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Nieuwsbrief juni 2021 
Beste leden, 

Zaterdag 29 mei jl. hebben we met het voltallige bestuur, in de open lucht, eindelijk 
weer een bestuursvergadering kunnen houden. 
 
Op onze agenda hebben we een aantal punten staan die we, omdat ze hebben 
geleidt tot afspraken, met u willen delen. Wij hebben vervolgens een aantal 
belangrijke besluiten genomen waarover wij u uiteraard via deze nieuwsbrief gaan 
informeren. 
 
Gelukkig komen er steeds meer versoepelingen die ertoe leiden dat wij als club weer 
vooruit kunnen kijken om de geplande najaar activiteiten vorm te geven. Zo ook het 
inplannen van een extra bijeenkomst op zaterdag 25 september 2021. 
 

• Op zaterdag 25 september gaan we om 9 uur beginnen. We hebben nog een 
aantal uitgestelde zaken de we dan kunnen uitvoeren.  

 
• Naast een aantal bestuur mededelingen, vragen we 2 leden om de clubkas 

(jaargang 2020) te controleren. Wij vragen leden om zich hiervoor op te 
geven. Meldt u zich per email aan voor 25 september bij Erik Hulsman. 

 
• Verder gaan we de gewonnen prijzen van de in 2020 gehouden fotowedstrijd 

aan de prijswinnaars uitreiken.  
 

• Wij hebben voor deze bijeenkomst Professor Dr. Anton Tijhuis uitgenodigd, 
om voor u een lezing te presenteren over verlichting in onze 
vogel/kweekruimtes. 

 
De heer Tijhuis (inmiddels gepensioneerd) was werkzaam als hoogleraar aan 
de Technische Universiteit te Eindhoven met als specialiteit verlichting en de 
invloed daarvan op mens en dier, dus ook onder elke omstandigheid op onze 
kanarie. 
Daarnaast heeft de heer Tijhuis een boeiende lezing over ongedierte (luizen 
en vlooien) bij onze vogels. 

 
De heer Tijhuis is keurmeester kleur-en postuurkanaries en C.O.M 
keurmeester. 
Door de corona maatregelen hebben we de heer Tijhuis vorig jaar moeten 
afzeggen, maar hij gaf direct aan, om, zodra het weer mogelijk is naar 
Drachten te komen. En daar zijn wij heel blij mee. 
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• Het volgende punt is de JVD-21 op zaterdag 23 oktober 2021. 
 

Het bestuur heeft besloten om dit jaar eenmalig de leden in de gelegenheid te 
stellen om naast de max. inschrijving van 6 jonge vogels van 2021, ook 2 
mooiste vogels van 2020 in te schrijven. 

 
Motivatie is dat we in 2020 geen enkele activiteit hebben mogen doen, terwijl 
we allemaal wel een aantal mooie vogels hadden om te showen.  

 
Er komen voor deze inschrijvingen extra prijzen. 

 
Koeno en Riekus passen het inschrijfformulier hierop aan, en indien het aantal 
inschrijvingen voor 2 keurmeesters teveel wordt, zal Koeno een derde 
keurmeester laten komen.  

 
Zodra het inschrijfformulier en het reglement hierop zijn aangepast, worden ze 
op onze website geplaatst. Uiteraard krijgen de niet emailbezitters de 
formulieren per post thuisgestuurd. 

 
• De voorbereidingen show 2021 (ondergebracht bij vv Zanglust Noordbergum) 

zijn in volle gang, zodra de inschrijfformulieren en het reglement klaar zijn, 
worden ze op onze website geplaatst.  

 
Uiteraard krijgen de niet emailbezitters de formulieren per post thuisgestuurd. 

 
Jan van der Wal zal als ons als coördinator blijven informeren.  

 
• We hebben inmiddels een nieuw TT programma waarmee we elektronisch 

kunnen inschrijven. Wij verzoeken u dan ook om dit inschrijfformulier te 
gebruiken voor elke show van de SKNN. Het voordeel van dit formulier is dat, 
wanneer u dit juist ingevuld heeft, de data met één druk op de knop kan 
worden ingelezen in het TT-programma.  

 
Dit scheelt de “verwerkers” heel veel tijd en voorkomt evt. “missers”. Indien u 
b.v. bij het klasse nummer de juiste code ingeeft (conform vraagprogramma 
2020-2024), verschijnt in het veld  omschrijving de juiste vogelbenaming. Ook 
worden alle bedragen correct opgeteld. Er valt dus een grote tijdswinst met 
deze methodiek te behalen. 

 
De leden die dat niet kunnen krijgen hulp van Erik Hulsman of andere 
bestuurders. 

 
• Voorbereidingen jubileumshow 2022 zijn ook al in volle gang. Jan van der Wal 

is bezig een draaiboek te schrijven en ook de keurmeesters zijn 
gecontracteerd. 
We gaan er een grootse show van maken met vele verrassingen, en een 
superprijzenpakket. 
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• Gezamenlijk bezoek en of deelname buitenlandse shows door leden SKNN 

hebben geen reacties opgeleverd, dus gaan we er niet mee verder. 
 

• De website SKNN heeft inmiddels meer dan 41000 viewers. Een absoluut 
record voor een speciaalclub. De website wordt in binnen- en buitenland 
geprezen door de veelvoud aan nuttige info. 

 
• We gaan bekijken om uitsluitend voor SKNN leden een WhatsApp-groep aan 

te maken, zodat het laatste nieuws snel gedeeld kan worden. Dus geen 
discussiegroep maar voor het versturen van berichten. (wij houden hierbij wel 
rekening met de leden die niet in het bezit zijn van internet)  

 
• Tevens wordt voorgesteld om een Chatfunctie aan onze website toe te 

voegen, zodat uitsluitend SKNN leden met elkaar kunnen chatten. 
 

• Het bestuur komt met een voorstel om in het jubileumjaar (2022) voor de 
leden een forelvisdag met BBQ te organiseren. Wij komen hier t.z.t. op terug. 

 
• Ook kunnen wij melden dat het ledental blijft stijgen. Dit voorjaar hebben we er 

2 nieuwe leden bijgekregen.  
 

We heten ze van harte welkom en hopen hen op 25 september in Drachten te 
mogen begroeten. 

 
• Secretaris Erik heeft alle leden aangeschreven met het verzoek om hun data 

te checken en eventueel te actualiseren.  
 

Dit laatste geldt ook voor de vogel die u in uw bezit heeft. 
 

Dus kijk even of hetgeen u kweekt overeen komt met wat er op de website 
staat.  

 
Geef de wijzigingen per email aan Erik door, dan kan hij het aanpassen. 

 
Dit geldt dus voor wijzigingen m.b.t. uw (mobiele) telefoonnummer,   
(email-)adres, bankrekening en/of kleurslagen van uw vogels. 

 
Het emailadres is: bestuur@speciaalclubkleurkanarie.nl 

 
 
 
Het bestuur wenst u allen een fijne vakantieperiode. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur, 
 
Riekus de Haan   
(Voorzitter). 
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