KLEINE VOGELS ? KLEINE LIEFHEBBERS ? JA !
Discriminatie in zo één van die woorden
die mensen moeten afschrikken om een
repliek of verdediging te geven , racist is
een broer !
Dat het bestaat en zal blijven bestaan is
een feit, dat de schuld niet in de schoenen
van “ de kleine X “ moet geschoven
worden is reeds bewezen want de
“groten” komt het goed uit !
Dat men beweert dat dit zich ook
voordoet in onze hobby “de vinkensport
“op maatschappijniveau stoot mij tegen de borst !
Ik heb net als jullie de vinkensport toppen zien scheren en moeilijke periodes zien
overleven. Steeds waren er goed bestudeerde aanpassingen nodig en voor iedereen goed
doen was en is nooit mogelijk , maar het gezond verstand was veelal een goede raadgever .
Ook het ontstaan van de “ zettingen voor kleine vogels” was en is één van de ingrepen die
onze hobby moest behoeden van versnelde aftakeling en met succes tot …… Er is een tijd
geweest dat de top breder was , in ieder maatschappij zat er niet één maar meerdere
toppers die regelmatig of steeds met de eerste plaatsen gingen lopen , niets mis mee ,
verdiend , maar oooo zo frustrerend voor de kleine liefhebber die door gebrek aan , weet ik
veel , geen weerwoord kon bieden .
Gevolg : op middellange termijn gingen deze andere oorden opzoeken of haakten af , heb ik
gelijk of heb ik gelijk ? hoho .
Eerlijkheidshalve moet ik ook vermelden dat er toppers waren die de bui zagen hangen en
zelf in het voordeel van hun eigen mij maatregelen troffen . Zo waren er Roger en
Christianne Pitteman zaliger die in De Pinte steeds de eerste 3 of 4 prijzen mee naar huis
namen maar zelf beslisten om meer elders te gaan spelen , hoe mooi was dat !
Heden ten dage ziet de piramide er anders uit , kleinere top , breder eerste segment , maar
veel bredere basis ! De kleine liefhebber bij wijze van spreken , de waarheid is anders ,
amateur is juister volgens mij .
De zettingen voor kleine vogels werden en worden nog druk bezocht want door het feit dat
de mens van nature een gokker is , ligt de kans open dat er een podiumplaats te winnen
valt . De lijn tussen winst en verlies is heel dun als het getal uitgetrokken wordt , maar
ambiance is verzekerd en de ontgoocheling voor sommigen is snel verleden tijd .

Ik begrijp dat liefhebbers met “ teveel” of “veel te veel “ liedjes zich bekocht voelen maar
anderzijds moeten zij ook begrijpen dat dit onderdeel van het spel is , hoe amateuristisch
zij dat ook vinden . Gevoelsmatig ligt het gans anders , de kleintjes mogen ook eens
proeven van de aandacht !
Ooit stelde ik voor om meer reeksen te maken met even veel prijswinnaars en geld maar de
gewestzetting 2022 bleek met deze inbreng geen succes , 30 vogels , dit maal waren het
toppers die andere oorden opzochten! Mijn paard voor de reden !!
Ledenzettingen zijn van dezelfde orde meen ik , ook in het leven geroepen als “ team
building” met een zettingske en meestal met heel kleine vogelkes , zonder stress , gevolgd
door een gezellig samenzijn met een droogje en veel natjes , niets mis mee !
Gelet op de vele voorwaarden tegenwoordig om een vinkske in de reke te mogen zetten
kondigen de mijen plichtsbewust deze zetting aan . In het verre en nabije verleden waren
alleen leden aanwezig zoals iedereen het toch begreep , of toch niet !! Ik met mijn
boerenverstand begrijp niet dat men ons zelfs dat niet meer gunt , één stadhuiswoord en
de ganse oefening moet terug gemaakt worden , mijn gedacht !!
Onze hobby in één van de weinige die mensen van alle stand , geaardheid , fysiek en
verstandelijke niveau de kans geeft erbij te horen . Alles wordt voorzien en iedereen is
bereidt te helpen om oudere liefhebbers zeer lang dit uurtje vertier te gunnen . Fysiek
beperkte krijgen de kans op een vroege loting , ze kunnen dicht parkeren , slechthorende
zijn in de mogelijkheid een apparaatje te gebruiken , rolstoelgebruikers zijn meer dan
welkom …… dat bloemeke en een paar euro is hen toch ook wel gegund toch ?
Reglementen zijn wat ze zijn , meestal dubbelzinnig, soms nodig , maar ze mogen de
beleving en groepsgeest niet schaden als er geen fouten aan de orde zijn . Nood breekt
soms wet en ik denk dat we nood hebben aan verdraagzaamheid en solidariteit , als dit nog
bestaat ? Ge kunt niet groot zijn als er geen kleine zijn om de vergelijking te maken ! En wat
vergelijkingen aangaat , deze in het artikel over Van Aert en co vind ik wat kort door de
bocht , zij rijden zelf , wij zitten op een stoelke , hoho .
Laat ons groot en klein mengen en daar het gemiddelde uithalen !
L Van Gent

(noot van de redactie: we respecteren de mening van de pro’s en contra’s en hielden eraan
dit weerwoord te laten verschijnen. Ons aloud A.Vi.Bo.-reglement biedt sedert jaar en dag
de mogelijkheid aan AL onze liefhebbers om aan alle manifestaties deel te nemen mits
respect voor eventueel vooraf aangekondigde beperkingen en mogelijkheden.
Dit gezegd zijnde wensen we de discussie rond dit onderwerp via onze mail bij deze af te
sluiten. )

