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Kampioen Kooi Kleur Inzender
Mooiste Lipochroom + BM 46 Geel Schimmel Y.Postma
Mooiste Melanine + BM 91 Zwart rood intensief A.J.Hulsman
Mooiste Mozaiëk + BM 69 Geel Mozaiëk Type 2 H.de Haan-Uneken
Mooiste Stel + BM 312-313 Wit recessief K. Wezeman
Mooiste Stam + BM 308-311 Lipochroom Wit K. Wezeman
Mooiste vogel Jeugd +BM 130 Geel Mozaiëk Type 1 Mason v.d. Laan
Beste Vijf (5) + BM   K. Wezeman
    
Mooiste showvogel 2021 +
Bondkruis 69 Geel Mozaiëk Type 2 H. de Haan-Uneken

 
 
Beste leden, 
 
De SKNN-show 2021, ondergebracht bij v.v. Zanglust is  weer ten
einde. Vanmiddag keerden alle vogels weer huiswaarts.........hopelijk
gezond en wel...... 
 
Het was een zeer geslaagde show en de keurmeesters waren
uitermate tevreden over de resultaten. 
 
Het bestuur van de SKNN bedankt dan ook v.v. Zanglust voor hun gastvrijheid en medewerking
aan dit evenement. 
 
De uitslagen staan in zijn geheel op de site van v.v. Zanglust, evenals een krantenartikel en een
"TV-optreden" over onze SKNN-show coordinator Jan van der Wal. 
 
U vindt dit allemaal op deze pagina. 
 
Voor de SKNN is een "uitgeklede versie" van decatalogus gemaakt, welke op de site van de SKNN
staat. Ook zijn er op onze site enige foto's geplaatst. 
 
Maar............en niet geheel onbelangrijk...........hieronder de prijswinaars van de SKNN-show: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hieronder vindt u de links naar:

Catalogus SKNN
Foto's show

 

Bekijk de webversie

Monografie over huisvestingsadviezen
 
Door Henk van der Wal ( uw allen wel bekend) is een monografie geschreven over de
huisvestingadviezen van onze vogels. 
Deze monografie is gemaakt in het kader van "Dier en Welzijn" en in opdracht van de NBvV 
Het is een lijvig, maar interessant document.  
U kunt het document hier raaplegen/downloaden. 

Bestellen van supplementen
We worden regelmatig door leden benaderd voor het (na-)bestellen van supplementen, zoals
Pantaxoc, Exzolt, Entstof, e.d. 
 
Momenteel is er alleen nog 2x Pantacox (oude Baycox) in voorraad en Carophyll. Van dit laatste
is er nog 3 kg en verkrijgbaar in potten van 400 gram of per KG-zak. 
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Begin volgend jaar zal ik er weer een mail/verzoek tot opgave voor alle bestellingen uit doen.
Tot die tijd zullen ( lees: kunnen) er geen tissentijdse bestellingen gedaan worden. Wel opgaves
hiervoor, maar dan graag per mail en betaling op rekening van de SKNN. Dit is geen onwil,
maar anders reizen de verzendkosten de pan uit. F10SC b.v. wordt in Australie besteld, met een
levertijd van ongeveer 2 maanden.

Secretariaat: 
Erik Hulsman 
Noordmaad 4, 8431TZ Oosterwolde 
Tel. 06-15137718 
bestuur@speciaalclubkleurkanarie.nl 
 
Bankrekening SKNN: 
NL55RBRB 0706 5541 24 t.n.v.
Speciaalclub Kleurkanarie NO

Nieuwsbrief
Krijgt u deze
nieuwsbrief niet
automatisch, maar
wilt u deze wel
ontvangen, klik dan
op button hiernaast.

Aanmelden
nieuwsbrief

Deze e-mail is verstuurd aan erik.hulsman@ziggo.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u bestuur@speciaalclubkleurkanarie.nl toe aan uw
adresboek.
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