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Beste leden,  
 
De vakantieperiode is voor de meesten van ons weer ten einde, de dagen 
worden korter en onze vogels zijn inmiddels door de rui of zijn met hun laatste 
verenwisseling bezig. 
Dat betekend dat de verenigingsactiviteiten langzamerhand weer beginnen. 
Ook voor ons als SKNN bestuur houdt dat in dat we u weer gaan informeren 
over onze “najaars” activiteiten. 

Onze eerste activiteit is op zaterdag 13 oktober, dan gaan we naar 
Oosterwolde met 5 van onze aanwinsten om mee te doen met de “jonge 
vogeldag 2018”. Uw vogels worden weer volgens het Engels keursysteem 
besproken en de mooiste per groep geplaatst. Dit jaar organiseren we onze 
jaarlijkse Jonge Vogeldag op zaterdag 13 oktober 2018 in Fletcher Hotel “De 
Zon” in Oosterwolde. De keuring wordt op dezelfde “Engelse” wijze uitgevoerd 
zoals we dat elk jaar doen. We hebben wederom 2 keurmeesters “van buiten” 
gecontracteerd om uw vogels te beoordelen. Ook dit jaar winnen de mooiste 
vogels in hun groep een rollade. Natuurlijk zijn er weer 3 rijkelijk gevulde 
boodschappenmanden beschikbaar voor de 3 mooiste kleurkanaries 
(Melanine, lipochroom en mozaïek) en krijgt de mooiste van de JVD de bekende 
bokaal. 

Inbrengen van de vogels vanaf 08.30 uur. Aanvang JVD om 09.30 uur. Einde 
JVD zo rond 15.00 uur. (of eerder) Er is een lift aanwezig. 

Van coördinator JVD Koeno de Groot krijgt u het inschrijfformulier en alle info 
thuis gemaild. Ook vindt u deze op de website van de SKNN of krijgt u per post 
thuisgestuurd indien u geen emailadres hebt. Het bestuur hoopt u allen 
gezond in Oosterwolde aan te treffen, waar u wordt ontvangen met een kop 
koffie/thee en een plak krentenwegge. 

In overleg met hotel de Zon is er mogelijkheid om een lunch te gebruiken, 
kosten ca. €12,00 euro. U kunt op het inschrijfformulier aangeven of u hiervan 
gebruik wilt maken. 

We zien uw inschrijving t.z.t. tegemoet. Max. 5 vogels per inzender. 

(Ps. Hebt u geen vogels beschikbaar, dan staat het u vrij om te komen kijken)  



Zoals u weet staan we al enkele jaren een keer in het jaar op de vogelmarkt in 
Assen. Dit jaar staan we op zaterdag 27 oktober in de TT hal met een stand. 

Dit jaar hebben we onze SKNN show 2018 ondergebracht bij de 
volièrevereniging in Oostwold in week 48. U wordt hierover t.z.t. geïnformeerd. 

Dan geheel iets nieuws, indien u de voorpagina van de website van de NBvV 
opent ziet u info over zowel de Europese show van de Entente Europiëenne. Er 
komen vanuit de SKNN geluiden om hier aan deel te nemen. 

Driejaarlijks wordt de Europese show van de Entente Europiëenne gehouden. 
Dit jaar is dit in Herning in Denemarken. De drie Nederlandse bonden; NBvV, 
KLN en NBS doen hier aan mee. Het vervoer wordt geregeld door de drie 
bonden en het verzorgen van de dieren gebeurt door eigen convoyeurs. In 
principe lijkt dit wat betreft de organisatie sterk op een Mondial van 
COM.Europshow in Herning van 6 tot 11 november 2018 en alle info  
(vraagprogramma en inschrijfformulieren) vind u op de website van de NBvV. 
 
Hebt u interesse om aan de EE show deel te nemen, neem dan even contact op 
met Koeno de Groot. We hebben afgesproken dat hij vanuit de SKNN de 
contactpersoon is. Inmiddels hebben 4 leden aangegeven om deel te nemen. 
 
In januari 2019 wordt het wereldkampioenschap C.O.M. Mondial in Zwolle 
gehouden. Wij hopen ook op uw deelname. Ik kan u wel alvast meedelen dat 
de SKNN met een stand aanwezig is. 
 
Het bestuur wenst u alvast een mooi TT seizoen met goede resultaten. 

Met vriendelijke sportgroeten, 

Het bestuur SKNN 

 


