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KOPERWIEK-NIEUWS

Mondial Almeria 2017.
Dit jaar was het wereldkampioenschap in Almeria, Spanje. En net als vorig jaar was het weer
flink raak voor onze meespelende leden. Ieder lid dat meedeed behaalde minstens één
medaille! Kijken we maar eens naar hun resultaten:
Walter Valentijn: 3 gouden, 1 zilveren en 1 bronzen medaille
Freddy Lenaerts: 2 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles
Alfons Van Hooydonk: 2 gouden en 1 zilveren medaille
Jan Konings: 1 gouden en 1 zilveren medaille
Kenis Jozef: 1 gouden en een zilveren medaille
J.P.M. Castelijn: 1 bronzen medaille
Aan allen van harte proficiat!
LEDENVERGADERINGEN. Op elke 1ste dinsdag van de maand is er een algemene
ledenvergadering, behalve juli en augustus en als de 1ste dinsdag op een feestdag valt, in dat
geval is de vergadering de daaropvolgende dinsdag. Op de vergaderingen is iedereen
welkom, dus ook niet-leden. Er worden steeds interessante onderwerpen behandeld.
Zo zijn volgende vergaderingen gepland:
* di 7 mrt.: Vruchten- en insectenetende vogels door Hans de Boer
* di 4 apr.: Kleurkanaries door Rein Grefhorst
* di 2 mei: Wildfotografie door de ogen van de jager door Robert-Jan Asselbergs
* di 6 jun.: Natuurwandeling onder leiding van Joris Pinseel
JUBILARISSEN.
Dit jaar willen we heel wat leden die we in de bloementjes kunnen zetten voor hun jarenlang
lidmaatschap.
Vieren dit jaar 25 jaar lidmaatschap: Jacques Adriaansen, Leendert De Koster en Harry
Duerloo.
Armand De Backer is 35 jaar lid en Leopold Suykerbuyk is al maar liefst 60 jaar lid van onze
Koninklijke Vogelkundige kring De Koperwiek!
Op vrijdag 24 maart willen we deze leden huldigen in het Gildenlokaal St Andries, Elf
Novemberstraat 48b (Dit is op het oud voetbalterrein van KSV Wildert), 2910 WildertEssen tezamen met de bovengenoemde medaillewinnaars van Almeria. Ook zal doorlopend
een beeldverslag getoond worden van het bezoek door de leden van de Koperwiek aan deze
tentoonstelling in Spanje.
Alle leden worden hierop uitgenodigd om deze mensen te komen feliciteren en samen een
drankje te nemen. We beginnen om 19.00 uur met de huldigingen.
TENTOONSTELLINGEN. In december had nog de laatste gewesttentoonstelling plaats in
Kapellen en het Nationaal Kampioenschap in Wieze. Door onze leden werden volgende
resultaten behaald

* De Kolibri Kapellen : Kevin Van Opdorp: 11 kampioenen, Lutgart Konings: 9
kampioenen, Alfons Van Hooydonk: 5 kampioenen, Jan Van Overvelt: 5 kampioenen, Leo
Rombouts 4 kampioenen, Nick Michielsen 4 kampioenen, Freddy Lenaerts 4 kampioenen,
Armand Van Lissum 2 kampioenen en Eddy Beyers 1 kampioen. Er waren 24 deelnemers
met 607 vogels. De Koperwiek was de beste in het clubklassement
* De Witte Spreeuwen Wieze: Nick Michielsen behaalde 4 gouden en 3 zilveren medailles,
Armand Van Lissum 2 gouden, 1 zilveren en 2 bronzen medailles en Alfons Van Hooydonk
1 gouden, 1 zilveren en 3 bronzen medaille, Bij de keurmeesters behaalde John Buyens 11
gouden, 2 zilveren en 2 bronzenmedaille en Jan Van Overvelt 6 gouden, 6 zilveren en 4
bronzen medailles.
Aan allen een van harte proficiat!
GEWESTUITSLAG 2016.
Veertien liefhebbers hebben het volledige gewest uitgespeeld. Laureaat was opnieuw Kevin
Van Opdorp met 1472 punten en 43 vogels van 92 punten, tweede was Lutgart Konings, ook
met 1472 punten en 29 vogels van 92 punten en derde was Alfons Van Hooydonk eveneens
met 1472 punten en 24 vogels van 92 punten.
De sectiekampioenen waren:
Grote Europese
Alfons Van Hooydonk
1463 punten
Kleine Europese
Alfons Van Hooydonk
1463 punten
Mutaties Europese
Nick Michielsen
1429 punten
Zaadetende exoten
Nick Michielsen
1465 punten
Vetstof kanaries
Lutgart Konings
1468 punten
Melanine kanaries
Lutgart Konings
1471 punten
Postuurkanaries
Kevin Van Opdorp
1472 punten
Kruisingen met kanarie Robert Vets
1449 punten
Grasparkieten
Frans Verresen
1458 punten
Parkieten
Frans Verresen
1463 punten
Duiven & hoenders
Alfons Van Hooydonk
1452 punten
Aan allen van harte proficiat!
IN MEMORIAM.
Op 23 februari overleed Miel Verboven aan een slepende ziekte. Miel zou dit jaar zijn 25 jaar
lidmaatschap vieren. Hij is 60 jaar geworden.
Aan de familie willen wij veel sterkte toewensen en ons oprecht medeleven betuigen.
KWEEKRINGEN. Elke maand, vanaf augustus, wordt op de 10de van de maand een
bestelling geplaatst. Bestellingen na de 10de worden pas de volgende maand (bv. 11de
november besteld = 10 december doorsturen) doorgestuurd. Als alles goed verloopt komt
deze levering dan binnen tegen de vergadering van februari, maar dit kan soms uitlopen.
Bestel daarom zo vroeg mogelijk.
Bestellingen binnenkomend na 10 februari behoren dus tot de bestelling van maart en kosten
€ 4,00 aan verzendkosten i.p.v. € 1,00.
Ringen kunnen worden afgehaald op onze maandelijkse vergadering en worden niet aan
derden meegegeven, als u uw mailadres op de bestelling invult krijg je bericht zodra ze
binnen zijn.
Let op : aparte formulieren voor de ringen van Europese vogels !!!!!
Bestelformulieren kan je downloaden van onze website www.koperwiek.be of kan je
bekomen op onze vergadering bij de ringverantwoordelijke of ander bestuurslid.
Ringen worden pas besteld als lidgeld en betaling binnen is bij de ringverantwoordelijk.

Gebruik steeds het formulier met het juiste jaartal.
Let op ! Elke bestelling dient op voorhand betaald te worden. Eventueel door storting op
rekening BE07 1400 5368 9466 van Jan Konings.
Mondial Cesena 2018.
De 66ste Mondial gaat door van 19-21 januari 2018 in Cesena Fiera SpA, Via Dismano 3845
in Cesena, Italië.
Ook dan willen we met onze club een bezoek aan dit wereldkampioenschap in Italië
brengen. Vermoedelijk zal het vertrek donderdag 18 januari zijn en komen we terug op
zondag 21 januari. Om een passend voorstel te kunnen uitwerken zouden we graag voor half
mei weten, wie interesse heeft om mee te gaan en met hoeveel personen. We kunnen dan in
ons volgend rondschrijven een definitieve offerte voorleggen
Versela-Lage. Op verschillende voeders van Versela-Laga staan Fidelity Club-punten. Via
de Fidelity Club stelt Versele-Laga vogelverenigingen talrijke interessante geschenken ter
beschikking. Met deze structurele steun wenst Versele-Laga het bloeiende clubleven verder
aan te moedigen en te versterken. Mochten jullie dergelijke punten hebben, dan hadden we
deze graag dat u deze bijhoudt om voor onze club het een of ander aan te schaffen. Binnen de
Koperwiek is Nick Michielsen de verantwoordelijke die deze verzameld. Bij voorbaat dank!
Tot ziens op onze vergadering of ander evenement.
Met de groeten van het Bestuur.

