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Beste leden, 
 
De zomer loopt op z’n eind, de herfstperiode staat op punt te beginnen. 
Voor ons als kleurkanarie kwekers begint meestal een periode van observeren, 
bekijken en selecteren. Vordert de rui, komen de jongen volgens onze verwachting 
op kleur. Zitten er TT kandidaten tussen, we zetten wat jongen in broedkooien of in 
TT-kooien voor de Jonge Vogeldag etc. etc. 
 
Helaas worden we nog steeds beperkt in ons doen en laten, en zien dat steeds meer 
verenigingen, speciaalclubs en ook districten hun, in dit jaar geplande TT activiteiten 
afgelasten. Ook wij als SKNN hebben een aantal geplande activiteiten moeten 
afgelasten. 
 
Na de Jonge Vogeldag gaat ook onze SKNN show niet door. Dit jaar zouden we met 
onze SKNN show te gast zijn bij de vogelvereniging Leeuwarder Vogelvrienden, te 
Leeuwarden. Het bestuur van de Leeuwarder Vogelvrienden heeft besloten de show 
te cancelen ook omdat de 1,5 meter afstand moeilijk te handhaven is, om leden en 
bezoekers in de risicogroepen niet in gevaar te brengen. Wij hebben alle begrip voor 
dit besluit. (zie brief TT-secretaris Leeuwarder Vogelvrienden, onderin de 
nieuwsbrief). 
 
Beste leden, dat betekent dat er in het najaar van 2020 helaas geen activiteiten meer 
zijn.  
 
Het bestuur richt nu haar pijlen op de komende 2 jaren, 2021 en 2022. Het bestuur 
komt in oktober bij elkaar om voor de komende 2 jaar een activiteitenprogramma 
samen te stellen.  
 
In de vorige nieuwsbrief deden wij melding van de ziekte van Jan van der Wal onze 
coördinator SKNN shows. Op dit moment gaat het redelijk met hem, hij heeft goede 
en minder goede perioden. Jan ondergaat nog een aantal onderzoeken om de juiste 
behandelingen/medicatie voor zijn ziekte te vinden.  
 
Een minder goed bericht ontvingen wij van Theo Kijzer. Bij hem is slokdarmkanker 
geconstateerd. Hij zit inmiddels volop in de “medische molen” en zal, naar 
verwachting medio december/januari nog een operatie moeten ondergaan. Theo 
voelt zich momenteel redelijk, maar heeft wel al zijn vogels van de hand gedaan. Een 
tijdelijke maatregel, zoals hij zelf zegt. Wij hopen dus maar dat er weer gauw vogels  
bij hem in het  hok komen, want dan gaat het met hem ook weer beter. Wij wensen 
hem alle sterkte en spoedig  herstel toe! 
 
In 2022 bestaat de club 10 jaar. Het bestuur is voornemens om in 2022 in Drachten 
een 2-daagse jubileumshow voor haar leden te organiseren. Aangezien wij dit jaar 
geen show kunnen houden, gaan we er een GROOTSE show van maken. 
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Na overleg met Jan gaat hij een passend draaiboek in elkaar zetten. 
De datums (Inbrengen) do 1-12,  (keuring en opening) vr. 2-12 en (show en uitgeven) 
za. 3-12 hebben wij vastgelegd. 
 
Webmaster Erik heeft onze website in een nieuw jasje gegoten, en deze ziet er weer 
super uit. De SKNN website is met inmiddels bijna 27000 bezoekers veel bezocht. 
Houd u ook onze website in de gaten waar wij artikelen plaatsen. 
 
Het ledental breidt zicht ook in 2020 gestaag uit. Het bestuur heet de nieuwe leden 
van harte welkom. We hopen de nieuwe leden volgend jaar tijdens een van de 
bijeenkomsten te zien. 
 
Beste mensen het bestuur hoopt u spoedig, waar dat ook mag wezen in goede 
gezondheid weer te zien.   
 
M.v.g.  
Het bestuur SKNN 
 
 
 
Brief voorzitter Leeuwarder Vogelvrienden: 

Beste bestuurs(leden) van de SKNN 

We hadden het grootste vertrouwen er in dat onze nationale kerstshow wel door kon gaan ondanks 
dat er een corona pandemie heerst in de wereld. 

Maar na lang en uitvoerig vergaderen en denkend in oplossingen i.p.v. problemen hebben we toch 
als TT bestuur het besluit moeten nemen dat het beter is om dit jaar de show niet door te laten gaan. 

En wel om het volgende: doordat we als een van de weinige afdelingen onze show hadden was de 
mogelijkheid groot dat er veel meer inzenders naar ons toe kwamen om hun vogels te showen dan 
normaal gesproken. 

Ook hadden we dit jaar u, als kanarie speciaal club S.K.N. als gast met de nodige aantal kanaries, hier 
waren we zeer blij mee, daarom vinden wij dit ook spijtig dat we u  moeten teleurstellen maar de 
S.K.N.N. is ook in betere tijden bij onze vereniging altijd welkom.  

Maar we moeten de gezondheid van de aanwezigen op de keuring waarborgen, en met het grootse 
struikelblok daarna de bezoekers  van onze kerstshow. 

Hoe kunnen we de 1½ meter handhaven zonder constant in te moeten grijpen bij onze vogel 
vrienden. 

Daarom kijken we nu uit naar een mooie kerstshow in 2021 en hopen u dan als inzender in goede 
gezondheid weer te mogen verwelkomen. 

Namen het (TT) bestuur van de Leeuwarder Vogelvrienden, 

Willem Wijkhuizen 

TT secretaris  Leeuwarder Vogelvrienden 


