1e ontmoetingsdag BEC een groot succes. Door: L.J. Schellekens
In het programma stond vermeld dat de binnenkomst was gepland om 10.30 uur. Ik kwam zelf om
10.00 uur binnen, maar was zeker niet het eerste
aanwezig. Iedereen die binnen kwam werd getrakteerd
op een lunchbon en de mededeling dat ze zelf koffie/
thee naar believen konden pakken in de koffiecorner.
Bij de koffie was er ruim voldoende en een grote
diversiteit aan gebak opgesteld, waarvan iedereen die
dat wenste kon genieten. We willen hierbij de uitbater
Erik Jonkers van harte danken voor de uitermate
goede verzorging. Nadat iedereen zich van een goede
plaats had voorzien, we hebben stoelen bij moeten
plaatsen om iedereen te kunnen laten zitten, gaf de
voorzitter na een openingswoord en welkom de
microfoon over en begon omstreeks 11.15 uur de
eerste voordracht.
De eerste voordracht werd verzorgd door Lou Megens.
Lou heeft een aantal boeken geschreven over het
houden en kweken van Europese vogels. Hij heeft zelf
een ruime ervaring in het kweken van Europese
vogels en de laatste jaren vooral met insectenetende
vogels. Hij heeft ook met meerdere soorten een
oorkonde behaald als eerste eigen kweek geshowd op
de BEC-Show. Het aantal soorten zijn te zien op de
website van BEC.
De voordracht ging over het houden en kweken van
Europese insectenetende vogels. Nu wisten we al dat
Lou een begenadigd verteller is maar dit was toch iets
anders. Als eerste werd de huisvesting behandeld, waarbij de nadruk lag op het huisvesten van de
vogels in biotoop volières. Ook het voer werd uitgebreid belicht, waarbij er nadruk werd gelegd om
ook de voedseldieren van goed voer te voorzien. Daarna kwam een grote variëteit aan insecteneters
voorbij. Vele meer of minder populaire vogels werden besproken, van baardman tot kleine karekiet en
van hop tot bijeneter en alles wat er tussen zit. Het is
onmogelijk om hier alle soorten die voorbij kwamen
te noemen. Daar kwam nog bij dat alle soorten op
beeld te zien waren. Er werden prachtige foto’s
getoond vanaf nestbouw, eieren, kleine jongen tot
uitvliegen toe, waarvan vele foto`s in de volière,
sommigen zelfs met geluid. De zang van met name
de nachtegaal was indrukwekkend. Ook de
getoonde filmpjes van nestjongen waren interessant,
het uitkomen en opgroeien van een koekoek in een
nest van de kleine karekiet maakte vele reacties los

onder het publiek. De voordracht van Lou was dermate interessant dat het muisstil in de zaal was, je
zou bij wijze van spreken een spitsmuis (niet de meest favoriete muis van Lou) kunnen horen lopen
terwijl er toch meer dan 100 mensen aanwezig waren!
In het programma stond ook vermeld dat de liefhebbers die kweekvogels over hadden deze mee
konden brengen om deze ter beschikking te stellen
aan liefhebbers die hun bestand willen aanvullen
dan wel uitbreiden. We hadden er duidelijk voor
gekozen dat alleen particuliere liefhebbers vogels
aan zouden bieden en geen handelaren. Er zouden
wel wat meer vogels mogen zijn, misschien volgend
jaar?
Na het bezoek aan de vogels die van eigenaar
konden wisselen stond de lunch op het programma.
De lunch bestond uit een kop soep en twee belegde
broodjes alles aangeboden door BEC.
Tijdens de lunch was er ruim voldoende tijd om persoonlijke ervaringen te delen. Daar werd dan ook
ruim gebruik van gemaakt. Er zijn weer vele nieuwe contacten gelegd. BEC is een landelijke
vereniging, de leden waren dan ook uit het hele land aanwezig. Er waren er bij die meer dan 175 km
(enkele reis!) moesten reizen om bij streekpark
Klein Oisterwijk te komen.
Na de pauze was het de beurt aan Huub Vervest.
We weten allemaal dat het met een programma van
deze omvang als het wat later wordt, steeds
moeilijker wordt om de aandacht vast te houden.
Huub had er geen enkele moeite mee. De
voordracht van Huub ging voornamelijk over
zaadeters. Ook Huub had een mooie dia
presentatie als ondersteuning. Het ging hier
voornamelijk over vogels waar Huub zelf mee
kweekt of gekweekt had. Er kwamen verschillende
soorten voorbij. De hoofdschotel vormde toch wel de putter. Anders dan bij Lou zocht Huub een
wisselwerking met de zaal. En goede en vooral
levendige discussie kwam op gang, vooral waar het
ging over het voer. Het eiwitgehalte in de zaden is
uitvoerig aan bod geweest. Ook het eivoer met
diverse toevoegingen is aan de orde geweest. In
tegenstelling met Lou betrok Huub de zaal door
middel van vraagstelling meer bij het onderwerp.
Vooral toen het ging over het al of niet preventief
geven van antibiotica ontstond er een intensieve
discussie met voor en tegens. De tendens is toch dat
het niet wenselijk is om preventief gaan te kuren. Je

neemt zelf ook geen pijnstiller als je denkt dat je over 14 dagen hoofdpijn hebt.
Er was ook nog een discussie over het ringen van vogels. Een van de aanwezigen had problemen
gehad op een TT met de tekst die op de ring stond.
Het ging namelijk over de NL code. Volgens de
desbetreffende keurmeester was dat alleen
toegestaan voor Europese vogels. Dit is pertinent
niet waar, er staat nergens in geen enkele wet
beschreven dat b.v. tropische vogels of kanaries
geen NL ringen om mogen hebben.
Nadat wat technische problemen met de pc van
Huub opgelost waren werd het officiële programma
rond 15.00 uur afgesloten.
Na nog wat nabuurten is iedereen huiswaarts
gekeerd. Al met al een zeer geslaagde dag die
uitnodigt voor herhaling.
L. J. Schellekens

