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CAGES OUVERTES

Beste sportvrienden, genodigden, dames en heren,
van harte welkom op de prijsuitreiking van het B.O.U.-kampioenschap voor
waterslagers. Tijdens de receptie hebben we daarnet elkaar reeds uitgebreid
kunnen begroeten. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om U allen nu ook,
in naam van het bestuur van de Waaslandse Zangkanarie, onze beste wensen
over te brengen voor 2017. Ik hoop dat het een boeiend, energierijk, gelukkig,
warm maar vooral gezond jaar mag worden!
Dit jaar namen aan het Belgisch kampioenschap 517 vogels deel, waarvan 47
stammen, 217 in enkel en 54 series. Het is een positief teken dat ook dit jaar
zoveel vogels samenkwamen, en dit van 75 verschillende deelnemers. Een
eerste woord van dank gaat dus uit naar de leden, die hebben deelgenomen
aan onze wedstrijd.
Voor de praktische organisatie van het kampioenschap konden wij rekenen op
de hulp van een aantal vrijwilligers, die hebben meegeholpen bij het installeren
van de rekken, het klaarzetten van de kooien en het inrichten van de cabines
voor de keurmeesters. Bij het inkorven, het opzetten van de vogels, maar ook
bij het schoonmaken van de kooien en het opbergen van het materiaal na
afloop van de wedstrijd werden de helpende handen ten zeerste
geapprecieerd. Hartelijk dank aan iedereen voor de hulp, die het verloop van de
wedstrijd mogelijk maakte!
Niet in het minst wil ik ook de keurmeesters bedanken: Jozef Van Verdegem,
Bastien Bekaert en Edouard Maquestiaux. Wij hopen dat ze graag hier bij ons te
gast waren en daarbovenop heel wat zang van goede kwaliteit tijdens het
kampioenschap hebben gehoord.
Ten slotte ook een oprecht dank-u-wel voor onze sponsor: Hobbycenter
Wittevrongel. De waardebonnen verrijken onze prijzentafel aanzienlijk en
zorgen ervoor dat we een aantal mooie bijkomende prijzen kunnen uitreiken.
Café ’t Molentje is al reeds enkele jaren een vaste huisvesting voor de
Waaslandse zangkanarie. Wij bedanken Ronald en Marleen voor de hartelijke
ontvangst en de goede zorgen tijdens onze wedstrijden. Ook voor dit
kampioenschap stelden zij deze feestzaal ter beschikking, waarvoor dank!
Laten we dan nu, na deze inleidende woorden, overgaan tot de uitreiking van
de prijzen voor het B.O.U.-kampioenschap van België voor Waterslagers.

PALMARES ENKEL.
Goud:

Soethaert Jackie

129 punten

Zilver: Soethaert Marc

126 punten

Brons: Soethaert Anneleen 123 punten
Mooiste Klokkende Waterslag;
Dhr;Soethaert Marc 7 punten.
PALMARES SERIE.
Goud:

De Witte Catlain

240 punten

Zilver:

Lecoutere Rony

237 punten

Brons:

Marchand Jeffrey

228 punten

Mooiste Klokkende Waterslag;
Dhr;Aerssens Omer 16 punten.
PALMARES STAM.
Goud: Vince Colonna Cesari

518 punten

Zilver: Soethaert Julie

482 punten

Brons: Souddi Mohammed

474 punten

Mooiste Klokkende Waterslag;
Jhr;Vince Colonna Cesari

35 punten

MEESTERZANGER VAN DE WEDSTRIJD.
Jhr;Vince Colonna Cesari 135 punten.

Speciale prijs voor het eerste lid van de
maatschappijen in enkel buiten de
medaillewinnaars.
WZK:Jhr Vince Colonna Cesari.
KVVA:Dhr.Vermeulen Ronald.
KGW:Mevr. Van den Hoecke Josiane.
KEW:Dhr.Simoens Wilfried.
MW:Dhr.Van Hoeijen Tony.

PROFICIAT AAN ALLE WINNAARS EN ALVAST
BEDANKT VOOR JULLIE DEELNAME.
Het Bestuur
“DE WAASLANDSE ZANGKANARIE”

