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NKC Jong Vogeldag 2019
Op zaterdag 7 september was het weer de dag van de jonge NKC-vogels in Maasland.
Omdat Tino nog geniet van een verdiende
vakantie opent Henk van Eerden deze met 69
ingebrachte jonge vogels goed bezochte dag.
Allereerst werden met een minuut stilte de
overledenen herdacht: erelid Jan van den Berg,
NKC-lid Bert de Ruijt en onze fotograaf Piet
Onderdelinden.
Henk deelt verder mede dat op Vogel2020 alle speciaalclubs hun eigen stand krijgen
in de zaal bij de wedstrijdvogels. Voor informatie over de indeling van de NKC-stand
en het uitdragen van onze wensen hiervoor gaan Aad Crama en Anton Sjouw op
dinsdag 10 september naar Apeldoorn.
De datum van de workshop op 12 oktober komt erg ongelukkig uit. Wij kunnen deze
workshop verschuiven naar zaterdag 2 november, maar iedereen heeft het al druk met
de tentoonstellingen. Anoniem wordt besloten deze workshop te laten vervallen.

Alle meegebrachte kleurkanaries werden
eerst verdeeld in lipochroom, melanine en
mozaïek. Roulerend onder de liefhebbers
werden vervolgens alle vogels samen met
Henk Adriani, Theo de Groot en Jacco
Koopmans onder toeziend oog van Bas van
der Ree gewikt en gewogen.

Bij iedere roulering koos het groepje
deelnemers de mooiste vogel uit. Dit
leverde verrassend wisselende resultaten
op. Een vogel die door de ene groep werd
weggeschreven werd door een andere
groep de hemel in geprezen.
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Henk van Eerden en Henk Adriani, die zelf
geen kleurkanaries hadden meegebracht,
beslisten daarna samen aan welk van de
overgebleven mooiste vogels de rozetten en
oorkondes werden uitgereikt.
Henk van Eerden benadrukte daarbij dat de
NKC-jongvogeldag geen echte keuring is,
maar een moment om te laten zien hoe de
vogels er in de aanloop naar de tentoonstellingen voor staan. Doel is om te leren van
elkaar en samen te komen tot het inzicht
welke vogels de standaardeisen het dichtst
benaderen.
Hoewel deze jongvogeldag dus geen
wedstrijdelement kende, werden toch
aan de mooiste vogels rozetten en
oorkondes uitgereikt. Winnaars hiervan
waren Anton Sjouw in de lipochroomserie (wit), Robin van Maanen in de
melanineserie (agaatopaal wit) en Hans
Looij in de mozaïekserie (agaat
roodmozaïek type 2).

De goedverzorgde lunch, de kleine loterij
voor de onkosten en het certificaat van
deelname voor de commissie dierenwelzijn
maakten de mooie NKC-jongvogeldag weer
compleet.
De kwaliteit van de meegebrachte vogels is
weer veelbelovend voor de Dutch Open.
Wij verwachten dan ook veel van de tweede
editie van de hierin ondergebrachte NKK
(Nederlandse Kampioenschappen Kleurkanaries)!
U doet toch ook mee?

