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Nieuwjaarsgroet 

Namens het bestuur van de 

Spanish Timbrado Society 

Nederland wens ik al onze leden 

en timbradovrienden een heel 

gelukkig, voorspoedig en bovenal 

gezond 2018! Dat iedereen van 

hartenlust mag genieten van onze 

zingende vogelvriendjes. 

 

Keep them singing. 

 

Promotie STS 

Een nieuw jaar, nieuwe kansen, goede voornemens, enz. U kent het wel, het 

nieuwe jaar beginnen we altijd weer met een positieve instelling. Maar vaak 
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slipt dit na enige tijd weer weg en vergeten we wat we ons voorgenomen 

hadden. 

Onze voorzitter, Cees Sprangers, had bij zijn verkiezing toegezegd dat hij 

zich zou inzetten voor de promotie van de STS en de timbrado op zich. Hij 

heeft niet gewacht tot het nieuwe jaar begon. Misschien heeft u op 

marktplaats onze advertentie al zien staan. Hier hebben wij al diverse reacties 

op gehad waaronder een nieuw lid.  

Het is niet moeilijk om onze hobby te promoten. U kunt het ook! U bent allen 

enthousiast over uw vogels, dat is bij elke bijeenkomst weer te merken. De 

meeste van ons hebben de selectie voor de kweek zo goed als rond en gaan 

de overige vogels verkopen. Een uitgelezen kans om nieuwe kwekers 

enthousiast te maken. Bied uw vogels aan via de bekende websites en de 

geïnteresseerde mensen komen gewoon bij u thuis. Vertel enthousiast 

waarom ze juist een timbrado moeten kopen en noem daarbij de Society 

bijeenkomsten. Zo hebben wij al diverse mensen blij bij ons zien vertrekken. 

Maar de beste mogelijkheid om je hobby te promoten is toch wel tijdens de 

wedstrijden. Hier kunnen geïnteresseerde kwekers komen luisteren naar de 

vogels en echt enthousiast worden. De grootste wedstrijd van Nederland, 

VOGEL 2018, komt er ook weer aan. Een mooie kans om onze vogeltjes het 

podium te geven dat ze verdienen. Sinds kort zijn we zelfs speciaalclub van 

de NBVV. Maar helaas laten we ons dit jaar nog niet van onze beste kant 

zien. Er zijn dit jaar slechts 44 timbrado's ingeschreven door een handjevol 

kwekers. Dat is weleens meer geweest. De omstandigheden tijdens deze 

wedstrijden zijn inmiddels sterk verbeterd ten opzichte van enkele jaren 

geleden. Laten we ons met zijn allen sterk maken voor het promoten van 

onze hobby! 

 

Jaarvergadering 

Zaterdag 3 februari staat uiteraard al een tijdje in uw agenda. Dan hebben we 

weer onze jaarlijkse ledenvergadering. We zullen de nodige praktische zaken 
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bespreken, maar vooral weer een gezellige dag hebben met elkaar. Dat staat 

sowieso voorop. 

Zoals we al eerder hebben aangekondigd willen we met elkaar kijken hoe we 

de LIGA weer nieuw leven in kunnen blazen. We hebben inmiddels één 

reactie gekregen over de LIGA. Wilt u uw gedachtes hierover mailen naar 

timbradosociety@gmail.com dan kunnen wij dat meenemen in de 

vergadering. 

Verder zullen we terugblikken op het jaar 2017, is onze secretaris (Matthew) 

herkiesbaar, en zullen we diverse prijswinnaars van de wedstrijden in Utrecht 

en Dordrecht gelukkig maken. Als u zich naast Matthew ook beschikbaar wilt 

stellen als secretaris kunt u dit tot 31 januari 2018 bekend maken bij het 

bestuur.  

Uiteraard zullen we ook dit jaar de LIGA winnaar weer bekend maken. Wilt u 

ook kans maken op die beker met de grote oren? Stuur dan voor zondag 21 

januari uw resultaten in via het aanmeldformulier op onze website. U vult van 

elke wedstrijd uw 5 beste vogels in (graag het aantal punten per vogel 

uitschrijven). Elke wedstrijd moet u via een apart formulier aanmelden. Er zijn 

diverse leden die goed gescoord hebben op de verschillende wedstrijden, dus 

het is zeker de moeite waard om u aan te melden. 

We zullen zoals gewoonlijk weer bijeenkomen in ons clubgebouw aan de 

Rijndijk te Utrecht. Laadt u zoals gewoonlijk even weten of u erbij bent in 

verband met de lunch? Een precieze agenda volgt later. 
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