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Beste leden, 
 
Het nieuwe jaar is alweer een maand oud en nog steeds zitten in een lockdown met 
zelfs een avondklok. Gelukkig hebben de eerste mensen het vaccin ontvangen, en 
hopen dat wij later in het jaar weer bijeen mogen komen. 
 
Zaterdag 23 januari heeft het bestuur, na 4 x moeten uitstellen, eindelijk weer 
vergaderd op een locatie die volledig corona-proof is, en geheel volgens de regels. 
 
We hebben een aantal afspraken en besluiten kunnen nemen. 
 
Zoals eerder aangegeven vervalt onze eerste bijeenkomst van 27 februari 2021. 
 
Op dinsdag 2 februari jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat de lockdown 
voorlopig tot maart verlengd gaat worden.  
 
Naar aanleiding hiervan heeft de NBvV en dus ook het KMV, waar alle keurmeesters 
onder vallen, besloten om alle activiteiten, vergaderingen en bijeenkomsten gepland 
tot 1 september niet door kunnen gaan.  
 
Dat betekent dat wij als bestuur hebben moeten besluiten om ook onze bijeenkomst 
van 15 mei te moeten cancelen. 
 
Vooralsnog denken wij dat onze JVD, die voor zaterdag 23 oktober 2021 gepland 
staat, door kan gaan. 
 
Omdat we t.g.v. van de maatregelen geen voorjaars-bijeenkomsten konden houden, 
heeft het bestuur gemeend om een extra bijeenkomst(en) in te plannen. Wij hopen 
die dan medio augustus/september kunnen plaatsvinden. Alles hangt natuurlijk af 
van de maatregelen.  
 
Omtrent de datum(s) en invulling gaan wij u dan t.z.t. informeren.  
 
Het wel en wee in de SKNN 
Maar eerst willen wij u informeren met goed nieuws over de gezondheid van Theo 
Kijzer die na behandelingen en een operatie, “schoon” is verklaard.  
Maar ook slecht nieuws kregen we enkele weken na het uitgaan van de vorige 
nieuwsbrief over Pier Dijkstra, er is bij hem kanker met uitzaaiingen is geconstateerd. 
Pier heeft via secretaris Erik, de SKNN verzocht, zijn vogels op te halen en te 
verkopen. Erik heeft de vogels gehaald en zoveel mogelijk onder de leden verkocht.  
Wij wensen Pier en zijn vrouw en familie sterkte in de komende tijd. 
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Per 1 januari 2021 hebben wij 4 nieuwe leden (waarvan 2 jeugdleden) mogen 
inschrijven. Wij heten ze welkom en hopen ze op onze bijeenkomsten te mogen 
begroeten 
 
Punten bestuursvergadering 23 januari 2021 
In onze bestuursvergadering hebben wij een aantal punten behandeld, die wij kort 
met u willen bespreken. 
 
We hebben als bestuur de laatst gehouden bondshow 2019 geëvalueerd.  
 
De SKNN met een stand in de TT-hal is door de organisatie, bezoekers en onze 
leden als zeer positief ervaren.  
 
In onze evaluatie naar de betreffende werkgroep hebben we onze op-aanmerkingen 
gemeld. 
 
Het bericht dat de Bondshow moet uitwijken naar een ander nog te zoeken locatie, 
kan even op een laag pitje worden gezet. De NK 22 en NK 23 kunnen ook in Zwolle 
gehouden worden. 
 
Op 23 oktober a.s. houden we onze Jonge Vogeldag in Drachten. Koeno coördineert 
de  dag en heeft inmiddels 2 keurmeesters (onder voorbehoud) gevraagd de vogels 
te beoordelen.  
 
SKNN shows komende jaren:  
 In 2021 zijn we te gast in Noordbergum. 
 In 2022 houden we onze jubileumshow in Drachten. 
 In 2023 mogelijk naar Leeuwarden, omdat de show het afgelopen jaar niet 

door is gegaan. 
 Vanaf 2024 zijn alle opties nog open. 

 
SKNN show 2021 Noordbergum 
We hopen binnenkort te kunnen starten met de voorbereidingen voor de SKNN 
show-2021 te Noordbergum. Coördinator Jan meld dat de zaal gereserveerd is en 
ook de keurmeesters gecontracteerd zijn. Jan zal tijdig de benodigde info met u 
delen. Nog steeds hangt alles af van de maatregelen. 
 
De show wordt gehouden in “De Balstien” te Noordbergum. Cronenburgweg 1 
9257VW Noordbergum. 
 
Data: (TT-week 45) 
 Dinsdag 09-11-2021 Inbrengen vogels van 16-21 uur. 
 Woensdag 10-11-2021 Keurdag. 
 Donderdag 11-11-2021 Opening TT om 19.30 uur. 
 Vrijdag 12-11-2021 TT open van 10-22 uur. 
 Zaterdag 13-11-2021 TT open van 10-15 uur (Afhalen vogels na 15.00 uur). 
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Deelname/bezoek buitenlandse shows 
Zoals u zich wellicht nog kunt herinneren, hebben we in 2019 onder de leden een 
enquête gehouden met een aantal vragen. 
 
Een vraag was of u belangstelling hebt om aan buitenlandse show mee te doen dan 
wel te gaan bezoeken, en hiervoor vervoer te organiseren.  
Door een aantal leden is aangegeven dat er voornamelijk belangstelling is om 
gezamenlijk de internationale kleurkanarieshow te Leuven te bezoeken, met wellicht 
ook deelname aan de show met kleurkanaries van de SKNN leden.  
 
Het bestuur heeft dit besproken en ziet mogelijkheden om transport te regelen voor 
uw ingeschreven vogels. (brengen en halen, en bezoeken) 
Tevens om vervoer te regelen voor de zaterdag en eventueel zondag (eventueel met 
overnachting) 
 
Alles hangt af van het aantal ingeschreven vogels, en het aantal leden die de show 
willen bezoeken. Natuurlijk worden de kosten evenredig verdeeld. 
U ontvangt t.z.t. een voorstel van het bestuur. 
 
Uitslag Fotowedstrijd SKNN d.d. 2020: 
Door een vakkundige jury zijn de foto's bekeken en beoordeeld (vogels zijn NIET 
gekeurd!). Reclamaties over de uitslag zijn niet mogelijk ���� 
 
De foto's staan niet op kooinummer op de site. 
 
Door met de muis over een foto te bewegen, ziet u het b.b.h. fotonummer.  
 
Zie site…….fotopagina. 
 
De prijswinnaars zijn: 
J. van der Wal (09) 
 P. van der Weij (12) 
 H. in ’t Hout (15) 
 H. Buskes (03) 
 K. Luinstra (13) 
 
Aangezien er voorlopig geen bijeenkomsten zijn, zullen wij het prijzengeld aan de 
winnaars overmaken. 
 
De prijswinnaars gefeliciteerd en de jury hartelijk dank. 
Door 18 leden is deelgenomen aan de wedstrijd. Volgend jaar willen we soortgelijk 
“evenement” houden, met de hoop op een nog grotere deelname. 
 
Bodywarmers 
Binnen het bestuur is het idee ontstaan om als bestuur gebruik te gaan maken van 
bodywarmers met opschrift van het SKNN logo en tekst. (reclame en promotie) 
Koeno heeft een adres gevonden waar hij geïnformeerd heeft naar de mogelijkheden 
en kosten. De bodywarmers zijn in de kleur donkerblauw en kosten incl. opzetkosten 
op ca. 55 euro per stuk. (eigen kosten) 



Pagina 4 van 4 
 

Indien leden belangstelling hebben kunnen ze dat bij Koeno de Groot kenbaar 
maken. 
 
Nieuwe middelen 
Indien u de nieuwe ontwikkelingen in de kanarie-wereld een beetje volgt, ziet u dat er 
steeds nieuwe middelen op de markt komen. 
 
Zo is er een nieuw middel tegen kanariepokken ontwikkeld, die de kweker via het 
drinkwater kan verstrekken. Dus geen vogels meer vangen en één voor één een 
prikje in de vleugelwing geven. De prijs van dit nieuwe middel is in verhouding 
vergelijkbaar met de entstof van Poulvac. 
 
Verder is op gebied van luis-bestrijding ook een nieuw middel op de markt 
verschenen. Het middel heet Exzolt en wordt middels druppels in het drinkwater 
verstrekt. Ook hier zijn goede berichten over bekend. Aangezien de prijs erg 
verschillen, zijn we bezig om direct via de Franse producent een voordelige prijs te 
krijgen. 
 
Binnen het bestuur zijn leden bezig om beide middelen als proef toe te passen. 
 
We zijn van plan om u na het kweekseizoen over de resultaten te informeren. 
Indien u dan interesse heeft horen wij dat graag.  
 
Een berichtje naar Erik is dan voldoende.  
 
Koeno en Riekus zullen na het kweekseizoen een evaluatie maken. 
 
Beste leden, wij hopen dat het prikbeleid voor versnelling gaat zorgen, en wij weer bij 
elkaar mogen komen.  
 
Het bestuur probeert u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van ontwikkelingen 
die voor u van belang zijn, via nieuwsbrieven. 
 
Wij wensen u een succesvol kweekseizoen. 
 
 
Met vriendelijke groet van; 
 
Jan, Gert, Koeno, Erik en Riekus. 
 
Het bestuur SKNN 
 
 
 
 


