Kampioenenviering bij de Kleitse Bezemzangers!
Voor de vinkeniers zit het speelseizoen er al enkele maanden op. Dat wil niet
zeggen dat zij enkele maanden mogen rusten, integendeel. Hun vinkjes moeten
de juiste verzorging krijgen tijdens de winterperiode zodat zij monter en fit
terug aan het volgende speelseizoen kunnen starten. Van de liefhebber wordt
dus heel wat gevraagd.
Vinkeniers schrikken daar niet van terug maar doen hun uiterste best om hun
vinkjes een goede en degelijke conditie te geven voor het volgende seizoen.
Inmiddels werden de gezongen liedjes geteld en waren de kampioenen gekend.
Een gezellige kampioenenviering brengt de vinkeniers, hun familie en vrienden
op die manier nog eens samen.
Kampioenenviering
Op zaterdagmiddag 22 oktober 2022 waren heel wat vinkeniers en hun familie
en vrienden samen gekomen in het lokaal van De Bezemzangers, in Café
Salastraete. Daar stond de feestdis klaar en werden de vinkeniers verwend met
een sprankelend aperitief, gevolgd door een gezellige en lekkere maaltijd.
Uiteraard ging het er feestelijk en ontspannen aan toe en werd er niet alleen
maar over de steeds stijgende levensduurte gesproken.
Ook de verzorging van de vinkjes kwam bij de liefhebbers zeker ter sprake.
Goede raadgevingen zijn altijd welkom, zo denken heel wat vinkeniers.
Vooraleer het de beurt aan het dessert was, werden de kampioenen naar voor
geroepen door Carlos Van Oost, voorzitter van De Bezemzangers.
3 Kampioenen
Voorzitter Van Oost dankte in de eerste plaats alle vinkeniers voor hun
deelname en hun aanwezigheid op de verschillende vinkenzettingen. Het doet
hem plezier te zien dat er ook nog jonge mensen het vinkenieren als hobby
hebben. Zij zullen er immers moeten voor zorgen dat deze mooie en rustige
volkssport niet verloren gaat. Hij dankte ook alle sponsors. Het is ook dank zij
hen dat er zoveel vinkenzettingen kunnen gegeven worden. Hij hoopt hen
volgend seizoen zeker terug te mogen begroeten. Hij feliciteerde ook alle
vinkeniers, want er zijn altijd winnaars en verliezers. Voor diegenen die dit jaar
geen titel konden veroveren, wenste hij een beter speelseizoen in 2023.
Alle kampioenen mochten naast gelukwensen ook een ferme hesp, een boeket
bloemen en een diploma in ontvangst nemen.
De algemene kampioen werd PAUL DESSEYN met vinkje LOWIE die 3843 liedjes
floot.

De titel van kleine kampioen (dat is de vink die 60% van het aantal liedjes van
de kampioenenvink floot) was voor MILAN MATTHEEUWS met vinkje WOUT die
2240 liedjes floot.
Er wordt ook over 3 ritten gespeeld voor een koningstitel. Deze titel ging naar
MARTIN STEVENS met vinkje PRIMUS. Primus floot 1429 liedjes in de 3 ritten
voor het koningschap.
De voorzitter en het volledige bestuur feliciteerden de kersverse kampioenen
en wensten hen alle geluk toe met hun vinkjes. Bovendien hoopt de voorzitter
en het bestuur van De Bezemzangers dat zij volgend jaar terug van de partij
zullen zijn en misschien vrienden vinkeniers kunnen overtuigen om ook deel te
nemen aan deze rustgevende vinkensport.
Verder wenste hij hen een ontspannende jaarwisseling en hoopt hij iedereen in
een blakende gezondheid terug te zien bij de start van het nieuwe
vinkenseizoen 2023 dat op 1 april van start zal gaan.
JERA

De algemene kampioen 2022 werd Paul Desseyn met vinkje Lowie die 3843
liedjes floot. Hij werd gefeliciteerd door de voorzitter en bestuursleden van
vinkenmaatschappij De Bezemzangers Kleit.

Als aandenken aan de kampioenenviering 2022 werd ook een groepsfoto op de
gevoelige plaat vast gelegd.

