geert Lingier,
dit voor het 2de jaar op rij; gewestkoningin: vogel Sloeber van Celine Vandycke; herenkampioen:
vogel Tom van Rony Tierenteyn; dameskampioen: vogel Suzi van Annemieke Verhaeghe; jeugdkampioen: vogel Rox van Jaimy Eeckeloo; kampioen 80%: vogel Boy van Fernand Decoo; kampioen 60%: vogel Arno van Robert Pottier en kampioen 40%: vogel Pluto van Bram Carrewijn.
Nogmaals een grote proficiat aan al onze laureaten!
Na de huldiging van onze kampioenen werden er lotjes verkocht voor diegenen die wilden meedoen met de steunactie, dit om onze gewestkas wat te steunen. Deze was geschonken door Koen
Vandevyver, Jeannine Vanhooren, Michel Desender en Nico Eeckeloo, waarvoor onze oprechte
dank.
Ook werden er stickers verkocht van het Belgisch Kampioenschap 2015, van de inrichtende
maatschappij KM Recht en Eerlijk Eernegem. De gewestleider wenste hen succes toe met de
inrichting en het gebeuren. Intussen waren de mensen van de bediening reeds begonnen met
het uitschenken van een kop lekkere koffie en het opdienen van een stuk biscuittaart met vulling
en fruit.
Na het nuttigen van het dessert was er de trekking van onze steunactie. Eens de prijzen allemaal
verdeeld waren, was de tijd aangebroken dat de eerste mensen terug huiswaarts keerden. Met
een goed gevoel konden we terugblikken op een toch wel mooie namiddag.
Bij deze kan het hoofdstuk van de gewesttitels van het seizoen 2014 afgesloten worden met een
geslaagd gebeuren, en kunnen we vooruitblikken naar volgend seizoen!
Gewestschrijver, Nico Eeckeloo

Op zaterdag 25 oktober om 12 uur ging ons jaarlijks kampioenenfeest door in ons lokaal Kraeyenhof in Gistel. We konden ons feest laten doorgaan in ons lokaal, waarvoor onze gewaardeerde
dank aan onze lokaalhouders Annick en Francis. We bedanken ook nogmaals onze traiteur van
dienst, Johan en Nancy uit Zevekote, voor het zeer lekkere eten!
Ons feest startte omstreeks 12 uur, de eerste personen kwamen reeds om 11.15 u. binnen. Iedereen ontving bij het binnenkomen een lekker aperitief of fruitsap. Er werd heel wat naverteld over
het voorbije speel- en kweekseizoen.
Secretaris Kurt bedankte alle aanwezigen. Ook werd iedereen bedankt die dit jaar op één of
meerdere zettingen van onze maatschappij aanwezig was.
Dit jaar gingen wij met 51 personen aan tafel, wat voor onze kleine maatschappij een succes mag
genoemd worden. Vooreerst konden we genieten van de heerlijke tomatenroomsoep met lekkere
balletjes, die meermaals werd aangeboden. Daarna konden we van een lekker varkenshaasje
met pineau de charentesaus en kroketten met groentekrans smullen. Iedereen liet meermaals zijn
bord bijvullen, wat wil zeggen dat het zeer lekker was.
Hierna werden alle leden getrakteerd op 5 kg vinkenmengeling.
Vervolgens was het moment aangebroken om onze kampioenen te huldigen. Koning dit jaar was
Kurt Deschuytter met vogel Amika, koningin werd Annemieke Verhaeghe met vogel Suzi, kampioen bij de heren was Dirk Deschuytter met vogel Valdez, kampioene dit jaar was Marie-Christine
Lazou met vogel Chayenne, kampioen 75% werd Johan Vanhixe met vogel Laika, kampioen 50%
was eveneens voor Johan Vanhixe met vogel Nilson en de titel van jeugdkampioene werd dit jaar
behaald door Tatiana Deschuytter met vogel Rox. Dan hadden we nog ons zaterdagkampioenschap. Hier ging de titel van kampioen naar Dirk Deschuytter met vogel Vadis, zaterdagkampioene werd Vanessa Cools met vogel Alyze, en de zaterdagkampioen 50% was voor Huguette
Caroen met vogel Jari.
Na dit alles was het tijd voor een heerlijke kop koffie met een lekker stuk aardbeientaart. Terwijl
iedereen genoot van koffie en gebak, ging Dirk rond met de stickers voor het Belgisch Kampioenschap dat volgend jaar doorgaat op 28 juni bij onze buurmaatschappij KM Recht en Eerlijk in
Eernegem.
Iedereen kon ook dansen op de fantastische muziek van Harry Fontana. Het was een zeer geslaagde namiddag, iedereen bleef lang napraten over het schitterende feest, iedereen keerde
voldaan en tevreden huiswaarts.
Secretaris, Kurt Deschuytter

Kampioenenhulde bij
KM De Eikzangers Vosselare

De Takkeling Bissegem
huldigde haar vinkenkampioenen

[Foto BWB]

De kampioentitel gaat dit jaar naar Philippe Fieux, koning werd Eddy Opbrouck, kleine kampioen
op 60% is Luc Allegaert en het jongste lid, Robbe Couckuyt, ging naar huis met de rode lantaarn.
BWB

Op zondag 12 oktober werden onze kampioenen gehuldigd in de feestzaal te Vosselare. Dit jaar
hadden we een keizerin, dit voor de eerste maal in ons meer dan 50 jaar bestaan, namelijk Rita
Van Hoe. Zij werd driemaal na elkaar koningin, voorwaar, een hele prestatie!
Na de receptie en het feestmaal, die zeer fijn en verzorgd waren, zetten we onze laureaten in de
bloemen. Voor keizerin Rita deden we er iets bovenop, een keizerin verdient dit wel!
Verder hadden we onze kampioen Gaston Coussement, steeds klagend bij de seizoensaanvang
maar pas op bij de eindafrekening... Dan nog prinses Fernanda Van De Walle, kleine kampioen
Peter De Smijter en namiddagkampioene opnieuw Rita Van Hoe. Er werden tevens 15 prijzen uitgereikt aan de deelnemers van onze kampioenzettingen, een flesje champagne kon er nog wel af.
De aanwezige leden kregen daarbovenop 4 kg extra vinkenmengeling. Er was nog een optreden
voorzien met een voormalige kloosterzuster, waar de meesten van onze honderd aanwezigen
van konden genieten. Kortom, het was een mooie namiddag.
De Eikzangers bedanken dan ook iedereen voor zijn aanwezigheid en in het bijzonder alle medewerkers en bestuursleden, die ook nog een bloemetje in ontvangst mochten nemen. Hopelijk
tot volgend jaar!
Walter Telier
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Eens iets
om over na te denken
In mijn zetel gekluisterd door pijn in de rug, kijk ik naar buiten,
op zoek naar de trekkers. Vele vogels zijn al volop aan het
doortrekken, waaronder ook vele vinken, met de woorden van
de tellers: duizenden.
Op mijn voedertafel mag ik botvinken, groenvinken, huismussen, pimpelmezen, koolmezen, spreeuwen, roodborstjes en
merels begroeten. Toch een mooi schouwspel om te bekijken.
Maar nu de essentie van het artikel: door te praten met vele
bestuursleden uit verschillende vinkenmaatschappijen, valt
het me op dat er velen met de handen in het haar zitten, of de
bodem van de geldkast zien.
Alles wordt duurder en de inkomsten verminderen. Ga maar
eens rond achter sponsoring in je eigen dorp. Velen zien je liever gaan dan komen, doch er zijn altijd uitzonderingen, waarvoor oprechte dank.
Zelf ben ik niet in een bestuur, wel enkele vrienden en familieleden van mij.
Misschien van mij uit een voorstel om eens over na te denken.
Wat gebeurt er nu? Inleg 1,50 EUR, een deel gaat eraf voor
de bloemen, een ander deel voor het gewest, ook deze kas
moet bijgevuld worden. Tot daar geen probleem.
Maar nu: de uitbetaling kan volgens mij anders, als we de
maatschappijen willen laten bestaan.
Voorstel: iedereen bloemen, de drie eersten misschien een
mooier exemplaar, en volgens het 3/4 stelsel iedereen 1,50
EUR terug. We spelen toch niet voor het geld, met een bloemetje naar huis keren is toch mooi? Waarom moeten de eersten met 5 EUR of meer naar huis gaan? De essentie van
het vinkenieren moet volgens mij zijn: meedoen is belangrijker
dan winnen. De babbel achterna is nog zo belangrijk en leuk.
Wanneer iedereen met hetzelfde naar huis toegaat, zal de jaloersheid minderen en de vriendschap onder de liefhebbers
steeds meer en meer de bovenhand krijgen.
Misschien smijt ik nu een ‘knuppel in het vinkenhok’, maar
denk er eens over na. We willen met zijn allen toch over een
tiental jaren nog met de vinken zetten!?
Thierry Van de Putte

Geluk

Op zondag 7 december 2014 is er, om 9 u. voor het bestuur en
om 9.30 u. voor de leden, vergadering in ons lokaal ’t Kruisken.
Dagorde:
- Bespreking afgelopen kampioenfeest. - Binnenbrengen
lijst aanvraag bondslidkaarten. - Binnenbrengen registers. Kasverslag. - Varia.

WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst

Op zondag 7 december 2014 is er van 10 u. tot 11.30 u. algemene vergadering, waartoe u wordt uitgenodigd, in lokaal
Flandria, Wapenplaats te Wakken.
Dagorde:
1. Inschrijving trouwe en nieuwe leden seizoen 2015. Iedereen
is van harte welkom. - 2. Besteling bondslidkaarten 2015. - 3.
Reglement inwendige orde 2015. - 4. Varia.

GEWEST AALTER

Op zondag 7 december 2014 is er om 9 u. stipt gewestvergadering in lokaal Den Zoete Inval, bij Klim-Op Hansbeke,
Hansbeke-Dorp.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Aanwezigheidstabel.
- 3. Verslag vorige vergadering. - 4. Aansluitingsformulieren. 5. Aangevraagde registers. - 6. Speelkalenders. - 7. Eventuele
registers. - 8. Nieuwe gewestleider en gewestbestuur. - 9.
Kastoestand en overdracht. - 10. Slotwoord door de huidige
gewestleider.
Gezien het belang van de vergadering, iedereen op post a.u.b.

WONTERGEM, KM Immer Geduld

Op zondag 7 december 2014 is er om 9.30 u. inschrijving voor
nieuwe en trouwe leden voor 2015, waar u allen wordt verwacht, in ons lokaal De Vlasbloem te Gottem.
Het lidgeld betaalt 15 EUR en Sinterklaas is langs geweest,
hij heeft een kleine attentie voor u achtergelaten. Voor volgend
jaar blijft alles hetzelfde: 1ste koning, 2de kampioen en onze
kleine kampioen (400 l.). Wie aan al de KK-zettingen van de
grote vogels deelneemt, ontvangt op ons jaarlijks souper een
geschenk. Wie de 3 gewestzettingen meespeelt ontvangt van
het gewest 1 zak vinkenmengeling.
Er worden reeds enkele belangrijke data voor volgend jaar
meegegeven.
Gelieve uw registerblad mee te brengen.

GEWEST OUDENAARDE

Een oud echtpaar ging naar bed,
op ’t nachtkastje twee bakjes met tanden.
Vol liefde keek de man haar aan
en streelde haar rimpelige handen.
Hij sprak: “al meer dan vijftig jaar
zijn we gelukkig meid,
geloof me als ik zeg,
ik wil je voor geen miljoen nog kwijt”.
“Dat weet ik jongen”, zei de vrouw.
“Ook jij bent niet te koop,
ook niet voor een miljoen,
en dat is toch een hele hoop”.
Ze lagen daar tesaam
op de avond van hun leven.
Twee mensen die elkaar
zoveel hebben gegeven.
Ze zeiden: “wel te rusten hoor”.
En hij gaf haar een zoen
en fluisterde: “Is de deur op slot,
hier ligt voor twee miljoen!”

EVERGEM, De Straatzangers

ingestuurd door Willy Verthé

Vergaderingen - huldigingen
SINT-ELOOIS-VIJVE, KM De Statiezangers

Op zondag 7 december 2014 is er om 10 u. algemene vergadering in lokaal De Linde.
Dagorde:
- Inschrijving leden; nieuwe leden zijn ook hartelijk welkom.

GEWEST TIELT

Op zondag 7 december 2014 is er om 10 u. ledenvergadering
in ons lokaal ’t Dorpshuis.
Dagorde:
- Inschrijven oude + nieuwe leden seizoen 2015. - Aanvragen
bondslidkaarten 2015.

ROESELARE, KM De Appelvink

Op zondag 7 december 2014 is er om 9.30 u. vergadering.
Dagorde:
1. Aanvragen bondslidkaarten 2015. - 2. Inschrijving oude en
nieuwe leden. - 3. Eventueel definitieve kalender. - 4. Eventuele
inbreng van nieuwe sponsors. - 5. Aanpassen van reglement
inwendige orde KM De Appelvink. - 6. Eventuele voorstellen +
allerlei. - 7. Kastoestand.

ROESELARE, KM De Molenzangers

Op zondag 7 december 2014 is er om 10 u. een ledenvergadering in ons lokaal De Voetballist.
Dagorde:
- Verwelkoming door de voorzitter. - Bekendmaking samenstelling bestuur. - Verslag vanuit de gewestvergadering. Inschrijving nieuwe en oude leden voor volgend speeljaar.
- Bondslidkaarten 2015 aanvragen. - Allerlei. - Afspraak volgende vergadering.

BEVERE-OUDENAARDE, KM De Vriendschapsvink

Op zondag 7 december 2014 is er om 10 u. algemene vergadering in ons lokaal.
Dagorde:
- Verwelkoming door de voorzitter. - Herverkiezing bestuur. Kasverslag. - Aanvraag rode registers. - Nabeschouwingen.
- Allerlei (suggesties zijn altijd welkom, wij luisteren). Inschrijven als lid voor 2015; ringnummers en vogelnamen
meebrengen. Nieuwe leden zijn altijd welkom.
Wij verwachten jullie massaal.

HARELBEKE, De Moedige Zangers

Op zondag 7 december 2014 is er om 9.30 u. vergadering
voor het bestuur en om 10 u. voor de leden, in ons lokaal Den
Arend bij Mia.
Dagorde:
- Inschrijvingen oude en nieuwe leden. - Nabeschouwing souper. - Bespreking nieuw seizoen 2015. - Binnenbrengen ingevuld formulier aanvraag bondslidkaarten (gelieve juist in te
vullen). - Wie nog rode registers? - Gewestnieuws. - Allerlei
en elk zijn zeg.

GEWESTEN WAREGEM A + B

Op zaterdag 6 december 2014 is er om 16 u. vergadering voor
beide gewesten in het lokaal van De Carmelzangers, Vifana,
Holstraat te Waregem.
Dagorde:
- Gezamenlijke opmaak speelkalender 2015.

GEWEST WAREGEM A

Op zondag 7 december 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering in het lokaal van De Molenzangers, De Oude Molen.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Afwerken kalender
2015. - 3. Opgeven namen overleden vinkeniers. - 4. Medailles
bestuursleden van de maatschappij. - 5. Aansluitingsformulier
(bestuursleden) binnenbrengen. - 6. Varia.

GEWEST BRAKEL

Op zondag 7 december 2014 is er gewestvergadering in lokaal
Don Pacco, van De Zwalmzangers te Brakel, Stationsstraat.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Opname aanwezigheden. - Inbrengen
aansluitingsformulieren. - Opstellen speelkalender 2015 beschermde zettingen. - Bespreking gewestkas. - Verkiezing gewestbestuur. - Allerlei.
Afgevaardigden, allen op post!

GEWEST NINOVE

Op zondag 7 december 2014 is er om 10 u. een gewestvergadering in het lokaal De Spits, bij De Lebeekse Vink.
Dagorde:
- Aansluitingsformulier 2015 van de maatschappij binnenbrengen. - Opmaak voorlopige gewestkalender 2015. - Stand van
zaken met het gewest Aalst. - Allerlei.

DESSELGEM, KM De Luchtzangers

Op vrijdag 5 december 2014 is er vergadering in lokaal de
Club, bij KM De Scheldevink Zingem.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Opname aanwezigheid. - Aftekenen paspoorten afgevaardigden en gewestelijke zangkeurders; voor
de nieuwe personen: pasfoto meebrengen. - Afgeven aansluitingsformulier 2015; beroep afgevaardigden invullen en door
het bestuur laten ondertekenen. - Gewestkampioenschap
2015: zondag 31 mei 2014 bij KM De Moedige Zangers Asper.
- Herkiezing en samenstellen van gewestbestuur en ereraad. Afhaling gevraagde rode registers. - Bespreking en eventuele
aanpassing gewestreglement. - Datum volgende vergadering.
- Allerlei. - Slot- en dankwoord.

Op zondag 7 december 2014 is er algemene vergadering in
lokaal ’t Straetje zonder ende, Nieuwstraat 212 te Desselgem.
Dagorde:
- Herkiezen bestuur 2015; nieuwe bestuursleden kunnen zich
aanmelden op deze vergadering. - Inschrijven leden en eventueel nieuwe leden, het lidgeld voor 2015 bedraagt 25 EUR;
tot 15 jaar 12,50 EUR. Daarin is de ledenbijdrage voor A.Vi.Bo.,
gewest en drieverbond, alsook 1 EUR voor het kankerfonds
begrepen. - Binnenbrengen registerbladen en aanvragen
bondslidkaarten voor 2015. Liefhebbers, gebruik het u toegezonden formulier voor de bondslidkaarten.
We rekenen op een voltallige aanwezigheid van onze leden!

GEWEST AVELGEM

Op zondag 7 december 2014 is er om 10 u. stipt algemene vergadering, waartoe wij u uitnodigen, in ons lokaal De
Karekiet, Bessemstraat 20 te Waregem.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de afgevaardigde. - 2. Voorlezen
eerste samenstelling van de speelkalender in ons lokaal +
eventueel ereprijzen. - 3. Samenstellen bestuur en inschrijving van leden voor 2015; nieuwe leden zijn ook welkom. 4. Aanvragen bondslidkaarten voor 2015, het u toegestuurd
briefje ingevuld meebrengen (naam vogel + ringnummer). - 5.
Ons diner voor 2015 is op zondag 25 oktober. - 6. Allerlei voorstellen en vragen.
Wij hopen dat onze bestaande leden zich opnieuw laten aansluiten.

Op zondag 7 december 2014 is er om 9.30 u. gewestvergadering in lokaal Centrum, bij De Vlaamse Zangers, Kerkstraat
1 te Moen.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Verslag vorige vergadering. - Kasverslag.
- Afgeven voorstellen kalender en reclames speelkalender
2015. - Binnenbrengen aansluitingsformulier 2015. - Aanvraag
bijlokalen. - Ondertekenen paspoorten. - Varia.
We hopen alle maatschappijafgevaardigden te kunnen verwelkomen.

ZULTE, KM De Verenigde Vrienden

Op zondag 7 december 2014 is er om 9.30 u. algemene vergadering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, in ons lokaal Calypso.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Verkiezing van het bestuur 2015. - Inschrijving van oude en nieuwe leden voor het
seizoen 2015.
Gelieve uw strook in te vullen met de naam van de liefhebber,
naam van de vogel met ringnummer en lidnummer. Mogen wij
vragen deze strook mee te brengen naar de vergadering.

RUMBEKE, De Nieuwe Vlaamse Zangers

Op zondag 7 december 2014 is er om 9.30 u. algemene vergadering.
Dagorde:
- Inschrijving oude leden; nieuwe leden zijn ook welkom. Verslag gewestvergadering.
Allen op post!

ANZEGEM, De Statiezangers

Op zondag 7 december 2014 is er om 9.30 u. vergadering in
ons lokaal De Sportduif, Dorpsplein 13 te Anzegem.
Dagorde:
- Aantal vogels met bondslidkaart, naam vogel + ringnummer. - Betalen lidgeld + bondslidkaarten. - Bestellen registers.
- Kasverslag.

ZWEVEGEM-KNOKKE, KM Hoop op de Toekomst

Op zondag 7 december 2014 is er om 10 u. een algemene vergadering van onze maatschappij, in ons lokaal Uilenspiegel,
Avelgemstraat 171 te Zwevegem-Knokke.
Dagorde:
1. Herkiezen bestuur. - 2. Inschrijvingen voor 2015. - 3.
Aanvragen bondslidkaarten voor 2015. - 4. Eventueel aanvragen abonnement op het A.Vi.Bo.-blad voor 2015. - 5.
Algemene besprekingen.

GELUVELD, KM De Blauwbekken

Op zondag 7 december 2014 is er van 9.30 u. tot 11 u. inschrijving voor alle oude en nieuwe leden voor het seizoen
2015, in ons lokaal BS Geluveld, Kasteelstraat 8a te Geluveld.
Het lidgeld bedraagt 13 EUR + 0,70 EUR per bondslidkaart.
Op deze dag voorzien we een mooie gratisprijs per ingeschreven lid.
We hopen u allen te mogen verwelkomen!

WAREGEM, KM De Roodborsten

DEERLIJK, De Kon. Bosvink

Op zondag 7 december 2014 is er om 10 u. algemene vergadering voor alle leden in ons lokaal Lindenhof.
Dagorde:
- Overzicht afgelopen speelseizoen. - Nabeschouwingen
voorbije kampioenenhulde. - Bespreking en uitleg over de
nieuwe richtlijnen en aanpassingen aangebracht door het bestuur op de Algemene Raad A.Vi.Bo. - Uitleg voor het invullen
van de eventuele nieuwe registers. - Nog uitdelen overschrijvingen A.Vi.Bo.-blad, eventueel ook voor nieuwe abonnees.
- Inschrijven oude en nieuwe leden. - Nieuwe voorstellen voor
volgend seizoen. - Allerlei en elk zijn zeg.
Het bestuur hoopt op een talrijke aanwezigheid van de leden,
waarvoor hartelijk dank!

OEKENE, KM Vlug en Vrij

Op zondag 7 december 2014 is er om 10 u. algemene vergadering in lokaal De Wandeling, St.El.-Winkelsestraat 65 te
Oekene.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door onze voorzitter Franky. - 2. Verslag
van de laatste gewestvergadering in Westrozebeke. - 3.
Inschrijving van oude en ook nieuwe leden voor 2015. - 4.
Aanvragen van bondslidkaarten voor 2015, briefje met naam
van vogel en ringnummer meebrengen. - 5. Verkiezing van bestuur: wie stelt zich kandidaat?
Voor deze laatste vergadering van 2014 worden de leden van
KM Vlug en Vrij talrijk verwacht in ons lokaal, dank op voorhand!

GEWEST KOMEN

Op donderdag 11 december 2014 is er om 19 u. gewestvergadering in lokaal Berkenhof, Kloosterstraat 9, Geluwe.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Verslag vorige vergadering. - Info uit de Algemene Raad. - Uitreiken bondslidkaarten.
- Betalen aansluitingen A.Vi.Bo. + lokaalhouders. - Verkiezing
gewestbestuur. - Opmaken (voorbereiden) speelkalender
2015. - Varia.

GEWEST HOUTHULST

Op zondag 7 december 2014 is er om 9.30 u. een gewestvergadering in het lokaal St.-Kristoffel, Vijverstraat 72 te
Houthulst.
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Dagorde:
1. Verslag vergadering oktober. - 2. Inbrengen formulieren bestuurslijsten. - 3. Invullen gewestformulier. - 4. Bestellen van
rode en groene registers en eventueel bijkomende bondslidkaarten 2015. - 5. Afrekening en ondertekenen gewestkasboek. - 6. Gewestkampioenschap: nieuwe voorstellen, meedelen data gewestzettingen 2015, enz. - 7. Diverse: eventuele
opmerkingen en/of voorstellen voor de volgende vergadering.

GEWEST MENEN

Op zondag 7 december 2014 is er om 9.30 u. een algemene gewestvergadering in ons lokaal De Witte Zwaan, Gen.
Lemanstraat in Menen.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Opnemen aanwezigheid. - Kastoestand. - Verkiezing gewestbestuur. - Verkiezing
ereraad. - Briefwisseling. - Regularisatie paspoorten afgevaardigden. - Inzamelen voorlopige kalenders speelseizoen 2015.
- Data gewestvergaderingen volgend jaar. - Inzamelen voorlopige lijst bijlokalen. - Inzamelen aansluitingsformulier 2015.
- Gewestzetting 2015 (S-E-W d.d. 31/05/2015). - Allerlei.

AALBEKE, KM De Sterrezangers

Op zondag 7 december 2014 is er om 9.30 u. bestuursvergadering, om 10.30 u. gevolgd door een algemene ledenvergadering, in ons lokaal De Melkerij, Lauwsestraat 99, Aalbeke.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Inschrijving oude en nieuwe leden. Zettingen 2015: voorstelling kalender. - Aanvraag bondslidkaarten. - Sponsoring. - Verdeling/betaling kaarten witloofkaarting. - Allerlei.
We rekenen massaal op jullie opkomst, gezien de belangrijkheid van deze vergadering!

Gildeleven
KACHTEM, KM Arm Maar Eerlijk

Op zaterdag 6 december vanaf 17 u. en zondag 7 december
2014 vanaf 9.30 u. tot 13 u. gaat onze jaarlijkse keuzekaarting
door in ’t Sok, Hogestraat 15 te Kachtem.
Iedereen is welkom!! Men is vrij van drank.
Ns het bestuur, secretaris J. Hollevoet

OOSTKAMP, De Roodborstjes

Op vrijdag 5 december en zaterdag 6 december 2014 gaat,
telkens om 19 u. een grote vleeskaarting door in ons lokaal
Arentsplein, Majoor Woodstraat 19, Oostkamp.
Allen op post!

LICHTERVELDE, KM De Verenigde Vrienden

Op vrijdag 5 december 2014 gaat vanaf 19 u. een conservenkaarting door in O.C. De Schouw te Lichtervelde.
De inleg bedraagt 1,50 EUR.

KOOIGEM, Recht Voor Allen

Op vrijdag 5 december vanaf 18 u., zaterdag 6 december vanaf 18 u. en zondagvoormiddag 7 december 2014, gaat onze
jaarlijkse kaarting voor groenten in bokaal door + een teerlingbak, in lokaal Casino, bij Liliane en Frans, Kooigemplaats
te Kooigem.
De inleg bedraagt 1 EUR. Iedereen is welkom!
Het bestuur

MERKEM, De Molenzangers

Op zaterdag 6 december 2014 gaat om 18 u. onze meerkeuzekaarting door in zaal Willem Hubrecht, Valkestraat 2.
Kaarten kosten 1,25 EUR of 4 kaarten voor 4 EUR.
Men is vrij van drank.

IEPER, KM De Kaaivink

Uitslag steunactie kaarting en teerlingbak
Aan alle aanwezigen hartelijke dank voor de steun op onze
kaarting.
De prijzen van de steunactie (20) zijn reeds allemaal weg.
Winnen een noothammetje met de teerlingbak:
Etienne Decaestecker - Patrick Archie - Luc Dehaene (Ieper) Luc Dehaene (Boezinge) - Elza Bamelis - Fred Benouwt.

BELLEGEM, De Cristalzangers

Uitslag steunactie camembertkaarting van 21, 22 en
23 november 2014
Winnende nummers:
198 788 234 1187 950 799 1153 653 1490 1193
1450 279 270 608 870 692 552 154 717
78
514 509 1189 903 702 793
41 998 357 954
Prijzen af te halen tot 14 dagen na het verschijnen in het A.Vi.Bo.blad, in lokaal De Volksvriend, Tombroekstraat 11, Rollegem
(woensdag gesloten).
Het bestuur dankt iedereen voor hun aanwezigheid en hun
steun!

KUURNE, De Congozangers

Uitslag steunactie kaarting van 21, 22 en 23 november
1053 1081 1105 1191 1254 1272 1318 1343 1439 1457
1519 1538 1631 1656 1706 1772 1856 1868 1909 1978
2047 2061 2113 2182 2232 2245 2317
Prijzen af te halen tot 14 dagen na het verschijnen in het A.Vi.Bo.blad, in ons lokaal Astrid (woensdag en donderdag gesloten).

SINT-LODEWIJK,
KM ’t Gezang van den Bottenhoek

Uitslag steunactie kaarting van 21 november 2014
1. 515
2. 396
3. 1091
4. 810
5. 375
6. 1007
7. 1161
8. 536
9.
44
10. 115
11. 1112
12.
23
13. 417
14. 107
15. 726
16. 157
17. 189
18. 852
19. 354
20. 591
21. 789
22. 900
23. 291
24. 270
25. 747
26. 86
27. 1225
28. 333
29.
65
30. 438
31. 1070
32. 494
33. 1183
34. 168
35. 473
36. 633
37. 1049
38. 921
39. 831
40. 612
41. 696
42. 1028
42. 210
44. 136
45. 578
46. 879
47. 1140
48. 768
49. 312
50. 557
51. 459
52. 249
53. 675
54. 942
55. 1204
56. 654
57. 963
58. 228
59.
2
60. 1246
Prijzen af te halen bij Chris Rohaert, Heestertse Steenweg
32 te Sint-Lodewijk, tot 14 dagen na het verschijnen in het
A.Vi.Bo.-blad.
Gelieve vooraf te bellen op het nummer 056/77 53 48.

ARDOOIE, KM De Lustige Zangers

Uitslag steunactie St.-Niklaasfeest vrouwenclub
dd. 22/11/2014
1. 4269
2. 1458
3. 3732
4. 2902
5. 3287
6. 1113
7. 2652
8. 1775
9. 4963
10. 1127
11. 5043 12. 2355
13. 4472
14. 3888
15. 4202
16. 4645 17. 2768
18. 2072
19. 1426
20. 1788
21. 2903 22. 1499
23. 3550
24. 4814
25. 3042
26. 3495 27. 4279
28. 5100
29. 2559
30. 2035
31. 1941 32. 3284
33. 2108
34. 3460
35. 1643
36. 2111 37. 1392
38. 4573
39. 3254
40. 1925
41. 4038 42. 1216
43. 1342
44. 1897
45. 3009
46. 3453 47. 4522
48. 2091
49. 1128
50. 1063
51. 4374 52. 2855
53. 3302
54. 4297
55. 2729
56. 2344 57. 3789
58. 1344
59. 2106
60. 1296
61. 4112 62. 3693
63. 3987
64. 1228
65. 2994
66. 2810 67. 1269
68. 4026
69. 1978
70. 1887
71. 5046 72. 2751
73. 2631
74. 3022
75. 2298
76. 3366 77. 4618
78. 1247
79. 2899
80. 1980
81. 3521 82. 4055
83. 4218
84. 2660
85. 4848
86. 2659 87. 3373
88. 2827
89. 2091
90. 4279
91. 3458 92. 1682
93. 1367
94. 2655
95. 4989
96. 4130 97. 1878
98. 4256
99. 2363 100. 1029
101. 3985 102. 2516 103. 1704 104. 4279 105. 3065
106. 1584 107. 4342 108. 2018 109. 4259 110. 4693
111. 2716 112. 1487 113. 3435 114. 2162 115. 4691
116. 1357 117. 4538 118. 3614 119. 2863 120. 1996
121. 3584 122. 2823 123. 1175 124. 1092 125. 4657
126. 3291 127. 1887 128. 3103 129. 3526 130. 1169
131. 2317 132. 1926 133. 1759 134. 5191 135. 3807
136. 2460 137. 2111 138. 4699 139. 1302 140. 2163
141. 4574 142. 2155 143. 1446 144. 4277 145. 3622
146. 1343 147. 3151
Reservenummer 1ste prijs: 3687.
Prijzen af te halen tot en met 31 december 2014 in lokaal Biekorf, Biekorfstraat 1 te Ardooie (ma., di. en wo. van 11 tot 13
u. en vanaf 16 u. tot…; vrij. en za. vanaf 9.30 u. tot…; zo. van
9.30 u. tot 13.30 u. en vanaf 17 u. tot…; donderdag gesloten).

DENDERHOUTEM, De Meivink

Bestuur seizoen 2015
Voorzitter Eric Hautman - ondervoorzitter Paul Wellekens secretaris Franky Vanbrabant - schatbewaarder Guido Van
Heghe - bestuursleden: Danny Muylaert, Adolf De Man en
Omer Denie - lokale zangkeurders: Franky Vanbrabant, Paul
Wellekens en Eric Hautman - gewestzangkeurder: nog aan te
duiden.
Lokaal: Rialto bij Danny en Christina.
Speelterrein: Poel, Denderhoutem (100 m van lokaal).

GEWEST BRUGGE

Verslag gewestvergadering van 9 november 2014
Omstreeks 9.30 u. opende onze gewestleider Martin de vergadering met een welkomstwoord. Hij wees er ons op dat het
niet passend is dat een maatschappij een ledenvergadering
belegd op datum van de gewestvergadering, gezien de data
van de gewestvergaderingen reeds lang op voorhand vastliggen.
Allen waren aanwezig, uitgezonderd de afgevaardigde van De
Noordervink uit Sint-Michiels.
Het verslag van de maand oktober werd voorgelezen en goedgekeurd.
Vervolgens wees Martin er ons op dat het gewestbestuur ten
dienste staat van de maatschappijen maar niet mag aanzien
worden als hun loopjongen.
Het reglement van het gewestfeest werd besproken en mits
enkele aanpassingen ook goedgekeurd.
Vervolgens kwam het kweekcongres ter sprake. Dit resulteerde erin dat er nog eens vijf personen bijkwamen. De gewestleider zou dit dan ook de maandagmorgen doorgeven aan het
secretariaat.
De gewestzetting werd besproken en zal in 2015 doorgaan bij
De Molenhoekzangers in Sint-Joris en dit op de laatste zondag van mei.
Er werd een eerste aanzet gemaakt ter voorbereiding van het
Provinciaal Kampioenschap en er werd een warme oproep
gedaan om er met zijn allen een mooi feest van te maken.
De gewestleider beëindigde de vergadering door de datum
voor de volgende vergadering mee te delen en iedereen een
veilige thuiskomst toe te wensen.
De gewestschrijver, L. Vermeire

GEWEST IZEGEM

Verslag gewestvergadering
Alle afgevaardigden waren aanwezig.
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen.
Dan kwam het gewestfeest aan bod. Er waren 31 ingeschreven leden. 31 aanwezigen is goed voor twee maatschappijen,
dat valt nog mee met de twee overgebleven maatschappijen.
Dan kwam de speelkalender van 2015 aan bod, met als resultaat voorlopig 29 zettingen, zonder de ledenzetting. Persoonlijk vind ik dit een mooie inspanning van de twee clubs. Wat
me opvalt voor het seizoen 2015 is dat er veel woensdagzettingen zullen zijn.
Tijdens het punt allerlei werd er nog wat bijgepraat over het
gewestfeest, hopende dat alles in een goede sfeer zou verlopen.
Dan werd de vergadering afgesloten omdat een paar mensen
nog verdere verplichtingen hadden.
De secretaris

GEWEST TIELT

Verslag gewestvergadering van 26 oktober 2014
Deze vergadering ging door in lokaal Den Tap te Ruiselede.
Door omstandigheden waren ondervoorzitter Luc Bouckaert
en secretaris Eddy Hoste afwezig. Alle andere afgevaardigden waren aanwezig. Zo kon de gewestvoorzitter hen verwelkomen en de vergadering openen.
Na het uitdelen en het vereffenen van de bondslidkaarten,
certificaten lokaalhouders, aansluitingen en steun gewestkas,
werd er overgegaan tot het voorlezen van de belangrijkste
punten van de Algemene Raad van 21 september.
Er bleken geen te huldigen bestuursleden te zijn voor op de
Algemene Vergadering.
De formulieren voor het gewestfeest dat doorgaat in december in zaal De Radio te Doomkerke, werden uitgedeeld aan
de maatschappijen.
De formulieren voor de aanvraag kweekringen werden binnengebracht, alsook de samenvattende lijsten. Deze gelden
dienden gestort te worden voor 1 november.

Er waren geen nieuwe kandidaten voor de functie van gewestsecretaris en/of hulpgewestvoorzitter zodat alles blijft zoals
het was. Er werd gezegd: die mannen doen dat goed, ze mogen dat verder blijven doen, waarvoor dank.
Het kasverslag werd dan voorgelezen.
In allerlei werd het kweekcongres van 15 november in Kuurne
besproken en werd aan iedere maatschappij gevraagd om zeker de vlaggen mee te nemen en met zoveel mogelijk leden
aanwezig te zijn.
Plaats en datum voor de volgende vergadering werden meegedeeld, waarna deze vergadering werd afgesloten.

HULSTE, KM Vreugde in de Zang

Verslag vergadering Leieverbond dd. 22/11/2014
Om 9.30 u. begon de vergadering, voorzitter Walter heette ons
allen welkom. Dat was voor de vaste leden van het Leieverbond. De kastoestand werd overlopen en blijkbaar kunnen we
nog verder.
Dan, om 10 u., werden de bestuursleden van de twee andere
maatschappijen verwelkomd om de speelkalender op te maken voor 2015. Voor april was er geen probleem, voor mei ook
niet, maar voor juni was dat een ander paar mouwen. In die
maand mag er twee zondagen niet gespeeld worden en er
moet dan nog een zondag een gewestzetting gegeven worden. Zo is er maar één zondag over om nog een zetting te geven voor ons eigen koningschap, doe dat maar eens met vier
maatschappijen. Natuurlijk werd daar een hartig woordje over
gewisseld om daar uit te komen, maar moeilijk gaat ook. Toch
is het niet gemakkelijk met vier maatschappijen, iedereen wil
niet op dezelfde datum spelen, kwestie van wat vogels in de
reke te krijgen.
Het was al 12 uur gepasseerd alvorens de vergadering kon
afgesloten worden.
J. Meurisse

GEWEST IEPER

Verslag vergadering van donderdag 6 november 2014
Aanwezig: gewestleider Raphaël Claeys; afgevaardigden:
Jean-Marie Rambour, Robert Gesquière, Etienne Decaestecker, André Vanlede, Noël Madryl en gewestsecretaresse
Kathy Logie.
Alle formulieren werden uitgedeeld en alles is vereffend.
Een voorstel voor het nieuwe seizoen, reeds goedgekeurd
door het volledige gewestbestuur: Er zullen voortaan vier gewestzettingen zijn, nl. de tweede zondag van april, mei, juni en
juli. Men mag er één laten vallen.
De ingevulde kalenders van de vijf maatschappijen moeten bij
Kathy Logie ingediend worden, zodat er een voorlopige kalender kan opgemaakt worden.
Plaats, datum en dagorde voor de volgende vergadering werden tenslotte meegedeeld.
Gewestsecretaresse, K. Logie

RONSE, De Lustige Vinkeniers

Verslag gewestvergadering van zondag 23 november
Iedereen werd door gewestleider Ivan welkom geheten op
deze laatste gewestvergadering van 2014.
Iedereen was ondertussen op de hoogte van het feit dat de
registerbladen mogen ingezameld worden vanaf de maand
december. Er werd afgesproken dat deze aan de gewestleider
zullen overhandigd worden op de volgende gewestvergadering van januari 2015.
Elke maatschappij leverde het ingevulde aansluitingsformulier
in. De gewestleider ondertekende de paspoorten van afgevaardigden en zangkeurders.
Hierna werd overgegaan tot de verkiezing van het gewestbestuur en de ereraad. Alles blijft bij het oude: gewestleider Ivan
Batsleer; gewestsecretaris Nadine Dekens; afgevaardigden:
Carine Sappin (Lustige Vinkeniers), Mario Marcou (Blauwbekken) en Nadine Dekens (Hospitaalvink).
Tot slot werd een voorbereidend ontwerp van de speelkalender 2015 aan de verschillende maatschappijen overhandigd
om, indien nodig, tegen de volgende vergadering de verschillende data te bekijken en deze, indien nodig, om te wisselen.
Aangezien niemand nog enige opmerking had, werd de vergadering hierna gesloten.
De gewestschrijfster, N. Dekens

GEWEST ARDOOIE

Verslag gewestvergadering van november 2014
Op 16 november 2014 vond de gewestvergadering plaats in
de cafetaria van de sporthal te Pittem, lokaal van maatschappij Niet Rijk Maar Recht.
De gewestleider kon alle afgevaardigden verwelkomen.
Het verslag van de vorige vergadering werd doorgenomen en
er werden geen opmerkingen gemaakt.
Aan de afgevaardigden werden de rekeningnota’s van de
aangevraagde kweekringen en registers overhandigd. Deze
dienen zo vlug mogelijk gestort te worden op de rekening van
ons gewest. Ook werd gevraagd aan de maatschappijen die
de kosten voor aansluiting en bondslidkaarten nog niet vereffend hebben, om dit in orde te brengen. Onze schatbewaarder
moet ook alles tijdig betalen aan A.Vi.Bo.
Er werden nog paspoorten van afgevaardigden en zangkeurders bezorgd aan de voorzitter.
Verder werd voorgesteld om toe te voegen aan het reglement
inwendige orde van het gewest dat de kweekringaanvragen
ten laatste één week voor de deadlinedata van het A.Vi.Bo.secretariaat moeten binnen zijn bij de gewestleider. Een aanpassing die unaniem goedgekeurd werd. Bij een volgende gelegenheid zal dit verbeterde reglement aan de afgevaardigden
bezorgd worden.
De gewestleider vroeg naar de verdienstelijke leden van de
verscheidene maatschappijen. Blijkbaar zal er dit jaar slechts
één persoon gehuldigd worden.
Verder werd er afgesproken dat er bij het opmaken van de
individuele speelkalenders in de mate van het mogelijke rekening zal gehouden worden met speciale zettingen in de verschillende maatschappijen behorende tot ons gewest.
Tevens vroeg de gewestleider de toelating om de e-mailadressen, waarop de maatschappijen te bereiken zijn, door te mogen geven aan het secretariaat. Niemand had daar iets op
tegen.
Er zal ook een visitekaartje van het gewest gedrukt worden.
Op deze manier zal het gewestbestuur zijn aanwezigheid en
deelname aan gebeurtenissen in het gewest beter kunnen
bevestigen.
Nogmaals drong de gewestleider er bij de afgevaardigden
op aan om in hun besturen het voorstel te verdedigen om de
gewestzetting te laten meetellen voor het kampioenschap in
eigen rangen.
(zie vervolg blz. 12)
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Sudoku puzzel nr. 8 – 03-12-2014
In iedere rij, kolom en vakje dienen de cijfers van 1 tot 9 ingevuld te worden.
Er is steeds slechts één oplossing mogelijk.

!

Rouw // Herstel
Herstel // Feest
Feest
Rouw
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†
Gildeleven

(vervolg van blz. 12)

Wellicht kan dit een extra motivatie zijn voor verscheidene leden om aan deze zetting deel te nemen. Het is tevens een
hart onder de riem voor de inrichtende maatschappij. Iedereen verwelkomt graag veel deelnemers op deze hoogdag
voor ons gewest.
Ook werd bevestigd dat de registers reeds in december mogen binnengevraagd worden. Opgemerkt werd dat er op de
nieuwe lay-out geen afzonderlijke plaats meer was om ringen
van andere federaties apart te vermelden. Deze ringen mogen
echter reeds enige tijd op dezelfde plaats door elkaar vermeld
worden.
Na het overhandigen van de voorlopige agenda voor de volgende vergadering bij De Verenigde Liefhebbers kon iedereen
huiswaarts keren of…
Secretaris, Bernard

Zoekertjes en Advertenties
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De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- BELLEGEM, De Lustige Vinkeniers, Martha Clement, moeder van onze trouwe lokaalhouders August en Nadine CausBauwens.
- KRUISHOUTEM-NOKERE, KM De Blauwbekken, trouwe secretaris Roger Van Wehaege, echtgenoot van Rita Lombaert.
- EMELGEM-IZEGEM, De Kon. Lustige Zangers Emelgem,
spelend lid Oscar Schaubroeck.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- EERNEGEM, KM Recht en Eerlijk, trouw spelend lid Julien
Dumarey.

- DOOMKERKE, KM De Blauwbekken, bestuurslid Arsene
Taveirne.
- DEINZE, De Klokkezangers, trouw spelend lid Gerard
Sergeant.
- BELLEGEM, De Lustige Vinkeniers, alle zieke leden van
onze maatschappij.
- HOUTHULST, De Vrijbosvink, lid Freddy Goderis.
- HOUTHULST, De Sparrevink, Cindy Tanghe, Rudy Cruydt
en George Dewulf.
- KUURNE, De Molenzangers, trouw spelend lid Freddy
Vercaemst; bestuurslid Martin Peirs.
- SINT-MICHIELS, KM De Noordervink, spelend lid Gilbert
Dhondt.
- ZULTE, KM De Verenigde Vrienden, lokaalhoudster Cecile
Dekeyser.
- TORHOUT, De Veldvink, Fernand Verhaeghe.
- HOOGSTADE, KM De Eikvink, trouw spelend lid Eddy
Vannieuwkerke.
- NEDERENAME, KM De Boomgaardvinken, onze schatbewaarder/bestuurslid Ronny Van Herpe.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ZIJ STAPTEN IN HET HUWELIJKSBOOTJE…
- HOUTHULST, De Vrijbosvink, lid Paul Demoen en Nadine
Pollet.
ZIJ VIERDEN HUN 50e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- EERNEGEM, KM Recht en Eerlijk, trouw spelend lid Eric
Vandenbussche en Annie Verhaege.
ZIJ VIERDEN HUN 60e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- KRUISHOUTEM-NOKERE, KM De Blauwbekken, trouw
spelend lid Richard Peers en Marie Bleyaert.
- ANZEGEM, De Dorpszangers, trouwe leden Roger
Demeyere en Simonne Verschoore.

ZONDAG 14 DECEMBER 2014
KOOIEN- EN SCHUILHOKJESTENTOONSTELLING
- KRUISHOUTEM, De Moerasvink. Kooien- en schuilhokjestentoonstelling + vogelbeurs op zondag 14 december 2014,
van 8 u. tot 12 u., in zaal Elckerlyck, Schoolweg 1, Kruishoutem. Info: Harry Cortvriend, 0475/90 53 35.

Het A.Vi.Bo.-secretariaat zal gesloten zijn op:
maandagen:
8/12 - 15/12 - 22/12 - 29/12

20.05

20.05

Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond
steunt het kinderkankerfonds!!
Naar driejaarlijkse gewoonte doen wij ook nu weer een beroep
op de vrijgevigheid en solidariteit van alle vinkeniers.
De opbrengst van de solidariteitsactie is bestemd voor het kinderkankerfonds.
Graag hadden wij één euro per lid verzameld, bij voorkeur te betalen
bij het inbrengen van uw inventaris.
Vrienden gewestleiders, mogen wij vragen om deze gelden in te zamelen en
te storten op de rekening van A.Vi.Bo. met vermelding steunactie.
Gelieve te storten vóór 15 februari.

BIJ VOORBAAT DANK VOOR UW MILDE STEUN!!
BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Bericht
aan de gewestleiders
Aanvraag medailles verdienstelijke bestuursleden
Verdiensten:
a) mensen die 25 jaar BESTUURSLID zijn van een plaatselijke vereniging en minstens 45 jaar oud zijn.
b) schatbewaarder of secretaris van een vereniging zonder
dat ze spelend lid zijn, 15 jaar dienst hebben en minstens
45 jaar oud zijn.
Gelieve de volgende gegevens te vermelden: lidnummer,
naam, volledige geboortedatum, functie (bestuurslid schatbewaarder of secretaris) maatschappij.
Bovendien moet men geabonneerd zijn op het A.Vi.Bo.blad. De aanvragen worden verwacht uiterlijk 31.12.2014
op het secretariaat te Kuurne.
Noteer goed dat dhr. Minister van Cultuur enkel vragen inwilligt van bestuursleden die een vereiste termijn kunnen
bewijzen. Het gaat niet om verdienstelijke leden, dus niet
om gewone leden.
De medaille van verdienste wordt enkel overhandigd aan
verdienstelijke personen die AANWEZIG zijn op de Algemene Vergadering.

Speciale vergadering
Raad van Bestuur A.Vi.Bo.
Een speciale vergadering met de gewestleiders gaat door op
zaterdag 13 december 2014 in lokaal “Au Damier”, Stationsplein te Roeselare.
In drie groepen (8.30 u., 9.30 u. en 10.30 u.) wordt tekst en
uitleg verschaft rond de werking binnen de grotere entiteiten.
Aan de heren gewestleiders wordt in deze bijeenkomst de begeleider voorgesteld en zijn opdracht toegelicht.
De betrokken gewestleiders ontvangen per brief een uitnodiging met de praktische schikkingen.
De voorzitter A.Vi.Bo.,
Gino Welvaert

Vergadering
Raad van Bestuur A.Vi.Bo.
De maandelijkse vergadering gaat door op zaterdag 13
december 2014 om 13.30 uur in lokaal “Au Damier”, Stationsplein te Roeselare.
Dagorde:
- Verslag vorige vergadering
- Evaluatie Kweekcongres
- Ronde van Vlaanderen 2014
- Borgsommen 2015
- Ringnummers en vogelnamen bondslidkaarten
- Inventarisatie 2015 en de nodige registers
- Benoeming nieuwe gewestleiders
- Financiën en boekhouding / voorbereiding begroting
2015
- Vernieuwing abonnement A.Vi.Bo.-blad en abonnementsplicht bestuursleden en lokaalhouders
- Aansluitingsformulieren 2015
- Stuurgroepen
- Briefwisseling en diversen
De voorzitter A.Vi.Bo.,
Gino Welvaert

Editoriaal
Aangenaam verrast hou ik eraan nog even terug te komen op mijn woorden van 19 november. “Wat het succes ook moge
wezen, spontaan wil ik deze groep van bezielde mensen niet enkel feliciteren met hun puike organisatie maar ook en
vooral danken voor de massa tijd en energie die in het kweekproject werd gestoken”. Ik sprak in voorwaardelijke zin. Het
zal elke vinkenier inmiddels duidelijk wezen dat ik het had over het grandioze gebeuren van 15 november dat intussen
is geschied. Vandaag schieten woorden tekort. Niemand deed A.Vi.Bo. ooit voor; niemand doet onze federatie ooit na.
Een staande ovatie na het ongezien onderbouwd eindverslag meesterlijk gepresenteerd door voorzitter Gino, was daar
de getuigenis van. Heel even schaam ik me een paar mensen eerder over het hoofd te hebben gezien wanneer ik het over
‘deze groep van bezielde mensen’ had. Sorry, ik was onwetend! Dat vriend Lionel Franck tijd noch moeite spaarde om
de aangereikte data te verwerken, was echter weinigen bekend. Dat voorzitter Gino in het kweekproject een uitdaging
zag... - zo kennen we hem -, hoeft verder geen betoog. Doch, dat hij onvoorwaardelijk en mateloos geruggensteund werd
door zijn echtgenote kan niet langer verzwegen worden. Katia, dank en bijzondere appreciatie voor uw stimulans en
ongeziene belangeloze inzet.
Enig om zien hoe aan het eind van deze memorabele dag na nog even samen stoom aflaten, u zonder woorden knuffelend
met Gino samen naar jullie wagen stapten. Beelden die beklijven!
10 December, de Sint kwam inmiddels langs en... met een zwarte Piet. Vreemd hoe mensen, niet vergroeid met onze cultuur, plots die brave compagnon die het voorrecht heeft samen met de goed Heilige man kinderen te verrassen, bejegenen.
Van acrobatie doorheen de schoorsteen word je zwart en neppieten gebruikten destijds een half verbrand kurk om zich de
allure van de ware aan te meten. Kurken die al lang geen kurk meer zijn, werden met nieuwe tijden door tubes schmink
vervangen en neppieten werden egaler zwart. Verder zoek ik het niet! En als het aan mij ligt, laten we die zielige commotie bij onze noorderburen niet langer importeren. Terzijde, wat gedaan met dat zwart baasje dat destijds op de toonbank
van elke winkel stond en zelfs op de dis van heel wat cafés prijkte? Hoe mooi kon dat mannetje met zijn starende blik
knikken wanneer het een muntje mocht krijgen.
Ondertussen blijf ik in de lucht speuren naar spectaculaire trek. Benevens een majestueuze ooievaar die twee dagen op rij
kort in mijn buurt menig mens met verstomming deed toekijken en die gigantische vluchten kramsvogels van 31 oktober
die ik in mijn vorig verhaal beschreef, gebeurt er aan de hemel bijzonder weinig nieuws. Trek viel duidelijk boven onze
hoofden stil. Op plaatsen waar wat te rapen valt, verzamelden zich met de dagen aanzienlijke troepen gestrande vinken.
Koperwieken en leeuweriken zijn evenwel een rariteit geworden en sijzen houden zich enkel nog in kleine vluchten op,
dwalend van els naar els. Toch kunnen we wellicht barmsijzen als nieuwkomers noemen. Geen dag voorbij of een paar
haastige ‘bruintjes’ trekken door. En als ik het heb over ‘plaatsen waar wat te rapen valt’, dan zijn dit niet de feeërieke
beukenlanen het Vlaamse landschap rijk. Vreemd hoe massa’s nootjes vallen maar quasi overal geen ervan inhoud draagt.
Dat soort loze vruchten lokken overigens ook bijzonder weinig houtduiven die ongegeneerd heer en meester van de weg,
danig gedomesticeerd, nauwelijks nog plaats maken voor koning auto. Verzamelde vinken, een paar kepen en een zeldzame leeuwerik die als klassieke doortrekkers een vierde winter op rij bij ons schijnen te overwinteren, vinden we evenwel
in zwermen foeragerend op maïsvelden. Weleens meer wordt een veld niet langer tot pulp verhakseld en ingemaakt. Zo
scheerden maaidorsers jongste dagen her en der compleet afgerijpte akkers troosteloos kaal waarop wat gevallen klein
graan menig vogel lokt. Een andere vaststelling is het fenomeen dat met de herhaalde zachte herfstperiode het bloeien
en zelfs zaadzetten toeneemt van de weidse partijen, in de volksmond gele mosterd. Voor alle duidelijkheid, juiste naam
Sinapis alba of ‘witte’ mosterd. Olie- en eiwitrijk met scherpe sinalbinesmaak die het specifieke bouquet aan culinaire
mosterd geeft. Deze bijzonder rijke bloeier die het landschap opvallend fleurig kleurt, wordt doorgaans zonder kans op
afrijpen door vorst doodgevroren om net als die andere bodemverbeteraar, de violetkleurige phacelia, als groenbemester
in voorjaar ingewerkt te worden. Phacelia met zijn slakkenhuisvormige opgerolde bloemen is een emigrant uit westelijke
gebieden van het Noord-Amerikaanse continent. In tegenstelling tot mosterd is dit gewas ongevoelig voor emelten. Meegenomen troef! Ondertussen zijn deze flatterende gewassen een ware zegen voor onze trekkers. Ze lokken dan ook ongeziene
troepen wintergasten. Eveneens hebben fazant en patrijs in en rond dat soort akkers het naar hun zin. Verder is zo’n
zee aan bloemen bij milde dagen een weldaad voor de honingbij die tot bij vorst op beide planten, in het bijzonder op
phacelia, stuifmeel en honing haalt. Toch de vraag in hoeverre sprake kan zijn van een weldaad, met de weet dat nateelten als genoemde groenbemesters worden ingezaaid op velden die zo vaak door neonicotinoïden behandeld zaaigoed dat
tweederde van de actieve stof als residu achterlaat, werden gecontamineerd. Overigens werden in laatzomerstuifmeel door
bijen opgehaald, onomstotelijk neonicotinoïden gevonden. Een moratorium van twee jaar op het gebruik van betwiste
gewasbeschermers moet uitsluitsel geven.
En toch hebben we als vinkenier een opdracht. In eigen tuin - lees moestuin - zaaien we in late zomer mosterd en of phacelia in die we in het voorjaar inspitten en aldus de bodem op ecologische wijze verrijken. Fascinerend hoe bij zaadvorming
massa’s vogels straks ook uw tuin sieren. In tijden waren genoemde gewassen onbekend; de waarde van groenbemesting
echter wel. Zo werd de zogenaamde snijrogge kleinschalig ingezaaid. Waardeloos voor vogels doch goed voor de bodemstructuur en meegenomen voergarantie in het konijnenhok.
Mochten deze fleurige gewassen u echter danig beroeren en kies je die voor eigen vogels te oogsten en niet in te spitten,
onthoud: eens gele mosterd en of phacelia... altijd...
Noël Declercq

Aan de abonnees van het
A.Vi.Bo.-blad
We hebben vernomen dat bepaalde maatschappijen de
stortingsformulieren voor de betaling van het abonnement
op het A.Vi.Bo.-blad zeer laattijdig of nog steeds niet uitdeelden aan hun leden. We vragen dit onmiddellijk te doen.
Liefhebbers die op vandaag nog geen betalingsformulier
kregen, kunnen zelf de 45 € storten op BE35 0000 3672
7937, met de vermelding van hun lidnummer.
De abonnees voor 2015 ontvangen gratis het nieuwe kwekersvademecum.

Blauw-violetkleurige fleurige phacelia.

Weidse velden gele - lees witte - mosterd.
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Kampioenenviering bij
’t Gezang van den Bottenhoek Deerlijk

De kampioenviering bij KM De Boomgaardvink te Ichtegem is alweer achter de rug.
Volgende personen werden in de bloemetjes gezet: keizer Daniël Lingier met vogel Indy, keizerin
Lindsey Casteleyn met Robin, koning Guido Vandewalle met Luc, koningin Martine Vermeersch
met Hannes, 1ste kampioen Kristof Lidou met Baccardie, 2e kampioen Joeri Van de Walle met
Ravage, vrouwelijke kampioen Lindsey Casteleyn met Epo, kampioen promotie Marie-Jeanne
Devreker met Rikky, kampioen junior Dirk Jonckheere met Grenadier en zaterdagkampioen Shane
Callewaert met Blakie.
Ns KM De Boomgaardvink Ichtegem, Dirk Jonckheere

Op 26 oktober 2014 kwamen we samen in buurthuis Sellewie om de kampioenen van ’t Gezang
van den Bottenhoek te vieren.
Op de foto zien we 2de kampioen Jo Vandenbogaerde, koningin Anaïs Vandendriessche en namiddagkampioen Patrick Vander Cruyssen samen met het bestuur.
Waren afwezig op de viering: 1ste kampioen Herman Vindevogel, kampioen 45% Germain
Beyaert, jeugdkampioen EN voormiddagkampioen Jolien Doutreloigne, en koning Katrien Busschaert.

Huldiging laureaten 2014 bij
KM De Frontvink Staden

Kampioenenfeest bij
KM Jong Maar Moedig Geluwe

Onze laureaten 2014 werden gehuldigd: koning Jonny Prinzie met vogel Niels, koningin Conny
Dewulf met vogel Remy, kampioen Katrien Calliau met vogel Baantjer, 2e pl. kamp. Paul Sansens
met vogel Palm, 3e pl. kamp. Bertrand Verhaeghe met vogel Loix, kleine kampioen Marcel Geldof
met vogel Alex, 2e pl. kl. kamp. Christiaan Verlaenen met vogel Theo, 3e pl. kamp. Roza Vandenabeele met vogel Bram, zaterdagkampioen Ronny Hoornaert met vogel Basco, zaterdagkampioene Katrien Calliau met vogel Witse, juniorkampioen Toschidden Geldof met vogel Messi, jeugdkampioen Liesel Corneille met vogel Twity en rode lantaarn Roza Vandenabeele met vogel Bram.
Ook verdienstelijk lid 2014 Ronny Hoornaert en trouwe helpers Gerdy Vanhove en Stijn Snaet
werden in de hulde betrokken.

Bij KM Jong Maar Moedig uit Geluwe werden op 4 oktober de koning en kampioenen gehuldigd
in lokaal Berkenhof.
Als koning hadden we Willy Bruneel met Pros, als 1ste zondagkampioen Mieke Huyghe met Ronaldo, vóór Jill Alleman (Twix), Dirk Desreumaux (Pedro) en Dominiek Devaere (Miel).
Kampioen op zaterdag werd Franky Focke met Proto, vóór Eric Prinzie (Ronaldo). Bij de vrouwen
was de titel voor Yvonne Stubbe met Noël.
De kampioenen ontvingen de felicitaties van burgemeester Youro Casier.
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ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink

Verslag van een zeer geslaagde huldiging
van onze kampioenen

Een foto van onze kampioenen; op de foto ontbreken Celine Vandycke en Marcel Maene, zij waren verontschuldigd.

Op zondagmiddag 28 september ging onze kampioenenhulde door. Er was een aanwezigheid
van 67 volwassenen en 2 kinderen.
Het zegevieren vond plaats in de feestzaal van ons lokaal Les-Tzars te Zerkegem. Na het onthaal
werden we uitgenodigd tot het aperitief, een glaasje schuimwijn of een lekker fruitsapje, naar
ieders eigen keuze, waarmee ze meermaals rondkwamen om bij te schenken.
Nadat iedereen aanwezig was, gaf onze voorzitter een woordje uitleg over het voorbije speelseizoen en werden de kampioenen van de maatschappij nog eens overlopen.
Als eerste werd een romig soepje met Vlaamse asperges aangeboden, de bediening kwam meermaals langs om nog eens in te scheppen voor wie dit wenste.
Na het overheerlijk soepje was het tijd voor het hoofdgerecht. Dit was in een buffetvorm waardoor
er drie keuzes waren. Als eerste was er keuze uit rundstong met maderasaus, verder was er filet
van jong varkentje met jagersaus en ook nog eendenborstfilet met sinaasappel-frambozensaus,
roze pepersaus of bruine vleessaus met witte muskaatdruiven; dit alles met kroketjes en een
ruime groentegarnituur. Indien je het wenste, mocht je nogmaals aanschuiven voor de bediening
om je bord nog eens bij te vullen. Zelfs na de tweede ronde nodigden de mensen van de bediening je uit om indien gewent nogmaals aan te schuiven en dit tot ieders buikje rond gegeten was.
We konden slechts vaststellen dat het iedereen gesmaakt heeft.
Na uitgebreid genoten te hebben van de hoofdschotel, was het tijd voor het huldigen van de
kampioenen, hierna volgen nog eens de kampioenen. Nog steeds onze keizer is vogel Rambo
van Roger Demey, en dit sinds 2007. Koning is vogel Storm van Roland Vandycke, de titel van
koningin was voor vogel Jaimy van Marie-Jeanne Andries, dit voor het tweede jaar op rij en dit
over drie zettingen.
Algemeen kampioen 100% was voor vogel Geert van Gerard Van Dierendonck; 2de kampioen
79% was voor vogel Tweety van Kimberly Eeckeloo; 3de kampioen 58% was voor vogel Gust van
Firmin Eeckeloo; 4de kampioen 43% voor vogel Fred van Freddy Maene. De jeugdkampioen was
vogel Sloeber van Celine Vandycke en de dameskampioen was vogel Kirsten van Rita Desendre.
Ook niet te vergeten, onze rode lantaarn was dit jaar voor vogel Nando van Jurgen Plysier, en dit
over de 10 beste ritten van de zondagmorgen.
Wat de bijkomende zettingen betreft, moest je minimum 8 ritten gespeeld hebben om kans te
maken op de titel van bijkomende zettingen. De titel kampioen 100%, en dit voor het vijfde jaar
op rij, komt toe aan vogel Piet van Willy Dierickx. De 2de kampioen 54% was voor vogel Rish van
Rita Desendre.
Aan iedere gehuldigde werd een mooie en prachtige orchidee overhandigd, samen met een omslag, en nogmaals een grote proficiat aan al onze kampioenen met hun titel!
Voor het eerst dit jaar kon je deelnemen aan een schatting van het gewicht van een gezouten
beenhesp, samen met een konijn. Bijna iedereen waagde zijn kans, mocht vijf keer schatten en
dit noteren op het deelnameformulier. Maar eerst was het nu tijd voor een overheerlijk dessert,
namelijk een stukje bladerdeeg-fruittaart met een lekker kopje geurende koffie. Ook nu werd er
meermaals bijgeschonken indien gewenst.
Na het dessert was het moment aangebroken om te kijken wie het dichtst in dalende lijn bij het
gewicht zat van de beenhesp samen met het konijn. De eerste mocht dan kiezen wat hij wou:
beenhesp of konijn. Na de briefjes opgehaald en nagekeken te hebben wie er het dichtst bij zat,
bleken we twee winnaars te hebben, nl. Marijn De Kerschaever en Roger Demey. Hun briefjes
werden dan in een emmer gestoken en een onschuldige hand trok een briefje uit. De hesp ging
uiteindelijk naar Marijn De Kerschaever en het konijn naar Roger Demey. Maar Roger wou het
konijn verder verloten en zo mocht iedereen die dat wou een steunactielotje kopen voor een
kans op het konijn. Na de rondgang werd het nummer getrokken en het konijn ging naar Cecile
D’Hooghe. Hierbij willen wij, als bestuur, Roger Demey bedanken voor het doorschenken van het
konijn waardoor de steunactieverkoop toch een aardige 57 euro heeft opgebracht. Maar natuurlijk
ook dank aan de deelnemers van de schatting en de steunactie!
Na dit alles kon iedereen nog wat napraten over het feest of het voorbije seizoen of misschien
reeds het volgende seizoen bespreken, totdat iedereen wel en voldaan huiswaarts kon keren.
Met dit zeer geslaagde feest kunnen we het seizoen 2014 afsluiten en vooruitblikken naar het
volgende seizoen!
Secretaris, Nico Eeckeloo

Kampioenenhulde 2014 bij
KM Niet Rijk Maar Recht Pittem

Naar jaarlijkse gewoonte werden op de tweede zondag van oktober, nl. 12 oktober, de kampioenen van het speelseizoen 2014 gehuldigd.
Om 10 uur was iedereen aanwezig in ons lokaal “De Sporthal” om van start te gaan met de
huldiging. Koning, voor de tweede maal op rij, werd Robert Soenens. Dochter Katleen Soenens
werd gehuldigd voor het behalen van de titel van algemene kampioene. Sonja Vanluchene werd
vrouwelijke kampioene, Roland Lootens kleine kampioen, Jasmien De Loof kampioen op 75%
en Arne De Grande zaterdagkampioen. Elke kampioen kreeg van het bestuur een diploma, een
medaille, een geldprijs, een prachtige orchidee en natuurlijk een dikke proficiat. Ons verdienstelijk
lid dit jaar was niemand minder dan Filip De Loof. Merci Filip, namens het bestuur!
Na de huldiging boden de koning en de kampioene een uitgebreide receptie aan. Dit werd enorm
gesmaakt. Tussendoor hielden we een snelsteunactie met heel mooie prijzen, dit om de clubkas
wat te spijzen. Bijna iedereen viel in de prijzen!
Tegen de middag trok het voltallige gezelschap richting restaurant Berkenhof in Pittem, waar we
genoten van een overheerlijke maaltijd. Tevens werden er al plannen gesmeed voor het komende
seizoen.
Als bestuur kunnen we terugblikken op een geslaagde kampioenenhulde. We danken alle aanwezigen en wensen iedereen veel succes bij het komende seizoen.
En papa... hopelijk mogen we jou volgend jaar tot keizer kronen!
Katleen Soenens

KM De Boomgaardvinken Nederename
vierde haar kampioenen

Op zondag 26 oktober werden de kampioenen van KM De Boomgaardvinken gehuldigd. Het
kampioenfeest ging zoals gewoonlijk door in ons lokaal Paviljoen.
Na het aperitief heette de voorzitter Lieven Gyselinck iedereen van harte welkom. Hij blikte terug
op het afgelopen speelseizoen en bedankte zijn voltallige bestuur voor hun inzet, de sponsors
voor het schenken van de steunactieprijzen, alsook alle sympathisanten.
Na het etentje en het dessert werden de laureaten gehuldigd. Er werd begonnen met het koningschap (na 3 ritten). Koning dit jaar is Mariette Truyen die met vogel Joris deze titel in de wacht
sleepte. De titel van kleine koning is voor Anne Van der Stricht met vogel Tosatto.
Daarna volgden de winnaars van het voormiddagkampioenschap (na 10 ritten). Kampioen is
Gabriël Lombaert met vogel Primusto. De titel van vrouwelijke kampioen is dit jaar voor Nicole
Reybroeck met vogel Amigo.
Hierna volgde het namiddagkampioenschap (na 3 ritten). De titel van namiddagkampioen is net
zoals de voorbije twee jaar voor Noël Lacompte met vogel Filou. Op de tweede plaats is geëindigd
Noëls vrouw Rita Vander Coilden, met vogel Kurt.
Tenslotte werd de trofee voor de kampioen stad Oudenaarde overhandigd. Deze zetting ging door
op zaterdag 14 juni. Deze titel was dit jaar voor Mariette Truyen met vogel Joris.
Na de huldiging en het nemen van de foto’s door de lokale pers werd overgegaan tot de steunactie met ook dit jaar mooie prijzen. Daarna werd nog wat nagepraat…
Nogmaals proficiat aan alle laureaten en tot volgend jaar!
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Feest bij De Scheldevink!

KM De Kapellezangers Sint-Baafs-Vijve
huldigde haar kampioenen 2014

26 oktober, zaal De Klub, the place to be! Op deze dag werden de koning en kampioenen van KM
De Scheldevink in de bloemen gezet.
Om 12 uur was iedereen aanwezig om te genieten van een lekker aperitiefje, ons aangeboden
door lokaalhouder Bassie, waarvoor onze enorme dank, een dankbaar applaus, en een goede
fles champagne van bestuurswege!
Om één uur kon iedereen aan tafel om te genieten van een – om duimen en vingers vanaf te
likken – eetfestijn klaargemaakt door traiteur Efas. Dit alles natuurlijk na een klein woordje van
mijzelf en de Bassie.
Nadat ieder het buikje gevuld had met spijs en drank kwam de apotheose van de dag, de titelwinnaars op het podium! Voor het koningschap waren dit Trezeke Van Baeveghem en Patricia
Melkebeke. Voor het kampioenschap, wie dacht je? Inderdaad, de Maheurs, 1 en 4 voor Diego,
2, 3 en 5 voor Michel.
Roland Servranckx die voor de bloemen instaat, koos dit jaar eens voor een mooie, lang blijvende
plant om de huiskamer te versieren! Ook bij onze eeuwig trouwe Martha zal dit het geval zijn, uit
dank voor wat deze dame voor ons doet!
Na al dit gebeuren trachtte kleine kampioen en dj Luc Dhont er nog eens de swing in te krijgen,
maar door het ouder worden, is het zotte er bij de meesten een beetje uit.
Naar het schijnt, stond er maar één ‘jeanette’ op de dansvloer, rarara, wie was dat denk je?
Lucien Vandekerckhove

Op zondag 26 september huldigden we naar jaarlijkse gewoonte, na een heerlijke feestmaaltijd,
onze kampioenen.
Luc Desander werd koning met vogel Cliff; Marc Vanacker werd kampioen met vogel Ringo en
Albert Vandemaele werd kleine kampioen met vogel Barry. Nicole Lippens en Hector Tack werden
2de en 3de kampioen met vogels Niels en Rik.
Proficiat aan allen!

Feest bij de maatschappij
KM Hoop in de Toekomst Poperinge

Kampioenenfeest bij
De Klokkezangers Deinze

Op zaterdag 25 oktober 2014 was het verzamelen geblazen in lokaal Britannia voor de viering van
de kampioenen en een breughelmaaltijd.
Voor het eerst in ons bestaan hadden we een keizerin, namelijk Joyce Maes. Koning Freddy
Huyghe, prins Willy Timperman, algemene kampioene Jacqueline Pittillioen, mannelijke kampioen Sven Jooren, vrouwelijke kampioene Silke Jooren en kleine kampioen Gilbert Maes vulden
dit lijstje aan.
Op de foto zien we ook voorzitter Jean-Marie Dewulf en Camille Jooren.

Kampioenen in de kijker
bij Recht Voor Allen Kooigem
Op zondag 28 september laatstleden was er feest in lokaal “Den Engel”. De mannen van het bestuur waren om 9 uur paraat en zetten de zaal in orde voor een gezellig samenzijn. De vrouwtjes
waren daar ook al om het aperitief en de nodige hapjes klaar te maken. De mannen gingen naar
huis om een ander kostuum aan te trekken en ondertussen deden de vrouwtjes verder om alles
op tijd klaar te krijgen.
Omstreeks 11 uur kwamen de eerste liefhebbers al binnen en om 11.30 uur volgde het volledige
peloton! Na een gezellig babbeltje volgden het aperitief en de nodige hapjes. We waren aangenaam verrast, dit alles werd ons aangeboden door de kampioenen, nogmaals dank daarvoor.
Vervolgens werden de kampioenen gehuldigd en kregen zij hun lint. Ondertussen was de traiteur
klaar en werd het tijd om aan tafel te schuiven. We werden bediend met een lekker voorgerecht
en een hoofdgerecht, tot iedereen voldaan was. Na het hoofdgerecht kwamen de dames lotjes
verkopen om onze kas wat te spijzen. Er waren talrijke mooie prijzen te winnen met de steunactie,
die na de huldiging van de kampioenen zou bekendgemaakt worden.
Tenslotte smulden we van een heerlijk dessertbord en werden de bestuursleden verrast voor het
vele werk dat zij doen! De dames kregen een orchidee en de mannen 5 kg vogelzaad. Zo was
iedereen content!
De kampioenen werden gehuldigd met een prachtige vinkenkooi en een biermand en de dames
ontvingen een orchidee. Alle andere leden die vier ritten hadden uitgespeeld, kregen een biermand of een bloem.
Zo liep ons feest stilletjesaan naar zijn einde. Er werd nog een foto genomen en men kon gezellig
napraten bij een kop koffie. Dit was een zeer geslaagd feest. Onze voorzitter dankte iedereen voor
de gezelligheid en wenste iedereen een behouden thuiskomst toe!
De voorzitter, Daniël Jooris
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Het gewest Komen huldigde haar kampioenen
bij onze vrienden van Pinson du Moulin Komen-ten-Brielen

De gewestkampioenen 2014 van het gewest Komen.

De kampioenen 2014 bij Pinson du Moulin Komen-ten-Brielen.

Het seizoen 2014 is weer vlug voorbijgegaan, en we waren terug blij dat we aan de kampioenen bloemen en een fles champagne mochten overhandigen. Dit jaar ging het feest door in het
gezellig zaaltje bij Simonne. Omstreeks 18.30 uur was het zaaltje al goed gevuld met een 65-tal
vinkeniers en hun familie.
Er werd aperitief aangeboden om wat in de stemming te komen. We kregen vroeg bezoek van de
vrienden van KM Recht en Eerlijk Eernegem, de inrichters van het Kampioenschap van België
voor vinkenzang op 28 juni 2015. De klevers werden vlot verkocht en de verkopers dankten ons
vriendelijk, ze spraken ook de wens uit om zoveel mogelijk vinkeniers te mogen ontvangen op de
zetting.
Wat later stelde Frans, de secretaris van de maatschappij, de burgemeester van Komen aan
ons allen voor, nl. Gilbert Deleu. De avond ervoor, de 17de oktober, was het de avond van het
lichtfront en was het voor de burgemeester een drukke dag geweest. Het was voor hem een grote
eer de koning en de koningin te ontvangen aan het oorlogsmonument in Ploegsteert. De burgemeester vertelde dat er heel wat verantwoordelijkheid komt bij kijken: er werd verscheidene keren
gerepeteerd opdat alles volgens het protocol zou verlopen, maar we hebben het gezien op tv: de
burgemeester heeft het uitstekend gedaan.
En nu onze gewestkampioenen, men wordt als volgt gewestkampioen: dezelfde vogel met de
meeste liedjes over de 15 zondagzettingen over het gehele seizoen is algemeen kampioen. De
maatschappelijke kampioenen zijn de vogels die voor hun maatschappij het grootste aantal liedjes behaald hebben tijdens de zettingen van de kalender. Dit jaar kwam er nog een titel bij, nl. de
aanwezigheidskampioen.
Voor het gewest was het hulpgewestleider Jean-Pierre die het woord nam. Hij verwelkomde op
zijn beurt de burgemeester en beklemtoonde dat hij tijdens de zettingen die doorgingen bij PdM
altijd de vinkeniers met een warme handdruk kwam begroeten. Ook het bestuur van PdM werd
proficiat gewenst met de organisatie en de talrijke aanwezigen. Hij was ook fier dat we er nog
ieder seizoen in slagen een volwaardige speelkalender samen te stellen, en dit dankzij de samenwerking van de drie maatschappijen. Het resultaat is dat wij op deze avond zes kampioenen in de
bloemetjes konden zetten. De algemene kampioen werd vogel Ronaldo van Mieke Huyghe van
JMM Geluwe. De maatschappelijke gewestkampioenen zijn respectievelijk vogel Tibo van Ber-

nard Bille van PdM, voor JMM Geluwe vogel Pedro van Dirk Desreumaux, en voor De Vlaamse
Zangers Wervik vogel Nero van Chris Ghesquiere. De vrouwelijke kampioene is vogel Stefke van
Denise Hoorelbeke van VLZ Wervik. Dan volgde onze sympathieke vriend Guy Vereecke als de
aanwezigheidskampioen. In ons gewest werden 32 zettingen gegeven door de drie maatschappijen. Op al die zettingen heeft Guy deelgenomen met verschillende vinken die getallen zongen
tussen de 250 tot 500 liedjes. Tel ze maar samen en we spreken hier van een waardige gewestkampioen!
Vervolgens kaartte Jean-Pierre het belang aan van het Kampioenschap van België binnen het gewest Komen. De nadruk werd gelegd op de positieve uitstraling in de media daarvan en het bevorderen van de samenhorigheid van de leden. Daarop kon hij met veel plezier de drie kampioenen
bekronen die een sterke prestatie leverden op het Belgisch Kampioenschap in Ieper. Vooreerst
was dat vogel Pignouf van Bernard Leblon. Voor de titel van 1ste vrouw van het gewest waren ze
ditmaal met zijn tweeën, nl. Mieke Huyghe en Denise Hoorelbeke met vogels Ronaldo en Stefke.
Dit waren dus de gewestkampioenen die door de fotograaf met veel lachende gezichten op de
foto werden vereeuwigd.
De kampioenen van PdM Komen-ten-Brielen kwamen nu aan de beurt, secretaris Frans nam
het woord. De volgende kampioenen konden hun bloemen en trofeeën ontvangen, die werden
overhandigd door het bestuur en de burgemeester. Algemeen kampioen in 4 zettingen was vogel
Raoul van Daniël Decrock. 2de kampioen A was Sylvester van Maurice Carrein, 3de kampioen B
vogel Tibo van Bernard Bille en 4de kampioen C vogel Expo van Paul Noyelle. De zaterdagkampioen tenslotte was Joannick Deleruelle. Proficiat aan al de kampioenen!
Na al deze huldigingen was het tijd voor de maaltijd, die werd opgediend door Simonne met dochter en zoon. De coq-au-vin met wortelpuree werd door de lokaalhouder klaargemaakt en alles
smaakte heerlijk, ook de koffie met taart die ons daarna werd voorgeschoteld. Wat later volgde
nog een mooie steunactie met talrijke prijzen.
Het was weer een mooi gewestfeest en we hopen dat de goede verstandhouding tussen de drie
maatschappijen mag blijven bestaan zodat we nog vele jaren de gewestkampioenen kunnen
vieren!
Urbain (Raf) Vanhauwaert

Kampioenenviering bij
KM De Eendracht Lauwe

Kampioenenviering 2014 bij
KM De Oeverzangers uit Assebroek

Zondag 19 oktober 2014 was het weer zover: ons jaarlijks kampioenfeest vond plaats.
Vooreerst gingen we van start met een aperitief aangeboden door onze lokaalhouder. Waarvoor
dank, Jurgen, het blauwe ‘goedje’ liet zich smaken!
Na het uitgebreide aperitief werd het tijd om te eten. Met garnaalkroketten als voorgerecht en
varkenshaasje als hoofdgerecht, was dit een schot in de roos. Dank aan onze traiteur Franky en
Jo die er telkens opnieuw voor zorgen dat we ons buikje rond kunnen eten.
Tijdens het nuttigen van de koffie kwamen de mensen van Eernegem langs om stickers te verkopen voor het komende Kampioenschap van België.
Daarna werd het hoog tijd om onze kampioenen te huldigen. Dit werd gedaan door Willy en Achiel
op hun alom gekende stijl. Volgende personen werden gehuldigd: voor het zondagkampioenschap: koning Pol Moerkerke met vogel Dante, 1ste kampioen Robbe Suffys met vogel Rik, 2de
kampioen Roos Ryssaert met vogel Samson en tot slot kampioen 50% Etienne Sergeant met
vogel Matias. Voor het zaterdagkampioenschap: 1ste kampioen Willy Rooze met vogel Nico en
2de kampioen Rosita Salembier met vogel Jesper. Voor het vrouwenkampioenschap waren dat
kampioene Josiane Degraeve met vogel Yari en kampioene 50% Noëlla Vuylsteke met vogel Arne.
Tenslotte hadden we nog de kampioen kleine getallen: Jo Moerkerke met vogel Stella.
Na de huldiging werd er nog gezellig nagekeuveld.
Rest mij alleen nog alle sponsors en sympathisanten, maar ook onze lokaalhouder Jurgen te
bedanken voor het afgelopen seizoen. Op naar 2015!
K.V.

Zoals de traditie het wil, werd er op de eerste zondag van oktober verzamelen geblazen bij De
Oeverzangers om hun kampioenen van 2014 te huldigen. Dit ging door in het parochiaal centrum
van Steenbrugge.
Er waren voor dit feest 64 personen ingeschreven. Omstreeks 11 uur kwamen de eerste genodigden aan. Men startte met een reuzenreceptie met veel drank, warme en koude hapjes, tot ieders
voldoening.
Omstreeks 12 uur kwam het provinciaal raadslid aan om de medailles van de provincie aan onze
kampioenen te kunnen overhandigen. De stad Brugge had voor de stadsmedailles gezorgd. Het
was alleen jammer dat de Brugse Sportraad zijn kat zond en niets van zich heeft laten horen.
Onze kampioenen ontvingen elk een omslag, een diploma, provinciaal en stadsmedaille en een
prachtige bloem.
De gevierden voor 2014 waren algemeen kampioen Andy Bleyaert, koning Werner Hochepied,
eerste vrouw Leona Vermeire en kampioen Daniël Aneca en Dina Matthys. Allen poseerden ze
voor deze foto, samen met het provinciaal raadslid, onze voorzitter en een afgevaardigde van Ons
Genoegen uit Adegem.
Omstreeks 13 uur kon iedereen aan tafel om te genieten van een heerlijke feestmaaltijd. Na de
maaltijd werd er een schitterende steunactie gehouden met prachtige prijzen en dit om de clubkas
te spijzen.
Iedereen nam ruim de tijd om plannen te smeden voor de toekomst. Men noteerde reeds de
eerste zondag van oktober 2015 in zijn agenda om ook volgend jaar present te zijn, hier in Steenbrugge bij De Oeverzangers.
Omstreeks 18 uur keerde iedereen tevreden huiswaarts.
De afgevaardigde, Leona Vermeire
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Nationaal Vlaams
kampioenschap Europese
vogels
Op zondag 21 december gaat het nationaal Vlaams kampioenschap Europese vogels door te Gottem-Deinze, in zaal De
Vlasschuur, rechtover de kerk.
Iedereen kan deelnemen aan deze show, ongeacht de club
of federatie. Er zijn 89 reeksen voorzien, waarvan 10 reeksen
voor botvinken.
Alle info kunt u vinden op www.wevbelgie.be, daar kunt u ook
het inschrijvingsformulier downloaden.
Tevens gaat er op zondag van 7 u. tot 12 u. een grote ruilbeurs
door, ENKEL voor Europese vogels, waaraan ook iedereen
kan deelnemen die in orde is met de wetgeving.
Alle info bij: Frank Schelstraete, 051/63 56 64 of mail naar
frankschelstraete@telenet.be

KRUISHOUTEM, De Moerasvink

Kooiententoonstelling
Graag nodigen wij alle liefhebbers uit op onze kooiententoonstelling in Kruishoutem.
Dit jaar zullen weer talrijke makers van speelkooien, ruibakken, tentoonstellingskooien en schuilhokjes present zijn te
Kruishoutem om de vinkenliefhebbers de laatste nieuwe snufjes, op gebied van kooien, voor te stellen. Er zal tevens gelegenheid zijn om kooien aan te kopen en vogelhandel Naeske
zal aanwezig zijn met een stand vogelvoeders.
Hopelijk zal de vogelgriep gaan liggen en kunnen wij ook van
start gaan met onze vogelbeurs. Hierop zullen talrijke kwekers
aanwezig zijn met Europese vogels en alle andere soorten.
Dit zal echter alleen kunnen doorgaan als het verbod op vogelverkoop opgeheven wordt door het Federaal Voedselagentschap. Wie op de hoogte wenst gehouden te worden of dit kan
doorgaan, kan altijd mailen naar kristofmeere@hotmail.com.
Iedereen is echter ook van harte welkom op zondagvoormiddag 14 december 2014 vanaf 8.30 uur in de gemeentelijke
zaal Elkerlyck te Kruishoutem, Schoolweg 1, om over de vinken te praten of om De Moerasvink een financieel duwtje te
geven. Wij danken bij voorbaat al onze sponsors die dit evenement mogelijk hebben gemaakt.
Tot op 14 december in Kruishoutem!
i.o. De Moerasvink, Kristof Meere

Jonge en oudere generatie
aan de top in Hulste

zeggen gezworen vrienden: Eddy Callewaert van Wakken,
Walter Dedeyne van St.-Jan Wingene, Paul De Ruyck van
De Roodborsten, Noël Steyaert van Kanegem, Willy Lambert
en José Maes van De Snelle Schuifelaars. Zoals je ziet: zes
mannen van vijf verschillende maatschappijen, en dat vind ik
prachtig!
En waarover wordt er gepraat, denk je? Natuurlijk, over de
geliefde hobby. Steeds heeft er eentje wel wat nieuws over de
vogels: ze zijn opgekooid maar ruien niet goed, ofwel er zingt
er nog steeds een, of eentje is gestorven, enz. Een ander weet
dan te vertellen dat deze of gene liefhebber in het ziekenhuis
ligt of er is een sterfgeval te vermelden, maar ook de leukere
dingen zoals huwelijken en geboorten worden meegedeeld.
En zo heeft iedereen wel zijn verhaal. Ondertussen wordt het
binnenkomend vrouwelijk schoon ook wel bekeken en bewonderd, en dat moet ook: zo blijf je jong van geest (en dat is toch
ook iets…). Voor het speelseizoen worden de speelkalenders
uitgewisseld en in de winter wordt een lotje van de steunactie
aan de man gebracht, want vinkeniers steunen elkaar! En iedereen gaat bij iedereen spelen want daar zijn vrienden voor.
Ook het A.Vi.Bo.-blad wordt besproken: de goede en minder
goede artikels worden gekeurd.
Maar ik kijk rond in het Dolfijntje en warempel, daar zitten nog
vinkeniers: Walter De Dobbelaere en echtgenote zijn ook elke
week van de partij. Aan de toog Roger Maes, broer van, even
verder vader en zoon Wolcarius, samen met mevr. Vanderhaeghen, zijnde Rita Verstraete, en ook Walter Minne is wekelijks van de partij. Waarschijnlijk zitten er nog vinkeniers maar
ik ken ze uiteraard niet allemaal. Mocht ik er eentje vergeten
te vernoemen hebben, sorry hoor.
Zo zie je maar dat vinkeniers ook buiten het speelseizoen
mooie dagen kunnen beleven, en alleen maar door over hun
geliefde hobby te praten. Ik zou zeggen: doe zo voort mannen
en nog veel plezier!
Josef Vermeersch

ARDOOIE, KM De Verenigde Liefhebbers

Vergaderingen - huldigingen

DOOMKERKE, KM De Blauwbekken

WAREGEM, De Carmelzangers

Op zondag 14 december 2014 is er om 10 uur algemene ledenvergadering in lokaal Vifana, Holstraat 64 te Waregem.
Dagorde:
- Welkomstwoord aan alle trouwe en eveneens aan de
nieuwe leden. - Nakaarten viering van onze kampioenen.
- Nabespreking gewestfeest. - Toelichten kastoestand. Aanvragen bondskaarten, laatste gelegenheid hiervoor. Richtlijnen i.v.m. het invullen van de registers en eventueel
aanvragen rode registers. - Bespreken van de voorlopige
speelkalender 2015. - Bepalen van de kampioenschapsritten en de andere titels. - Taakverdeling bij de zettingen.
- Sponsoring van de zettingen en reclamebordjes in 2015. Toelichting lidgeld 2015. - Aanpassingen reglement zettingen
kleine vogels. - Ieder zijn zeg.
Het betuur wil u graag laten meebeslissen over de activiteiten die volgend speelseizoen georganiseerd zullen worden
en stellen uw aanwezigheid op deze vergadering dan ook ten
zeerste op prijs.

INGOOIGEM, KM De Yvegemse Vinkeniers

U wordt vriendelijk, doch dringend, uitgenodigd tot onze algemene vergadering die doorgaat in ons lokaal Nieuw Yvegem
op zondag 14 december 2014 om 9.30 u.
Dagorde:
- Kasverslag seizoen 2014. - Kiezen van het bestuur. Inschrijven leden. - Bespreken kampioenschappen. - Allerlei.
We hopen dat u talrijk aanwezig bent!

OESELGEM, De Nieuwe Brugzangers

Op zondag 14 december 2014 is er om 10 uur ledenvergadering in lokaal De Vierschaar te Oeselgem.
Dagorde:
- Inschrijven van oude en nieuwe leden seizoen 2015. Binnenbrengen bondslidkaarten en inventarislijsten. - Allerlei.

GEWEST PROVEN

Graag blikken we nog eens terug op onze feesthulde, die dit
jaar weerom doorging eind september in ons lokaal “Oud Gemeentehuis” te Hulste.
Nadat we ons aperitief gedronken hadden, geschonken door
onze lokaalhouders waarvoor dank, konden we genieten van
een heerlijke maaltijd.
Omstreeks 16.30 uur was het tijd om onze koning en koningin letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes te zetten. Ook onze
kampioenen en laureaten werden naar voor geroepen.
Dit jaar hadden we een koning en koningin met een generatiekloof. Dit was een mooi voorbeeld voor de vinkensport, want
met de vinken spelen is voor iedereen, zowel jong als oud.
Op de foto zien we onze gehuldigde koning Werner Vandenbussche en koningin Lisa Vanhee.

Vrienden vinkeniers…
Dat er ook buiten het speelseizoen veel vinkeniers samenkomen, bewijst het volgende verhaal.
Tielt, donderdagvoormiddag en dus marktdag, zoals reeds
zoveel jaren is dit mijn wekelijkse uitstap naar de markt. Niet
zozeer om inkopen te doen maar om “eens bij de mensen te
zijn”, zoals ze zeggen. En ja, zoals iedere week staat mijn
vriend Godfried reeds te wachten en dit om 9 uur stipt, een
gekend uur, zeker voor vinkeniers.
We doen op een rustige manier heel de markt en tevens nog
een grote wandeling erbij door de stad. Na onze terugkeer
gaan we steevast iets drinken in het lokaal van De Roodborsten, nabij de markt. En daar wil ik het nu eens over hebben.
Aan hun vaste tafel zitten daar steevast de zes, ik zou bijna

Op zaterdag 13 december 2014 is er om 19 uur gewestvergadering in lokaal Sint-Elooi, Obterrestraat 6 te Proven.
Dagorde:
- Openingswoord door de gewestleider. - Indienen aansluitingsformulier 2015. - Herverkiezing van het gewestbestuur.
- Opgeven bijlokalen 2015. - Opstellen speelkalender 2015.
Alle bestuursleden worden verwacht!

BELLEGEM, De Cristalzangers

Op zondag 14 december 2014 is er om 10 uur algemene vergadering in ons nieuw lokaal De Volksvriend, Tombroekstraat
11 te Rollegem.
Dagorde:
- Kennismaking nieuw lokaal en lokaalhoudster. - Inschrijving
van oude en nieuwe leden 2015. - Binnenbrengen groene en
rode registerbladen. - Bespreking eventueel aanpassen reglement inwendige orde.
Gezien het belang van deze vergadering verwachten wij u allen!

ASPER, KM De Moedige Zangers

Op zondag 14 december 2014 is er om 9.30 uur bestuursvergadering en om 10 uur een algemene ledenvergadering in
ons lokaal Nova.
Dagorde:
- Voorstellen speelkalender 2015. - Inschrijven van oude en
nieuwe leden. - Aanvragen bondskaarten d.m.v. gekregen
formulier. - Binnenbrengen rood en eventueel nog groen inventarisformulier. - Eetfestijn in maart 2015. - Betalen bijdrage
A.Vi.Bo. 2 euro. - Betalen bijdrage kinderkankerfonds 1euro,
op vrijwillige basis. - Allerlei.
Moesten er problemen zijn bij het invullen van de inventarisformulieren, breng deze dan gerust mee. Er zal iemand beschikbaar zijn om uw lijsten correct te helpen invullen.

ARDOOIE, KM De Lustige Zangers

Op zondag 14 december 2014 is er om 10 uur een bestuursvergadering in ons lokaal De Mythe.
De voorzitter rekent ten stelligste op uw aanwezigheid!

Op zondag 14 december 2014 is er om 10 uur algemene ledenvergadering in lokaal Montana.
Dagorde:
- Welkomstwoord door voorzitter Patrick. - Inschrijven van
oude en nieuwe leden. - Aanvragen en verkrijgen van rode
registers. - Afgeven bladen inventarissen. - Verslag gewestvergadering. - Inlichtingen i.v.m. het goed invullen van de inventarisbladen. Indien u dit zelf niet kan doen, helpen wij u graag.
Voor deze laatste vergadering van het jaar 2014 hopen wij u
te mogen verwelkomen.

GEWEST BRUGGE

Op zondag 14 december 2014 is er om 9.30 uur gewestvergadering in ons lokaal Akkerbolders, Sportstraat 1 te Oedelem.
Dagorde:
- Binnenbrengen aansluitingsformulieren. - Allerlei.

BEVEREN-LEIE, KM De Vlaamse Leiezangers

Op zondag 14 december 2014 is er om 10.30 uur algemene
vergadering in ons lokaal Den Dries, Beveren-Dries 28 te
Beveren-Leie.
Dagorde:
- Terugblik op het gewestfeest. - Verslag voorbije gewestvergadering en bestuursvergadering. - Herverkiezen van het bestuur voor 2015. - Inschrijving van bestaande leden en nieuwe
leden. - Kasverslag 2014. - Aanvragen bondskaarten 2015.
Gezien deze belangrijke vergadering rekenen we op een voltallige opkomst van de leden!

BISSEGEM, KM De Takkeling

Op zondag 14 december 2014 is er om 10 uur ledenvergadering in ons lokaal Koningshof.
Dagorde:
- Inschrijving van oude en nieuwe leden. - Laatste mogelijkheide tot het aanvragen van de bondskaarten, met ingevuld
formulier a.u.b.
Op zaterdag 13 en zondag 14 december 2014, van 10.30 uur
tot 12 uur, kunnen onze leden en eventueel nieuwe leden terecht in lokaal De Radio voor de inschrijving en het aanvragen van bondskaarten voor het komende speelseizoen 2015.
Tevens kunt u steeds terecht bij één der bestuursleden voor
inschrijvingen en andere mogelijke problemen.
Daarnaast wensen wij aan alle vinkenliefhebbers prettige
eindejaarsfeesten en veel geluk en vreugde in het komende
seizoen.

GEWEST DENDERLEEUW

Op zondag 14 december 2014 is er om 10 uur gewestvergadering in lokaal Rialto, Terlinden 4 te Denderhoutem.
Dagorde:
- Herverkiezing van het gewestbestuur. - Goedkeuren gewestkas. - Inzamelen aansluitingsformulieren maatschappijbesturen en hoklijsten. - Namen en data overleden vinkeniers.
- Kalenders. - Inwendig reglement (indien er wijzigingen zijn).
- Allerlei.

DEINZE, KM De Durvers

Op zaterdagavond 13 december 2014 is er om 19 uur algemene vergadering in lokaal De Reisduif, bij Denise en Noé.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de nieuwe voorzitter en voorstelling
van het vernieuwde bestuur. - Inschrijven van nieuwe en oude
leden. - Binnenbrengen van de ingevulde registerbladen en
het wit formulier voor aanvraag bondskaarten. - Varia.
Verder wordt aan alle aanwezige leden een gratis drank en
hapje uit de vuist aangeboden door het bestuur en ook wordt
er een vinkenkooi verloot onder de aanwezige leden.

OUTER, De Lebeekse Vink

Op zondag 14 december 2014 is er om 10 uur een vergadering in lokaal De Spits.
Dagorde:
- Inschrijven van oude en nieuwe leden. - Lidgeld. - Aanvragen
bondslidkaarten. - Binnenbrengen rode registers.

GEWEST WAKKEN

Op zondag 14 december 2014 is er om 9.30 uur stipt gewestvergadering in lokaal De Vlasbloem te Gottem.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Binnenbrengen aansluitingsformulieren. - Bespreking inventarissen (binnen op
15/01/15). - Aftekenen van de paspoorten. - Bijdrage aan het
gewest (25 euro). - Allerlei onkosten. - Opmaken van de speelkalender 2015. - Drukken van de speelkalender. - Kasverslag.
- Elk zijn zeg.
Zet alle vergaderingen op een rij; ’t jaartje is bijna voorbij!

GEWEST GENT

Op zondag 14 december 2014 is er om 9 uur gewestvergadering bij De Zingende Pintenierkes, in lokaal Gildenhuis,
Pintestraat 2 in De Pinte (dorp). Papierslag vanaf 8.30 uur.
Dagorde:
- Verwelkoming, aanwezigheid en kasverslag. - Verslag vorige vergadering. - Bespreking ontvangen documenten en
rekening. - Binnenbrengen ontbrekende aansluitingen. Binnenbrengen bijlokalen 2015. - Bespreking opmaken inventarissen. - Richtlijnen i.v.m. het invullen van de bondskaarten.
- Eventuele verkiezing gewestleider en aanstelling gewestbestuur 2015 + gewestsecretaris. - Verslag Kweekcongres
Kuurne. - Binnenbrengen lijst overleden vinkeniers. - Afgelopen
gewestfeest te Moortsele. - Herschikkingen n.a.v. vervroegde
opvraging inventarissen. - Wijzigingen in het gewest Gent. A.Vi.Bo. en het gewest. - Varia. - Afspraak volgende vergadering.

GELUWE, KM Jong Maar Moedig

Op zondag 14 december 2014 is er om 10.30 uur onze tweede ledenvergadering in ons lokaal Berkenhof, Kloosterstraat
9 te Geluwe.
Dagorde:
- Inschrijving van oude en nieuwe leden. - Binnenbrengen
hoklijsten (rode registers). Gelieve de boeken mee te brengen
a.u.b.! - Bondslidkaarten. - Varia.
Beste vrienden, hou deze datum vrij. Het bestuur hoopt op
een voltallige aanwezigheid.
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GEWEST ROESELARE

Op zondag 14 december 2014 is er om 9.30 uur een gewestvergadering bij De Victorievink, in lokaal De Pelikaan,
Beversesteenweg te Roeselare.
Dagorde:
1. Opmaken definitieve kalender. - 2. Uitdelen rode en groene
registers. - 3. Vernieuwen gewestreglement en opmaak gewestbestuur. - 4. Afgeven aansluitingsformulier maatschappijen. - 5. Bespreking kweekcongres Kuurne. - 6. Mededeling
wie gewestleider van Roeselare? - 7. Aftekenen paspoorten
afgevaardigden en gewestelijke zangkeurders. - 8. Eventuele
voorstellen en kastoestand.
Dank voor jullie aanwezigheid!

RONSE, De Hospitaalvink

Op zondag 14 december 2014 gaat om 10 uur stipt een algemene ledenvergadering door in het lokaal, Lorettestraat.
Dagorde:
- Binnenbrengen ingevulde groene en rode registers. Kasverslag. - Zettingen 2015. - Koning- en kampioenschap
2015. - Reglement inwendige orde. - Volgend speelseizoen.
- Suggesties.
Wij hopen dat iedereen stipt op deze vergadering zal aanwezig zijn.

LICHTERVELDE, KM De Verenigde Vrienden

Op zondag 14 december 2014 gaat vanaf 9.30 uur de jaarlijkse vergadering door voor oude en nieuwe leden in De Schouw.

GEWEST IZEGEM

Op zondag 14 oktober 2014 is er om 9.30 uur gewestvergadering in lokaal Sportief.
Dagorde:
1. Opname aanwezigheid van de afgevaardigden. - 2. Vorig verslag. - 3. Nabespreking gewestfeest. - 4. Afwerken van speelkalender. - 5. Verkiezing gewestbestuur. - 6. Binnenbrengen
speelterrein en aansluitingsformulieren. - 7. Allerlei.

EERNEGEM, KM De Vrijgezellen

Op zaterdag 13 december van 14 uur tot 16 uur en op zondag
14 december 2014 van 9 uur tot 10.30 uur is er vergadering in
lokaal De Buuzestove.
Dagorde:
- Inschrijving oude en nieuwe leden. - Binnenbrengen hoklijsten 2015.

MAARKE-KERKEM, KM De Boomgaardvink

Op zondag 14 december 2014 is er van 10 uur tot 11.30 uur
algemene vergadering in ons lokaal ’t Hof Wijmenier, Wijmier
20 te Maarkedal.
Dagorde:
- Inschrijven van de leden. - Aanvragen kweekregisters (rode
boeken). - Binnenbrengen lijst van bondslidkaarten met ringnummer en naam van de vogel. - Ieder zijn zegje.
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen.

ZEDELGEM, De Moubeke Vink

Op zondag 14 december 2014 gaat vanaf 10 uur een algemene ledenvergadering door in ons lokaal La Brasserie,
Torhoutsesteenweg 124 te Zedelgem.
Dagorde:
- Inschrijven van oude en nieuwe leden. - Aanvraag bondskaarten. - Opgeven toekappers en dubbelzangers. - Aanvragen
rode registers. - Bekendmaking bestuursaanpassing.
Liefhebbers, we rekenen op een massale aanwezigheid.

GEWEST INGELMUNSTER

Op zondag 14 december 2014 is er om 9 uur stipt gewestvergadering bij De Kon. Nieuwe Vinkeniers, in lokaal Aviflora,
Bruggestraat 218 te Ingelmunster.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de gewestleider. - 2. Opname aanwezigheid. - 3. Aflezen verslag van de vorige vergadering van november. - 4. Mededeling kasverslag van het voorbije jaar. - 5.
Verkiezing nieuwe gewestleider. - 6. Verkiezing gewestsecretaris wegens einde mandaat. - 7. Verkiezing ereraad gewest
2015. - 8. Overlopen bestuurslijsten 2015. - 9. Uitdeling van
afgetekende paspoorten afgevaardigden. - 10. Uitdeling van
afgetekende paspoorten zangcommissarissen. - 11. Overzicht
van het aantal gezette vogels tijdens het voorbije seizoen. - 12.
Uitdelen inwendig gewestreglement. - 13. Overlopen verslag
Raad van Bestuur van november 2014. - 14. Allerlei en elk zijn
zeg. - 15. Uitdeling dagorde volgende gewestvergadering in
januari 2015. - 16. Slot- en dankwoord door de gewestleider.

WOUMEN, KM De Blanckaertvink

Op zaterdag 13 december 2014 is er van 10 uur tot 12 uur
vergadering in ons lokaal Het Rhoneplezier, Iepersteenweg
88 te Woumen.
Dagorde:
- Inschrijving van oude en nieuwe leden. - Aanvragen bondskaarten. Gelieve uw rode en groene registers mee te brengen.
We hopen u opnieuw te mogen inschrijven.
Verder wensen wij u en uw familie een vrolijk kerstfeest en
een gelukkig Nieuwjaar en natuurlijk een goed speelseizoen!

KUURNE, De Congozangers

Op zondag 14 december 2014 is er om 10 uur bestuurs- en
algemene vergadering in ons lokaal Astrid.
Dagorde:
- Binnenbrengen registers. - Aanvraag bondskaarten. Inschrijving van leden en nieuwe leden. - Gewest- en bondsnieuws. - Voorstellen huldefeest. - Allerlei.

ZONNEBEKE, KM De Grensvink

Beste leden vinkeniers en vinkeniersters, de inschrijving van
oude en nieuwe leden voor het komende speeljaar gaat door
op vrijdag 19 december 2014, om 17 uur, in ons lokaal The
Corner, Langemarkstraat 2 te Zonnebeke. Het inschrijvingsgeld bedraagt 13 euro en iedereen is van harte welkom!
Dagorde:
- Inschrijving en inlevering van de rode registerboeken.
Daarna is er koekenbrood met koffie, aangeboden door het
bestuur en een gezellig samenzijn.
Alle leden en nieuwe leden zijn welkom met hun partner.
Verwittigen kan tot en met maandag 15 december 2014.

MERE, De Meerse Vinkeniers

Op zaterdag 13 december 2014 gaat om 19 uur ons kampioenenfeest door in lokaal Patronaat.
Deze dag worden de diploma’s uitgereikt en de vinkenkooien
verdeeld!

Gildeleven
HOUTHULST, De Vrijbosvink

Op vrijdag 19 december 2014 gaat vanaf 19 uur onze kerstshow en dansavond door in lokaal Sportkring, Klerkenstraat
34 te Houthulst, bij Ivo en Dorine, en dit t.v.v. De Vrijbosvink
Spaarders Houthulst.
Vanaf 19 uur tot 21 uur wordt u 1 aperitief, een zakje friet met
saus en snacks à volonté + 1 dessert aangeboden.
Vanaf 21 uur is er onze kerstshow en dansavond, met discobar en optredens van Kurt Crabbé en Ive Rénaarts.
Kaarten zijn te verkrijgen aan 12 euro in ons lokaal De Sportkring, bij Ivo en Dorine Pieters of bij Filip Maeckelbergh, gsm
0497/94 83 28.
Iedereen is van harte welkom!

OUWEGEM, KM De Vrije Bosvink

Het bestuur wenst alle aanwezigen op ons eetfestijn van 30
november ll. te bedanken.
De beenhesp werd gewonnen door Jozef Verschueren en de
noothammen door Karem Jensen en Eddy Icket.
Het bestuur

ARDOOIE, KM De Verenigde Liefhebbers

Uitslag trekking Sinterklaassteunactie, ingericht door
het vrouwenbestuur
1. 13676
2. 10620
3. 10913
4. 10807
5. 13814
6. 11915
7. 13918
8. 10625
9. 10199
10. 14195
11. 11738
12. 10020
13. 14558
14. 11144
15. 12544
16. 12946
17. 11476
18. 11186
19. 14407
20. 12890
21. 14429
22. 11171
23. 12402
24. 11803
25. 12881
26. 10310
27. 14715
28. 11532
29. 14082
30. 10226
31. 12395
32. 12136
33. 12242
34. 12014
35. 13092
36. 10532
37. 12632
38. 10339
39. 14942
40. 12921
41. 13299
42. 14361
43. 13745
44. 13088
45. 12122
46. 10766
47. 11311
48. 13517
49. 14642
50. 14740
51. 12644
52. 12385
53. 11189
54. 10184
55. 10361
56. 13183
57. 10204
58. 12639
59. 10988
60. 11438
61. 12671
62. 13587
63. 13850
64. 13124
65. 11272
66. 14281
67. 13767
68. 10883
69. 12675
70. 13242
71. 12070
72. 13495
73. 12305
74. 12170
75. 13725
76. 11938
77. 12831
78. 11874
79. 11043
80. 14049
81. 12955
82. 11120
83. 12580
84. 12221
85. 13729
86. 12976
87. 10502
88. 11594
89. 12449
90. 10856
91. 12880
92. 10242
93. 14590
94. 10071
95. 11655
96. 13407
97. 13985
98. 13143
99. 10307 100. 13659
101. 12474 102. 13891 103. 10475 104. 12918
105. 12215 106. 11406 107. 12334 108. 10212
109. 11683 110. 10011 111. 10711 112. 11437
113. 13532 114. 14813
Prijzen af te halen tot 30 december 2014 in lokaal Montana,
Stationstraat 121 te Ardooie.

GEWEST EEKLO

Verslag gewestvergadering van 16 november 2014 te
Lembeke
De gewestleider opende deze vergadering met een dankwoord aan alle aanwezige leden voor de laatste vergadering
onder het gewest Eeklo.
Op de gewestvergadering van 24 augustus 2014 werd het
ontslag van de maatschappij KM De Boomgaardzangers
Waarschoot bekendgemaakt door de voorzitter. Na het ontslag van De Polderblauwbekken Assenede, KM De Nieuwe
Snelzangers Zomergem en De Lentezangers Eeklo blijft nog
enkel KM De Kasteelzangers Lembeke actief. De gewestleider wacht de regeling van A.Vi.Bo. af, maar KM De Kasteelzangers Lembeke gaat verder zoals vroeger.
Bij het nazicht van de aanwezigheden stelden we vast dat
geen enkel bestuurslid van De Boomgaardzangers aanwezig
was ondanks de huldiging van de gewestkampioen en kleine
kampioen. Beide liefhebbers zijn aangesloten bij De Boomgaardzangers. Op de vergadering in augustus werd nochtans
een mondeling akkoord geregeld om de gewestkampioenen
te huldigen, met aansluitend een kleine receptie en dit in het
lokaal te Lembeke in november.
Aangezien de gewestkas amper de geldprijzen kon uitbetalen,
werd afgesproken om de kosten gezamenlijk te regelen. De
gewestleider wenste op deze respectloze houding niet verder
in te gaan. Leden van De Boomgaardzangers kunnen zich begin januari 2015 via De Kasteelzangers in regel stellen met de
A.Vi.Bo. Enkele leden gaven reeds hun toestemming en zullen
schriftelijk uitgenodigd worden betreffende uur en datum van
de vergadering.
Het volgende punt op de dagorde was het gewestkasboek. De
gewestschrijver gaf uitleg over de jaargang 2014. Het kasboek
werd goedgekeurd en getekend door de aanwezige leden van
het gewest Eeklo.
Er waren enkele vragen van de aanwezige leden van De
Boomgaardvink Waarschoot en Lembeke over de verdere
werking, zoals de gewestelijke keuringen. Hier wordt het advies van de Raad van Bestuur afgewacht, ook wat betreft de
samenwerking met een ander gewest.
Omstreeks 11 uur werd overgegaan tot de huldiging van de
gewestkampioenen 2014. Gewestleider Andries bracht een
warme hulde voor de behaalde titel. Wellicht is dit de laatste
onder het gewest Eeklo. Een geldprijs werd overhandigd en hij
kreeg een warm applaus van alle aanwezigen! De huldiging
werd afgesloten met een drankje.
Wat betreft de afgesproken receptie, mogelijks krijgt de gewestleider hieromtrent nog een antwoord.
De gewestleider en het bestuur van de maatschappij uit Lembeke zijn overtuigd dat zij verder met de vinken zullen spelen.
De gewestleider en tevens de voorzitter van De Kasteelzangers dankte alle aanwezigen voor het vertrouwen en wenste
iedereen een goede thuiskomst toe!
De gewestschrijver, L. Lievens

GEWEST KNOKKE

Verslag gewestvergadering van zondag 23 november
Deze vergadering ging door om 9.30 uur te Heist-aan-zee.
De gewestvoorzitter heette iedereen hartelijk welkom. Iedere
maatschappij was goed vertegenwoordigd.
Nadat in een vorige gewestvergadering de gewestvoorzitter

en de gewestsecretaresse in de bloemetjes werden gezet
voor hun 25 jaar dienst binnen het gewest door Ons Genoegen Adegem, werden ze door De Bezemzangers Kleit verwend. Hartelijk dank aan iedereen!
De kastoestand werd besproken en een jaaroverzicht van de
kasverrichtingen werden meegegeven met de gewestafgevaardigden. Alhoewel er een klein verlies was van 20,15 euro,
is de gewestkas gezond.
Het inrichten van de gewestzetting is volgend jaar voor Ons
Genoegen; zij zullen dat met genoegen doen. De datum blijft
traditioneel op tweede Sinksen en ook de prijsverdeling blijft
gelijk.
De aansluitingsformulieren werden afgegeven. Elke maatschappij zorgde voor een kopie voor de gewestvoorzitter,
dank u wel!
Het gewestformulier werd ingevuld. De enige verandering is
dat KM De Strand- en Duinzangers als maatschappij er niet
meer bij is, doordat de maatschappij afgesloten werd.
De datum en plaats van de volgende vergadering werden besproken. Na wat gezellig nababbelen, met de beste wensen
voor een gezellig kerstfeest en een goede gezondheid voor
2015, werd iedereen een goede thuiskomst toegewenst.
De gewestvoorzitter, G. De Vlieghe

NIEUWENHOVE-WAREGEM, KM De Manezangers

Verslag ledenvergadering van zondag 30 november
Er werd terecht tevreden en voldaan teruggeblikt op het voorbije seizoen in ons lokaal en de kampioenenhulde van laatstleden. Onze zettingen lokten telkens een mooi aantal deelnemers en op onze hulde was de opkomst eveneens meer dan
bevredigend.
We mogen opnieuw drie nieuwe leden van harte welkom
heten: Albert Naessens, Marie-Jeanne Hubrecht en Sylvère
Naessens.
Voorzitter Jacques wist de leden die zich nog niet wisten te
herabonneren op ons A.Vi.Bo.-blad nog eens te motiveren om
dit zeker alsnog te doen. Ondanks de prijsstijging kost ons
weekblad nog geen euro per week, een buitenkans alsdus de
voorzitter.
Het kasverslag werd voorgelegd aan de leden en daarbij werd
uiteraard de nodige toelichting gegeven. Ondanks een groter
aantal uitgaven dit jaar, blijft het eindsaldo positief en aldus
werd dit door de aanwezige leden en bestuursleden unaniem
goedgekeurd. “De Manezangers” blijven gespaard van financiële zorgen.
Gezien er nog steeds een algemene tevredenheid heerst over
de werking van het bestuur van De Manezangers, werd dit
bestuur dan ook als volgt herverkozen: voorzitter Jacques Declercq, erevoorzitster Elza Van Eeckhoutte, ondervoorzitters
Roger D’hondt en André Vanderghinste, schatbewaarder Filip
Santens, secretaris Dirk Vanhonacker en hulpsecretarissen
Wim Deveugele en Francky Vanderghinste, vlaggendrager
Romain Furniere en gewestelijk zangkeurder Jacques Bruneel. Verder vermelden we de ‘freelance’ helpende handen
Stefaan Papignies en Gino Vroman.
Oude en nieuwe leden werden ingeschreven voor het komende jaar en de nodige bondslidkaarten werden aangevraagd
en betaald.
Op 8 november viel onze maatschappij nog een eervolle vermelding te beurt: Pierre Caveye werd gehuldigd als gewestkampioen van het gewest Waregem, dit in het stadhuis te Waregem. Roger D’hondt werd dan weer gefeliciteerd met de titel
van erevoorzitter van het gewest Vichte.
Tenslotte werd nog afspraak gemaakt in januari voor de volgende vergadering, waarbij onder andere de rode en voor
een laatste keer ook de groene registers zullen worden opgemaakt.
Verslaggever, W. Deveugele

APPELTERRE-EICHEM, De Tabakvink

Verslag ledenvergadering van 30 november 2014
Om 9.45 uur opende Guy De Spiegeleer, die tevens gewestleider is, de vergadering. De dagorde werd even door elkaar
gehaald, we begonnen met het binnenbrengen van de groene
(laatste jaar) en rode registerbladen. In alfabetische volgorde
werd elk lid gevraagd om zijn blad(en) af te geven en deze
werden onmiddellijk nagezien. Leden die hun lidgeld nog niet
hadden betaald, konden dit ook in orde brengen.
Daarna nam Willy Persoons het woord. Hij bedankte alle aanwezigen voor hun talrijke opkomst op deze laatste vergadering van 2014.
Het afgelopen speelseizoen was gewoonweg schitterend en
met wat goede wil van alle leden hopen wij op een nóg beter
speelseizoen in 2015. Er kunnen zich wat problemen voordoen met onze speelterreinen, maar hier zijn zeker oplossingen voor.
Ook de kampioenenviering kende veel bijval en alle aanwezigen waren enorm tevreden. De kastoestand van onze
maatschappij was als gezond bestempeld worden; wij kunnen zonder zorgen aan het nieuwe speelseizoen beginnen.
Uiteraard mogen wij niets aan het toeval overlaten en zal ons
eetfestijn in maart 2015 terug voor de nodige centjes moeten
zorgen. Helpende handen zullen steeds welkom zijn op deze
twee dagen!
Verder zal er komend speelseizoen een vernieuwing zijn wat
de kampioenen betreft. Er werd gedacht daan een nieuwe formule om nog meer liefhebbers bij dit alles te kunnen betrekken; hierover meer uitleg bij de volgende vergadering.
Van de leden kwam de vraag om een klasseringstabel in het
lokaal uit te hangen. Het bestuur had hier geen problemen
mee, dus krijgt dit een gunstig gevolg. Een voorlopige speelkalender voor 2015 zal voorgelegd worden op de eerstvolgende gewestvergadering, in samenwerking met de andere
maatschappijen van het gewest Ninove.
Daar de dagorde was afgewerkt en er geen opmerkingen meer
waren, werd deze vergadering afgesloten. Willy bedankte hartelijk onze lokaalhoudster Peggy voor de belegde broodjes die
ons werden aangeboden en wenste iedereen een behouden
thuiskomst toe. Datum en uur van de volgende vergadering
werden nog meegegeven.
De secretaris, W. Van Varenbergh
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Binaire puzzel nr. 2 – 10-12-2014
1. Er mogen niet meer dan 2 dezelfde cijfers direct naast elkaar of onder elkaar worden geplaatst.
2. Elke rij moet evenveel nullen als enen bevatten.

!

Rouw / Herstel / Feest

De in deze rubriek opgenomen gegevens worden gepubliceerd, zoals ze meegedeeld worden door de inzender, hetzij door
de betrokkene, hetzij in geval van overlijden door de nabestaanden, die door de mededeling zelf aan A.Vi.Bo. v.z.w. of aan een
aangesloten maatschappij hun akkoord verlenen tot het kenbaar
maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
derden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtstreeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.

†

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- MERENDREE, De Nachtegaals, mevr. Jeanine Van De
Voorde, schoonzus en zus van dhr. en mevr. Oreille-Eeckhout
(bestuurslid) en Noëlla Van De Voorde.
- MACHELEN, De Dorpszangers, spelend lid Rudy Serlippens.
- MARIALOOP, De Roodborsten, Jhonny Janssens, broer van
spelend lid Linda Janssens.
- NIEUWENHOVE, De Manezangers, trouw lid Jacques
Vanhoutte.
- WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst, mevr. Madeleine
Verbeke, moeder van trouw spelend lid Norbert Saelens.
- BEVEREN-LEIE, De Kon. Vlaamse Leiezangers, mevr. Julia
Dujardin, moeder van ondervoorzitter en trouw spelend lid
Luc Ghekiere.

Oplossing Sudoku nr. 8 – 03-12-2014

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- BELLEGEM, De Cristalzangers, bestuurslid Joël Caes.
- BRAKEL, De Bronvink, spelend lid Ghislain Broodcoorens.
- GISTEL, KM De Noordvink, trouw spelend lid Yves Gheysens;
Jenny Vandewalle, echtgenote van trouw spelend lid Roger
Rosseel; speler op onze bijkomende zettingen Chris Clybouw;
alle zieke leden van onze maatschappij.
- HOUTHULST, De Sparrevink, bestuurslid en trouw spelend
lid Jordy Dhaene.
- KANEGEM, De Jonge Zangers, spelend lid Eddy Callewaert;
Godfried Verhalle, echtgenoot van spelend lid Magda Tallieu.

Zoekertjes en Advertenties

- LIEDEKERKE, KM De Verenigde Vinkeniers, trouw spelend
lid Frans De Raes; trouw spelend lid Robert De Schampheleer;
trouw bestuurslid Marc Verloes; trouw spelend lid Hubert
Geeraerts.
- NIEUWENHOVE, De Manezangers, trouw bestuurslid
Francky Vanderghinste.
- OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden, trouw spelend lid Eric Bruyneel; trouw spelende leden Hubert Bogaert
en Michel Desmedt.
- WINGENE, KM De Sint-Jansvink, alle zieke leden en sponsors.
- WAKKEN, KM Eerlijk Duurt Langst, mevr. Julienne Deconinck
uit Markegem, echtgenote van trouw spelend lid Ignace
Deweer; trouw lid Christiaan Vandenbussche uit Desselgem.
- ZINGEM, KM De Scheldevink, spelend lid en bestuurslid
Roland Servranckx; trouw spelend lid Rita Penne.
- EERNEGEM, KM De Vrijgezellen, Peter Vandendriessche.
- ZWEVEZELE, KM De Dappere Zangers, trouw spelend lid
Lucien Sap, vader van spelend lid Wim Sap; Martha Debruyne,
schoonzus van spelende bestuursleden Robert Gillewy en
Noël Gillewy.
- WIELSBEKE, Klein Maar Moedig, Marie-José Soenens,
echtgenote van erevoorzitter Hubert Vandenbossche.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- OEDELEM, KM De Blauwbek, Zoé Adams, kleindochter van
trouw spelend lid en bestuurslid Marcel Claeys.
- EERNEGEM, KM De Vrijgezellen, Anzo Maertens, kleinzoon
van Ivan Vandecasteele en Marie-Christine Priem.
ZIJ VIERDEN HUN 45e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- WINGENE, KM De Sint-Jansvink, voorzitter Silvère Maes en
trouw lid Lena Moeykens.
ZIJ VIERDEN HUN 55e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- WINGENE, KM De Sint-Jansvink, trouw lid Roger
Vandevoorde en Denise Mullaert.
ZIJ GINGEN MET BRUGPENSIOEN...
- ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink, schatbewaarder Freddy Maene, echtgenoot van hulpschrijfster Linda
Vandecasteele.
- ZEDELGEM, De Moubeke Vink, trouw spelend lid Marc
Rotsaert.
ZIJ GING MET PENSIOEN...
- DEINZE, De Klokkezangers, trouw spelend bestuurslid Rita
Van Speybroeck.
HIJ VIERDE ZIJN 70e VERJAARDAG...
- ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink, spelend lid Johan
Kyndt.

ZONDAG 14 DECEMBER 2014
KOOIEN- EN SCHUILHOKJESTENTOONSTELLING
- KRUISHOUTEM, De Moerasvink. Kooien- en schuilhokjestentoonstelling + vogelbeurs op zondag 14 december 2014,
van 8 u. tot 12 u., in zaal Elckerlyck, Schoolweg 1, Kruishoutem. Info: Harry Cortvriend, 0475/90 53 35.

Het A.Vi.Bo.-secretariaat zal gesloten zijn op:
maandagen: 15/12 - 22/12 - 29/12

20.05

20.05

Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond
steunt het kinderkankerfonds!!
Naar driejaarlijkse gewoonte doen wij ook nu weer een beroep
op de vrijgevigheid en solidariteit van alle vinkeniers.
De opbrengst van de solidariteitsactie is bestemd voor het kinderkankerfonds.
Graag hadden wij één euro per lid verzameld, bij voorkeur te betalen
bij het inbrengen van uw inventaris.
Vrienden gewestleiders, mogen wij vragen om deze gelden in te zamelen en
te storten op de rekening van A.Vi.Bo. met vermelding steunactie.
Gelieve te storten vóór 15 februari.

BIJ VOORBAAT DANK VOOR UW MILDE STEUN!!
BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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Vinkenkweek: soms slaan
de stoppen door
Zoals jullie mogelijk al weten, bezit
ik meerdere volières waarin ik vinken probeer te kweken. In één van
die volières speelden zich deze
zomer een paar opmerkelijke taferelen af, een artikel waard.
Eén van de bewoonsters is popje
Filipa. Dit popje haalde ik in de
herfst van 2009 bij een kweker die
al meerdere goede vinken heeft
gekweekt. Hij beschikt over het
ras waar regelmatig een degelijke
speelvogel uit voortspruit.
In 2010 zette ik het popje samen
met 4 andere popjes en een kweekman in een grote volière.
Ze had dat eerste jaar 4 nesten wat resulteerde in 10 nakomelingen. Ze was meteen één van de beste popjes!
In 2011 had ze 4 nesten en weer 10 zelfstandige jongen; in
2012: 5 jongen uit 4 nesten, en vorig jaar 10 jongen en 5 nesten. Ze heeft me dus al heel wat plezier en een hoop nakomelingen geschonken!

Dit jaar ging ze half april met 4 andere popjes en een nieuwe
kweekman opnieuw in dezelfde volière als voorheen. Op 24
april legde ze een eerste eitje, in totaal werden het er 5. Spijtig
genoeg lagen de 5 bevruchte eitjes na een dag of 10 kapot
op de grond. Ik merkte dat ze vaak ruzie had met een ander
popje (popje Roza). Popje Filipa bleef niet bij de pakken zitten,
op 8 mei legde ze opnieuw een eitje. Het werden er uiteindelijk
4. De 4 eitjes werden 4 jongen. In dat nest bracht ze eigenlijk
6 jongen groot, want ik had haar nog 2 kleine jongen gegeven
die door een andere pop waren verlaten.
Haar 3e nest begon op 4 juni, opnieuw had ze 5 bevruchte
eitjes. Deze keer was dat echter een fiasco, eerst vond ik na
dag 10 opnieuw 2 kapotte eitjes op de grond. Daarna werden
er 3 jongen geboren die ik de dagen die er op volgden, één na
één dood op de grond vond.
Ondertussen had ik al door dat popje Filipa en popje Roza
samen niet meer door één deur konden, constant maakten ze
ruzie! En dit ondanks het feit dat ze al jaren samen in dezelfde
kweekvolière vertoefden. Ik had toen beter moeten weten, ik
had één van beide popjes moeten verwijderen. Maar ook Roza
was één van mijn beste popjes en daarom deed ik het niet.
Op 25 juni begonnen ze ongeveer op hetzelfde moment eitjes
te leggen, in 2 nestbakjes vlak bij elkaar. Ik nam de overige
popjes weg (ze maakten toch geen nest) waardoor alleen nog
Filipa en haar kroost, Roza en de kweekman in de volière
verbleven.
Op 1 juli, een nooit geziene gruwel in de volière! Toen ik de
volière naderde, hoorde ik enorm pinken, er was duidelijk iets
aan de hand. Ik ging de volière binnen en daar lag popje Roza
op de grond, duidelijk al overleden. Popje Filipa was razend en
pikte op het hoofdje van het dode popje! Ik kwam wat dichterbij
en Filipa sprong wat stapjes achteruit maar bleef in de buurt.
(zie vervolg blz. 2)

Aan de abonnees van het
A.Vi.Bo.-blad
We hebben vernomen dat bepaalde maatschappijen de
stortingsformulieren voor de betaling van het abonnement
op het A.Vi.Bo.-blad zeer laattijdig of nog steeds niet uitdeelden aan hun leden. We vragen dit onmiddellijk te doen.
Liefhebbers die op vandaag nog geen betalingsformulier
kregen, kunnen zelf de 45 € storten op BE35 0000 3672
7937, met de vermelding van hun lidnummer.
De abonnees voor 2015 ontvangen gratis het nieuwe kwekersvademecum.

Editoriaal
Het slotcongres van ons kweekproject zindert nog na...
Bij momenten bereiken ons heel wat complimenten en lofbetuigingen omtrent het opgevoerde spektakel van 15
november laatst in Kubox Kuurne. Bij occasionele ontmoetingen wordt door echte vinkeniers nadrukkelijk vol
lof aangehaald hoe indrukwekkend het geheel wel overkwam. Het moet blijkbaar een bijblijvende, bijzonder
beklijvende ontmoeting geweest zijn. Als opdravende organisatoren heb je vaak niet meteen in de gaten dat
net op dat moment behoorlijk geschiedenis geschreven wordt: in alle drukte van elkaar opvolgende, veeleisende
momenten en onvoorziene herschikkingen verlies je vaak het geheel uit het oog. Later pas dringt min of meer
tot je door wat door A.Vi.Bo. gepresteerd werd. Onze federatie toonde eens te meer waartoe zij in staat is. Zelfs
eregenodigden wreven zich vol ongeloof de ogen uit het hoofd bij het binnenkomen van de vergaderruimte Een
massa volk binnen een imposant opgesmukte zaal deed enkelen van hen verbaasd opkijken: “Wat is dat hier?
Zoiets had ik niet verwacht!” Onze leden wisten en weten echter wel beter.
Ondertussen kregen we ook alweer de Gouden Ring Show in Roeselare op ons bord. Hoewel opgedoken vogelgriep in buurlanden danig roet in het eten gooide, hielden heel wat vogelvrienden eraan ook deze schitterende
organisatie bij te wonen. Opnieuw sprong onze federatie ook hier in het oog: de vakkundig opgestelde, smaakvolle stand oogde weer bijzonder stijlvol. Vrienden Noël, Veronique, Marc en Noël: enorm veel dank voor het
gepresteerde werk bij opmaak en afvoer van die prachtige eyecatcher!
Even opmerkelijk waren de schitterend gepresenteerde producten van onze kwekers. Kleurmutatie- en wildkleurvogels springen meer en meer in het oog als bijzonder knap afgewerkte kwekelingen: het beste bewijs dat
onder onze leden kwekers rondlopen die zich de knepen van het tentoonstellen onbetwistbaar eigen hebben gemaakt. Een schitterende bezigheid om tijdens de ‘stille’ winterse maanden op andere wijze van het vinkenieren
te genieten. Laat ons hopen en stil verwachten dat dit aspect van onze hobby meer navolging krijgt. Het is nog
maar eens het bewijs dat vinkenieren veel meer inhoudt dan op het eerste gezicht wordt gedacht. Ook op die
wijze springt onze federatie in het oog. Een gemeend dankjewel aan alle kwekers die zich voor de tentoonstelling
in Roeselare inschreven. Jullie dragen A.Vi.Bo. mee uit!
Met ongemeen veel inzet wordt trouwens continu gewerkt aan de uitbouw van een sterke federatie. Om verder
de toekomst van A.Vi.Bo. te kunnen garanderen werd, en dat reeds sinds enkele jaren, grondig nagedacht over
hoe gewestwerking kon worden geoptimaliseerd. Het was, is geen geheim dat een aantal wel heel klein geworden gewesten een behoorlijke injectie konden gebruiken; waar slechts enkele maatschappijen overbleven, was
efficiënte werking op zijn minst behoorlijk problematisch geworden. Het was dan ook zaak ook daarvoor een
oplossing te vinden.
Op laatste Algemene Raad van september werd geopperd te werken met een coördinerend team dat gegroepeerde
gewesten in een entiteit zou bijstaan om het hoofd te bieden aan problemen inzake zangkeuring, ereraden en
dergelijke. Hoewel van in het begin duidelijk gesteld werd dat geen enkel gewest zomaar zou worden opgeslokt,
werden door plaatselijke verkondigers ongelooflijke scenario’s opgedist. Voorbije zaterdag werd, voorafgaand aan
de Raad van Bestuur, één en ander verduidelijkt en geïmplementeerd in conclaaf met alle betrokken factoren.
Duidelijkheid en beslistheid wapent onze federatie om met strakke pas zinderend naar de tweede helft van dit
decennium toe te stappen.
Rik Tanghe

Dood in het ei!
Jongen voortbrengen door eieren te leggen, komt neer op een
zwangerschap buiten het lichaam. Voor vliegende wezens
heeft dit veel voordelen. Het betekent dat de jongen in de allereerste fase van hun ontwikkeling in een beschutte omgeving
leven, waarin aan al hun behoeften wordt voldaan, terwijl de
ouders ongehinderd voedsel kunnen zoeken.
Een ei is het begin van het leven, voedsel voor het groeiende
vogeljong.
In het midden van het ei bevindt zich de dooier die vol zit
met voedsel voor het zich ontwikkelende embryo, dat als een
kiemcel in de bovenste laag van de dooier begint. Ongeveer
de helft van de dooier bestaat uit vetten en eiwitten, de rest
is water. Als het ei wordt verplaatst, moet de kiemschijf boven
in de dooier blijven, wil hij de juiste ontwikkeling doormaken.
Dit gebeurt door een soort stevig vlies, het dooiermembraan,
dat de dooier bedekt en aan weerszijden ervan een gedraaide
streng vormt, dat het hagelsnoer genoemd wordt. De uiteinden van de hagelsnoeren zijn bevestigd aan de schaalvliezen,
en samen met het dooiermembraan hangen ze de dooier op,
waardoor deze kan draaien en bij elke beweging van het ei
wordt gecompenseerd.
De inhoud van het ei wordt door twee sterke schaalmembranen omgeven, en daarop zet de schaal of dop zich vast. De
membranen voorkomen dat allerlei schadelijke bacteriën het
ei binnendringen, en het albumen (eiwitstof) kan voorkomen
dat de bacteriën die wel door deze eerste verdedigingslinie
dringen, zich verder ontwikkelen.

Aangezien het ei na het leggen iets afkoelt, krimpt het en de
twee schaalmembranen maken zich aan het stompe eind van
het ei los van elkaar, waardoor een luchtkamer ontstaat. Als
een jong uitkomt, breekt het het binnenste membraan met zijn
eitand en haalt, nog steeds in het ei, zijn eerste adem uit deze
ruimte.

Embryo’s sterven af!
Regelmatig hoort men van vogelvrienden die nesten hebben
met vruchtbare eieren, dat deze eieren embryo’s bevatten,
maar deze embryo’s sterven af in de incubatietijd (tijdsbestek
tussen een infectie en het uitbreken van de ziekte).
(zie vervolg blz. 2)

2 «HET A.Vi.Bo.-BLAD» WOENSDAG 17 DECEMBER 2014

Nota voor de post: navraag abonnementen
Abonnementsdienst: Schardauw 1, Bus 1
Tel. + fax Secretariaat A.Vi.Bo.: 056/70 18 64

8520 Kuurne

Secretariaat A.Vi.Bo.: Gesloten op vrijdag
Open voor bezoek en bestellingen
Woensdag: van 14.00 tot 18.00 u.
Zaterdag: van 10.00 tot 12.00 u.
Drukkerij en Redactie:
Drukkerij Dejonghe NV, Paddevijverstraat 42
e-mail: regina@dejonghe.be
Verantwoordelijke uitgever:
Rinda Vandromme, Paddevijverstraat 42

Erevoorzitter - medewerkend erelid:
Noël Vlaminck, Dentergemsestr. 77
8780 OOSTROZEBEKE
Voorzitter:
Gino Welvaert, Esdoornlaan 41

9860 SCHELDEWINDEKE

Ondervoorzitters:
Luc De Schrijver, Kuwaardestraat 16
Rik Tanghe, Mexicostraat 53a
8900 Ieper
8900 Ieper

Vinkenkweek: soms slaan
de stoppen door
(vervolg van blz. 1)

Toen ik doorhad wat er was gebeurd, ging ik zelf opnieuw wat
achteruit en Filipa herbegon haar gruweldaad, ondanks haar
slachtoffer al overleden was, nooit gezien! Ik verwijderde het
dode popje. Filipa keek even in het rond, zag dat het slachtoffer er niet meer was, vloog naar haar nest (met bebloede bek)
en begon onmiddellijk te broeden alsof er niets was gebeurd.
Waarschijnlijk had er zich weer een ruzie voorgedaan en waren bij popje Filipa de stoppen doorgeslaan. Het feit dat ze
opnieuw haar kroost ging verliezen, was duidelijk de druppel
die de emmer deed overlopen. Het slachtoffer was trouwens
ook eitjes aan het leggen, waardoor er nu 3 eitjes in een verlaten nestje lagen. Ik wist niet beter en legde de eitjes bij popje
Filipa in het nest, die zelf 4 eitjes had. Ze aanvaardde de eitjes
van haar slachtoffer en een dag of 10 later werden 6 jongen
geboren. Ze bracht haar jongen en die van haar slachtoffer
groot, het werden 6 zelfstandige jongen.
Op 19 juli begon ze voor de 5e keer eitjes te leggen, opnieuw
5 eitjes. In de volière ernaast zat een oud popje (geboren
2005) op 5 onbevruchte eitjes. Ik nam de 5 bevruchte eitjes
uit het nestje van Filipa en gaf ze aan het oude popje dat ze
aanvaardde en uiteindelijk de jongen tot zelfstandigheid grootbracht. Opnieuw bleef Filipa niet bij de pakken zitten. Op 2
augustus begon ze voor de 6e keer eitjes te leggen. Opnieuw
5 eitjes en alle 5 bevrucht. Het werden uiteindelijk nog 3 volwassen jongen.
En dan denk je, nu zal het wel stoppen zeker? Nee hoor, op
31 augustus weer 4 eitjes, voor de 7e keer! Deze keer waren
ze onbevrucht, want de kweekman had al bijna een nieuw verenkleed! Uit voorzorg verwijderde ik alle nestbakjes, zodat
ze zeker niet zou herbeginnen! Het is nu 18 september en
nog vliegt ze met nestmateriaal, van ruien is geen sprake...
Hopelijk komt ze snel aan ruien toe, ik vrees dat het anders
wel haar laatste kweekjaar zou kunnen zijn.
In totaal legde ze 33 eitjes, waarvan enkel de 4 laatste onbevrucht waren. Ze bracht 15 jongen groot en heeft een moord op
haar geweten, weliswaar met verzachtende omstandigheden.
In al die jaren dat ik vinken kweek, had ik iets dergelijks nog
niet meegemaakt, daarom wou ik dit verhaal met jullie delen.
Steven Van Schandevyl

Dood in het ei!

Raad van Bestuur A.Vi.Bo. en Redactieraad:

(vervolg van blz. 1)

Veel kwekers denken meteen aan salmonella als ze dit zien,
terwijl in feite alle infecties, zoals salmonella, samen goed zijn
voor minder dan 5% van alle dode jongen in de schaal. Dus,
waarom sterven de jongen?
De meeste die sterven in het ei, sterven meestal in de eerste
dagen van het broedproces, of anders in de laatste dagen van
het broedproces.
- In de eerste paar dagen is de dood van een embryo meestal
te wijten aan een te lage temperatuur of slechte incubatie om
het jong in leven te houden. Overmatig schokken van het ei
is fataal voor het jong of de dooier, ofwel is er een genetisch
probleem dat het kuiken beschadigt zodat het jong afsterft.
- Tegen het einde van de incubatie sterven de jongen meestal
als gevolg van problemen met het uitkomen. Op het einde van
het broeden moet het jong verschuiven om zuurstof te krijgen
uit de membranen die het omringen. Ook weer absorbeert het
jong elementen uit de dooierzak, die leveren voedsel als stoffen die de immuniteit bevorderen. Als de temperatuur of de
luchtvochtigheid onjuist zijn op dat moment, dan blijven deze
processen uit, waardoor het jong kan sterven.
Tussen het begin en het einde van de incubatie zal het jong
alleen maar groeien en hier zijn voeding en infectie belangrijk
geworden. Als het de jonge vogel ontbreekt aan een voedingsstof die het nodig heeft voor de groei, of als het geïnfecteerd
geraakt, kan het sterven.
Voor degenen onder ons met dit probleem van de dood-inde-schaal-jongen, laten we eens meer in detail kijken naar
de mogelijke problemen die kunnen ontstaan bij elk van de
periodes van incubatie, zodat we het probleem hopelijk kunnen oplossen.
Embryonale sterfte aan het begin van de incubatie
Behandel elk ei heel omzichtig.
Sterfte bij het begin van de incubatie kan worden gedetecteerd
door het ei te openen, zo kan men zien of het in feite vruchtbaar is of dat het embryo slecht ontwikkeld is. Zoals eerder
vermeld, is de gebruikelijke oorzaak slechte incubatie doordat
het ei koud wordt nadat de ontwikkeling is gestart. Mogelijke
oorzaken zijn ook: te veel nestcontrole door de kweker, onvoldoende netheid van het nest, artritis van de poppen, eieren
die door de pop niet bedekt worden, nest te warm of te koud,
slecht geventileerde kweekruimte, storingen buitenaf, enz.
Embryo’s die last hebben van genetische afwijkingen, sterven
af in het begin van de incubatie. Genetische problemen zijn te
verwachten bij inteelt.

9800 DEINZE
8480 ICHTEGEM
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Sterfgevallen tussen dag 5 en dag 12 van het broedproces
Dit is de langste periode van het broedproces en toch is het
in die tijd dat er het minste doden vallen. Het embryo is dan
gewoon aan het groeien. Het groeiende jong krijgt zijn voeding
van de dooier en problemen kunnen we hier reflecteren op
voedingsproblemen bij de pop.
Vogels die correct worden gevoed, hebben kans om voedzame dooiers en gezonde embryo’s te produceren.
Het effect van een gezonde voeding op de broedvogel wordt
dikwijls onderschat. Door het eenvoudig toevoegen van een
mengsel van geschikte voedingsupplementen en een calciumsupplement zoals grit, is het mogelijk om de poppen goed
voor te bereiden op de kweek. Vogelvrienden die minderwaardige voeding aan hun vogels geven, moeten accepteren dat
ze een verhoogde embryosterfte hebben of meerdere zwakke
jongen in het nest bekomen.
Hoewel embryo’s aan een infectie kunnen sterven op elk moment van de incubatie, is het in deze tijd van groei dat zij het
meest kwetsbaar zijn. Er zijn een aantal infecties die kunnen
voorkomen bij de pop, die de eierstok kunnen infecteren, zoals salmonella. Dit kan worden opgenomen op het moment
van de vorming van het ei en kan vervolgens het embryo dat
groeit, infecteren en doden. Besmetting kan ook via de eileiderwand. Dit soort infectie, die voor het leggen van het ei voorkomt, is zeldzaam.
De meeste infecties die zich ontwikkelen in het nest na het
leggen van de eieren, vinden hun oorzaak door: nesten die
vuil, slecht geventileerd of te vochtig zijn. Ze leiden tot eierschaalbesmetting en de beweging van infectieuze elementen
in het ei. Een goede kwaliteit van de schaal is ook belangrijk.
Gebarsten, dunne, misvormde of ruwe eieren geven gemakkelijker toegang tot infectie en zijn meer onderhevig aan een
trauma. Slechte eieren kunnen te wijten zijn aan de ziekte van
de eileider, maar worden vaker geassocieerd met een voedseltekort, in het bijzonder calcium. Dunne gebieden kunnen
een vroeg teken van calciumgebrek zijn.
Embryonaal afsterven op het einde van de broedperiode
Tijdens de incubatie vormt zich een membraan, het chorioallantois, rond het kuiken. Het chorioallantois fungeert een
beetje als een menselijke placenta, in die zin dat het lucht
levert aan het embryo en verspreidt via de schaal. Aan het
eind van de incubatie moet het jong wisselen van een chorionademhaling naar het ademen van lucht. Het doet dit in twee
fasen. Eerst intern pikken. Hierbij snijdt het een klein gat in
de luchtkamer aan het einde van het ei en begint het lucht te
ademen. In dit stadium kunnen er trillingen worden gevoeld in
het ei en het jong zal soms piepen.
Na enkele uren begint de tweede fase. Het jong zal de schaal
breken en ademt de buitenlucht. Terwijl dit gebeurt, wordt de
dooierzak ingetrokken. Dit is de laatste voeding die het jong
via de navel tot zich neemt. Hiermee eindigt uiteindelijk alles in
de wand van de dunne darm, genoemd Merkels divertikel. Het
jong drinkt ook de vloeistof, het vruchtwater rond de dooier.
Dit vruchtwater en ook de dooierzak bevatten de antilichamen
die het jong tegen infectie moeten beschermen in de eerste
weken van het leven.
Terwijl deze complexe fysiologie gebeurt, is het jong kwetsbaar. Te hoge of te lage temperaturen of te hoge luchtvochtigheid gedurende deze tijd zal negatieve invloed hebben op het
jong. Het gebruikelijke probleem van te hoge temperatuur of
een te lage vochtigheid of de combinatie, zorgt ervoor dat de
schaal en het schaalmembraan hard en droog worden. Dit kan
leiden tot een uitgeput jong!
Waarschijnlijk hebben velen onder ons reeds eieren opengemaakt en vond men ‘sticky jongen’, zo genoemd vanwege
de manier waarop ze aan het uitgedroogde schaalmembraan
blijven plakken.
Voor een consistent hoge uitkomst, is het van belang dat de
broedvogels een bad hebben rond deze tijd. De nestomgeving moet een luchtvochtigheid van 70% hebben en de temperatuur moet, om de eieren te houden, tussen de 36,5 tot 37
graden Celsius zijn. Bij twijfel kan een hygrometer geplaatst
worden.
Bron: Colin Walker (Australië), WPC.

M. Fieuw

Tevreden zijn is een grote gunst.
Tevreden schijnen is een grote kunst.
Tevreden worden is een groot geluk.
Tevreden blijven is een meesterstuk.
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Soms wel eens broodnodig

Het klinkt misschien een beetje afgezaagd, toch hou ik eraan
te herinneren onze vogels - onder welke weersomstandigheden ook - deze winter te beschermen. Wat de komende winter
voor ons in petto heeft, weten we niet. Veel vogels zijn reeds
vertrokken naar warmere oorden, anderen blijven bij ons en
hopen op een helpende hand!
Zij moeten zich snel kunnen aanpassen aan de voedselsituatie en snel de weg vinden naar andere voorraden. Vogels
sterven normaal gezien niet door de koude, wel door een
langdurige voedsel- of waterschaarste. Ze verzwakken, wat
storingen oplevert met het risico op ziektes als gevolg. Zij geraken snel door hun vetreserve heen en hebben bijkomende
voeding nodig!
Uit een verscheidenheid aan voedsel haalt iedere vogelsoort
zijn voordeel. Klimop bevat bessen die enkele vogelsoorten
toelaat de brug te slaan tot de volgende lente. In de notentijd
zijn kauwen, kraaien en raven echte smulpapen. De Vlaamse
gaai legt een voorraad eikels en beukennoten aan, maar vindt
soms zelf zijn eigen bergplaatsen niet meer terug zodat men
op een verlaten plek wel eens een jonge beuk of eik uit de
bodem ziet verschijnen. Zaden van de els worden op prijs gesteld door sijsjes. Onze tuinvogels eten bij voedselschaarste
wat hen voor de bek komt. Hun kleine lichamen verbruiken
veel warmte waardoor ze standvastig voedsel tot zich moeten
nemen. De weinige lichturen zonder energietoevoer kan voor
deze vogels de dood betekenen.
Het spreekt voor zich dat bij een strenge winter - ergens op
een rustige plaats in de tuin - een voedertafel een geschikt
voorwerp zal worden voor onze tuinvogels. Een open tafel
heeft als voordeel dat er meerdere vogelsoorten op kunnen
neerstrijken. Een nadeel echter is dat door regen het voedsel
kan verzuren. Het voordeel aan voedertafels met dakbekleding is dat deze water- en sneeuwvrij blijven. Sommige vogelsoorten zijn vaak schuw en durven er niet onder te gaan.
Strooi geen voedsel op de grond. Op de grond etende vogels
zijn een gemakkelijke prooi voor roofvogels en katten. Het is
tevens een plaats waar muizen en ratten zich in een optimale
conditie houden.
Speciaal samengestelde wintervoeding, die men momenteel
massaal in de handel vindt, een lap vet, afvalzaden uit onze
volières zijn voor de meeste vogelsoorten zeer welkom. Oliehoudende zaden, zonnebloempitten en ongezouten vet zijn
een welgekomen maaltijd. Brood mag men echter maar in beperkte mate verstrekken. Vers brood zal na een paar dagen
schimmels vertonen als het niet snel genoeg opgepeuzeld
wordt. Werp liefst ’s morgens voedsel, en niet méér dan kan
worden opgenomen!
Tijdens een felle vrieskou is drinkwater van belang. Drinkwater blijft langer onbevroren wanneer men er een eetlepel gevitamineerde druivensuiker aan toevoegt. Plaats nooit warm
water, de kans bestaat dat de vogels baden en nadien de veren bevriezen, met mogelijks een ellendige dood als gevolg.
Plaats desnoods een stuk gaasdraad over de schaal.
Nestkastjes bewijzen hun nut tijdens de koude wintermaanden. Vogels vinden er hun onderkomen tijdens de nacht om er
later in de broedperiode gebruik van te maken.
De winter is de moeilijkste tijd van het jaar voor onze vogels,
maar als het straks opnieuw lente wordt zullen wij gewekt
worden door het gezang van enkele van deze vogels die wij
met voedsel bedacht hebben. Laten we verder zorgen voor
de natuur zoals die nu nog is. Toon aan iedereen dat je een
vogelliefhebber bent!
M. Fieuw
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1914-1918: Wereldoorlog I
Ieper brandt
Op 22 november 1914 werden de algemene aanvallen op
Ieper gestaakt en werd de stad uit wraak met brandbommen
bestookt. Alles werd er tot puin herschapen. Het belfort stond
nog in houten stellingen voor restauratie, maar werd een gretige prooi voor het vuur. In de Hallen werden de archieven
van de stad volledig vernield, ook het uurwerk en de in 1909
geïnstalleerde beiaard kwamen naar beneden. De Sint-Maartenskathedraal, gelegen achter het belfort, deelde in de brokken, alsook de kapel van de Arme Klaren en de Parnassushof brandden af. De stad was met niets te blussen, want men
had niets om dit te doen...

de frontlijn en op een kleine verhevenheid in het vlakke landschap. Hij kon een ruim deel van het front en van het niemandsland waarnemen en onder vuur houden.

het een komen en gaan van Duitse soldaten van en naar het
front. Je kon bijna de straat niet oversteken zonder tegen een
Duitser op te lopen. Wie terugkwam, zag er niet erg wakker en
proper uit. Het moet daar nogal wat geweest zijn! De molens
mochten wel weer draaien...
Bronnen: “De dag dat de Duitsers in Ieper waren - 7 oktober 1914”,
dat verscheen in het nummer 5 - 2003 van tijdschrift “Westland
Gidsenkroniek”, uitgegeven door de West-Vlaamse Gidsenkring Ieper,
Poperinge en Westland. Auteur: Kristin De Meyere, stadsgids Ieper.
Archief: Beschermingsdossier M&L; Interne Informatie: Onderzoek/
notities door Roger Verbeke.
Literatuur (1924): “Les Sites de Guerre, Campagne 1914-1918”.
Bruxelles, Armée Belge, 1924.
Het verhaal van WOI in Kortemark, Zedelgem, Torhout, Koekelare,
Gistel, Oudenburg en Ichtegem. Een project van GINTER, intergemeentelijke cultuurpartners.

Dirk Jonckheere

1898 - 1906:
“Oud-Stuv” bewaakte de Duitse posten op de westelijke oever van de IJzer en zorgde voor de verbinding met de grote
wachtpost Reigersvliet, bij de puinhopen van de hoeve met
die naam. Hij beschermde ook de linkerflank van de sector
Kaaskerke, vlak tegen de IJzer. Gedurende de stellingenoorlog werd die post geleidelijk uitgebreid tot een “Grand Garde”,
een grote wachtpost. Dit was een geheel van posten in het
geïnundeerde gebied tussen de IJzerdijk en de spoorwegberm. Hier was een compagnie infanterie opgesteld, met enkele mitrailleurs. De verbindingswegen liepen over lange en
glibberige “passerellen” (loopbruggen). In de grote wachtpost
waren geregeld verliezen: door beschietingen, door het vuur
van mitrailleurs en scherpschutters, bij acties van patrouilles,
bij de bevoorrading en aflossing. Het was er altijd gevaarlijk;
het leven was er hard en ongezond.
Laatste deel van het IJzerfrontpanorama door Alfred Bastien.

De eerste slag om Ieper was daarmee eigenlijk nog niet ten
einde. Het laatste stukje België was wel gevrijwaard, alsook
de Franse haven van Duinkerke. Toch werden er nog hevige
gevechten gehouden te Mesen, Sint-Elooi en voornamelijk
aan “Hill 60” (genaamd naar de heuvel nabij Zillebeke die 60
meter hoog is tegenover de zeespiegel), die op 10 december in Duitse handen viel. Elke dag werden op deze heuvel
Franse tegenaanvallen gehouden, tevergeefs. Elke dag vielen
er vanaf half oktober 500 doden. Uitzonderlijk was de inname
van Diksmuide op 10 november met enkel op deze dag 5000
doden vanaf de Franse grens tot in Diksmuide.
Torenruïne van Oud-Stuivekenskerke
Gedurende de Slag aan
de IJzer (18-31 oktober
1914) werd de toren van
Oud-Stuivekensker ke
door
artilleriegranaten
beschadigd. Toen de toestand er voor de Belgen
hopeloos uitzag en zij
zich tot achter de spoorweg van Nieuwpoort naar
Diksmuide hadden teruggetrokken, installeerde
de Duitse infanteriecompagnie zich in de gebouwen van Oud-Stuivekens.
Door de onderwaterzetting van eind oktober
zagen de Duitsers zich
genoodzaakt om zich
oostwaarts terug te trekken. Er bleven slechts enkele Duitse posten op hoger gelegen plaatsen ten
westen van de IJzer over. Ook de toren van Oud-Stuivekens,
samen met de omliggende huizen, stond op een eilandje. De
watervlakte was ongeveer 2500 m breed.
Op 1 november, toen de Slag om de IJzer voorbij was, ontdekte een verkenningspatrouille van het Belgische 10de Linieregiment dat het gehucht verlaten was. Ze troffen een 300-tal
lijken in de omgeving aan. Op 3 november 1914 werd hier een
Belgische voorpost ingericht, vóór de frontlijn aan de spoorweg Nieuwpoort-Diksmuide.
Op 23 november 1914 installeerde de 19-jarige onderluitenant Motz een grote wachtpost tussen de muren van een
stukgeschoten gebouw bij de toren. Deze “Grand Garde 1”,
ook wel “Grand Garde Sud” geheten, werd 1 van de 4 grote
wachtposten aan Belgische zijde.
Artilleriewaarnemer Edouard
Lekeux, een franciscaanse
broeder, wou in december
1914 in de toren van OudStuivekens een observatiepost inrichten. Via ladders
tuurde hij vanuit de toren naar
mogelijk vijandelijke activiteiten. De toren werd verschillende malen door granaten
geraakt en stelselmatig tot
een puinhoop herschapen.
Deze grote wachtpost OudStuivekenskerke had een
belangrijke plaats in de Belgische verdediging. Hij lag
meer dan een kilometer voor

In bezet gebied
Een 250-tal burgers uit Handzame moest op 16 november
naar Zarren gaan om er te gaan werken voor de Duitsers.
’s Nachts kwamen 800 mannen, vrouwen en kinderen uit
Woumen aan in Torhout. Ze werden opgesloten in de congregatiekapel, de jongelingscongregatie, de gildezaal en de
Sint-Aloysiusschool. De vrouwen die onderkomen vonden bij
vrienden of kennissen in de stad mochten de zalen verlaten.
Zij die bleven, werden zeer slecht behandeld door een Joodse
dokter. Een man van meer dan zeventig jaar werd van de trap
geduwd en stief zonder sacramenten in het gesticht der Xaverianen, waar hij opgenomen was. Een ongetrouwde vrouw
van 18 jaar werd in het publiek onderworpen aan een medisch
onderzoek. Ooggetuigen hebben de dokter aangeklaagd.
Jules Depuydt uit Aartrijke wist te vertellen dat er bij Cissen
van de Drie Zwaluwen een paard geknipt werd. Het was onvindbaar, zowel was het weggestoken achter een hooiberg,
maar de soldaten waren achter dat hooi gegaan en toen men
op het punt stond het paard eten te geven, werden ze gezien
en werd het paard in beslag genomen.
Opgeëiste burgers moesten Zarren opkuisen. Veel soldaten
kwamen na de gevechten voor het eerst op rust in het frontgebied. Ze konden zichzelf en hun kleren wassen, kregen post
en geschenken van thuis en begonnen voorzichtig het vertrouwen van de bevolking te winnen. In Zedelgem was burgemeester Karel Lievens (78), die enorm geschokt was door het
uitbreken van de oorlog, door angst en schrik overleden op 18
november. Op die dag ontruimden de Duitsers ook het ganse
dorp. Alle inwoners moesten naar de abdij van Zeveneken
vertrekken. Het lichaam van burgemeester Lievens bleef opgebaard liggen en er werd een Duitse soldaat bij gezet om de
wacht te houden. Schepen Henri Demuydt was dienstdoende
burgemeester. Klerken werd volledig ontruimd en de burgers
(450 in totaal), die nog niet eerder op de vlucht waren geslagen, waren verplicht om naar Zarren te trekken, alwaar zij met
de avond aankwamen. Enkele Klerkense landbouwers, die
richting Zarren woonden, mochten wel in hun huizen blijven.
Deze bewoners kregen het verbod om contact te zoeken met
de bevolking van Zarren, om spionage tegen te gaan! Voor
hen werd op de Ruiterhoek in de schuur van een hoeve een
kapel ingericht, waar ze kerkdiensten konden bijwonen. Een
Duits regiment, dat op rust lag in Oostkamp, ging op Heidelberg “vechten” tegen het regiment dat in Torhout lag. Op de
Ruiterhoek was het naar het schijnt ook koekenbak tussen
een Duitser en de dochter van Sonnevilles! Ik had het nog
gezegd.

Een massa wagens werd gestald aan de Pelikaan te Torhout.
Het regende en het was donker. Wat moesten onze mannen
achter de vechtlijn meemaken in zo’n koude en natte?
In de streek van Torhout, Kortemark, Koekelare en Staden is

De bende Pollet
De bandieten onzer grensstreek
Vervolgverhaal uit ‘Het Wekelijks Nieuws’ - nr. 18
De verdediger, die erkende dat hij in het ganse dossier niets
had kunnen ontdekken ter verdediging van zijn cliënt, pakte
deze tussenkomst aan om er op te wijzen dat er dus toch
nog iets menselijks in de man was overgebleven. Hij wees er
ook op dat Abel door het noodlot werd meegesleept. De drie
maanden verbeteringsschool na de diefstal op de dag van
zijn plechtige communie waren hem bijzonder slecht bevallen.
Daar wordt men zeker niet beter, iedereen weet het maar al
te goed. Het is daar dat hij geleerd had zich straffeloos van
andermans goed meester te maken. Wanneer hij dan later in
het gevang van Loos zat, leerde hij dat men zich van iedere
gevaarlijke getuige moest ontdoen.
Wijzend op het leedwezen betoond door de roverhoofdman,
stapte hij dan over naar Julienne Platteel, de vrouw die slaafs
haar man had gevolgd, die gestolen geld moest aanvaarden
om te leven en om haar kinderen te kunnen grootbrengen.
August Pollet en zijn vrouw Eugenie Morent werden verdedigd
door meester Lefebvre. Deze viel al onmiddellijk het openbaar
ministerie aan, zeggend dat dit proces enkel een middel was
om de faam van het parket te doen gelden, dat in deze zaak
een gelegenheid had gezien om een reeks tot op heden nog
onopgehelderde misdaden van tafel te vegen.
Daarop probeerde hij door feiten uit het verleden te bewijzen
dat August nog zo slecht niet was. Wat hem het meest ten
laste werd gelegd, was de moord te Violaines, waarin de akte
van beschuldiging uitdrukkelijk zei: “Th. Deroo hield de man
vast, Vromant kwam bij en sloeg”. Hierop zei August: “De oude
heeft nu genoeg”. Niets anders kon hem worden ten laste gelegd en August had deze feiten bekend. “Mag men iemand
ter dood veroordelen die niet vermoord heeft? Mag de maatschappij die zelf zoveel slechte voorbeelden geeft, iemand
het leven benemen? Gij, maatschappij, die het goed van de
kloosters heeft gestolen, de fundatiën geroofd hebt en aldus
de doden zelf hebt geplunderd, durft gij hier recht spreken?”.
Er kwam rumoer in de zaal en de voorzitter maande spreker
aan geen politieke rede te houden. “Dat is geen politiek, maar
waarheid”, luidde het antwoord. “Moet het dan verwonderen
dat eenvoudige mensen als deze het stelen van een hesp als
een zeer gering kwaad aanzien? Als men geen geweten meer
heeft, wie kan zulke dingen beletten? De wet? Zij laat zelf toe
dat men kloosters en kerken van hun goed berooft”. Daarbij
vroeg spreker de vrijspraak voor de vrouw van August Pollet,
die slechts een instrument was in handen van haar man.
De twee pleidooien voor de broers Pollet waren het voornaamste van gans het proces, al ging het natuurlijk om hopeloze
gevallen. De andere verdedigingen waren van minder belang.
De verdedigers vroegen de vrijspraak voor de Fauvarts en
hun moeder, voor Note en zijn vrouw, voor Angèle Pollet, voor
Josien en zelfs voor de echtgenoten Ovarlet-Laronde. Het
voorarrest moest een voldoende straf voor hen geweest zijn.
Weer schoot de belangstelling op toen meester Benoit de verdediging van Vromant aanpakte. Hij begon met ’t karakter te
schilderen van Abel Pollet, die met krachtige hand de bende
leidde en bezielde. Hij gaf toe dat Vromant een dief was en
dat hij te Violaines geslagen had en daarom moest hij gestraft, doch enkel in de mate dat hij medeplichtig was. Daarom
moest er onderzocht hoe hij zo laag was geraakt.
Zijn moeder was een weduwe, Canut werd aan zichzelf overgelaten en liep op straat. Later kreeg hij slagen van zijn stiefvader toen hij nog in huis kwam. Als elfjarige ging hij op trim
naar werk. Het verging hem nu beter, tot hij in kennis kwam
met Angèle Platteel, die haar man Quaghebeur had verlaten.
Het werd beider ongeluk. De vrouw kwam inderdaad in betrekking met een dief en zijzelf bracht hem in kennis met Abel
Pollet. Deze laatste nam Canut verder op sleeptouw. Canut
was een bangerik die nooit zelf iets deed, maar handelde op
bevel. Zijn gewone opdracht was op wacht te staan.
Zulks was ook zijn rol te Violaines. Toen hij toch naar binnen
moest, aarzelde hij. Pollet verweet hem en schimpte: “De
mannen van Lapar, dat zijn andere kerels”. Het is die spot
die Vromant had overmand, de drank die Pollet uit de kelder
haalde deed de rest. Op dat ogenblik was hij gereed om alles
te doen wat de hoofdman zou bevelen. O.m. slaan met het
stoofdeksel, zoals achteraf was gebleken. Achteraf zei Vromant: “Ik wist niet meer wat ik deed”. En het was waar, want hij
raakte zelfs Abel Pollet. Na de moord werd Vromant weer naar
buiten gezonden om de wacht te houden. Daar ontnuchterde
hij en toen hij weer binnenkwam en Abel zei de slachtoffers
opnieuw te slaan, weigerde hij.
“Vromant”, aldus de advocaat, “is zeker een gevaarlijk iemand,
maar hij verdient de doodstraf niet, mogelijks wel levenslang”.
Vervolgens pleitte meester Benoit ook voor Angèle Platteel,
slachtoffer van de bende. Voor haar vroeg hij mededogen.
(zie vervolg blz. 6)
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A.Vi.Bo. kleurde Kubox Kuurne
op 15 november, dank aan iedereen
die zijn steen(tje) bijdroeg!
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Het gewest Deinze bracht hulde
aan haar kampioenen

KM De Verenigde Liefhebbers
vierde de winnaars van 2014

Op zaterdag 6 september was het weer zover. In de voormiddag werd alles klaargezet voor het
kampioenenfeest. Om 19 uur kwamen de eerste mensen binnen. We waren met een 100-tal personen. We werden verwelkomd door de voorzitter die terug op post was.
De kampioenen kregen hun lint en van de maatschappijen hun enveloppen. Eerste gewestkampioen was Aimé Vercamer, 2de gewestkampioen Noël Verzele, 3de gewestkampioen Rita Decaluwé, 75% Mia Ledeganck en 50% Christian Feys.
Ondertussen was de traiteur er klaar voor en mochten we aanschuiven voor warme beenhesp
met groentjes en lekkere frietjes. Het smaakte, iedereen was content. Tussendoor kwam men
rond met lotjes om de kas een beetje te spijzen, er waren talrijke mooie prijzen. Als dessert kregen we dan een stuk ijstaart.
Daarna werden de kampioenen verder gehuldigd, de mannen kregen een vinkenkooi en een biermand. De dames ontvingen een vinkenkooi en een orchidee. Ook de andere liefhebbers kregen
allen een biermand of een orchidee.
We werden daarna getrakteerd door de kampioenen met twee drankbonnen, waarvoor hartelijk
dank! Daarna werd er nog gezellig bijgepraat over het voorbije jaar.
Zo werd het stilaan tijd en ging iedereen tevreden naar huis. Hopelijk tot volgend jaar!
Voorzitter, Daniël Jooris

De laatste zondag van september was het weer zover. Voor het eerst werd er gekozen om het
feest op zondagmiddag te houden.
Om 11 uur was iedereen op het appel voor de receptie. Een glas wijn en de nodige hapjes werden
aangeboden door het bestuur en lokaalhoudster Daisy. Ondertussen was burgemeester Carlos
toegekomen om de koning en de kampioenen te huldigen.
De koning dit jaar was onze voorzitter Patrick Vanhaeke met vogel Botchelli, vóór Eric Vercruysse
met Spartacus en Zeenolleke. René Verhaest was met vogel Voiyou de kampioen, net voor Patrick Vanhaeke met Botchelli en Eric Vercruysse met Spartacus. René kon jammer genoeg niet
aanwezig zijn wegens ziekte, maar hij werd vertegenwoordigd door zijn zoon Gabriël om de trofee
in ontvangst te nemen.
De vrouwenkampioene was terug Dorine Dewitte, deze keer met vogel Guido, vóór Plop van
Dieuwe Crombez, die er ook altijd bij is. De kleine kampioen was vogel Cobbe van Marcel Filez;
de ouderdomsdeken was in zijn nopjes met zijn overwinning.
Op de ledenzetting dit jaar was vogel Jasper van Angelo Minne de beste, met in het wielzog Laurent Windels, geklopt met 1 liedje!
Na de huldiging mocht iedereen aanschuiven voor een warme maaltijd, verzorgd door ’t Keukentje uit Koolskamp. Het was zeer lekker, de afwezigen hebben iets gemist!
Ondertussen was iedereen aan de praat, hoe men het volgend jaar aan boord zou leggen om
beter uit de hoek te komen met hun kamper, en zo op de foto terecht te komen met een bloem en
trofee. In de late namiddag trok iedereen tevreden naar huis. Tot volgend jaar!

KM De Motevink Werken lauwert
haar kampioenen

Zondag 19 oktober was een zonnige, warme dag middenin de herfstperiode. Kon het mooier zijn
dan op zo’n dag om onze kampioenen in de bloemetjes te zetten?
Zo’n 70 personen kwamen aanschuiven voor de overheerlijke maaltijd, en of ze genoten hebben...
Een speciaal woordje van dank gaat hier zeker uit naar de traiteur van dienst die zijn beste beentje had voorgezet om iedereen op de wenken te bedienen.
Na het nuttigen van het aperitief mochten we aanschuiven voor de lekkere tomatensoep met balletjes. Wat daarna volgde, was een overvloed van superlekkere groentekrans met warme beenham en frietjes. Koffie en taart vulden de laatste gaatjes!
Ondertussen kregen we bezoek van de inrichters van het Kampioenschap van België voor de
verkoop van hun stickers. Wij wensten hen alvast veel succes met hun organisatie!
Zoals gewoonlijk verkochten Noëlla en Freddy heel wat steunactieloten. Hierbij richten wij ook een
woordje van dank aan Johny en de schenkers van de vele mooie prijzen!!
Na deze steunactie volgde uiteindelijk de viering van onze kampioenen. Om te beginnen mocht
ik mezelf, Kurt Myny, na 10 jaar nog eens de titel van koning toekennen. Dit was voor mij wel de
kers op de taart na een toch wel geslaagd vinkenseizoen.
Marcella Smagghe sleepte de titel van koningin in de wacht, terwijl haar man Wilfried Sansen de
titel van tweede kampioen op zijn naam mocht schrijven. Jammergenoeg konden beiden wegens
ziekte niet aanwezig zijn om hun vinkenkooi, orchideeën en diploma in ontvangst te nemen. Ook
eerste kampioen Wilfried Myny kon tot zijn spijt, wegens een rugoperatie, niet aanwezig zijn. We
wensen hem alvast veel beterschap toe!
Een glunderende Maité Depuydt werd op haar beurt naar voor geroepen als zijnde kleine kampioen. De titel van jeugdkampioen kwam dit jaar op naam te staan van Jordy Lycke, die maar al te
blij was om op zijn verjaardag extra in de bloemetjes te worden gezet. Zaterdagkampioen Kenneth
Hemeryck had andere verplichtingen met zijn voetbalteam, waardoor hij forfait moest geven om zijn
prijzen in ontvangst te nemen. In ieder geval nog een dikke proficiat aan alle kampioenen van 2014!
Ondanks de afwezigheid van sommige kampioenen was de viering toch wel een succes te noemen. Alvast bedankt aan de vele aanwezigen. Met volle verwachtingen kijken we nu al uit naar
volgend speelseizoen, maar eerst moeten onze fluitende vrienden zonder problemen de winter
zien door te komen. Veel succes!
i.o. het bestuur, Kurt Myny

Kampioenenviering 2014 bij
KM De Blanckaertvink Woumen

Op zondag 2 november 2014 werden wij verwacht op de viering van onze kampioenen.
Vanaf 12 uur begonnen de ingeschrevenen toe te komen. Om 12.30 uur kregen we ons eerste
aperitief aangeboden. Bij de nodige versnaperingen volgde er een tweede en voor enkelen onder
ons een derde. Dit alles werd aangeboden door onze lokaalhouders Sara, José en Bart, waarvoor
onze hartelijke dank!
Na al dat lekkers mochten we aanschuiven voor het eten. Dit jaar was het warm na enkele jaren
koud buffet. We kregen rosbief met kroketten, een zestal soorten groenten met lekkere saus en
aangepaste wijnen. We lieten dit allemaal maar smaken. Daarna volgde een dessertbord met een
tiental soorten op, natuurlijk bij enkele kopjes heerlijke koffie.
Vervolgens werden de aanwezige kampioenen gevierd en letterlijk in de bloemetjes gezet. De zieke afwezige kampioen Michiel kreeg alles thuis bezorgd. Langs deze weg wensen we hem nogmaals spoedig herstel.
Ondertussen hadden we ook het bezoek gekregen van de inrichters van het Kampioenschap van
België, om enkele zelfklevers te verkopen voor dit evenement dat doorgaat in Eernegem. Hopelijk
hebben ze beter weer dan de vorige inrichters uit het gewest Ieper.
Nadat er enkele foto’s werden genomen, werd nog veel gepraat over van alles en nog wat. Daarna
begonnen ze een voor een huiswaarts te trekken, hopelijk allen voldaan en tevreden. We zien
elkaar terug op een volgende gelegenheid.
Nu nog een lange winter voor onze gevleugelde vrienden zorgen en hopelijk aan allen een goed
speelseizoen 2015.
Het bestuur
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Straffe verhalen

1898 - 1906:

De bende Pollet
De bandieten onzer grensstreek

(vervolg van blz. 3)

Vervolgverhaal uit ‘Het Wekelijks Nieuws’ - nr. 18
Meester Degandt, verdediger van Theofiel Deroo, beschreef
zijn cliënt als een mens die geestelijk niet volwassen was, niet
geleerd, zonder opvoeding. Op zulk een man moest de boze
geest van Pollet grote invloed hebben. Hij kwam slechts laat
bij de bende. Betreffende de moord op Louzie te Krombeke,
zei de advocaat dat de vrouw niet was bezweken aan de gevolgen van slagen. En bij de moordslag op Vercruysse te Belle
was er niet het inzicht te doden. Tenslotte onderlijnde spreker
nog dat Deroo er te Violaines helemaal niet bij was. Hij mocht
dus niet zo streng worden gestraft.
Meester Jardel verdedigde Marcel Deroo, die van niet veel
feiten werd beschuldigd, maar er te Krombeke wel bij was.
Spreker onderzocht de rol van beschuldigde aldaar en daaruit bleek dat Marcel een bangerik was, die wel met een stok
rondsloeg, maar niemand raakte en daarna naar buiten werd
gestuurd om op wacht te staan. Voor Marcel Deroo werd de
vrijspraak gevraagd.
In de daaropvolgende zitting kwamen de verdedigers van
Broucquet, Camerlynck en Elodie Debril aan het woord. Alle
drie werden ze als lammetjes afgeschilderd, die tegen hun wil
in contact kwamen met de bende.
De belangstelling fleurde op toen meester Treyfous het over
Louise Matoret had, die alleszins een geheimzinnige rol in de
bende had gespeeld. Spreker zei dat ze geen heldin was maar
een speelbal in de handen van Abel, die haar alles beloofde
en haar paaide met geld, snuisterijen en klederen. “Is zulks
aannemen een misdaad? Moet ze daarvoor naar de galeien?
Ze wilde wel loskomen van Abel, maar slaagde er niet in uit
angst”. Louise luisterde bewogen, snikkend, en onderlijnde aldus dit pleidooi, waarmede meteen de debatten voor gesloten
werden verklaard.
Op de vraag van de voorzitter of Abel Pollet nog iets te zeggen
had, stond deze niet eens recht en schudde de kop. Vromant
smeekte de gezworenen om medelijden, terwijl August uitriep:
“Het is al de schuld van de verrader Platteel. Het gerecht zelf
was niet slim genoeg om ons te pakken. Doe met mij wat ge
wilt...”. De andere betichten hadden er niets meer aan toe te
voegen; enkel Celine Pollet smeekte om medelijden.
(wordt vervolgd)

Kooiententoonstelling van
11 november in Oostrozebeke

Traditioneel is deze feestdag van wapenstilstand een dag
waarop veel mensen niet echt weten waar naartoe te gaan,
behalve de vinkenliefhebbers! Veel liefhebbers uit de regio
zakten opnieuw massaal af naar Oostrozebeke, in lokaal Vrij
Polen, bij De Verenigde Vrienden. Niet minder dan 208 bezoekers waren aanwezig op deze tentoonstelling, die reeds aan
de 30ste uitgave was. Als dat geen klassieker is!
Om 7 uur waren de eerste tentoonstellers reeds aanwezig om
alles mooi te presenteren nadat het bestuur alles in gereedheid had gebracht. Daarna konden alle tentoonstellers genieten van een uiterst verzorgd ontbijt met een heerlijke koffie.
Vanaf 8 uur begon een vakkundige jury met de keuring en het
moet gezegd, alle deelnemers hadden er terug een prachtig
decor van gemaakt met kooien en schuilhokjes in alle kleuren en geuren. We moeten hen dankbaar zijn dat zij al hun
vrije tijd gebruiken om deze prachtige kooien te maken en ze
dan meermaals te laten bewonderen gedurende het tussenseizoen.
Klokslag 9 uur opende Vrij Polen de feestzaal en kwamen de
eerste liefhebbers reeds een kijkje nemen en een uurtje later
was het volle bak. Ook mochten we enkele mensen van de
Raad van Bestuur A.Vi.Bo. verwelkomen.
De steunactie werd aangevat en deze was een groot succes.
Eventjes 4 vinkenkooien waren er te verloten en talrijke andere waardevolle prijzen. Met het ingangsticket was er zelfs
een kooi te winnen.
Tal van liefhebbers waren in hun nopjes om zoveel vrienden
nog eens terug te zien die men anders alleen tijdens de zettingen ontmoet. Dat de verwachtingen bij sommige liefhebbers
voor volgend seizoen hoog waren, kon men meermaals horen. Eens goed dromen, kan ook deugd doen!
De middag was er rapper dan men zou denken en de uitslag
werd bekend gemaakt. Winnaar bij de kooien was Etienne
Despeghel, bij de schuilhokjes was dit Johan Vandevelde en
Wilfried Tassaert won de prijs van het publiek.
Tot slot nog een woord van dank aan alle aanwezigen en alle
tentoonstellers, onze lokaalhouders Eddy en Judith en een
dikke proficiat aan voorzitter Philip Ampe en zijn team die er
voor de zoveelste keer een perfect evenement van hebben
gemaakt. Tot volgend jaar!
Eddy Dejonghe

Men kan berekend zijn, zuinig, pinnig, gierig, geen probleem,
maar voor Berten Kluit bestond geen woord om zijn manier
van leven op dat gebied een naam te geven. Zijn bijlap ‘Kluit’
zei al genoeg, wetende dat kluiten hebben wou zeggen “er
goed inzitten”, nu noemen ze dat een euroloog of zoiets. Maar
Berten was zo gierig en behoudsgezind dat hij volgens kennissen zijnen kak inhield zolang hij kon.
Al van bij de geboorte zag de vroedvrouw dat baby Berten
continu met de wijsvinger over zijn duim wreef, u weet wel,
het centjesteken wereldwijd. Op school wou hij zijn bank niet
delen en in het voetbal was een pas geven hetzelfde als doodgaan. Hij heeft tientallen jobs gehad maar steeds na een week
of wat stond hij aan de deur met zijne C4. In den bouw was er
te weinig cement in de mortel, als facteur hield hij de brieven
voor zichzelf, bij de gemeente verdroogden alle bloemen en
planten bij gebrek aan water, te duur vond hij. Alleen op de
ziekenkas vond hij zijn draai want tijd had hij dan genoeg om
aan zijn ziekte te werken: ‘gierig- en hebberigheid’.
Berten raakte ook van de straat en had een goede partij op de
kop kunnen tikken, nu niet de mooiste en fermste, maar wel
met een dikke spaarboek. Kinderen waren er niet, het zaad
kost ook veel, allee, ik wil zeggen dat hij ook vinkenier was. De
kooien maakte hij zelf van een afgedankte kleerkast, het zaad
trachtte hij zelf te kweken, wat hem eens een nachtje bak opleverde voor het telen van kempzaad of cannabis; het gratis eten
in de ‘prison’ vond hij wel voordelig. De vinken ving hij zelf en
hij zette zelfs een handeltje op om zijn spaarvarken te spijzen.
Mance, zijn vrouw, zag dit allemaal gebeuren en passeren en
stelde zich zoals iedereen de vraag: “Wanneer komt hij eens
met zijn geld boven en waar zit het?”. Ook in de vinkenmiddens spendeerde hij geen cent te veel, hij vergat zijn inleg
te betalen, bleef buiten staan, naast mij, na de zetting tot de
prijsuitdeling begon en grabbelde soms een naturaprijsje te
veel mee, ge kon het zo goed niet bedenken. Mance zag daar
nooit iets van, zijn bloem verkocht hij onderweg aan de oudjes
voor in het kapelleke, zijn naturaprijs trachtte hij in de buurtwinkel te verkopen met 50% korting, en zijn prijzengeld??
God weet dat alleen.
Berten veranderde voor de laatste maal van werk, van de
ziekenkas naar de pensioenkas, en zette nog een tandje bij
want daar kon hij niet van leven. Allee, sparen, dacht hij, en
trok de buikriem nog wat verder aan. Eten en drinken trachtte
hij zoveel mogelijk buitenshuis te doen en zijn menu was alleen nog seizoensgebonden: in de slatijd alle dagen sla, in de
kolentijd alle dagen kolen en in de witlooftijd… niets, te duur
vond hij dat.
Berten werd eerst mager en daarna ziek en zieker, tot hij niet
meer verder kon en Mance, die dat spelleke al kotsbeu was,
den dokteur liet komen. Berten was totaal onderkomen, stond
met zijn één been in het graf en werd naar het hospitaal gebracht. Maar er was weinig zekerheid op herstel, zei men daar
bij aankomst. Mance zag haar kans om op schattenjacht te
gaan en Berten zijn kluizen te ontdekken. Alles wat van hem
was, dus praktisch alles, werd ondersteboven gehaald en ontmanteld maar niets kwam boven water, geen cent, geen kluit!!
Uit grote frustratie en wanhoop, en met de gedachte dat Kluit
het niet meer zou halen, verkocht zij zijn vier prijsvinken aan
de meest biedende met kooi en al, ’t was dat of niets. De vier
kopers hadden liever alleen de vogel, want de muiten waren
grote, te grote, hoge, te hoge, lelijke bakken uit kleerkasthout,
zelfs het handvat was nog uit de deurklink van de kast, maar
ja, het was te nemen of te laten…
Mance ging op bezoek en nam Kluit zijn trouwkostuum mee,
om hem af te leggen, zoals men zegt. Maar bij aankomst zat
Berten in zijn ziekenbed te blinken, het krachtvoer, op kosten
van de ziekenkas had hem terug leven ingeblazen. Hij was
zelfs al aan het hamsteren voor thuis. Mance verschoot zich
een derde bult en zag haar wereld instorten, “Berten Kluit was
back”. Hoe moest ze hem ooit uitleg geven over haar vernielende zoektochten en de verkoop van zijn vinkenkooien met
vinken, dat zou hij nooit overleven!
Een week later kwam hij naar huis, hij zag de ravage en zijn
lege vinkenbakken en… kreeg een hartstilstand, dood, morsdood. Zijn trouwkostuum was gelukkig nog niet uitgepakt en
kon direct dienen.
Mance is nog vele jaren blijven zoeken naar zijn verborgen
schat. Eén zaak was wel raar: een paar maanden na de verkoop van de vier kooien met vinken, reden er plots vier nieuwe
auto’s in de gemeente rond, met aan het stuur de vier kopers,
een raadsel!! Eén oplossing: Berten Kluit verstopte al zijn geld
in de dubbele plafonds en bodems van de zelfgemaakte muiten, bij het kuisen hadden de kopers dit ontdekt, gekocht is gekocht! Daarom viel Kluit dood bij zijn thuiskomst, einde verhaal.
Dus als je iemand ziet met een kooi buiten proporties: direct
kopen, je weet maar nooit!
Allee, ik ga nog wat muiten maken…
Lucien van Gent

Vergaderingen - huldigingen
GEWEST DEINZE

Op zondag 21 december 2014 is er om 9.30 uur stipt gewestvergadering in het lokaal van De Klokkezangers, Oude Brugsepoort 121 te Deinze.
Dagorde:
- Openingswoord door de voorzitter. - Uitdelen aangevraagde drukwerken. - Sponsors kalenders 2015. - Samenstellen
speelkalender 2015. - Opgeven verdienstelijke bestuursleden.
- Allerlei.

OTEGEM, De Straatzangers

Op zondag 21 december 2014 is er om 9.30 uur ledenvergadering in ons lokaal Belvere te Otegem.
Dagorde:
- 1. Binnenbrengen aangepast blad dat Christ jullie bezorgd heeft. - 2. Binnenbrengen correct ingevulde rode en
groene registers. - 3. Aanvragen bondslidkaarten 2015. 4. Kalendervoorstel 2015. - 5. Kasverslag na souper. - 6.

Nieuwjaarsreceptie te Kerkhove. - 7. Varia.
Nieuwe leden zijn steeds welkom! Wij hopen op uw aanwezigheid. Indien u niet aanwezig kunt zijn, gelieve een bestuurslid
te verwittigen.

DEINZE, De Klokkezangers

Op zaterdag 20 december 2014 is er om 18 uur vergadering.
Dagorde:
- Inschrijving oude en nieuwe leden. - Invullen rode en groene
registers. - Aanvragen bondslidkaarten 2015.
Iedereen is van harte welkom!

GEWEST ARDOOIE

Op zondag 21 december 2014 is er om 9.30 uur gewestvergadering bij De Verenigde Liefhebbers, in hun lokaal Montana,
Stationstraat 121 te Ardooie.
Dagorde:
- Verwelkoming. - Tegenwoordigheid. - Verslag vorige gewestvergadering. - Uitdelen lijsten samenvattende opgave der vogels. - Bezorgen in te vullen lijsten voor liefhebbers met alleen
groene inventaris. - Uitdelen afgetekende paspoorten zangkeurders en afgevaardigden. - Bezorgen te ondertekenen verklaring dat het kasverslag van de maatschappijen werd goedgekeurd door de besturen. - Binnenbrengen aansluitingsformulieren (2x). - Invullen gewestformulier 2014 (samenstelling gewestbestuur en ereraad). - Varia.
Iedere afgevaardigde wordt vriendelijk uitgenodigd tot deze
laatste vergadering van het jaar.

EMELGEM, De Kon. Lustige Zangers

Op zondag 21 december 2014 is er om 10 uur ledenvergadering in ons lokaal Quicky, Ingelmunsterstraat 13 te Emelgem
(Izegem).
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Inschrijving leden en
betalen lidgeld voor het speelseizoen 2015. - 3. Inschrijving
van nieuwe leden; iedereen is welkom. - 4. Bestellen aantal
bondskaarten 2015. - 5. Opgeven namen van de vogels voor
de bondskaarten. - 6. Inschrijven voor het gewestfeest in februari 2015 (35 euro per persoon). - 7. Uitdelen overschrijvingen A.Vi.Bo.-blad voor 2015. - 8. Bestellen rode inventarissen.
Iedereen wordt verwacht! Nieuwe leden zijn ook welkom.

KORTRIJK, KM Hoop in de Toekomst

Op zondag 21 december 2014 is er om 10 uur algemene vergadering in ons lokaal De Vlaskapel te Kortrijk.
Dagorde:
- Eerste ontwerp kalender 2015. - Binnenbrengen inventaris
21/12/2014. Bij belet, zeker afgeven aan een bestuurslid vóór 21 december. - Binnenbrengen formulier aanvraag
bondskaarten 2015. Bij belet, afgeven tegen 21 december. Ledeninschrijving 2015; iedereen is welkom. - Herziening reglement inwendige orde.
Bedankt voor het attent opvolgen van de agendapunten op
deze speciale vergadering.

EMELGEM, KM De Jonge Vinkeniers

Op zondag 21 december 2014 is er om 10 uur ledenvergadering in lokaal Kartouchke.
Dagorde:
- Binnenbrengen groene en rode registers. - Bestellen aantal
bondskaarten voor 2015. - Inschrijving van oude en nieuwe
leden. - Kalender 2015. - Allerlei.

INGELMUNSTER, De Kon. Nieuwe Vinkeniers

Op zondag 21 december 2014 is er om 10 uur vergadering in
lokaal Tourist.
Dagorde:
- Mogelijkheid om in te schrijven voor het seizoen 2015 (laatste maal). - Binnenbrengen rode en/of groene registers (eenmalig). - Laatste mogelijkheid om bondskaarten aan te vragen
voor 2015.

DENDERHOUTEM, De Meivink

Op zondag 21 december 2014 is er om 10 uur bestuursvergadering en om 10.30 uur ledenvergadering in lokaal Rialto,
Terlinden.
Dagorde:
- Ideeën seizoen 2015.

HULSTE, KM Vreugde in de Zang

Op zondag 21 december 2014 is er om 9 uur vergadering voor
het bestuur en om 10 uur voor alle leden in ons lokaal Oud
Gemeentehuis te Hulste.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Kastoestand. Herinschrijven leden nieuw seizoen (nieuwe leden zijn altijd
welkom). - Binnenbrengen registerbladen. - Aanvragen bondskaarten. - Voorstellen voorlopige kalender. - Varia. - Afspraak
volgende vergadering en slotwoord door de voorzitter.

HEULE, KM De Appelvinkeniers

Op zondag 21 december 2014 is er om 9.30 uur bestuursvergadering en om 10 uur vergadering voor de leden.
Dagorde:
1. Welkomstwoord door de voorzitter. - 2. Inschrijving 2015
voor bestaande en nieuwe leden. - 3. Aanvraag en betalen
bondskaarten. - 4. Bespreking zettingen 2015. - 5. Allerlei.

KUURNE, De Molenzangers

Op zondag 21 december 2014 is er om 10 uur algemene
vergadering in ons lokaal Het Katje, Brugsesteenweg 100 te
Kuurne.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Binnenbrengen rode en groene ingevulde
registerbladen. - Laatste inschrijving oude en nieuwe leden.
- Aanvraag bondskaarten. - Inschrijving breughelavond. Bonds- en gewestelijk nieuws. - Varia.
We rekenen op jullie komst, gezien de belangrijkheid van deze
vergadering.

LENDELEDE, KM De Verenigde Liefhebbers

Op zondag 21 december 2014 is er om 9 uur bestuursvergadering en om 10 uur ledenvergadering in ons lokaal.
Dagorde:
- Verslag gewestvergadering van december en het gewestfeest in februari 2015. - Kampioenschap zettingen 2015. Vogelbestand 2015. - Aanvragen bondskaarten en betalen
lidgeld 2015.
Beste bestuursleden en leden, graag vragen wij uw aanwezigheid op deze belangrijke vergadering.
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OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden

Op zondag 21 december 2014 is er om 10 uur onze eerste
ledenbijeenkomst, naar aanleiding van het nieuwe seizoen
2015, in ons lokaal Vrij Polen, Hoogstraat 39 te Oostrozebeke.
Dagorde:
- Verwelkoming. - Inschrijving huidige en eventueel nieuwe
leden en betalen lidgeld 2015. Bij het lidgeld komt 2 euro extra voor A.Vi.Bo. - Aanvragen bondskaarten 2015 of het blad
afhalen om deze te bestellen. - Binnenbrengen van goed ingevulde rode registerbladen (ondertekend). - Eventueel aanschaffen van rode registerboeken. - Varia.
Het bestuur rekent op uw aanwezigheid!

OOSTKAMP, De Roodborstjes

Op zondag 21 december 2014 is er om 9.30 uur algemene
ledenvergadering in ons lokaal.
Dagorde:
- Binnenbrengen groene en rode registers. - Aanvragen
bondskaarten. Leden die een zetting willen sponsoren, gelieve dit mee te delen.

POELKAPELLE, De Poelvink

Op zondag 21 december 2014 is er vanaf 10 uur vergadering
in ons lokaal De Reisduif te Poelkapelle.
Dagorde:
- Inschrijving leden en nieuwe leden. Gelieve de registerboeken juist in te vullen of mee te brengen. - Aanvraag bondskaarten. - Betalen lidgeld (16 euro + 2 euro lidmaatschapsbijdrage A.Vi.Bo. + 1 euro voor het Kankerfonds). U krijgt 1
bondskaart gratis, alle andere kosten 0,70 euro.
We hopen u allen te mogen verwachten!

SINT-MICHIELS, KM De Noordervink

Op zondag 21 december 2014 is er om 10 uur algemene ledenvergadering in ons lokaal Lindenhove, Leiselestraat 2 te
Sint-Michiels.
Dagorde:
- Binnenbrengen volledig ingevulde rode registerbladen,
alsook de eventuele groene registers. Voor de groene registers is dit de laatste maal. - Binnenbrengen strookje voor de
bondskaarten + afrekening. - Het lidgeld bedraagt 13 euro
(1e bondskaart gratis; bijkomende bondskaarten kosten 0,70
euro). - Nabeschouwing kampioenenviering. - Indien er nog
personen zijn die een sponsor willen aanbrengen, laat dit gerust weten. Verder zijn alle suggesties welkom en bespreekbaar. Nieuwe leden zijn steeds welkom!

RUDDERVOORDE, De Sint-Godelievevink

Op zondag 21 december 2014 is er om 10 uur ledenvergadering in lokaal De Klakmolen.
Dagorde:
- Inschrijving voor het speelseizoen 2015. - Binnenbrengen
verbeterde computerbladen van de rode registers.

RONSE, De Lustige Vinkeniers

Op zondag 21 december 2014 is er om 10 uur vergadering in
lokaal Marathon, Savooistraat 103 te Ronse.
Dagorde:
- Inschrijving van oude en nieuwe leden. - Aanvragen bondskaarten + naam van vogel en ringnummer. - Binnenbrengen
rode en groene boeken.

GEWEST DEERLIJK

ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink

Op zaterdag 20 en zondag 21 december 2014, telkens van 10
uur tot 12 uur, is er vergadering in ons lokaal Les Tzars.
Dagorde:
1. Binnenbrengen rode en groene registers. - 2. Betalen lidgeld 2015 en aanvragen bondskaarten.

ZINGEM, KM De Scheldevink

Op zondag 21 december 2014 is er om 10 uur algemene vergadering in lokaal ’t Paradijs, bij Bassie, in de Dorpstraat 11.
Dagorde:
1. Inschrijving bestaande en nieuwe leden. Iedereen is welkom. - 2. Binnenbrengen rode en groene registers. Bij twijfel
kunt u zich wenden tot het bestuur. - 3. Aanvragen bondskaarten 2015.
Wees op post!

GEWEST KORTRIJK

Op zaterdag 20 december 2014 is er om 9 uur bestuursvergadering en om 9.30 uur vergadering voor alle gewestafgevaardigden, in lokaal De Vier Linden, Vierlinden 3 te Heule. De afgevaardigden van De Cristalzangers en De Lustige Vinkeniers
uit Bellegem worden tevens uitgenodigd op deze vergadering.
Dagorde:
- Appel. - Goedkeuren verslag vorige vergadering. Voorstellen van de 2 nieuwe maatschappijen in het gewest
Kortrijk. - Kastoestand. - Ondertekenen kasboek gewest.
- Ondertekenen kasboek maatschappijen. - Uitdelen bondskaarten. - Binnenbrengen resterende aansluitingen. - Opgeven
gehuldigden voor Algemene Vergadering. - Laatste uitdeling
en betaling van gevraagde registers. - Uitleg over samenwerking met gewest Komen en Menen. - Opgeven overleden
leden voor de eucharistieviering. - Invullen gewestformulier.
- Samenstellen gewestbestuur en ereraad. - Binnenbrengen
resterende paspoorten . - Allerlei.

GEWEST BRAKEL

Gildeleven
POELKAPELLE, De Poelvink

Hierbij melden wij het ontslag van 2 bestuursleden, nl. secretaris Marc Fieuw en voorzitter Hubert Commeine.
Er zijn twee nieuwe bestuursleden, nl. Rudy Dequesne en
Marleen Claeys.
Het bestuur

Uitslag trekking steunactie op de kaarting van 28-29-30
november 2014
249 490 1005 1160 895 625 690 950
9 826
730 450 668 363 1200 1130 310 323 576
Prijzen zijn af te halen in lokaal De Tientjes, tot eind januari
2015.
Hartelijk dank aan iedereen!
Het bestuur

GEWEST WAREGEM B

Op zondag 21 december 2014 is er om 9.30 uur gewestvergadering bij KM De Roodborsten, in lokaal De Karekiet.
Dagorde:
- Welkomstwoord door de voorzitter. - Verslag vergadering
met gewest A, speciale zettingen. - Vastleggen speelkalender
2015 + nog eventuele wijzigingen. - Nog betalen van de drukwerken. - Binnenbrengen eventuele reclame voor 2015.

ZULTE, De Botvink

Op zondag 21 december 2014 is er om 10 uur ledenvergadering in lokaal Leiezicht te Zulte.
Dagorde:
- Inschrijving van oude en nieuwe leden seizoen 2015. Binnenbrengen bondskaartlijsten en inventarislijsten. - Allerlei.

GEWEST OUDENAARDE

MEULEBEKE, KM Recht Voor Allen

Op zondag 21 december 2014 is er om 10 uur vergadering in
lokaal De Speldoorn.
Dagorde:
- Welkomstwoord. - Inschrijven oude en nieuwe leden + betalen lidgeld. - Binnenbrengen goed ingevulde groene en rode
registers (éénmalig). - Betalen kaarten van de kaarting; alle
kaarten die nog in het bezit zijn op de dag zelf worden als verkocht beschouwd en worden niet teruggenomen. - Aanvragen
bondskaarten, indien dit nog niet gebeurd is. - Allerlei en elk
zijn zeg.

WERVIK, KM De Vlaamse Zangers

Op zondag 21 december is er om 10 uur vergadering in ons
lokaal De Oude Molen, Streuvelstraat 78 te Waregem.
Dagorde:
- Inschrijven leden, alsook nieuwe leden. - Aanvragen bondskaarten. - Aanvragen registers. - Bespreken voorbije eetmaal.
- Overlopen speelkalender. - Allerlei.

Verslag gewestvergadering van zondag 23 november
Deze vergadering ging door in het lokaal van KM De Durvers.
De voorzitter opende deze vergadering om 9.30 uur stipt.
Bij de gebruikelijke aanwezigheidsopname bleek dat iedere
maatschappij vertegenwoordigd was.
Als eerste punt hadden we het uitdelen van de bondskaarten
2015: KM De Durvers 200 en De Klokkezangers ook 200.
Volgend punt was het nazien van het verslag van de vergadering van oktober ll.
Bij het punt lidgeld in het gewest Deinze werd het lidgeld verhoogd van 15 naar 20 euro. Er wordt 2 euro voor A.Vi.Bo. en
3 euro voor de maatschappijen voorzien. Het lidgeld voor het
gewest Deinze voor het jaar 2015 bedraagt dus 21 euro, daar
er per lid tevens 1 euro wordt gevraagd voor het Kankerfonds.
Voor het samenstellen van het gewestbestuur werden nodige
papieren ingevuld. De opmaak van de speelkalender 2015
kon echter niet doorgaan, daar wij moeten wachten op een
herverdeling binnen het gewest.
De zetting van de stad Deinze zal doorgaan in mei. Er moet
gekozen worden tussen 2 data en dit geldt tevens voor de
gewestzetting in juni.
Bij het punt allerlei viel er niets meer te noteren, dus kon de
voorzitter de datum en plaats van de volgende vergadering
meedelen en deze vergadering afsluiten.
De gewestschrijver, F. Van De Putte

Bestuur voor 2015
Voorzitter: Fernand Sansen; ondervoorzitter: Rudolf Stockmans; secretaris: François De Brabanter; gewestafgevaardigde: Steven Van Schandevijl; gewestzangkeurder: Marc
Verloes; schatbewaarder: Steven Thomas; hulpschrijver:
Marie-Rose De Weerdt; bestuursleden: Marc Maes, Wilfried
De Potter, Noël Van Schelvergem.
Lokaal: Terminus, bij David De Moortel, Schelfhoutstraat 251
te 1770 Liedekerke.
Het bestuur

ANZEGEM, De Speldoorn

LIEDEKERKE, KM De Verenigde Vinkeniers

WAREGEM, De Molenzangers

GEWEST DEINZE

Verslag gewestvergadering van 5 december 2014
Deze gewestvergadering vond plaats in lokaal De Club, bij De
Scheldevink te Zingem.
Alle maatschappijen waren goed vertegenwoordigd en ook
onze nationale voorzitter Gino Welvaert was aanwezig.
De gewestleider opende zoals gewoonlijk de vergadering om
20 uur met het opnemen van de aanwezigheden.
Er stond heel wat op de agenda. Er was papierwerk en natuurlijk de herverkiezing en samenstelling van het gewestbestuur.
Carine begon met het aftekenen van de paspoorten van de
afgevaardigden en deze van de gewestelijke zangkeurders.
Daaropvolgend werden de aansluitingsformulieren 2015 van
de maatschappijen afgegeven, die door het bestuur werden
ondertekend. Ook de eerste schikkingen voor het gewestkampioenschap 2015, dat zal doorgaan bij onze vrienden uit Asper in mei, werden getroffen. Nadien werd het gewestbestuur
2015 samengesteld. De functie van voorzitter (gewestleider)
stond open omdat Carine stopt om gezondheidsredenen en
daarom was Gino daar. Hij heeft de volledige functie van
gewestleider uit de doeken gedaan (taken, enz.) en daarna
gevraagd of iemand interesse had in deze functie. Niemand
had direct interesse en na twee uur beraadslagen is Patrik
Waeghe opgestaan om deze functie op zich te nemen. Proficiat en bedankt daarvoor. Zo kan het gewest Oudenaarde
verder blijven bestaan zoals het nu is!
De samenstelling van het gewestbestuur voor 2015 is als
volgt: gewestleider: Patrik Waeghe (De Vriendschapsvink
Bevere), gewestschrijver: Lieven Gyselinck (De Boomgaardvinken Nederename), ondervoorzitter: Adelin Dekoker (De
Vriendschapsvink Bevere), de afgevaardigden: Willy Dossche
(De Moedige Zangers Asper), Eddy Van Beneden (De Lustige
Vinkeniers Eine), Lieven Gyselinck (De Boomgaardvinken Nederename), Kristof De Paepe (De Vrije Bosvink Ouwegem),
Ronny Bovijn (De Zwalmvink Sint-Maria-Latem), Lucien Vandekerckhove (De Scheldevink Zingem) en Adelin Dekoker (De
Vriendschapsvink Bevere).
Carine bedankte voor de laatste keer iedereen voor zijn komst
en aanwezigheid en ze had voor iedereen iets lekkers mee uit
de zak van Sinterklaas, bedankt daarvoor Carine.
Tot op de volgende vergadering in januari 2015! Prettige feestdagen toegewenst van het ganse gewestbestuur!
De gewestschrijver, L. Gyselinck

Op zondag 21 december 2014 is er om 9.30 uur gewestvergadering voor bestuursleden en belangstellenden in het lokaal
van Hoop op de Toekomst, Uilenspiegel, Avelgemstraat 171
te Zwevegem-Knokke.
Dagorde:
1. Opening en welkomstwoord door gewestleider Jozef Desmet.
- 2. Verslag vorige gewestvergadering. - 3. Opgeven mogelijks te huldigen bestuursleden op de Algemene Vergadering
van 1 maart 2015 te Waregem. Zij moeten 45 jaar oud zijn en
minstens 25 jaar bestuurslid. - 4. Terugblik op de gewesthuldiging 2014. - 5. Ondertekenen paspoorten afgevaardigden. - 6.
Herverkiezen gewestbestuur en nieuwe gewestsecretaris. - 7.
Vereffenen aansluiting, bondskaarten en lokaalhouders 2015.
- 8. Opgeven van alle bijlokalen voor 2015. - 9. Binnenbrengen
aansluitingsformulieren 2015. - 10. Opgeven overleden leden
van de maatschappijen. - 11. Inventarislijsten of bladen van
rode registers en samenvattende lijsten voor maatschappijen
die reeds in orde zijn, mogen ook afgegeven worden.
Gezien de vele punten op de dagorde en de belangrijkheid van
deze gewestvergadering hopen wij van iedere maatschappij
de voorzitter en afgevaardigde te mogen verwelkomen, waarvoor dank! Weest stipt om 9.30 uur aanwezig a.u.b.!
Op zondag 21 december 2014 is er om 9 uur vergadering in
lokaal Bristol.
Dagorde:
- Inschrijving leden. - Ondertekenen vogelbestand. - Verslag
vorige vergadering. - Verslag vorige gewestvergadering. Allerlei.
Beste leden, gezien de belangrijkheid van deze vergadering,
hopen wij op uw talrijke aanwezigheid!

Na het meedelen van de datum van de volgende bestuurs- en
ledenvergadering in december, alsook de ledenvergadering
en nieuwjaarsdrink in januari 2015, werd deze vergadering
afgesloten.

Uitslag trekking steunactie op de kooiententoonstelling
van 7 december 2014
1. 684
2. 717
3. 853
4. 718
5. 721
6. 809
7. 868
8. 840
9. 601
10. 539
Prijzen zijn af te halen in lokaal Germinal, Kapellestraat 23 te
Meulebeke, tot 14 dagen na het verschijnen in het A.Vi.Bo.blad (gesloten op donderdag).

HARELBEKE, KM De Gavervink

HOUTHULST, De Vrijbosvink

Op zondag 28 december 2014 is er om 14 uur een kersten dansnamiddag, met optredens van zanger Herbert, Kurt
Crabbé, accordeonist Rudi en zangeres Kristien, in lokaal
Stationshuis, Stationsstraat te Merkem, dit t.v.v. De Vrijbosvink en Septemberfeesten.
Deuren open vanaf 12.30 uur. De inkom, met tweemaal koffie
en gebak, bedraagt 8 euro.
Kaarten zijn te verkrijgen bij: café De Sportkring bij Ivo en
Dorine Pieters; Filip Maeckelbergh 0497/94 83 28; Lena en
Gilbert Maeckelbergh, Veldstraat 12 te Houthulst; André en
Rita Verslype-Deceuninck.
Iedereen is van harte welkom!

LENDELEDE, KM De Verenigde Liefhebbers

Verslag bestuursvergadering van 30 november 2014
Deze vergadering werd geopend met het nakaarten van onze
kampioenenviering van 16 november ll. Iedereen was daar tevreden over. Daarna werd de viering van de laureaten op de
Rerum Novarumzettingen 2014 besproken. Deze ging door op
6 september ll., alsook de ruilbeurs van 11 november. Vervolgens werd de kastoestand na de kampioenenviering en de
steunactie besproken.
Ons gewestfeest in februari 2015 kwam aan bod en ook de
kalender met de zettingen in 2015.

Verslag gewestvergadering van zondag 7 december
Wij werden hartelijk en warm (buiten -2° C) verwelkomd in lokaal Don Paco, door onze gewestleider Julien De Cock. Bij
de opname van de aanwezige afgevaardigden bleek onze secretaris Lucien Stradiot niet aanwezig te zijn en was hij niet
vervangen. Er werd nota genomen.
Op deze laatste gewestvergadering van het jaar werden de
aansluitingsformulieren binnengebracht. Ook werd een regeling besproken en goedgekeurd in verband met de jaarlijkse
onkostenvergoeding van onze gewestleider.
De meeste maatschappijen hadden hun speelkalender al opgemaakt en de beschermde zettingen werden in onderling
overleg toegewezen.
De namen van de overleden vinkeniers uit het gewest Brakel
werden opgetekend, wij hebben terug verschillende goede leden verloren dit jaar.
Aan de onderlinge maatschappijen werd gevraagd om in de
toekomst de nieuwe samenvattende lijsten voor botvinken te
gebruiken. Er zal vanaf volgend jaar meer coördinatie zijn tussen de gewesten Denderleeuw, Aalst/Ninove, Brakel, Ronse,
Alken, Antwerpen, Gent, Aalter, Zwevezele, Brugge, Gistel en
Torhout.
Het nieuwe gewestbestuur werd gekozen en ziet er als volgt
uit: voorzitter: Julien De Cock; schrijver: Lucien Stradiot; bestuur: Luc Van Wijmeersch, Carla Meert, Emanuel Capiau,
Norbert Donie, Michel Borremans, Jean Tronquo, Lucien Stradiot en Luc Casieris.
De Ereraad: voorzitter: Julien De Cock, Lucien Van Wijmeersch,
Norbert Donie.
Secretaris Ereraad: Lucien Stradiot; plaatsvervangers: Emanuel Capiau en Jean Tronquo.
Door het feit dat er geen opvolger gevonden werd voor de post
van gewestleider heeft Julien De Cock, onze huidige gewestleider, beslist er een jaartje bij te doen, op voorwaarde dat
iedereen hem een beetje helpt, gezien zijn leeftijd en vooral
ook omdat hij al vele jaren hard gewerkt heeft (samen met
zijn vrouwtje Lea). De maatschappijen werden bereid gevonden dat zeker te zullen doen. Het bestuur is dan ook bijzonder
dankbaar voor deze opbouwende en vruchtbare vergadering
en dankt alle maatschappijen van het gewest Brakel.
De plaats en datum van de volgende gewestvergadering, zal
later via ons A.Vi.Bo.-blad kenbaar gemaakt worden.
Het bestuur

maken van de gegevens in het ledenblad. Voor de juistheid en
mededeelbaarheid van de gegevens die meegedeeld worden door
derden of lokale maatschappijen is de natuurlijke persoon verantwoordelijk die de gegevens aan het A.Vi.Bo.-secretariaat of rechtstreeks aan de drukkerij van het A.Vi.Bo.-blad bezorgd heeft.
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Sudoku puzzel nr. 9 – 17-12-2014
In iedere rij, kolom en vakje dienen de cijfers van 1 tot 9 ingevuld te worden.
Er is steeds slechts één oplossing mogelijk.

Twee ABVV’ers
“Hoe durven jullie hier te komen, met al die stakingen die
jullie op aarde georganiseerd hebben!? Geen sprake van dat
ik jullie zou binnenlaten!”, riep Petrus en hij stuurde hen naar
de hel.
Twee dagen later kreeg Petrus Satan op bezoek. “Zeg eens,
die twee ABVV’ers moet je absoluut terugnemen; zij hebben
al twee ovens stilgelegd!!”
ingestuurd door Frans Debraeve

†

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink, spelend lid Gerard
Pottier.
- TIELT, KM De Roodborsten, Daniël Penninck, vader van
trouw spelend lid Ronny Penninck.
- BEVERE, KM De Vriendschapsvink, Julius Taelman, schoonvader en vader van ons trouw spelend lid Roger Botteldoorn
en Lydia Taelman.
- EMELGEM, KM De Jonge Vinkeniers, Marie Vandromme,
schoonmoeder van grootmoeder van trouwe leden Geert
Claer-hout en Koen Claerhout.
- DEINZE, De Drieszangers, Agnes Heyrick, moeder van
Nathalie Wostyn en schoonmoeder van Didier Van Oost.
- WAREGEM, De Carmelzangers, Noël Verthé, schoonbroer
van Frank en Marijke Vroman-Adam.
- WESTOUTER, KM De Bergvink, lid Sandra Latruwe, echtgenote van spelend lid Jean-Pierre Wybo.
- MERE, De Meerse Vinkeniers, moeder van speler Emiel
Verlé.
- EVERGEM, De Straatzangers, Agnes Goedgeluck, moeder
van trouw spelend lid Marc Dhaemers.
- DESSELGEM, KM De Luchtzangers, Rachel Vanrobays,
moeder en schoonmoeder van spelend lid Bert De Rore en
Greet Vervaeke.

Het laatste A.Vi.Bo.-blad in 2014 verschijnt op 24 december.
Het eerste A.Vi.Bo.-blad voor 2015 ontvangt u op 7 januari.
Gelieve alle aankondigingen tijdig door te sturen naar
de drukkerij in Ieper.

Zoekertjes en Advertenties

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur
en de leden van de maatschappij wensen een spoedig en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- EMELGEM, De Kon. Sint-Jansvrienden, lid Agnes Desmet.
- KLEIT, De Bezemzangers, trouw spelend lid Jan Staelens.
- HOUTHULST, De Sparrevink, Christiane Garwig, echtgenote van trouw spelend lid Willy Kindt.
- HERDERSEM, KM De Lustig Vinkje, secretaris Roger
Baetens.

- MARIALOOP, De Roodborsten, voorzitter Elie Desimpelare;
leden Hendrik Declercq en Albert Nemegheer.
- OOSTROZEBEKE, KM De Verenigde Vrienden, trouw spelend lid Bea Ruttijn.
- SCHENDELBEKE, De Industrievink, mevr. Wylma Steppe,
echtgenote van trouw spelend bestuurslid Luc De Wilde.
- TIELT, De Roodborsten, Johny De Smet.
- ZWEVEZELE, KM De Dappere Zangers, oudste spelend lid
Irma Mannens.
- ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink, spelend lid Werner
Pottier, echtgenoot van spelend lid Christiane Dedeene; spelend lid Roger Maene, echtgenoot van spelend lid Margriet
Haesaert, vader en schoonvader van onze schatbewaarder
en hulpschrijfster Freddy Maene en Linda Vandecasteele.
- VLAMERTINGE, KM Sint-Filip, trouw spelend lid Luc Debrycke.
- DESSELGEM, KM De Luchtzangers, alle zieke leden en hun
familie.
- WAREGEM, De Carmelzangers, bestuurslid Lionel Vercruysse.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ER KWAM EEN KINDJE BIJ...
- ZONNEBEKE, KM De Staalbekken, Lauren, dochter van
Hannelore Blondeel en Nicolas Callemein, kleindochter van
Luc Blondeel, Maddy Coulier en Geert Callemein, petekindje van Jurgen Blondeel en achterkleindochter van Hélène
Cnockaert.
ZIJ VIERDEN HUN 50e HUWELIJKSVERJAARDAG...
- EDEWALLE-BOSSCHEDEWEGE, KM De Bosvink, trouw
spelend lid Daniël Dumarey en Annie Struyve.

KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN
- EERNEGEM, KM Recht en Eerlijk, de voorzitter en het bestuur wensen alle leden en hun familie een vrolijk kerstfeest
en een gelukkig Nieuwjaar en een jaar van veel vinkenplezier.
- LIEDEKERKE, KM De Verenigde Vinkeniers, de voorzitter,
het bestuur en de lokaalhouders wensen aan alle leden en
familie een prettig kerstfeest, grandioze eindejaarsfeesten en
een allerbest 2015 toe, met mooie vinkenresultaten.
- HOUTHULST, De Vrijbosvink, het bestuur en de lokaalhouders wensen iedereen een vrolijke kerstfeest en een gelukkig
Nieuwjaar toe.
- ZERKEGEM, KM De Sint-Antoniusvink, het voltallige bestuur
wenst alle leden, onze lokaalhouders, de Raad van Bestuur,
het secretariaat, de redactie en sponsors en al hun familie
prettige en vrolijke kerstdagen en sfeervolle nieuwjaarsfeesten toe, met in de eerste plaats een gezond en vreugdevol
2015, een goede vogel en een sportief en succesvol vinkenseizoen in 2015.

Het A.Vi.Bo.-secretariaat zal gesloten zijn op:
maandagen: 22/12 - 29/12

20.05

20.05

Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond
steunt het kinderkankerfonds!!
Naar driejaarlijkse gewoonte doen wij ook nu weer een beroep
op de vrijgevigheid en solidariteit van alle vinkeniers.
De opbrengst van de solidariteitsactie is bestemd voor het kinderkankerfonds.
Graag hadden wij één euro per lid verzameld, bij voorkeur te betalen
bij het inbrengen van uw inventaris.
Vrienden gewestleiders, mogen wij vragen om deze gelden in te zamelen en
te storten op de rekening van A.Vi.Bo. met vermelding steunactie.
Gelieve te storten vóór 15 februari.

BIJ VOORBAAT DANK VOOR UW MILDE STEUN!!
BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand
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VERSLAG VERGADERING
RAAD VAN BESTUUR
dd. 13.12.2014
Aanwezig:
- Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
- Dhr. Luc De Schrijver, ondervoorzitter
- Dhr. Rik Tanghe, ondervoorzitter
- Dhr. Marc Vantieghem, bestuurder
- Dhr. Jan Hollevoet, bestuurder
- Dhr. Noël Devolder, bestuurder
- Dhr. Marnix Moerman, bestuurder

A. WOORD VAN DE VOORZITTER
2014 was voor de federatie een bijzonder jaar!!
Waar wij vorig jaar een vuist wilden maken tegen negativisme, leggen wij vandaag de resultaten voor:
• op onnavolgbare wijze sloten wij ons kweekproject af;
• de digitalisering van onze A.Vi.Bo.-bladen werd gerealiseerd;
• de Provinciale Kampioenschappen kregen de bescherming die ze verdienen;
• de penibele situatie van een aantal gewesten werd daadwerkelijk aangepakt;
• de evolutie van onze financiële toestand werd strikt opgevolgd en waar nodig stuurden we bij;
•…
Dat op onze lauweren rusten niet echt onze lijfspreuk is,
blijkt uit de blijvende en gedreven initiatiefneming van elk
van ons.
Onze ploeg, met de blijvende steun van onze medewerkende ereleden, engageert zich er toe om de positieve
boodschap die onze federatie kleurt, blijvend uit te dragen.
Met de steun van onze coördinatoren, onze gewestleiders, de maatschappijbesturen en onze trouwe leden durf
ik stellen dat wij klaar zijn voor de toekomst.
Het jaar op deze positieve wijze afsluiten waarde collega’s, beste vrienden, is de verdienste van onze gezamenlijke inspanning. Dank voor jullie inzet en vertrouwen.
Bedankt voor het voorbije jaar van werk en vriendschap
en hopelijk vinden jullie de moed en de energie om er ook
in 2015 op eenzelfde wijze tegenaan te gaan.
Rest mij nog u allen en uw families nu reeds zalige kerstdagen, een gezellig oudejaar en een bijzonder gelukkig
2015 toe te wensen!!

B. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen
en goedgekeurd.

C. EVALUATIE KWEEKCONGRES
Dank aan iedereen die van dicht of ver inspanning leverde
om deze hoogdag zijn ware uitstraling te geven, meer in
het bijzonder een speciaal woord van dank:
- aan alle aanwezigen. Uw aanwezigheid betekende een
warme en hartelijke erkenning voor jarenlang zwoegen;
- aan de maatschappijen van Kuurne voor hun gastvrije
ontvangst en vlotte bediening;
- aan Linda die op kundige wijze Margriet, Claudine,
Christine, Katia en enkele nobele mannen leiding gaf in
het voeden van de vele hongerige magen;
- aan de eregenodigden die niettegenstaande hun drukke
agenda toch tijd vonden om ons met hun komst te verblijden;
- aan onze erevoorzitter Noël Vlaminck en medewerkend
erelid Noël Declercq die samen met hun echtgenotes ons
steevast blijven aanmoedigen en steunen;
- aan de huisfotograaf voor de prachtige fotoreportage.
(zie vervolg blz. 2)

Aan de abonnees van het
A.Vi.Bo.-blad
We hebben vernomen dat bepaalde maatschappijen de
stortingsformulieren voor de betaling van het abonnement
op het A.Vi.Bo.-blad zeer laattijdig of nog steeds niet uitdeelden aan hun leden. We vragen dit onmiddellijk te doen.
Liefhebbers die op vandaag nog geen betalingsformulier
kregen, kunnen zelf de 45 € storten op BE35 0000 3672
7937, met de vermelding van hun lidnummer.
De abonnees voor 2015 ontvangen gratis het nieuwe kwekersvademecum.

Vrolijk Kerstfeest
en Gelukkig Nieuwjaar!

Editoriaal

Oorlog en kerstvrede
Je kunt er in de streek rond Ieper niet naast kijken. Dagelijks arriveren er autobussen met ladingen toeristen uit
verscheidene landen. En dat allemaal omdat er honderd jaar geleden hier een oorlog was, met als resultaat duizenden doden... Zoals Willem Vermandere zingt: …altijd iemands kind altijd iemands vader.
En nu prijkt in Ieper een mooie kerstmarkt, juist naast het museum over het oorlogsgebeuren van ’14-’18. Iedere
avond om 20 u. komen honderden mensen naar de Menenpoort voor de Last Post. Ze luisteren ingetogen en lezen
ondertussen de ongeveer vijftigduizend namen van jonge mensen die wellicht door die poort gingen als begin van
hun laatste tocht… om nooit meer terug te komen.
Met een stukje ongeloof kijken we naar oude foto’s van de verwoeste stad na de oorlog. De dappere Ieperlingen
bouwden hun stad weer op wanneer er vrede was, en ze konden de doden begraven.
Het is een goed teken dat er zoveel aandacht is voor dat gebeuren van honderd jaar geleden. Het toont aan dat er
een groot verlangen is naar vrede. Op onze tv zien we dagelijks beelden van mensen die onthoofd worden in het
oosten, hoe mensen mekaar uitmoorden: daar is geen vrede.
Nog steeds leeft er een grote honger naar vrede: dat zeggen al die mensen die naar onze streek komen. Ze zeggen
het zonder woorden wanneer ze stilstaan bij al die gedenkstenen en monumenten, en ingetogen rondwandelen op
de kerkhoven.
In toespraken horen we soms: Ze gaven hun leven voor het vaderland; eigenlijk werd hun leven afgenomen, men
heeft hun leven gestolen. Jaren geleden speelde men in de streek van Heuvelland een toneelstuk met als titel: Nooit
brengt oorlog vrede.
Kerstdag gaat om een man uit een klein land. Hij was gekend als de zoon van een timmerman, maar hij had een
unieke boodschap om vrede te hebben met mekaar. Zijn boodschap en leefwijze maken al die monumenten en
herdenkingen overbodig. Zo spreekt men meer dan anders met Kerstmis over vrede. Inderdaad, die Christus leerde
ons de weg naar vrede.
En dat hebben ze aangetoond: die soldaten die op kerstdag 1914 mekaar de hand reikten, geschenken uitdeelden,
voetbal speelden: omdat het kerstnacht was. Ze voelden aan dat geloven in kerstdag niet kan als mensen mekaar
uitmoorden.
Oorlog is mensenwerk, maar vrede wordt door mensen gemaakt.
Hoe men ook gelooft in het kind van Bethlehem: hij bracht een unieke weg naar vrede.
Mensen hebben al zoveel wegen bewandeld om vrede te vinden, de weg van Jezus Christus wordt soms vergeten.
Daarom wordt het ieder jaar kerstdag en versieren ze de kerstboom, zitten ze feestelijk aan tafel en geven mekaar
geschenkjes of luisteren ze naar oude kerstliederen; ook al hebben ze de boodschap van het kerstekind vergeten: de
weg naar vrede. Zonder dat ze het soms beseffen verlangen mensen naar vrede, naar vriendschap. Het is een weg
van vergeving en verdraagzaamheid, van veel geduld en eenvoud, van achting en liefde voor de medemens.
Er kan tussen mensen onenigheid ontstaan, in een bestuur kleine ruzies en ongenoegen; maanden van niet meer
spreken, dat is allemaal erg menselijk. Maar dit is onze kerstwens: maak het weer goed en reik de mensen de hand:
zo begint vrede.
We hebben nog even tijd want vandaag begint de rest van ons leven.
Ik wens jullie allen een fijne kerstdag en vooral vrede aan mensen van goede wil: dus aan jullie allen.
Valeer Cools, proost A.Vi.Bo.
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Nota voor de post: navraag abonnementen
Abonnementsdienst: Schardauw 1, Bus 1
Tel. + fax Secretariaat A.Vi.Bo.: 056/70 18 64

8520 Kuurne

Secretariaat A.Vi.Bo.: Gesloten op vrijdag
Open voor bezoek en bestellingen
Woensdag: van 14.00 tot 18.00 u.
Zaterdag: van 10.00 tot 12.00 u.

Erevoorzitter - medewerkend erelid:
Noël Vlaminck, Dentergemsestr. 77
8780 OOSTROZEBEKE
Voorzitter:
Gino Welvaert, Esdoornlaan 41

9860 SCHELDEWINDEKE

Ondervoorzitters:
Luc De Schrijver, Kuwaardestraat 16
Rik Tanghe, Mexicostraat 53a

Drukkerij en Redactie:
Drukkerij Dejonghe NV, Paddevijverstraat 42
e-mail: regina@dejonghe.be
Verantwoordelijke uitgever:
Rinda Vandromme, Paddevijverstraat 42

8900 Ieper
8900 Ieper

Onze jaarlijkse
vinkententoonstelling
te Vosselare
Zoals in het verleden richt KM De Eikzangers terug een vinkententoonstelling in.
Op zondag 11 januari 2015 in de voormiddag kan u deelnemen aan de tentoonstelling in verschillende reeksen, zowel in
speelkooien als tentoonstellingskooien. Van de gewone botvink tot tal van kleurafwijkingen zullen er te zien zijn.
Voorwaar een unieke gelegenheid om er vrienden vinkeniers
en gelijkgestemden te ontmoeten!
Het bestuur van De Eikzangers en hun supertentoonsteller
Martin Van Quaethem zullen u er alvast verwelkomen.
Dus allen op 11 januari naar de Dorpszaal te Vosselare!

Kerstavond
Ons is geboren een kindeke
nog klaarder dan de zonne.
Wij knielen voor Uw kribbeken neer,
wat ben je arm en toch de Heer
van al het geschapen goed.
Hier zijn we allen, Jezus kind,
wij vieren blij Uw feest.
Al is de nacht vol onheil nu
en nooit zo zwart geweest.
Wij zijn hier allen samen
en zingen U ter eer.
Geef ons gezin Uw zegen,
op aarde vrede weer.

Raad van Bestuur A.Vi.Bo. en Redactieraad:

Rosanne De Lange

VERSLAG VERGADERING
RAAD VAN BESTUUR
dd. 13.12.2014
(vervolg van blz. 1)

Als afsluiter van dit kweekproject dient er nog een selectie gemaakt van het zeer lijvig werk met slotconclusies.
Deze aanvulling op ons kwekersvademecum wil Gino
graag klaar hebben tegen de Algemene Vergadering. Het
zal gratis ter beschikking gesteld worden aan al onze geabonneerden op ons A.Vi.Bo.-blad.

D. DE RONDE 2014
De controle is volledig achter de rug en afwijkingen verschijnen hieronder in het verslag.
De volledige uitslag met prijzengeld zal verschijnen in de
editie van 14.01.2015.
Dank aan Gino, Noël en Jan voor de controles. Uit deze
controles weerhouden we eens te meer de onzorgvuldigheid bij sommige deelnemers bij het noteren van voornamelijk de plaats van deelname.
Reeks Assen:
vogel Pepito, Noël Verzele, gewest Deinze
1ste rit 84 liedjes i.p.v. 840 liedjes
Reeks Promotie:
Vogel Portos, Marc Hostijn, gewest Kortrijk
6de rit niet gespeeld op Provinciaal Kampioenschap (uitslag van 29/5 ingevuld)
Beiden worden voorlopig geschrapt. Opmerkingen kunnen uiterlijk 31.12.2014.
Reeks Promotie:
Vogel Twister, Rafaël Deraeve, gewest Ieper
11de rit 523 liedjes i.p.v. 525: geen invloed op klassering.
Blijft behouden in klassement.

E. WAARBORG EN ADMINISTRATIEKOSTEN
Zoals vermeld in ons reglementenboekje kunnen de waarborg- en administratiekosten ieder jaar herzien worden.
Voor 2015 worden de bedragen:
lidgeld individueel lid van de federatie: 2 €
waarborg Kampioenschap van België: 125 €
beroep ereraad: 75 €
beroep bondsraad: 75 €
aanvraag keuring in beroep: 60 €
aanvraag keuring in hoger beroep: 85 €
aanvraag keuring cassatie: 100 €
administratiekost keuring speciale opdracht: 15 €
administratiekost afgekeurde vogel gewestelijke
keuring: 5 €
administratiekost inleveren bondslidkaart na oproeping
keuring: 15 €

9800 DEINZE
8480 ICHTEGEM

De inzenders zijn aansprakelijk voor hun bijdragen - De handschriften worden niet teruggegeven - Naamloze brieven worden geweigerd - de A.Vi.Bo. v.z.w. is niet aansprakelijk
voor reclameteksten - Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing voorbehouden - De redactie houdt zich het recht voor de ingezonden bijdragen te weigeren, in te
korten of te wijzigen (A.Vi.Bo.-statuten, art. 14,28 en reglement Inw. Orde VIII).

administratiekost gewestelijke keuring op eigen verzoek:
0€
administratiekost ruil: 5 €
administratiekost niet aangeven bijlokaal: 12 €
administratiekost niet-geabonneerde bestuursleden:
10 € + bedrag abonnement
administratiekost 2de en 3de bestelling kweekringen:
5€

F. RINGNUMMERS EN VOGELNAMEN
BONDSLIDKAARTEN
a) Volgens punt 31.11 van het reglement inwendige orde
kunnen bondslidkaarten worden toegekend voor alle
ringnummers van open ringen die mannelijke vinken uit
de bevoorrading dragen, op een inventarisblad van het
speeljaar voorkomen en redelijkerwijze nog in leven kunnen zijn. Eveneens worden bondslidkaarten toegekend
voor alle nummers van gesloten ringen met een binnendiameter gelijk aan of kleiner dan die van ringen bij A.Vi.Bo.
uitgegeven, aan de voet van mannelijke kwekelingen die
op een inventarisblad van het speeljaar voorkomen.
Voor alle duidelijkheid:
1) Een kweekring bij A.Vi.Bo. uitgegeven heeft een binnendiameter van 2,7 mm. Sinds 2004 draagt deze een
identificatieletter D (voorheen letter E) en vanaf 2012 het
maatgetal 2,7 (zie ook verder onder punt F). Dit is een ring
vergelijkbaar met o.a. de bij KBOF uitgegeven D-ring.
Dit is dan ook de maat waarnaar gerefereerd wordt bij
eventuele ringcontrole.
2) Bondslidkaarten worden vanaf kweekjaar 2005 en later onbeperkt toegekend op kweekringen, ongeacht
door welke erkende federatie uitgegeven, voor zover de
kweekringen een binnendiameter hebben van 2,7 mm of
kleiner.
De wetgever is duidelijk en zegt dat kwekelingen een ringnummer dragen met jaartal van het geboortejaar.
Dit is een regelgeving door de Vlaamse Regering uitgevaardigd en bijgevolg geldend bij alle federaties.
b) We dringen er nogmaals op aan om de namen van de
vogels met de nodige zorg te kiezen. Kies korte en mooie
namen. Spotnamen, getallen en samengestelde namen
kunnen niet.
Voor de geïnteresseerden die er wensen gebruik van te
maken is H de beginletter voor vogelnamen toegekend in
2015.

G. INVENTARISATIE 2015 EN DE
NODIGE REGISTERS
Bij het invullen van de inventarissen vragen wij op het volgende te letten:
1) De inventarissen dienen in de loop van de maand december ingevuld te worden. Naam, voornaam, volledig
adres, geboortedatum, maatschappijnummer 1/… + lidnummer (6 cijfers), invullen bovenaan het register.
Uw handtekening plaatsen nadat de gedrukte tekst overlezen werd.
2) Een goed carbon gebruiken om zodoende een duidelijk
doorschrift te bekomen (op blad dat in het register blijft
en waarop de toestandswijzigingen gedurende het jaar
moeten worden aangebracht).
3) Vogels voorzien van een gesloten voetring (= gekweekte vogels) evenals vogels voorzien van een open voetring
(= bevoorrade vogels) moeten ingeschreven worden op
een inventarisblad.
4) Het is wenselijk vooraleer de vogels op het inventarisblad ingeschreven worden, eens de ringnummers te controleren aan de poot van de vogel. Het is immers belangrijk dat deze overeenstemmen.
Onderaan op het blad het aantal vogels vermelden.
5) Na het inzamelen van de inventarisbladen wordt door
het maatschappijbestuur een samenvattende opgave gemaakt.
6) Achteraf wordt door de gewestleider een totaal opgemaakt per gewest.
7) Ringnummers op aangevraagde bondslidkaarten dienen voor te komen op het inventarisblad. Liefhebbers die
bondslidkaarten aanvragen dienen bovendien voor te komen op de ledenlijsten. Maatschappijen worden opgedragen hierop grondige controle te doen.
INDIEN GEEN INVENTARIS AFGELEVERD WERD, MOGEN
OOK GEEN BONDSLIDKAARTEN UITGEREIKT WORDEN.
Bijkomende vraag aan de maatschappijbesturen:
Mogen wij u vragen om per maatschappij de namen +
lidnummers van liefhebbers, die uitsluitend vogels met
open voetringen op hun inventarisblad vermelden, in
te vullen op het daartoe voorbestemde formulier.

Bestuurders:
Marc Vantieghem, Sparrenlaan 22
Jan Hollevoet, Elverdingestraat 33
Noël Devolder, Waterlelielaan 6
Marnix Moerman, Steenovenstraat 21

8553 OTEGEM
8900 IEPER
8520 KUURNE
8520 KUURNE

Woordvoerder A.Vi.Bo. - medewerkend erelid:
Filip Santens, Elsdreef 7
8790 WAREGEM
Erevoorzitter Officiële Zangkeurraad:
Frans Declerck, M. Couckestraat 1 bus 11

8790 WAREGEM

Voorzitter Bondsraad - medewerkend erelid:
Noël Declercq, Weidestraat 394
8310 ASSEBROEK

De ringnummers van gesloten voetringen schrijven we
als volgt op de inventaris:
1) jaartal
2) herkenningsletter (= D) of ringmaat 2,7 vanaf 2012
3) AVB
4) persoonlijk lidnummer (voluit = 6 cijfers)
5) ringvolgnummer (voluit = 3 cijfers)
voorbeelden: 05 D AVB 001138-003
04 D AVB 000803-007
12 2,7 AVB 006434-005
12 2,7 BOF AA000 001

H. BENOEMING GEWESTLEIDERS
Volgende gewestleiders leggen op 31 december 2014 hun
functie neer:
• De heer Walter Telier, gewest Aalter
• De heer Jerome Moreau, gewest Moeskroen
• De heer Raphaël Claeys, gewest Ieper
• De heer Gerard De Vlieghe, gewest Knokke
• Mevrouw Carine Naessens, gewest Oudenaarde
• De heer Willy Teerlinck, gewest Eeklo
• De heer Eric Van Parys, gewest Gavere
Het voorbije werkjaar namen we reeds eerder afscheid van:
• De heer Noël Verhaest (†), gewest Roeselare
• De heer Freddy Van Impe, gewest Aalst
De federatie in al haar geledingen is genoemde dame en
heren bijzonder dankbaar voor hun jarenlange en batenloze inzet voor de vinkensport en A.Vi.Bo.
Bovendien mogen, gezien hun voorzitterschap gedurende een periode van meer dan 25 jaar, de heren Moreau en
De Vlieghe de titel van eregewestleider dragen.
Ten gevolge de beslissing van september 2014 houden
volgende gewesten op te bestaan. Zij gaan integraal op in
een buurgewest:
• Het gewest Aalst wordt bij het gewest Ninove gevoegd;
• Het gewest Moeskroen wordt bij het gewest Kortrijk gevoegd;
• Het gewest Eeklo wordt bij het gewest Gent gevoegd;
• Het gewest Gavere wordt bij het gewest Deinze gevoegd;
• Het gewest Knokke wordt bij het gewest Aalter gevoegd.
De Raad van Bestuur, in vergadering, benoemt overeenkomstig de Statuten en Reglement Inwendige Orde van
maart 2010, volgende gewestleiders vanaf 1 januari 2015
tot 31 december 2017.
Lijst gewestleiders: verschijnt onder dit verslag.
Wij wensen de heren een goede vaart en veel geluk bij hun
opdrachten tijdens hun mandaat. Wij zijn hen bovendien
dankbaar voor het nemen van deze verantwoordelijkheid.
De hierna vermelde nieuw aangestelde gewestleiders zullen worden uitgenodigd op het secretariaat om wegwijs
te worden gemaakt in het administratieve luik van hun
opdracht:
• De heer Jean-Marie Rambour, gewest Ieper
• De heer Patrik Waege, gewest Oudenaarde
• De heer Danny Verhaest, gewest Roeselare
• De heer Geert Missine, gewest Ingelmunster
• De nieuwe gewestleider van Aalter

I. AANSTELLING COORDINATOREN
Na veelvuldig vergaderen, en in overleg met onze medewerkende ereleden en woordvoerder, werd beslist om
de gewestwerking te versterken. Er worden coördinatoren aangesteld om tot grotere entiteiten te komen die als
buffer moeten dienen tegen de verdere afkalving van de
gewesten en om de samenwerking tussen gewesten te
optimaliseren.
Deze entiteiten zijn op basis van het ledenaantal opgemaakt en zijn bijgevolg ongeveer even groot. In de praktijk handelt dit over 10 regio’s van circa 900 leden.
Let wel: de huidige gewestwerking blijft behouden!
Op die manier moet het opnieuw mogelijk worden om bijvoorbeeld voor kleine gewesten o.a. gewestelijke zangkeuringen en ereraden te houden.
Volgende personen werden weerhouden om de taak van
coördinator op zich te nemen: (zie lijst onder dit verslag).
We danken u van harte voor uw engagement en hopen op
een vruchtbare en positieve samenwerking.

J. ACTIVITEITENKALENDER
10.01.2015
15.01.2015
tot
31.01.2015
07.02.2015
14.02.2015
01.03.2015

Raad van Bestuur
Binnenbrengen inventarissen
Officiële Zangkeurraad
Raad van Bestuur
Algemene Vergadering in Waregem
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14.03.2015
21.03.2015
01.04.2015
11.04.2015
01.05.2015
09.05.2015
15.05.2015

Raad van Bestuur
H. Mis overleden vinkeniers te Adegem
Aanvang speelseizoen
Raad van Bestuur
2de bestelling kweekringen
Raad van Bestuur
Werkvergadering
Kampioenschap van België te Eernegem
06.06.2015
Raad van Bestuur
07.06.2015
Provinciale Kampioenschappen
13.06.2015
Kampioenschap van de Vriendenkring
(in de voormiddag)
15.06.2015
3de bestelling kweekringen
28.06.2015
Kampioenschap van België in Eernegem
11.07.2015
Raad van Bestuur
08.08.2015
Raad van Bestuur
29.08.2015
Sluitingsprijs Hulste
31.08.2015
Einde speelseizoen
12.09.2015
Vergadering Redactieraad
Raad van Bestuur
20.09.2015
Algemene Raad in Roeselare
26.09.2015
Vergadering Vriendenkring
10.10.2015
Raad van Bestuur
01.11.2015
Bestelling kweekringen 2016
14.11.2015
Raad van Bestuur
08.11 - 15.11 - Cursus voor officiële zangkeurders
22.11 - 29.11
12.12.2015
Raad van Bestuur
We doen de oproep bij maatschappijen en gewesten
om rekening te houden met bovenvermelde activiteitenkalender.
De werkvergaderingen voor het Kampioenschap van België worden, gezien het huidige opzet, vanaf 2015 herleid
tot één vergadering.

K. FINANCIEEL BEHEER
Op 31 december wordt het A.Vi.Bo.-boekjaar afgesloten
en wordt de inventaris van alle beschikbare drukwerken
opgemaakt.
We vragen met aandrang dat de gewesten hun eventuele
onbetaalde rekeningen vereffenen VOOR 20 december
2014.
Marnix en Gino hadden een vruchtbaar overleg met onze
financiële instelling. Tekst en uitleg werd verschaft.

L. VERNIEUWING A.VI.BO.-BLAD EN
ABONNEMENTSPLICHT
We herinneren eraan dat alle bestuursleden en lokaalhouders verplicht zijn een abonnement te nemen op ons A.Vi.Bo.blad. Hiervan kan niet afgeweken worden.
Ieder jaar stellen we vast dat enkelingen niet aan deze
plicht voldoen. Bijgevolg dient een toeslag van € 10 betaald. Na herhaalde onbeantwoorde aanmaningen wordt
de maatschappij in gebreke gesteld.
Zoals reeds eerder gemeld kost een abonnement op het
A.Vi.Bo.-blad € 45. We hopen dat u uw blad trouw zal blijven. Dank daarvoor.
MERK OP: HET EERSTE BLAD VAN 2015 ZAL VERSCHIJNEN OP 07.01.2015.

M. AANVRAAG MEDAILLES VERDIENSTELIJKE
BESTUURSLEDEN
Verdiensten:
a) mensen die 25 jaar BESTUURSLID zijn van een plaatselijke vereniging en minstens 45 jaar oud zijn.
b) schatbewaarder of secretaris van een vereniging zonder dat ze spelend lid zijn, 15 jaar dienst hebben en minstens 45 jaar oud zijn.
Gelieve de volgende gegevens te vermelden: lidnummer,
naam, volledige geboortedatum, functie (bestuurslid,
schatbewaarder of secretaris), maatschappij.
Bovendien moet men geabonneerd zijn op het A.Vi.Bo.blad. De aanvragen worden verwacht uiterlijk 31 december 2014 op het secretariaat te Kuurne.
Noteer goed dat de Minister van Cultuur enkel vragen inwilligt van bestuursleden die een vereiste termijn kunnen
bewijzen. Het gaat niet om verdienstelijke leden, dus niet
om gewone leden.
De medaille van verdienste wordt enkel overhandigd aan
verdienstelijke personen die AANWEZIG zijn op de Algemene Vergadering.

N. HEILIGE MIS OVERLEDEN VINKENIERS

P. STUURGROEPEN
1. ALGEMEEN BELEID
Interne werking:
Er wordt van gedachten gewisseld over de optimalisatie
van de onderlinge communicatie.
Een vruchtbaar overleg met de coördinatoren vond plaats
op 29.11.
De medailles van de Vlaamse Minister van Cultuur voor
de laureaten van het Kampioenschap van België 2014 zijn
in ons bezit en zullen uitgereikt worden op de Algemene
Vergadering.
Gouden Ring Show:
Op de Gouden Ring Show namen 13 liefhebbers deel met
in totaal 162 vogels.
Proficiat aan alle deelnemers. Hartelijk dank aan erelid
Noël Declercq en echtgenote voor het plaatsen van onze
steeds in het oog springende A.Vi.Bo.-stand.
Dank aan alle medewerkers.
Niettegenstaande de onheilstijding rond de vogelgriep vonden opvallend veel vinkeniers de weg naar de EXPO-hallen.
Gewestwerking:
• Gewest Oudenaarde: Gino was aanwezig op een gewestvergadering. Het gewestbestuur is na enige interne aanpassing in orde. Dank voor de constructieve houding en
de blijvende inzet.
• Gewest Aalter: Gino had een telefonisch onderhoud met
de gewestleider. Na grondig overleg wordt initiatief genomen om uit de impasse te raken. Alle bescheiden en
materiaal kunnen intussen worden afgeleverd op het secretariaat.
• Gewest Gavere: Gino was aanwezig op de gewestvergadering. Om een betere werking naar de toekomst te
garanderen, wordt het gewest Gavere toegevoegd aan
het gewest Deinze. We danken de heer Eric Van Parys
voor zijn inzet en engagement.
• Gewest Knokke: Gino had een persoonlijke ontmoeting
met de heer De Vlieghe rond de toekomst. Gerard, geplaagd door aanslepend fysiek leed, wordt eervol van
zijn nieuw aangegaan engagement ontslagen. De Raad
van Bestuur treedt eerstdaags in overleg met de betrokken maatschappijen om ook deze situatie op te lossen.
Projectsubsidie West-Vlaanderen:
Na een titanenwerk is de digitalisering van ons blad af.
Collega Marc gaf op 15 november reeds een voorsmaakje.
De technische mogelijkheden en de financiële consequenties worden voorgelegd, zodat het blad integraal kan
worden geconsulteerd tot en met de jaargang 2010.
Na realisatie wordt de eindafrekening voorgelegd aan de
Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen,
om de openstaande projectsubsidie te verwerven.
Kampioenschap van België:
Reeds heel wat vaste medewerkers gaven te kennen dat
zij opnieuw willen meewerken aan het Nationaal Kampioenschap. Ook nieuwe medewerkers kunnen hun naam
opgeven en zijn uiterst welkom.
Aan dhr. Noël Declercq werd gevraagd een logo te ontwerpen voor het Nationaal Kampioenschap.
2. ADMINISTRATIE
Vanaf 24.12 kan het postbestand afgesloten worden en
kunnen we volop beginnen met het invoeren van de nieuwe betalingen.
Op 17.12 is er opnieuw een afspraak gemaakt met de programmeur om na te zien waar nog verbeteringen mogelijk
zijn inzake Admin en zettingsoft. Er wordt tevens overleg
gepleegd rond de uitbreiding van de machtigingen voor
gewestleiders en coördinatoren.
Er wordt werk gemaakt van vernieuwing van de lay-out
van de website en de gebruiksvriendelijkheid voor de beheerders.
3. ORDE EN TUCHT EN IMMATERIEEL CULTUREEL
ERFGOED
Wij volgen de evolutie inzake ICE en dieren op.
Onze erevoorzitter de heer Noël Vlaminck maakt op vandaag werk van de inventarisatie en de opvolging van
de reglementen inwendige orde van gewesten en maatschappijen. Dank voor zijn blijvende inzet.
4. KWEEK
De bestelling kweekringen 2015 werd verwerkt en gecontroleerd. Dank aan onze erevoorzitter dhr. Noël Vlaminck
voor zijn inspanning.
Het gebruik van kunststofringen wordt verder geëvalueerd en uitgediept.

O. AANSLUITINGSFORMULIEREN 2015

5. ZANG
De najaarsvergadering van de zangkeurraad wordt vanaf
2015 afgevoerd. De inhoud en de vorm van de voorjaarsvergadering wordt herbekeken.
De data voor een nieuwe cursus voor officiële zangkeurders worden vastgelegd, zijnde: 8/11, 15/11, 22/11 en
29/11/2015.
Nieuwe paspoorten voor onze officiële zangkeurders worden aangemaakt.

We vragen aan de gewestleiders om de aansluitingsformulieren uiterlijk 31.12.2014 binnen te brengen.
Gelieve bij het invullen van uw aansluitingsformulier te
letten op volgende zaken:
- de afgevaardigde moet het aansluitingsformulier handtekenen en niet de voorzitter (uitzondering voor maatschappijen die vzw zijn).
- de ondervoorzitter van het gewest moet een afgevaardigde zijn.
- zorg voor een gewestelijk zangkeurder.
- draag zorg voor de samenstelling van de gewestelijke
ereraad.

6. A.VI.BO.-BLAD
De betalingen komen binnen. We doen nogmaals een oproep om uw blad trouw te blijven.
Indien nog niet gestort, gelieve dit dan dringend te doen,
zo zal u zonder onderbreking uw blad verder krijgen in
2015.
Bovendien ontvangen de abonnees voor 2015 een gratis
bijlage bij ons ‘Kwekersvademecum’.
Op onze website zijn ook de nodige gegevens meegedeeld rond hoe een abonnement kan bekomen worden.
We blijven uitkijken voor het publiceren van advertenties
voor ons blad.

De Heilige Mis voor onze overleden vinkeniers gaat in
2015 door te Adegem met als inrichters ‘Ons Genoegen’,
Adegem.
Voor 2016 bevestigt KM De Nieuwe Vinkeniers uit Ingelmunster hun kandidatuur voor de inrichting van de jaarlijkse herdenkingsmis.

Wij hebben beslist om alle klachten inzake de postbedeling
te bundelen en verdere stappen te zetten. Ervaringen inzake foute en onzorgvuldige bedeling kunnen onze klacht
extra kracht geven. Wij ontvingen dan ook graag de schriftelijke weerslag van uw ervaringen op het secretariaat.
Artikels voor het blad van 7 januari 2015 worden ten laatste op 23 december 2014 in de drukkerij verwacht.
7. COORDINATIE FEESTELIJKHEDEN
Jan zal aanwezig zijn op het gewestfeest van Tielt.

Q. BRIEFWISSELING EN DIVERSEN
1. ROUWBEKLAG
We vernamen het overlijden van:
- mevr. Christianne Wittevrongel, moeder van Patrick
Martens, schoonmoeder van Marleen Matthijs en grootmoeder van Kevin Martens, allen lid van Ons Genoegen
Adegem;
- dhr. Jaak Vanhoutte, lid De Manezangers Nieuwenhove.
Aan de beproefde families bieden we onze herhaalde blijken van medeleven aan.
2. DHR. RONNY HEIREMANS, UW MAIL VAN 10.11.2014
Het nodige werd ondertussen gedaan.
3. DHR. KOEN VANDEVYVER, UW MAIL VAN 11.11.2014
Dank voor uw mededeling. We noteren dat de enige werkvergadering voor het Nationaal Kampioenschap zal doorgaan te Eernegem in de Voetbalkantine en dit op vrijdag
15 mei 2015 om 19.30 uur.
4. DHR. POL VANDOMMELE, RIJMENAM, UW BRIEF VAN
11.11.2014
We verwijzen naar art. 29.06, 29.07 en 29.09 van ons reglement.
5. DHR. ROEL DESEYN, FEDERAAL VOLKSVERTEGENWOORDIGER, UW MAIL VAN 14.11.2014
Nota genomen van uw schrijven.
6. DHR. RAF CHANTERIE, GEWEZEN EUROPEES PARLEMENTSLID, UW MAIL VAN 14.11.2014
Nota genomen van uw schrijven.
7. DHR. MARC MAENE, GEWESTLEIDER VAN GISTEL,
UW BRIEF VAN 14.11.2014
Nota genomen van het ontslag van dhr. voorzitter Georges Inghelbrecht, KM De Vrijgezellen, Eernegem. Dank
voor uw jarenlange inzet. Nota genomen van de nieuwe
voorzitter dhr. Dirk Dewaele.
8. DHR. HERMAN DE CROO, MINISTER VAN STAAT, UW
MAIL VAN 17.11.2014
Hartelijk dank voor uw schrijven.
9. CULTUREEL ERFGOED, UW MAIL VAN 18.11.2014
Dank voor bevestiging van ontvangst van voortgangsrapportage.
10. DHR. ROGER ALLIET EN DHR. WILLY DEMAN, UW
MAIL VAN 20.11.2014
Dank voor de lofbetuigingen.
11. DHR. ANDRE ROGIERS, VOORZITTER BOU, UW MAIL
VAN 21.11.2014
Nota genomen van uw schrijven.
12. KM DE RECHTZINNIGE TEKENAARS, ZWEVEGEM,
UW MAIL VAN 24.11.2014
Nota genomen van het ontslag van de maatschappij. Gelieve uw kasboek ter inzage te bezorgen aan het secretariaat en het batig saldo over te schrijven aan een liefdadig
doel.
13. DHR. MARC VAN DEN MEERSSCHAUT, AGENTSCHAP
NATUUR EN BOS, UW MAIL VAN 25.11.2014
Dank voor uw toezending. We laten dit integraal verschijnen in ons blad.
14. DHR. GASTON VAN LIMBERGEN, VOORZITTER KEV,
UW MAIL VAN 26.11.2014
Dank voor uw toezending.
15. DHR. MARC VAN DEN MEERSSCHAUT, AGENTSCHAP
NATUUR EN BOS, UW MAIL VAN 27.11.2014
Het nodige wordt gedaan.
16. DHR. WILLY DEMAN, UW MAIL VAN 28.11.2014
Dank voor uw mededeling.
17. DHR. DOMINIQUE BAERT, GEWESTLEIDER VAN TORHOUT, UW MAIL VAN 4.12.2014
We houden rekening met uw terechte opmerking.
18. DHR. GUY DE SPIEGELEER, GEWESTLEIDER VAN
NINOVE, UW MAIL VAN 6.12.2014
Dank voor uw mededeling.
19. DHR. FILIP SANTENS, WOORDVOERDER VAN A.VI.BO.
Dank voor uw mededeling.
20. DHR. STEVEN VAN SCHANDEVIJL, UW MAIL VAN
8.12.2014
Wij geven uw vraag nogmaals door aan onze programmeur.
21. DHR. WALTER TELIER, GEWESTLEIDER VAN AALTER,
UW MAIL VAN 10.12.2014
Nota genomen van uw schrijven.
22. DHR. ROGER VANLOOK, WEV, LIMBURG, UW MAIL
VAN 11.12.2014
Dank voor uw mededeling.
23. NATIONAAL KAMPIOENSCHAP KBOF WIEZE
Dank voor de uitnodiging. Er kon echter niemand aanwezig zijn wegens overvolle agenda.
24. DE DRIESZANGERS, DEINZE
Nota genomen van de schenking van 900 € aan het ‘Heilig
Hart’, Deinze.
Ns het dagelijks bestuur A.Vi.Bo. vzw
De voorzitter, Gino Welvaert
ondervoorzitters
Luc De Schrijver
Rik Tanghe
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Uit spruit, het jaar is uit
Het jaar is bijna ten einde. Er zijn al veel vergaderingen geweest om ons volgend seizoen voor te bereiden. Ook veel
kampioenvieringen zijn er al geweest, alsook hier en daar
kaartingen om de kas een beetje te vullen. Het kweekprogramma in Kuurne is eveneens achter de rug, evenals tentoonstellingen van hokken en kooien.
Nu mogen we ons voorbereiden om onze kwekelingen op te
kooien en de goede zang aan te leren. Ik heb vier mannen
gekweekt dit jaar, ik ben van plan om ze op het einde van het
jaar op te kooien en ze in de veranda te plaatsen. Ik heb ze
vanaf juli regelmatig zang laten horen van een cd, een met
een korte en een met een langere zang. Ik heb dit laten horen
tot eind november. Weet er iemand of dat een goed resultaat
gaat opleveren, ja of nee? Nu en dan stuur ik een artikeltje op
voor in ons A.Vi.Bo.-blad maar er heeft nog niemand gereageerd op hetgeen ik schrijf. Is dit goed of slecht, of leest dit
niemand onder al die vinkenpieten, of zeggen ze het liever
aan de toog met wat babbelwater op? Ik kon het lang geleden
ook goed uitleggen en stoefen ook, we konden het allemaal
goed zeggen, we waren daar heel goed in.
Wat dat opkooien betreft, we zijn nu 11 december 2014 en ik
zal nog een 14-tal dagen wachten om ze dan alle vier in de
veranda te plaatsen met de cd-speler erbij en deze zacht laten
spelen. Niet te zacht dat ik ze nog hoor als ik ermee naar de
reke ga, mijn gehoor is al niet meer zoals 30 jaar geleden. Ik
heb dit jaar al eens een vogel moeten tekenen en ik hoorde
hem niet, dus mijn gedacht: ga niet met zulke vogels naar de
reke. We worden allemaal ouder en ons gehoor gaat ook achteruit. Ik was eens op een zetting en die man naast mij moest
een laagzanger tekenen. Die man zat nog redelijk dicht bij de
te tekenen vogel, maar de eigenaar zei tegen die man dat hij
ze niet allemaal optekende. Daarop ging de tekenaar in zijn
zak en haalde daar een meter uit. Hij mat vanaf de kooi 60 cm
en zette daar een streep op de grond. Hij zette vervolgens zijn
stoeltje op de streep die hij getrokken had en zei aan de eigenaar: “Is het nu goed? Ik zal al de slagen die ik hoor van op
deze afstand tekenen.” Het was direct gedaan met zagen en
reclameren. Na de zetting hebben we de eigenaar niet meer
gezien. Sommige liefhebbers kunnen nogal onbeleefd zijn tegenover de medemens.
Wat het opkooien van mijn kwekelingen betreft, ik zal nog
eens schrijven hoe ik het gesteld heb, of dat een goede methode is of niet met de cd-speler, of dat het toch beter is met
een leermeester. Iemand zei me eens dat ze dat gemakkelijker opnemen, alle liedjes die op de cd staan, ik zal maar
afwachten wat het wordt zeker?
U zult zeker zeggen: wat is dat bovenaan dit schrijven? Wel,
dat is het begin van een nieuwjaarsbrief die ik moest schrijven
in het vierde leerjaar, ik heb dit altijd onthouden.
Verder wens ik de Raad van Bestuur, de vriendenkringers en
alle vinkenliefhebbers een vrolijk kerstfeest en een gelukkig
Nieuwjaar toe!
Johan Meurisse

Gegevens gewestleiders
Gewest
gewestleider
adres
			

post- woonplaats
code

telefoon

gsm

0474-651480

Aalter
Alken

Bielen Jean

Winkelstraat 1

3730 Hoeselt

089-514165

Antwerpen

Devos Lucien

Manderleylaan 21

2980 Zoersel

03-3832566

Ardooie

De Bels Wilfried

Veldstraat 8

8870 Izegem		

0497-258030

Avelgem

Vervaecke Luc

Keiberg 21

8552 Moen

056-647332

0497-842830

Brakel

Decock Julien

Beekkantstraat 6

9688 Schorisse

055-455622

0495-675877

Brugge

Bleyaert Martin

Nieuwendam 2

9880 Aalter

09-3744243

Deerlijk

Desmet Jozef

Zuringweg 9

8791 Beveren (Leie)

056-704827

Deinze

Jooris Daniel

Zavelstraat 6

9800 Grammene

051-637814

Denderleeuw

Muylaert Danny

Anderenbroek 34

9450 Denderhoutem

053-838154

Diksmuide

Syoen Hilaire

Woumenweg 275

8600 Woumen

051-500989

Gent

De Ruysscher
Lucien

Koning Leopoldlaan 18

9840 De Pinte

09-2828742

Gistel

Maene Marc

Zilverstraat 13

8480 Bekegem		

0472-603781

Helkijn

Dewaele Christiaen

Jolainstraat 6

8554 Sint-Denijs

056-456206

Houthulst

Vermoortele Eddy

Jonkershovestraat 60

8650 Houthulst		

0495-831260

Ieper

Rambour J.-Marie

Hoge Weide 32

8904 Boezinge		

0494-681230

Ingelmunster

Missinne Geert

Kasteelstraat 5

8760 Meulebeke		

0478-787266

Izegem

Vandommele
Norbert

Wantje Pietersstraat 18

8870 Izegem		

0479-327703

Komen

Ghesquiere Chris

Barrierestraat 37

8940 Wervik		

0476-333492

056-457505

0475-717762

0477-736034

Kortrijk

Dewitte Stefaan

Nevelstraat 33

8520 Kuurne

056-729893

0479-014676

Kruishoutem

Plaisier Didier

Deinsesteenweg 20a

9770 Kruishoutem

09-3838484

0468-139224

Menen

Vanhauwaert Eric

Kozakstraat 222

8560 Wevelgem

056-401646

Ninove

De Spiegeleer Guy Roslaer 104

9400 Ninove		

Oostnieuwkerke

Demunster Norbert Zeveneeckebosstraat 4

8840 Westrozebeke

Oudenaarde

Waege Patrik

Guido Gezellelaan 1

9840 De Pinte		

Proven-Poperinge Ostyn Marnix

Sint-Bertinusstraat 166

8970 Poperinge

057-333841

Roeselare

Verhaest Danny

Honzebroekstraat 55

8800 Roeselare

051-226429

Ronse

Batsleer Ivan

Kapellestraat 193a

9600 Ronse/Renaix

055-216627

Sint-Eloois-Vijve

Robberecht Etienne Rijksweg 190

8710 Wielsbeke		

Tielt

Strobbe Eric

Pastorijstraat 117

8700 Aarsele

051-635084

Torhout

Baert Dominique

Koekelarestraat 91

8610 Kortemark

051-570784

0476-255926

Veurne

Cosman Wilfried

Gouden-Hoofdstraat 15

8630 Vinkem

058-299806

0479-341135

Kerstnacht

Vichte

Vanwijnsberghe
Stefaan

Breestraat 54

8540 Deerlijk

056-773450

Wakken

Schelstraete Daniel Oude Heirbaan 192

9800 Gottem

051-635550

Kerstnacht, wit en zacht, die het
goddelijke Kind op aarde bracht.
Een teken van de vrede,
een antwoord op onze bede.

Waregem A

Dhuyvetter Luc

Mussekouter 45

8790 Waregem		

Waregem B

Vanhecke Julien

Bergstraat 15

8790 Waregem

Zonnebeke

Pattyn Henri

4e Reg. Karabiniersstr. 37 8980 Passendale		

Zulte

Christiaens Hubert Nachtegaalstraat 87

9870 Zulte

09-3889138

Zwevezele

Haeck Guido

8750 Wingene

051-772050

Engelenkoren die bekoren, laat uw
mooiste kerstlied horen.
Een kerstlied voor het hemelse Kind
dat door ieder wordt bemind.

Heremeersstraat 9

0498-595289

051-700416
0475-579790

0476-314477

0496-479826

056-603789
0478-753039
0475-463546

Gegevens coördinatoren

Mensenharten, stille smarten,
moge dit wonder u verblijden,
het wonder hernieuwd sinds vele tijden.
De hemelse regen die ons
verloste uit ons lijden.

Coördinator

Telefoon
053/83.81.54

Kerstnacht, winterzacht
die hier een stille vrede bracht
en nieuwe hoop weer deed leven.
O, goddelijk Kind, wil
ons Uw liefde geven.

Muylaert Danny
0475/71.77.62

1
Rosanne De Lange

danny.muylaert3@telenet.be

Grote
nieuwjaarsvogelbeurs
Op zondag 4 januari 2015 gaat er van 7 u. tot 12 u. een grote
vogelbeurs door in lokaal Zonneheem, Basijnsmolenstraat te
Oostnieuwkerke.
Deze beurs is een inrichting van KBOF De Zwaluw, De WestVlaamse Parkietenclub en de vinkenvereniging De Breydelzonen Oostnieuwkerke.
Het is een zeer gekende vogelbeurs van alle soorten vogels
waaronder ook vinken. Voor deze beurs hebben we de medewerking verkregen van zeer goede kwekers van alle Europese
vogels, alsook vele exoten, kanaries en vele parkieten (geen
hoenders of duiven).
Het is de eerste grote beurs na Nieuwjaar, dus liefhebbers en
kwekers, allen naar Oostnieuwkerke in zaal Zonneheem. De
ingang is vrij en er is een ruime parking.
N.B.: Hopelijk zal de vogelgriep gaan liggen en kunnen wij ook
van start gaan met onze beurs.
Voor verdere inlichtingen: 051/21 08 12.
De voorzitter De Zwaluw, Alfons Meyfroot

Van Avermaet Geert

0497/85.71.72

2
geert.van.avermaet1@telenet.be

Franck Lionel

0472/72.13.08

3

Gewesten

Gewestleider

Denderleeuw
Ninove
Brakel
Ronse
Alken
Antwerpen

Muylaert Danny
De Spiegeleer Guy
Decock Julien
Batsleer Yvan
Bielen Jean
Devos Lucien

Kruishoutem
Deinze
Zulte

Plaisier Didier
Jooris Daniël
ChrisGaens Hubert

Oudenaarde

Waege Patrik

Aalter
Gent

?
De Ruysscher Lucien

Kortrijk

DewiXe Stefaan

Menen
Komen

Vanhauwaert Eric
Ghesquière Chris

Deerlijk
Avelgem
Helkijn

Desmet Jozef
Vervaecke Luc
Dewaele ChrisGaan

lionel.franck@pandora.be

Dewitte Stefaan
4

056/72.98.93
0479/01.46.77

dewitte.stefaan@telenet.be

056/64.73.32

Vervaecke Luc
0497/84.28.30

Dewitte Stefaan
4

056/72.98.93
0479/01.46.77

dewitte.stefaan@telenet.be

056/64.73.32

Vervaecke Luc
0497/84.28.30

5

luc.vervaecke@telenet.be

6

7

8

Baert Dominique
gewesXorhout@outlook.be

051/57.07.84
0476/25.59.26

Kortrijk

DewiXe Stefaan

Menen
Komen

Vanhauwaert Eric
Ghesquière Chris

Deerlijk
Avelgem
Helkijn
Vichte
Waregem A
Waregem B
Sint‐Eloois‐Vijve

Desmet Jozef
Vervaecke Luc
Dewaele ChrisGaan
Vanwijnsberghe Stefaan
D'HuyveXer Luc
Vanhecke Julien
Robberecht EGenne

Torhout

Baert Dominique

051/77.20.50
0475/46.35.46
Guido.Haeck@hafinco.be

Brugge
Gistel
Zwevezele

Bleyaert MarGn
Maene Marc
Haeck Guido

051/63.50.84
0473/82.01.71
strobbeeric@yahoo.com

Tielt
Wakken
Ingelmunster

Strobbe Eric
Schelstraete Daniël
Missinne Geert

Ardooie
Roeselare
Oostnieuwkerke
Izegem

De Bels Wielfried
Verhaest Danny
Demunster Norbert
Vandommele Norbert

Diksmuide
Houthulst
Veurne
Ieper
Proven‐Poperinge
Zonnebeke

Syoen Hilaire
Vermoortele Eddy
Cosman Wilfried
Rambour Jean‐Marie
Ostyn Marnix
PaXyn Henri

Haeck Guido

Strobbe Eric

De Bels Wielfried

0497/25.80.30

9
debelswielfried@hotmail.com

Vermoortele Eddy

0495/83.12.60

10
eddy.vermoortele@telenet.be

Kamiels kerstmirakel
Als je nu, in deze tijd, niet meer in de kerk komt, dan kraait
daar geen haan over, zelfs begrafenissen worden vervangen
door een dienst of een afscheidsplechtigheid in een gauw omgebouwde feestzaal of wat dan ook, elk zijn gedacht.
Maar vele jaren geleden was een zondagsmis mankeren een
doodzonde, om dan nog te zwijgen van de vespers, het lof, de
rozenkrans en de kroegentocht, sorry mis, de kruistocht, en
zo meer. Van bij de doop herinnerde de pastoor pa, ma, pépé
en mémé eraan dat zij moesten toezien dat patatje een goed,
vroom christen werd en dat ze mochten trakteren bij Mance
rechtover de kerk. Het was al sinds mensenheugenis zo en
iedereen zette de traditie verder: eerste communie, plechtige,
doopsel, missen, processies, trouwen en… potten pakken en
kaarten bij Mance tijdens de mis. Als je niet in het gareel liep
van de dorpsherder, dan kreeg je de stempel van ‘ketter’ en
zou de buitenkant, naast de vuilnisbelt, ooit je laatste rustplaats worden op het kerkhof.
Bovenaan de lijst stond vinkenier Kamiel Dendievel, niet zijn
naam zorgde daarvoor maar een aanvaring met de pastoor in
zijn jeugd. Kamiel was misdienaar en had ooit de wijn vervangen door bleekwater bij wijze van kattenkwaad, met alle gevolgen van dien. De pastoor sloot Kamiel op in het klokkenhuis
en vergat hem ’s avonds vrij te laten. De hele familie Dendievel
was op zoek naar Kamiel tot ze ten einde raad bij de pastorie
aanbelden. Bij het zien van de radeloze familie viel de frank
van de pastoor, hij rende naar de kerk, opende de deur van
het klokkenhuis en riep Kamiel toe: “Haha, hier hadde gij eu
wiggestoken deugniet”. Voor Kamiel de waarheid kon vertellen, kreeg hij een flinke rammeling van pa, ma en als dessert
ook nog een oorveeg van de liegende godsdienaar. Hij was zo
ontgoocheld en kwaad dat hij zichzelf de belofte deed na zijn
trouw nooit nog in de kerk te komen, en zo geschiedde.
Hij had wel tegenslag want zijn vrouwke was toevallig toch wel
één van de vroomste van het dorp, zij kuiste de kerk, zong
in het koor, was Maria in de processies, las Kerk en Leven
van voor naar achter en… Kamiel liet haar begaan, vele jaren
lang, want zijn oorlog was er één met de pastoor. Beiden lieten geen gelegenheid voorbijgaan om elkaar de duivel aan te
doen. Kamiels kinderen werden overal en altijd langs achteren
gezet, de champetter zat K.. op de hielen waar hij ook was, hij
kreeg de vuilste werkjes, allee, “de ketter is al in de hel”, zei
de pastoor. Maar Dendievel plooide niet, integendeel, hij liet
de koeien los tijdens de processie, timmerde de kerkdeur toe,
goot water in de orgelpijpen, allee, je kunt het allemaal niet
bedenken, maar oorlog is oorlog, was de leuze.
Een paar dagen voor kerstavond zag hij dat zijn beste vogel,
Satan, niet gezond was. Hij hing in de keuken tegen de muur
en zat ongewoon stil. Kamiel koterde nog eens goed in de
stoof om het wat warmer te maken, gaf hem wat wormen en
snoepzaad, maar er was geen verandering. Dag na dag werd
hij stiller en zijn baasje werd radeloos en radelozer. Hij ging
te rade bij vrienden vinkeniers en na een onderzoek door een
doorwinterde liefhebber was de diagnose: “dikke dorms, niets
aan te doen, duud!!”. Kamiel had zijn kerstavond anders voorgesteld, hij zou zijn ziel verkocht hebben voor de genezing
van Satan.
Het was laatavond en samen zaten ze in de keuken. Satan
zat ineengedoken en zijn baasje weggezakt in de zetel, buiten stapten de kerkgangers voor de nachtmis door de verse
sneeuw, vrouwlief was allang vertrokken naar het koor. Voor
de zoveelste keer had ze haar ventje gesmeekt op kerstavond
de strijdbijl te begraven en naar de nachtmis te komen, “maar
nog liever…” was het antwoord. Het was stil, angstig stil ten
huize ‘de ketter’, alleen het geronk van de Leuvense stoof
bracht wat soelaas. Kamiel kreeg de tranen in de ogen, balde
de vuisten en liet een paar ‘godvers’ los in het achterhuis. Hij

schoot zijn kloefen aan, nam zijn lode, klak en sjerp, en trok
de nacht in richting kerk.
De nachtmis was juist begonnen en de oude pastoor liet zijn
kelk vallen toen Kamiel binnenkwam. Was het goed of moest
hij vluchten?, spookte door zijn hoofd. Maar Kamiel ging zitten op de laatste stoel, iedereen was er stil van geworden,
vrouwlief stak de duim op richting ventje. De pastoor pakte
zijn rol terug op maar hield zijn aartsvijand continu in de gaten, niet normaal! Kamiel was rustig, vouwde de handen en
dacht ongewild aan vroeger toen hij daar ook vooraan stond
als misdienaar. De pastoor beklom de preekstoel om zijn volle
kerk toe te spreken en richtte zijn blik op Kamiel en… Het
was net of er een engelke in zijn oor fluisterde “bleekwater”,
en zijn eerste woord was “bleekwater”. Iedereen verschoot en
keek mekaar aan, de pastoor kreeg een rode kop en richtte de
ogen naar de hemel, wat was dat?? Kamiel sprong recht, riep
met luide stem ”bedankt” en gleed naar huis. Thuisgekomen
nam hij de fles bleekwater, nam Satan uit zijn ziekenkooi en
deed een druppel in de bek gevolgd door een paar druppels
water en zette zich in de zetel met een export. Satan schudde met zijn bek want hij had een slechte smaak, hij had voor
kerstavond wel wat anders verwacht.
Twee dagen en meerdere druppels verder sprong de kampioen al lustig rond. “Een kerstmirakel”, vertelde men in het dorp
en in de streek, en het bleekwater was in geen tijd uitverkocht.
De apotheker bleef met zijn pillen zitten en de pastoor verkocht flesjes met… ja, en met een fotootje van Satan. Alleen
Kamiel was zich bewust van het gebeurde, hij noemde het
geen mirakel maar gezond boerenverstand dat bovenkwam.
Koppigheid en wraakgevoelens hadden plaatsgemaakt voor
realiteit, het leven is te kort om het te vergooien aan waardeloze zaken, het geloof is belangrijk, maar vooral geloven in
eigen kunnen en zijn is een wondermiddel op zich.
Vanaf die dag zag je de oude pastoor en Kamiel samen zitten
kaarten bij Mance, ja, tijdens de mis. De onderpastoor moest
nu maar overnemen, maar voor hij van zijn druppel dronk,
rook hij er toch eerst eens aan, want met Kamiel wist je nooit!
Ik ben zeker geen pilarenbijter, allee, met wat hesp rond weet
ik nog niet, maar met kerst is er ook zo’n engeltje dat in mijn
oor zegt: “Zorg dat ge al een hemel hebt op aarde, doe goed
en ervaar goed”. Mirakels hoeven niet voor mij en ik gebruik alleen bleekwater in de wc-pot tegen de kalk, echt een wonder!!
Voila, dat was mijn kerstverhaal, nu kan ik gerust naar de
kerst...drink, want de nachtmis is juist gedaan, verdom…, hola
niet vloeken, ’t is kerst!!
Lucien van Gent

De taxi

Beste vrienden, een goede raad! Alstublieft, wees allemaal
voorzichtig na het drinken van alcohol tijdens de komende
feestdagen. Velen onder ons hebben door de jaren heen problemen gehad met de politie op weg naar huis na een gezellig
samenzijn.
Ik wil een persoonlijke ervaring met jullie delen. Verleden
week was ik op stap met vrienden en heb ik een aperitiefje en
heerlijke witte en rode wijn gedronken. Wetend dat ik over de
wettelijke limiet was, heb ik voor de eerste keer in mijn leven
een taxi naar huis genomen.
Gelukkig, want onderweg kwam ik langs een alcoholcontrole,
maar op een taxi wordt geen controle uitgevoerd.
Ik kwam veilig thuis, wat al een behoorlijke prestatie op zich
was, want ik had nog nooit eerder met een taxi gereden. Ik
weet niet waar ik die gepakt heb en weet nu niet wat ik ermee
moet doen. Hij staat al een week in mijn garage en mijn vrouw
zaagt mij de oren af! Wie weet er weg mee?
ingestuurd door F. Debraeve
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1914-1918: Wereldoorlog I
Kerstbestand 1
In 1914 was Kerstmis belangrijker dan de militaire
waanzin
Onderstaand artikel werd geschreven en voor publicatie ter
beschikking gesteld door Peter Verplancke, conservator van
het ‘Museum aan de IJzer’ in Diksmuide, waarvoor mijn hartelijke dank.
De Eerste Wereldoorlog begon in augustus 1914. Algemeen
werd verwacht dat het een korte oorlog zou worden. “Weer
thuis wanneer de bladeren vallen”, was de veelgehoorde slagzin. Maar na een eerste snelle opmars van het Duitse leger
was de strijd tegen de winter vastgelopen in een loopgravenoorlog.
Ook de oproep naar wereldvrede, uitgesproken door Paus
Benedictus XV (1914-1922) op 1 november 1914 in zijn encycliek ‘Ad Beatissimi Apostolorum’, ging verloren in het oorlogsgeweld.
Aan de Hoge Brug op de grens tussen Kaaskerke en Diksmuide lagen Belgische en Duitse soldaten langs weerszijden
van de IJzer. Op 23 december 1914 schreef de Duitse majoor
Anderson vanuit dit gebied aan zijn vrouw: “Wij liggen al een
paar dagen onder zware beschieting. Alle vensters zijn stuk
en het is verschrikkelijk koud. Wij slapen al acht dagen in de
kelder. Wat is oorlog toch verschrikkelijk. Morgen is het Heilige
Avond, wij zijn stil en weemoedig.”
Vrede voor heel even
Toen werd het kerstdag, de eerste van de Grote Oorlog. De
Duitse soldaten begonnen met het zingen van ‘Stille nacht,
heilige nacht’ en het roepen van “vrolijk kerstfeest”. Toen men
aan weerszijden van de licht dichtgevroren IJzer merkte dat
het menens was, werden geschenken naar elkaar toegeschoven. Diksmuide werd een kleine oase van rust en vrede temidden van loopgraven, modderpoelen en ondergelopen bomkraters. Doodgewone, oorlogsmoeë soldaten hadden eventjes
het juk van de oorlog van zich afgegooid.
Die avond kwam de vijfde compagnie van het eerste regiment
karabiniers de grenadiers aan de Hoge Brug aflossen. Bij het
naderen kregen zij van de eerste grenadiers die zij ontmoetten de meest onwaarschijnlijke verhalen te horen: “… aan de
Hoge Brug wordt niet meer geschoten… we hoorden in de
loop van de dag kerstliederen zingen…”. Vol spanning wachtten de karabiniers in de koude vriesnacht in de loopgraven bij
de Hoge Brug de volgende dag af.
De ochtend van tweede kerstdag was al een hele tijd gevorderd en er was nog geen schot gelost toen Duitse soldaten
naar de overkant riepen: “Kameraden, gar nicht schiessen!”
Voorzichtig staken ze eerst een paar handen en dan hun
hoofd boven de borstwering. Weldra zat iedereen bovenop de
loopgraven gezellig te roken en mekaar lachend te bekijken.
Enkelen waagden zich op de in de IJzer vooruitstekende aanzet van de IJzerbrug die bij de vernieling niet in de lucht gevlogen was. Hier was de afstand tussen de vijandelijke stellingen
nog amper 10 meter.
Monstrans, teken van vrede
Omstreeks 14.30 u. verscheen de protestantse
Beierse majoor William
Anderson op deze brug.
Hij was vergezeld van
een ordonnans die een
monstrans droeg. Hij
vroeg naar een Belgische officier omdat hij
deze monstrans als teken van vrede aan de
Belgische soldaten wilde
overhandigen. Kapiteincommandant Guillaume
Le Maire en aalmoezenier Sabin Vandermeiren
kwamen ter plaatse. Een
koord werd behoedzaam
over de IJzer geschoven.
Daaraan werd een linnen
zak bevestigd waar de
monstrans instak en die
werd voorzichtig naar de Belgische kant overgetrokken en aan
de aalmoezenier overhandigd. De Belgische soldaten waren
diep onder de indruk van dit gebaar. Ze groetten de Duitsers
eerbiedig en bedankten hen voor dit signaal. Daarna trokken
ze zich terug in hun linies. Kort daarna gingen de gevechten
weer van start.
Was dit kerstbestand in Diksmuide iets unieks? Neen, ook
aan het Duits-Franse front en het Duits-Britse front werd er
verbroederd. Eén van de bekendste verhalen is hier een voetbalwedstrijd die werd gespeeld tussen de beide partijen. Maar
ook in de Belgische sector beperkte de verbroedering zich
niet tot één plaats. Opmerkelijk is het verhaal van de Belgische grenadier Petrus De Man. Ook zijn verhaal situeert zich
in 1914 in de omgeving van Diksmuide. Duitse en Belgische
soldaten zongen er met Kerstmis samen kerstliedjes, waarna
ze voorzichtig uit de loopgraven kwamen en met elkaar verbroederden. Eén Belgische soldaat trok zelfs met een vlot
naar de overkant van de IJzer. Hij sprak er met de Duitsers en
kwam terug met wat tabak en drank. Voor Petrus De Man was
deze dag nog steeds de mooiste dag van zijn leven, maar van
een met goud bezette monstrans herinnerde hij zich niets…
We mogen niet uit het oog verliezen dat de communicatie in
die eerste linies heel beperkt was. Soldaten die zich 1 kilometer verder bevonden, verkeerden toen in een heel andere
wereld. Deze verbroederingen bleven dan ook beperkt tot
(zie vervolg blz. 6)
plaatselijke onderonsjes.
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1914-1918: Wereldoorlog I
(vervolg van blz. 5)

De legerbevelhebbers vreesden dat dit soort verbroederingen
een einde zouden maken aan de vechtlust van hun ondergeschikten. Dergelijke verbroederingsacties werden daarom
van hogerhand officieel streng verboden. Hun vrees bleek
ongegrond; de daaropvolgende veldslagen zouden in totaal
miljoenen levens eisen.
Toen kunstschilder Samuel de Vriendt (toepasselijke naam) in
1930 van Diksmuide de opdracht kreeg om een oorlogsschilderij te ontwerpen, herinnerde hij zich deze gebeurtenis in 1914
levendig. Hij schilderde een Duitse soldaat met pinhelm en een
Belgische piot met een sjaal over zijn hoofd, met tussen hen
het kindje Jezus. De Belg houdt de monstrans in zijn armen.
Hoewel Samuel de Vriendt het overhandigen van de monstrans
niet persoonlijk heeft meegemaakt, vernam hij aan het front dat
er die dag en nacht, in de sector Diksmuide waar het altijd zo
rumoerig was, iets bijzonders had plaatsgevonden.

Een kerstwens…
Dat ene klein lichtje in mijn hart, dat lichtje van hoop en vriendschap, dat geef ik door…
Zodat je het kan bewaren, daar in je hart…
Warmte moet je het geven, en vooral licht, ja veel licht…
Maar vooral liefde, zodat je het kan doorgeven aan diegenen
die zo dierbaar voor jou zijn.
En dat die het ook weer doorgeven zodat het kan groeien en
schitteren in de harten van ieder mens.
ingestuurd door Philippe Dewaele

Een gebeurtenis
die sociaal belangrijk is
Enkele weken voor Kerstmis is de kerstboom niet meer weg te
denken uit onze cultuur. Sparren van klein tot groot worden omgehakt en in de hal of huiskamer geplaatst. Iedereen doet moeite om een spar achteraan in de koffer of op de auto te krijgen.
Marktpleinen, winkelstraten, kerken worden met sparren versierd. Het versieren van de kerstboom en zorgen dat hij er
mooi uitziet, neemt heel wat tijd in beslag. Kaarsen zijn vanwege het brandgevaar door led-lampjes vervangen.

Het schilderij beeldt weliswaar de werkelijkheid niet uit, maar
de geest is juist. Het is een kersttafereel, een vredesschilderij
geworden.
Herkomst monstrans?
Bij nader onderzoek van de monstrans bemerkte aalmoezenier Vandermeiren volgend opschrift dat meteen de herkomst
ervan verduidelijkte: Mater Paulina in nosocomio Dixmudensi
11 sororibus Sti Vicenti Deftinge emit anno MCMX (Moeder
Paulina in het klooster van Diksmuide met 11 zusters van de
H. Vincentius uit Deftinge kocht deze monstrans in 1910).
Sinds 1847 namen de zusters van Deftinge de zorg op zich
van het St.-Jansgasthuis in Diksmuide. Geleid door de stevige
hand van overste Paulina bleven de zusters in 1914 zo lang
mogelijk en in helse omstandigheden hun zorgen verstrekken in het hospitaal dat toen als Rode Kruispost dienst deed.
Half oktober, tijdens de Slag aan de IJzer, moesten de zusters
noodgedwongen de vlucht nemen naar Izenberge, later naar
Cayeux sur Mer. Ze lieten hun kostbaarheden achter, waaronder de monstrans. Die lag in een kolenhok verborgen en werd
daar door de Duitsers ontdekt.
Tijdens een rustperiode met zijn regiment in Alveringem ontmoette aalmoezenier Vandermeiren E.H. Joseph Van Ryckeghem, vóór de oorlog onderpastoor in Diksmuide en dus
goed bekend met de zusters. Hij zou het op zich nemen de
monstrans aan hen terug te bezorgen. Na de oorlog keerden
de zusters naar Diksmuide terug, maar in 1963 verlieten ze
voorgoed Diksmuide. De monstrans verhuisde met hen mee
naar het moederklooster in Deftinge.
IJzertoren
Ook aan Duitse zijde werd de herinnering aan dit kerstverhaal
gekoesterd. Majoor Anderson sneuvelde in 1916 in Frankrijk.
Maar in een brief aan zijn vrouw beschreef hij zijn kerstervaring van 1914 en bevestigde hij het verhaal van de monstrans.
Lange tijd bleef de kennis van dit verhaal beperkt tot de familie
Anderson. Maar toen de weduwe deze brief toonde aan pater
Werenfried van Straaten werd het een publiek verhaal. Meteen was er nu ook een tweede bewijs dat het verhaal echt had
plaatsgevonden.
60 jaar na de feiten werd dit vredesgebaar uiteindelijk uitgebreid herdacht. Kapitein Hubertus Anderson werd naar Diksmuide uitgenodigd om de symbolische daad van zijn vader te
herhalen. Op 4 oktober 1974 mocht hij de monstrans aan de
Belgische W.O.1-veteraan René Pil overhandigen. Ook in 1989
werd dit verbroederingsgebaar nog eens herdacht, maar Hubertus Anderson, intussen 91 jaar oud, verzaakte aan de reis.
Sinds 1998 kun je de monstrans bewonderen in het museum
in de IJzertoren. Zij ziet er nog net zo uit als 100 jaar geleden.
Alleen het kruisje bovenaan is vernieuwd. Het oorspronkelijke
werd wellicht vernield of ging verloren. Het was monseigneur
Eugeen Laridon, afkomstig van Diksmuide, die de zusters van
Sint-Vincentius ervan overtuigde om de monstrans permanent
te tonen aan de mensen. Geen betere plek hiervoor dan de
IJzertoren, gebouwd op een boogscheut van de plaats waar
de monstrans ooit werd overhandigd, en met op zijn flanken
de boodschap ‘Nooit meer oorlog’ geschreven.
Nog dit: Nooit meer oorlog! Zeg dat maar tegen de familie van
soldaat Lodewijk Delputte. Hij sneuvelde op Kerstmis 1914 en
ligt begraven op 2500 meter van de IJzertoren, geraakt door
een shrapnel die nooit had afgeschoten mogen worden…
Bronnen:
- Gaston Durnez, een bloem in het geweer, 1965, uitgeverij Heideland.
- Het kerstverhaal van Petrus De Man, in Het Wekelijks Nieuws van
24-12-1971.
- De wonderbare Kerst van 1914, in Wij van 19-12-1985.
- Het kerstverhaal van de monstrans, Herman Demoen.
- Onuitgegeven speech van Herman Demoen op 27-05-1998 bij de
overhandiging van de monstrans in de IJzertoren.

ingezonden door Dirk Jonckheere
Aan alle vinkeniers en lezers wens ik een zalig kerstfeest en
een gezond en wel 2015.

Ons Kerkplein op de Madonna (Langemark) zal voor de gelegenheid
prachtig versierd en verlicht worden.

Kerstboomversiering heeft als basisvorm de dunwandige hangende glazen bol met een spiegelend oppervlak en soms afgebeelde figuren. Engelen en beeltenissen worden op de top
van de boom geplaatst.
Hulst is al eeuwenlang een favoriete decoratie. De scherpe,
puntige bladeren die Jezus bij de kruisiging droeg, de rode
bessen vertegenwoordigen de druppels bloed van het hoofd
van Christus die zijn huid doorstaken.
De kale bomen – om deze opnieuw aantrekkelijk te maken
– worden met één of meerdere meterslange led-lichtslangen
versierd.
Veel mensen versieren hun huis niet alleen van binnen, maar
hangen ook een krans aan de voordeur: takken worden tot
een ring of krans gebogen.
Het plaatsen van een kerststal is een verwijzing naar de geboorte van Christus met een kribbe in een stal, Jozef en Maria
met schapen omringd.
Stro is ook een geliefd materiaal om kerstversieringen te maken, op de vloer in de stal van Bethlehem en in de kribbe van
de stal lag er immers ook stro.
Mensen kleden zich feestelijk aan. Kerstdag wordt meestal in
familiekring doorgebracht, op stemmige wijze, en soms worden oude verhalen verteld.
Door het aansteken van de kaars wordt het heldere licht van
de ster van Bethlehem uitgebeeld. Populair met Kerstmis is de
kerstster, een heldere bloem die eigenlijk geen bloem is, maar
bladeren die van kleur veranderen bij langdurige blootstelling
aan zonlicht. We zien de kerstster vaak op kerstkaarten of cadeaupapier.
Een gezellig uitziende Kerstman met de kleuren rood en wit,
de zwarte riem, zwarte laarzen, een gezonde figuur, is oud en
traditioneel en zeker bij de kinderen diep ingeworteld.
Er wordt een feestmaal georganiseerd, het haardvuur wordt
aangestoken om het avondfeest nog gezelliger te maken.
Langzamerhand zijn we ervan overtuigd dat een kerstmaal
zonder gans, kalkoen of wild – en dit met een glaasje wijn of
champagne – geen echt kerstmaal is. Gezien zijn grote afmetingen maakt de kalkoen bij grote gezinnen of families wel
eens het middelpunt uit van een goed gedekte feesttafel.
Cadeautjes worden uitgewisseld en de sociale banden versterkt. Miljarden kerstkaarten worden over de hele wereld verstuurd met een eenvoudige boodschap “de beste wensen”,
kerstkaarten met besneeuwde landschappen. Een populair
vogeltje op de kerstkaart is het roodborstje door zijn nieuwsgierigheid, zijn onverschrokkenheid en zijn rode borst. Vanwege het rode borstje werd hij verantwoordelijk geacht voor
het brengen van vuur – en dus warmte – naar de aarde toe.
De figuur van de Kerstman met slee en rendieren is ook een
beeld dat waarschijnlijk nog lang zal blijven bestaan.
De geboorte van Christus wordt door velen onder ons – met
nu en dan een pak sneeuw – als het hoogtepunt van de winter
aanzien, “white Christmas”.
Wanneer om middernacht de klokken luiden, ervaren we opnieuw het gevoel dat God als mens weer in de wereld komt.
Een emotioneel moment. De nachtmis is het oudste christelijk gebruik rondom het kerstfeest. Het lied ‘Stille nacht heilige
nacht’ wordt er ten gehore gebracht.
Tijdens de oorlog werd door verkleumde soldaten het vuren
gestaakt en begonnen deze zelfs kerstliederen te zingen!
Wat kan je nog meer verwachten van een eenvoudige kersttraditie? Elk jaar blijft de rituele aard van het kerstfeest behouden: een feest van bezinning.
Langs deze weg wens ik dan ook iedereen een gezond en
gelukkig 2015.
M. Fieuw

Mijn kerstverhaal:

Jefke en Tiste Krombeen
Jefke was een manneke van 10 jaar, tenger gebouwd, bleek
van gezicht, met een wankelende gezondheid. Hij kwam uit
een gezin van vijf. Vader werkte in de bouw en moeder deed
het huishouden, ze hadden het niet breed en met de wankelende gezondheidstoestand van Jefke kwamen er altijd maar
doktersonkosten bij.
Maar ’t manneke zat vol moed, hij was lief en werd door iedereen graag gezien. Hij had ook een bijzondere gave, hij was
muzikaal, hij speelde mondharmonika, dat had hij geleerd van
schele Louis uit ’t gebuurte. Louis was de volksfiguur van het
dorp en als hij een pintje ophad, kwam zijn muziekske uit zijn
jaszak en speelde hij het ene liedje na het andere. Jefke en
de jongens uit ’t gebuurte stonden hem met hun mond open te
bewonderen en daarvan leerde Jefke ook spelen.
Doch dat was niet alleen Jefke, er woonde nog een accordeonist in ’t gebuurte, hij heette Tiste Krombeen, was 72 jaar en
vrijgezel. Hij had een lange baard die alle kleuren had, van wit,
grijs naar bruin toe. En dat bruin kwam van zijn pruimtabak,
hij pruimde er zodanig op los dat het sap langs zijn kin naar
beneden liep in zijn baard, vandaar die gebruinde baard.
Tiste was ook zeer muzikaal en speelde op zijn trekzak, al
van zijn 12 jaar, die hij gekregen had van zijn nonkel Amedée
zaliger. Tiste kende geen noot muziek maar spelen dat hij kon!
Alle liedjes, hij moest het maar één keer gehoord hebben en
hij was ermee weg. Tiste en Jefke, dat waren twee handen
op één buik. Als ’t paste speelden ze samen voor ’t gebuurte,
buiten gezeten op een houten bank tegen de muur, zo van die
oude liedjes uit de tijd van toen, maar het liedje dat ze het liefst
speelden was van Tante Veronika.
En weet je hoe die grote vriendschap kwam van Tiste Krombeen en Jefke? Wel, Jefke pikte af en toe wat tabak uit de
stenen pot die in de kelder stond. Zo had Tiste altijd reservetabak om gratis te pruimen, en meer moest dat niet zijn.
Daarbovenop in ’t geniep een goeie druppel, dat kwam er ook
nog bij. Enfin, het waren twee muzikale vrienden zoals er niet
veel meer buiten liepen.
En weet je hoe Tiste aan de naam Tiste Krombeen was gekomen? Heel eenvoudig, hij had een krom been, dat was gebeurd als kleine kadee op het patattenland. Hij zat op ’t zothoofd van de kar, was er afgevallen en met zijn been was hij
onder het karrenwiel terechtgekomen. In het hospitaal werd
hij ‘mismeesterd’ en had hij er dat kromme been aan overgehouden. Enfin, dat deerde hem niet dat hij zo’n lapnaam had,
’t was de muziek die bij hem telde. Ook van werken had hij een
broertje dood en daarom speelde hij ook graag samen met
Jefke “’t Zijn zotten die werken”.
Na de zomer kwam de herfst, en na de herfst de winter, korte
dagen, vlug en lang donker, en dan die triestige avonden.
Menslief, zei Tiste in zijn eigen, ’t is om zot te worden, had ik
toch maar een vrouwmens gevonden, dan zat ik hier nu niet
alleen, maar ja, niemand wilde mij nog met mijn krom been.
’t Werd half december en het ging naar kerstdag toe, de dag
waar iedereen naar verlangde, de mooiste dag van ’t jaar, de
dag dat Jezus geboren werd in een arme stal. En Tiste zei: zie
mij hier nu zitten, ’t is niet veel beter in mijn stal, want Tiste
sliep in een stal bij zijn enige koe Bella. Eigenlijk had hij zo een
goedkope woning, hij warmde zich aan zijn koe die hem ook
eten gaf, hij had geen bed op te maken, want hij sliep in ’t stro,
goed voor de reuma, extra warmhoudend, enz. Al die luxe
kon hij wel missen, maar die eenzaamheid in de winter, dat
knaagde wel een beetje aan zijn gemoed. Doch hij had nog
altijd zijn vriend Jefke met zijn mondmuziekje, die kwam hem
nog regelmatig een bezoekje brengen, en dan speelden ze
samen dat liedje dat weer nieuwe moed gaf, van ‘Ouwe taaie’.
En zo schoven de dagen voorbij, traag maar gestaag, en toen
kwam de kerstnacht. Tiste Krombeen lag heerlijk te snurken in
’t stro bij zijn koe Bella en hij begon te dromen. Hij speelde in
een groot orkest in de hemel, de instrumenten waren allemaal
van zilver en goud en blonken als sterren. Sint Pieter was de
dirigent met zijn sleutel en er zaten verscheidene engelen die
de harp bespeelden. De trompetten schalden dat het een lieve
lust was, de engel Gabriël speelde op het orgel en Tiste met
zijn trekzak kwam er bovenuit, wonderbaar! Maar dan, dan
gebeurde er iets. Plots was er een hevige knal, alle muziek
viel stil en er kwam een hels licht tevoorschijn. ’t Was moeilijk om de ogen open te houden, zo verblindend was het. En
wat zag Tiste? Het kindeke Jezus met Maria en Jozef, en ja,
zijn koe Bella hield het kindje warm. Tiste voelde zich zalig
en gelukkig toen hij dat zag, zijn koe Bella die ervoor zorgde
dat het kindje het warm had. Van ontroering begon hij te wenen, tot plots, wat was dat een gefriemel in zijn nek?? Tiste
schoot wakker uit zijn droom doordat zijn koe Bella met haar
staart in zijn nek sloeg. Het zweet parelde van zijn gezicht
van die mooie droom, doch helaas, het bleef bij die droom, de
werkelijkheid was anders. Kerstnacht in een arme koestal, de
weemoed sloeg hem om het hart en hij weende zachtjes…
Plots werd er op de staldeur gebonkt; ’t was Jefke. Tiste deed
de staldeur open en Jefke viel in zijn armen. Zalig kerstfeest,
zei Jefke, en hij had een confituurtaartje mee, door moeder
speciaal voor hem gebakken. Ook had hij in zijn hand zijn
mondmuziekske. Tiste kon met moeite stamelen “dank u Jefke”,
zo erg was hij er van aangedaan. Allee, zei Jefje, Tiste, pak
uw trekzak!
En samen speelden ze in die wondermooie Kerstnacht ‘Stille
nacht heilige nacht’, en zo werd het voor Tiste nog een mooie
kerstdag!!
Pierre De Vrieze

Bestuursleden van A.Vi.Bo.-maatschappijen
zijn geabonneerd op het A.Vi.Bo.-blad.
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Vergaderingen - huldigingen
KLEIT, De Bezemzangers

Op zondag 28 december 2014 is er tussen 10 u. en 11.30 u.
algemene vergadering in ons lokaal Salastraete, Urselweg 47.
Dagorde:
- Binnenbrengen rode + groene registers, liefst goed ingevuld.
Wanneer u twijfelt, breng alle gegevens mee, de bestuursleden staan voor u klaar. Let wel: voor de rode registers zijn
reeds drie verschillende gesloten ringnummers van A.Vi.Bo. in
omloop, alhoewel de E-ringen stilaan ook uit de omloop zullen
verdwijnen. Voorbeeld: Jaartal 2009: 09 E217; jaartal 2010:
10 DAVB 000000 003 (= jaartal + kweeknr. lid + ringnr.); vanaf
2012: 12 2,7 AVB 000000 003 (= jaartal + afmeting + kweeknr.
lid + ringnr.). Beste vinkeniers, u kunt dit ook nalezen in het
A.Vi.Bo.-blad. - Omstreeks 11.15 u.: een gratis steunactie voor
de leden. - Aanvragen bondslidkaarten, niet vergeten naam in
te vullen, ook vogelnamen + ringnummers.
2015 is het laatste jaar dat een groen blad kan ingediend worden en daarmee een bondslidkaart aangevraagd.

ASSEBROEK, KM De Oeverzangers

Op zondag 28 december 2014 is er om 10.15 u. een algemene ledenvergadering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
in ons lokaal Wegwijzer, Astridlaan 277 te Assebroek.
Dagorde:
- Inschrijven oude en nieuwe leden. - Binnenbrengen registers. - Bestellen bondslidkaarten.
Allen op post!

LAUWE, KM De Eendracht

Op zondag 28 december 2014 is er om 10 u. vergadering in
ons lokaal.
Dagorde:
- Binnenbrengen van de rode registers (en eventueel nog enkele groene).
Tot dan!

GEWEST HOUTHULST

Op zondag 4 januari 2015 is er om 8 u. een gewestvergadering in het lokaal De Jachthoorn, Eug. de Grootelaan 60 te
Houthulst.
Dagorde:
1. Nieuwjaarswensen en koffietafel. - 2. Aansluitend de kalendertrekking 2015. - 3. Eventueel aanschaffen van de nodige
documenten voor de komende inschrijvingen. - 4. Diverse:
eventuele opmerkingen en/of voorstellen voor de volgende
vergadering.
Gezien het grote belang van deze vergadering verwachten we
de aanwezigheid van de afgevaardigde en eventueel een bestuurslid van iedere maatschappij.

WERKEN, KM De Motevink

Op zondag 4 januari 2015 is er vanaf 10 u. bestuursvergadering in ons lokaal De Warande.
Dagorde:
- Gelegenheid om de correct ingevulde registers binnen te
brengen. - Bondslidkaarten van vorige inschrijvingen kunnen
afgehaald worden. - Tevens is dit de allerlaatste gelegenheid
voor inschrijvingen van gekende en eventueel nieuwe leden.

ZARREN, De Herrezen Bosvogel

Op zondag 4 januari 2015 is er om 9.30 u. vergadering in lokaal St.-Elooi.
Dagorde:
- Inschrijving van oude en nieuwe leden.
Mogen we vragen dat iedereen aanwezig zou zijn op deze
vergadering zodat alles vlot kan verlopen?

LEMBEKE, KM De Kasteelzangers

Op zondag 4 januari 2015 is er om 10 u. ledenvergadering in
ons lokaal Kingston.
Dagorde:
- Inschrijving leden 2015. - Binnenbrengen inventarissen 2015
(registers meebrengen a.u.b.). - Opgave namen vogels voor
bondslidkaarten 2015. - Bespreking speelkalender ’15.
Indien u niet kan aanwezig zijn op deze vergadering, gelieve
dan voordien de nodige documenten binnen te brengen bij
Willy (gsm 0472/96 52 08).

Gildeleven
STADEN, KM De Frontvink

Verandering van lokaal
Wegens omstandigheden moesten we uitkijken naar een
ander lokaal. Deze werd snel gevonden, vanaf januari 2015
hebben we ons lokaal in de volgende locatie: Het Paviljoentje,
Marktplaats 9, Staden, bij Danny Lievens (051/63 62 11).
De inschrijving voor 2015 gaat dus ook door op deze locatie
in januari.
Het bestuur

KRUISHOUTEM, De Moerasvink

Uitslag steunactie kooiententoonstelling van 14/12/2014
1. 991
2. 706
3. 736
4. 637
5. 615
6. 782
7. 436
8. 535
9. 207
10. 491
11. 508
12. 653
13. 401
14. 218
15. 036
16. 255
17. 452
18. 008
19. 282
20. 481
21. 293
22. 671
23. 681
24. 801
25. 616
26. 667
Prijzen kunnen na telefonische afspraak afgehaald worden,
tot 30 januari 2015, bij: Eric Cozijns, Waregemsesteenweg 73,
9770 Kruishoutem, gsm 0473/82 60 43.
Dank voor uw steun!
Het bestuur

GEWEST AVELGEM

Verslag gewestvergadering van zondag 7 december
Deze vergadering vond plaats bij De Vlaamse Zangers te
Moen. Met enige vertraging kon de vergadering geopend worden, ondergetekende was 5 minuten te laat. De ondervoorzitter verging het nog slechter. Zijn knecht, zwarte piet, kwam
met de melding dat Filip, daags voordien in de functie van de
heilige man, te veel had moeten naspoelen. Net zoals de goede Sint zou doen, zullen we hem zijn afwezigheid vergeven.

Na het welkomstwoord en het verslag van de vorige vergadering konden we van start gaan met de dagorde.
Het kasverslag werd uitvoerig toegelicht en door de aanwezige afgevaardigden ondertekend. Onze gewestleider beheert
de centen als een goede huisvader, we kunnen dus het nieuwe seizoen tegemoet zonder extra inkomsten te moeten zoeken. ’t Is maar dat we Luc, onze gewestleider, zouden missen,
maar in Brussel zou hij zeker mooi werk kunnen verrichten.
Voorstellen voor de speelkalender van de maatschappijen
werden per e-mail aan de gewestleider verstuurd. Deze bundelde de zes maatschappijvoorstellen om uit te komen tot een
volwaardige gewestspeelkalender. Dat er hierbij geen noemenswaardige problemen opdoken, is mede te danken aan
alle maatschappijen die zo goed mogelijk eenzelfde volgorde
van wedstrijden hanteren als voorgaande jaren. We starten
volgend jaar op de eerste zaterdag van april en stoppen ermee op de voorlaatste zondag van augustus.
Ook werd nog de onontbeerlijke reclame voor de kalender
overlopen, want hoe zouden we anders ons drukwerk betalen?
Vervolgens werden de aansluitingsformulieren verzameld en
de paspoorten voor volgend jaar ondertekend. De namen van
de bijlokalen voor volgend seizoen was zowat het laatste item
van de voorziene agenda.
Tijdens de varia vernamen we dat er een aflossing van de
wacht komt voor het bereiden van de toastjes op de gewestbarbecue en de gewesthulde. Dank aan de vrouwtjes uit Moen
die dit jarenlang deden en welkom aan deze van De Straatzangers Otegem die de taak overnemen. Ook het financiële
luik van de feestelijkheden verhuist van voorzitter Luc naar
ondervoorzitter Filip.
Nog een opmerking volgde door de voorzitter: van de rekeningen voor bondslidkaarten, aansluitingsformulier, enz., die op
de laatste vergadering van 19 oktober werden overhandigd,
was er op de bankrekening van het gewest op 7 december
van een bepaalde maatschappij nog geen cent te bespeuren.
Het zou overgeschreven zijn en dus eerstdaags toekomen.
Merk op: Betalen binnen de maand is een redelijke termijn.
Tot slot nodigde maatschappij De Moedige Zangers Avelgem
het gewestbestuur uit voor de nieuwjaarsdrink in hun nieuwe
lokaal De Meersblomme. Naast deze datum konden we ook
plaats en datum voor de volgende vergadering noteren.
Gewestschrijver, I. Beunens

DESSELGEM, KM De Luchtzangers

Verslag algemene vergadering van 7 december 2014
Om 10 u. startte onze bestuurs- en ledenvergadering in het
lokaal ’t Straetje zonder Ende. De vergadering werd geopend
door Willy, die direct het woord gaf aan Francky.
Francky besprak de huidige kastoestand. Er was een lichte
daling van de kas, dit mede door de extra inspanning en
(hogere) kosten op de jaarlijkse hulde van 12 oktober 2014.
Hierna kon ook ieder aanwezig lid het kasboek inkijken, dat
ter beschikking lag.
Daarna nam Willy opnieuw het woord, hij deed een oproep om
mensen warm te maken om bij de bestuursploeg te komen.
Iedere hulp is welkom. Hierop werd geen reactie gegeven.
De huidige bestuursploeg werd dus behouden, met volgende
mensen: erevoorzitter Georges Verbauwhede, voorzitter André Noppe, ondervoorzitter Hubert Demeulemeester, afgevaardigde André Furniere, secretaris Willy Theerlinck, schatbewaarder Carine Vroman, schrijver Francky Dhaene en lid
Filiep Verschuere.
Daarna was er een oproep van Willy (en de bestuursploeg),
vooral naar de leden, om een extra inspanning te doen voor
de kaartenverkoop voor de jaarlijkse manillenkaarting die
doorgaat eind februari 2015.
Vervolgens werd er overgegaan tot de inschrijving, aanvraag
bondslidkaarten en het binnenbrengen van de registers voor
het nieuwe speelseizoen 2015. Dit verliep zeer vlot.
Tenslotte werd er nog gezellig gekeuveld bij een goed glas
bier over het afgelopen en het volgend seizoen.

GEWEST HOUTHULST

Verslag gewestvergadering van zondag 7 december
Deze vergadering ging door bij De Woudzangers. Iets na 9 u.
opende de gewestleider deze laatste vergadering van het jaar.
Meteen werd gestart met het afhandelen van de dagorde.
Het verslag van de vorige vergadering werd ondertekend.
Vooraleer het gewestformulier kon worden ingevuld, werd er
overgegaan tot de samenstelling van de ereraad.
Hierna werden de bestuurslijsten ingezameld en nagekeken
op eventuele fouten. Het kasverslag werd ter goedkeuring
voorgelegd en ook toegelicht.
De gewestleider kon ook iedereen geruststellen i.v.m. de roddels die verspreid worden naar aanleiding van het groeperen
van de aanpalende gewesten. Ieder gewest blijft bestaan
maar de gewesten gaan straks nauwer samenwerken, wat alleen maar voordelen biedt.
Volgende maand is er terug de kalendertrekking, hoogste tijd
om de data van het gewestkampioenschap vast te leggen. In
2015 zijn De Molenzangers, De Vrijbosvink en De St.-Omerzangers aan de beurt. Het kampioenschap van Groot-Houthulst
gaat volgend jaar door bij De Vrijbosvink (tevens hun gewestrit)
en is nog steeds een verplichte voormiddagrit voor alle lokalen.
Op de komende kalendertrekking zal terug hetzelfde principe
gehanteerd worden zoals vorige jaren, zijnde de gewestrit +
twee vaste data, en voor de maatschappijen die in 2015 geen
gewestrit hebben drie vaste data.
Het aanmaken van de kalender voor volgend jaar werd besproken, er is terug een afspraak gemaakt met onze vrijwilliger Mark die samen met de gewestleider voor een overzichtelijke speelkalender zal zorgen.
Tot slot was de gewestleider tevreden over het feit dat iedere
maatschappij een bestuur kon vormen.
Hij en zijn gewestbestuur staan steeds paraat om te helpen,
zo wordt er de komende jaren op het kampioenschap van
Groot-Houthulst eveneens ingeschreven met de pc door de
gewestleider. De voordelen hieromtrent werden toegelicht.
Met onze zes clubs staan wij nog altijd heel sterk als gewest
en onze zettingen met de nodige bloemen en prijzen lokken
ieder jaar vele liefhebbers van ver buiten ons gewest. Bewijs
was het geslaagde Provinciaal Kampioenschap.
Bij een tevreden terugblik op het afgelopen speelseizoen stelden we vast dat het aantal gezette vogels in ons gewest gestegen was. Met dit feit voor ogen staat het gewest Houthulst
klaar voor het nieuwe seizoen.
Afspraak werd gemaakt voor de kalendertrekking in januari.

Na allen nog een prettig eindejaar te hebben gewenst, werd
de vergadering in vriendschap gesloten.
Gewestsecretaresse, S. Fleurinck

GEWEST DENDERLEEUW

Verslag gewestvergadering van 14/12/2014
Deze vergadering ging door te Denderhoutem.
De opkomst was bijzonder mager te noemen: Johnny Brack
voor De Bareelvink en Fernand Sansen voor De Verenigde
Vinkeniers, naast voorzitter Danny en mezelf. En dat voor een
toch wel belangrijke vergadering. Mede hierdoor kon de verkiezing van een nieuw gewestbestuur, zoals voorzien in de
dagorde, niet doorgaan.
De formulieren met de maatschappijbesturen, de namen van
overleden vinkeniers en de registerbladen werden ingezameld. Sommigen zijn reeds op A.Vi.Bo.-admin bezig.
Op de volgende vergadering wordt er twee euro per lid gevraagd voor A.Vi.Bo. en één euro voor het kankerfonds (vrijblijvend).
Fernand had kaarten bij voor hun eetfestijn.
Hierna gaf Danny wat uitleg over de speciale vergadering met
de gewestleiders die daags voordien plaatsvond. Gewesten
met drie maatschappijen of minder worden samengevoegd
met één of meerdere ander(e) gewest(en) en dit onder toezicht van een coördinator. Voor ± 900 liefhebbers wordt er één
coördinator aangeduid. Er zijn momenteel nog zo’n 9000 leden bij A.Vi.Bo. Dat maakt 10 coördinatoren voor 46 gewestleiders.
Gewestleiders die om één of andere reden wegvallen, worden
niet meer vervangen. De ons aanpalende gewesten Aalst en
Ninove worden samengevoegd.
Om af te sluiten, wensten we Danny proficiat, want ook hij
krijgt er dus een ‘jobke’ bij.
Plaats en datum voor de volgende vergadering werden vastgelegd.
Gewestschrijver, F. Vanbrabant

GEWEST AALTER

Verslag gewestvergadering van zondag 7 december ’14
Deze bijeenkomst vond plaats in het lokaal van Klim-Op, De
Zoeten Inval te Hansbeke. Om 9 uur ging de vergadering van
start met onze gewestleider die iedereen die aanwezig was
verwelkomde.
De ondervoorzitter Roland nam de aanwezigheden op, iedereen was trouw op post.
Het verslag van de gewestvergadering in november werd
voorgelezen door de gewestsecretaris.
Als eerste punt werden de aansluitingsformulieren per maatschappij binnengegeven. Vervolgens kon iedere maatschappij nog bondslidkaarten bijbestellen voor diegene die er nog
tekort hebben. Nadien kon men de bestelde registers afhalen
en betalen.
Dan werden de speelkalenders voor 2015 per maatschappij in
dubbel afgegeven.
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Rouw / Herstel / Feest

†

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet
eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost; want zolang de
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij nemen innig deel in
de rouw die hun vrienden-vinkeniers komt te treffen bij het
overlijden van:
- MARIALOOP, De Roodborsten, Raphaël Tyvaert, schoonvader van Wim Vanglabeke.
- KORTRIJK, KM Hoop in de Toekomst, Luc Velghe, schoonbroer van trouw spelend lid Georges Mestdach.
- KROMBEKE, KM De Jagersvink, dhr. Marcel Keyngnaert,
vader van trouw spelend lid Mia Keyngnaert, schoonvader van
trouw spelend lid Christiaan Boudry en grootvader van trouw
spelend lid Dries Boudry.
- MEULEBEKE, KM Niet Rijk Maar Recht, Raphaël Tyvaert,
vader van spelend lid Chantal Tyvaert; spelend lid Walter
Vandenbussche, schoonvader van spelend lid Ronny Pattyn.
- ZINGEM, KM De Scheldevink, spelend lid Carlos Dhont.
- DEINZE, KM De Durvers, lid Pauline Coppens, echtgenote
van spelend lid Willy Cardon.
- BRAKEL, De Bronvink, gewezen bestuurs- en spelend lid
Jenny De Schrijver, zus en schoonzus van bestuursleden
Jonny De Schrijver en Linda Delaruelle, tante van bestuurslid
Marleen Pieters.
- STADEN, KM De Frontvink, onze erevoorzitter Cyriel Colaert.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen een spoedig
en algeheel herstel toe aan hun vrienden-vinkeniers:
- GISTEL, KM De Noordvink, speler op onze bijkomende zet(zie vervolg blz. 8)
tingen Frans Vergote; alle zieke leden.
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Binaire puzzel nr. 3 – 24-12-2014
1. Er mogen niet meer dan 2 dezelfde cijfers direct naast elkaar of onder elkaar worden geplaatst.
2. Elke rij moet evenveel nullen als enen bevatten.

HERSTEL (vervolg van blz. 7)
- STADEN, KM De Frontvink, spelende leden Marcel Geldof
en Conny Dewulf.
- AALTER, De Nieuwe Boomgaardzangers, bestuurslid Firmin
Van Daele; trouw spelend lid Roger Claeys.
- WAREGEM, KM De Torenzangers, hulpsecretaresse Cecile
Verstaen.
- LIEDEKERKE, KM De Verenigde Vinkeniers, trouw spelend
lid Norman Maes; trouw spelend lid Marc Van Berlamont.
- WIELSBEKE, Klein Maar Moedig, Annie Lagrange, echtgenote van spelend lid Eugene Vercaemer.
- ROOSDAAL, De Bareelvink, trouw spelend bestuurslid
Domien De Roock.
- KORTRIJK, KM Hoop in de Toekomst, voorzitter Jacques
Decoster.
- BEITEM-RUMBEKE, KM De Goudvink, bestuurslid Geert
Descheemaker.

De Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur, het bestuur en de leden van de maatschappij wensen hun vriendenvinkeniers van harte proficiat naar aanleiding van een verheugend gebeuren in hun familie:
ER KWAM EEN KINDJE BIJ…
- AARSELE, KM Verheugd in de Zang, Ilyana, kleindochter
van voorzitter Luc Bethuyne.
- BELLEM, KM De Oost-Vlaamse Zangers, Nelles, kleinzoon
van bestuurslid Arnold Vlaeminck en trouw spelend lid Maria
Maenhaut.
ZIJ GINGEN MET BRUGPENSIOEN…
- WAARDAMME, KM De Rooiveldvink, bestuurslid Magda
Schotte.
- BEVEREN-LEIE, KM De Vlaamse Leiezangers, gewest- en
verbondsafgevaardigde en trouw spelend lid Jean Deconinck.

Oplossing Sudoku nr. 9 – 17-12-2014

BEDANKING
- ARDOOIE, De Kon. Verenigde Liefhebbers, de familie
Verhaest-Maes wil alle vinkeniers bedanken voor de vele blijken van medeleven bij het overlijden van echtgenoot, vader,
schoonvader en grootvader René Verhaest. De vele steunbetuigingen hebben veel troost gebracht. Namens de familie
hartelijk dank.
KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN
- GISTEL, KM De Noordvink, het voltallige bestuur wenst al
haar leden, onze lokaalhouders, de lokaalhouders van onze
bijkomende zettingen, al onze sponsors, en alle familie van
onze leden een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar

Zoekertjes en Advertenties

met een goede gezondheid en veel succes voor het nieuwe
speelseizoen 2015 en eveneens met de vinkenkweek.
- NEDERENAME, KM De Boomgaardvinken, het bestuur
wenst al haar leden en hun familie, sponsors en de lokaalhoudster een vrolijke Kerst en een gelukkig en voorspoedig
Nieuwjaar!
- HOOGLEDE, KM De Vlaamse Zangers, het bestuur wenst
de Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur Torhout, de
redactie, de lokaalhouders, alle leden en sponsors van onze
maatschappij met hun familie een vrolijk, een gezond en een
gelukkig Nieuwjaar 2015.
- SIJSELE, De Sijseelse Botvink, het bestuur wenst aan alle
vinkeniers-leden en sponsors een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.
- ARDOOIE, KM De Lustige Zangers, het bestuur wenst langs
deze weg de Raad van Bestuur A.Vi.Bo., het gewestbestuur
Ardooie en onze leden het allerbeste voor een gezond en gelukkig 2015.
- GEWEST ZONNEBEKE, gewestleider Henri Pattyn wenst
aan alle vinkeniers en vrienden een fijn en een goed 2015 met
een goede gezondheid.
- MARIA-AALTER, De Sparhoekzangers, het bestuur en de
lokaalhouders wensen aan alle leden, sponsors en hun familie
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar toe.
- AALBEKE, KM De Sterrezangers, het bestuur, de leden en
sympathisanten wensen iedereen een vrolijke Kerstmis en
een gelukkig en gezond 2015!
- GEWEST WAKKEN, het gewestbestuur wenst een vrolijk
en gelukkig Nieuwjaar 2015 aan de Raad van Bestuur en de
besturen van alle gewesten, hun maatschappijen en familie;
dat het een jaar mag worden zoals wij het zelf eens hadden
gewild.
- WONTERGEM, KM Immer Geduld, een vrolijk en gelukkig
Nieuwjaar aan heel de Raad van Bestuur A.Vi.Bo., aan het
gewestbestuur en aan alle maatschappijen rondom ons. Dat
wij samen mogen genieten van een mooi speelseizoen 2015
en dat in de beste gezondheid, dat is de wens van bestuur en
leden.
- POPERINGE, KM Hoop in de Toekomst, het bestuur en de
lokaalhouders wensen aan alle leden en hun familie prettige
eindejaarsfeesten en een goede gezondheid in het jaar 2015.
- POEKE, KM De Paradijsvogels, het bestuur wenst onze
spelende en nieuwe leden een vrolijke Kerst en een gelukkig
gezond Nieuwjaar, ook onze lokaalhoudster Carolien, en voor
alle vinkenier(ster)s een goed speel- en kweekseizoen 2015
en vooral onze goede sponsors.
- TORHOUT, De Veldvink, we wensen alle leden, sponsors en
medevinkeniers een voorspoedig en vreugdevol 2015.

ZONDAG 11 JANUARI 2015
VINKENTENTOONSTELLING
- VOSSELARE, KM De Eikzangers. Vinkententoonstelling
op zondag 11 januari 2015 om 9 u., in lokaal Gemeentezaal, Vosselaredorp. Inleg: 1,50 euro. Vooruit: 75 euro. Prijzen per 3/4 tal. Af bloemen 0,75 euro. 2 reeksen wildkleur
(vinkenkooien en tentoonstellingskooien) en 2 reeksen mutatie (vinkenkooien en tentoonstellingskooien). Grote Prijs
KM De Eikzangers Vosselare.

Het A.Vi.Bo.-secretariaat zal gesloten zijn
op maandag 29/12.

20.05

20.05

Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond
steunt het kinderkankerfonds!!
Naar driejaarlijkse gewoonte doen wij ook nu weer een beroep
op de vrijgevigheid en solidariteit van alle vinkeniers.
De opbrengst van de solidariteitsactie is bestemd voor het kinderkankerfonds.
Graag hadden wij één euro per lid verzameld, bij voorkeur te betalen
bij het inbrengen van uw inventaris.
Vrienden gewestleiders, mogen wij vragen om deze gelden in te zamelen en
te storten op de rekening van A.Vi.Bo. met vermelding steunactie.
Gelieve te storten vóór 15 februari.

BIJ VOORBAAT DANK VOOR UW MILDE STEUN!!
BERICHT AAN KANDIDAAT-ADVERTEERDERS !
Advertenties zijn beperkt tot formaat 9 cm op 4 cm (zwart-wit versie of kleur)

-

Minimum aantal opnamen: 8

-

Betaalbaar op voorhand

