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Van de redactie 

En zo is er weer een jaar voorbij. Dachten en hoopten we vorig jaar dat het Coronavirus 

ons wat minder in de greep zou houden, dat is allemaal toch wel anders gelopen. In deze 

moeilijke tijden lijkt het erop dat onze mooie hobby weer wat meer wordt opgepakt. 

Mensen die noodgedwongen thuis moeten blijven pakken hun oude hobby weer op. Dat is 

een positief puntje tussen alle negatieve berichten en hopelijk gaan we dat ook in het 

ledenaantal merken. 

Het grote verschil tussen 2020 en 2021 is het door kunnen gaan van onze vogelshow 

begin november. Het bleef tot het laatste moment spannend of het allemaal mogelijk 

zou zijn. Iedere persconferentie van de premier werden door de 

tentoonstellingscommissie in spanning gevolgd. Met de juiste aanpassingen in de opbouw 

van de showruimte en het opvolgen van de vereiste coronamaatregelen hebben we een 

prachtige show kunnen houden. En we waren op tijd, helaas zijn er na onze show vele 

andere shows afgelast met vorige week zelfs de Nationale show in Zwolle. 

Nu op naar 2022. Wat gaat er komend jaar allemaal gebeuren? Voor een aantal van ons 

is het broedseizoen al begonnen en zijn de eerste jonge vogels al geringd of zelfs al 

uitgevlogen. Voor anderen zitten de vogels in winterrust en gaat het kweken pas over 

enkele weken beginnen. Hopelijk kunnen we elkaar in het nieuwe jaar weer tijdens een 

van de ledenavonden, tafelkeuringen of andere geplande activiteiten ontmoeten. 

Het Nachtegaaltje is wat minder uitgebreid dan u van de redactie gewend bent. Toch 

wensen wij u veel leesplezier en fijne feestdagen. 

 

 

 



Pag. 2 

 

Open Rosmalens Kampioenschap 2021. 

In het weekend van 6 en 7 november heeft onze vereniging haar jaarlijkse vogelshow 

kunnen houden, het 9e Open Rosmalens Kampioenschap. Lange tijd was het onduidelijk of 

de show wel door zou kunnen gaan vanwege de onzekerheid door de mogelijk te treffen 

coronamaatregelen. Uiteindelijk is het toch gelukt een mooie show te presenteren. De 

TT-commissie heeft het hele jaar hard gewerkt om de show en alles wat daarbij komt 

kijken vlotjes te laten verlopen en op wat schoonheidsfoutjes na is dat prima gelukt. 

 

De voor de deelnemers echte start van de show begint bij het inschrijven van de vogels. 

Ruim 356 vogels werden door een aantal van onze eigen leden, en ook van mensen van 

buiten onze vereniging ingeschreven. Van kanarie tot diamantduif en alles wat daar aan 

groepen tussen zit. Een prachtige collectie vogels waar iedere bezoeker en/of 

liefhebber van heeft kunnen genieten. Want er zat kwaliteit, dat gaven de 

keurmeesters terug na de keuring en zag je ook terug in de scores van de vogels. 

  

Opening door onze voorzitter    Keuringsdag 
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Met een hele ploeg helpende handen is er bijna een hele week buiten het zicht van 

iedereen gewerkt om tijdens de openstelling van de show een mooi plaatje te 

presenteren. Want er komt echt wel wat bij kijken om naast de zorg voor de vogels ook 

alle andere taken bij iemand te beleggen. 

    

Het verzorgen van de administratie, het maken en bouwen van een showopstelling in de 

zaal, het aankleden van de zaal, het innemen en uitgeven van de vogels, het voeren van 

de vogels, het schoonmaken en schoonhouden van de showruimte, het voordragen van 

vogels tijdens de keuring, het ontvangen van gasten, pers en sponsoren tijdens de show, 

het verzorgen van de prijsuitreiking en uiteindelijk het afsluiten van de show zijn 

allemaal taken die tijdens de show moeten worden gedaan. We kunnen wel stellen dat de 

TT-commissie een geoliede machine is geworden.  

  

Kijkje in de zaal      Onze jubilarissen 

Helaas was er net voor de show nog het bericht dat er weer vogelgriep in Nederland was 

geconstateerd. Dit betekende dat kwartels helaas niet welkom waren op de show. 

Jammer want ook deze groep grondvogels is al jaren vertegenwoordigd op onze show en 

weten altijd wel de aandacht op zich te vestigen. 
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Sfeerbeelden van de show 
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Gedurende het weekend hebben we veel mensen mogen ontvangen en zijn er vele mooie 

verhalen verteld. Het samen genieten van de vogels en onder het genot van een hapje en 

drankje verhalen delen heeft onze show echt doen slagen. Beide dagen was het gezellig 

druk, familie en vrienden, jong en oud, velen kwamen even langs. Iedereen was blij om 

weer eens een show te bezoeken en andere kwekers en liefhebbers te ontmoeten. 

 

De kampioen van de show is een kleurkanarie van Herman Kollenburg geworden. De vogel 

in kooi 40, een Lutino-ivoor schimmel geel, kreeg 94 punten en is benoemd tot mooiste 

vogel van de show. Deze vogel is ook beloond met het bondskruis. Proficiat. 

 

 

En nu op naar 2022, een jubileum. Voor de tiende keer wordt dan het Open Rosmalens 

Kampioenschap georganiseerd. Noteer alvast in uw agenda, 5 en 6 november 2022 is 

het weer vogelshow. 
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Vogels nader belicht: 

De Baardman 

 
De zevenendertigste in de reeks is de Baardman. Dit jaar was deze ingezonden door Ben 

Eberson. In eerdere jaren hebben we dit prachtig vogeltje ook al kunnen bewonderen.  
 

 
 
De Baardman is een vogel die we in Nederland in de vrije natuur tegen kunnen komen. 

Het is een vogel die zich vooral beweegt in de rietvelden waarin vooral jong riet groeit.  

Zoals op de foto is te zien heeft man de kenmerkende zwarte baardstrepen in zijn 

opvallend grijze gezicht. Aan deze strepen heeft hij zijn naam te danken. Het een 

oranjebruine vogel waarbij de staart ongeveer de helft van de lichaamslengte 

vertegenwoordigd. De vogel is in totaal ongeveer 15 cm lang. 

Het onderscheid tussen man en pop is duidelijk. De pop mist de grijze kop en de 

baardstrepen. Verder is ze volledig oranjebruin met donkerbruine en lichtgrijze 

vleugelpennen. De laatste jaren zien we deze vogels steeds vaker op shows en gelukkig 

ook op onze show. Gepresenteerd in een grote kistkooi is het een sieraad. 

 
Land van herkomst 
Zoals gezegd komt de Baardman gewoon in de Nederlandse natuur voor. De schattingen 

lopen uiteen maar SOVON geeft aan dat er tussen de 2000 en 3000 broedpaartjes in 

Nederland leven. Het totale verspreidingsgebied is veel groter en omvat een groot 

gedeelte van Europa en Azie. Je moet er wel op uit om ze te zien, ze leven in rietvelden 

en moerasgebieden langs de grote rivieren en meren. Het hele jaar door zijn ze in deze 

velden te vinden, in de winterperiode verzamelen ze zich in wat grotere groepen en 

trekken ze wat verder weg. Ook komen er dan nog vogels, zo’n 5000 tot 7000 vanuit 

noordelijkere landen onze kant op waardoor de kans op het zien en ontdekken van de 

Baardman wat groter wordt. 

Op het geluid de vogel vinden is lastig, ze maken vooral piepende geluidjes. De mannen 

hebben we een eenvoudige zang, die steeds wordt aangevuld met roepende geluiden. 
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Voeding 
In de vrije natuur heeft de Baardman een menu dat vooral bestaat uit insecten en 

spinnen. Gedurende de warmere maanden van het jaar is dat vrijwel de enige 

voedselbron waar deze vogel van leeft. In de koudere periode schakelt hij over naar 

rietzaad. Dit is in de winter voldoende voor handen en zorgt ervoor dat ze de koude 

periode goed door kunnen komen. 

In de volière kunnen we deze vogels een prima voeding voorzetten. Er zijn tegenwoordig 

zaadmengsels die speciaal voor de Baardman zijn samengesteld. Ze doen het echter ook 

prima op een goed wildzangmengsel, aangevuld met universeel voer en op zijn tijd wat 

levend voer.  

Wil je met de vogels kweken dan dient er tijdens de kweek een grote variatie aan levend 

dierlijk voer beschikbaar te worden gesteld. Baardmannen hebben een voorkeur voor 

levende Buffalo wormpjes. Ingevroren pinky’s en Buffalo ‘s kun je zo ook geven, bij 
elkaar vormen de dierlijke ingrediënten ongeveer 30% van het dagelijks benodigd 

voedsel. 

De meeste Baardmannen hebben de gewoonte om het aangeboden levend voer in het 

water te houden voordat ze het opeten. De liefhebber dient hier rekening mee te 

houden en dus voldoende badwater beschikbaar te stellen en dit, om uiteindelijk ziekten 

te voorkomen, regelmatig te verversen. 

 

De kweek 
Gelet op het natuurlijk leefgebied waar deze vogels vandaan komen wordt geadviseerd 

deze vogels te houden en kweken in goed beplante volières, uiteraard voorzien van riet. 

In dit riet kunnen nestkorfjes of de half open nestkasten worden opgehangen. Het best 

is het huisvesten van 1 koppel per volière, dit omdat ze paarsgewijs broeden. De vogels 

kunnen goed tegen het Nederlands klimaat, een vorst en tochtvrij nachthok is wel 

wenselijk en komt de conditie van de vogels ten goede. 

 
Aan het begin van het broedseizoen bouwen man en pop meestal 2 nesten. In de meeste 

gevallen worden beide nesten ook gedurende het seizoen gebruikt. Ze gebruiken 

hiervoor diverse soorten materialen zoals grashalmen, mos, takjes maar ook hennep- en 

kokosvezels en zachte materialen voor de binnenkant van hun nest. In de meeste 

gevallen legt de pop 4 tot 6 eieren die na 12 dagen broeden uitkomen. De jongen worden 

de eerste dagen door de pop warm gehouden terwijl de man voor het nodige voedsel 

zorgt. Vanaf de 4e dag gaat ook de pop helpen met het voeren van de jongen. Vlak hierna 

kunnen de jongen geringd worden. De jongen groeien enorm snel en vliegen vaak al op de 

12e dag na het uitkomen uit. In een rietveld kan dat prima, in een volière zijn ze vaak nog 

onbeholpen en fladderen wat doelloos rond. Na 30 dagen zijn ze zelfstandig en zitten de 

ouders vaak al weer op eieren te broeden. 
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Mijn voorbereiding op het TT seizoen, Herman Kollenburg 
We hebben Herman gevraagd om te beschrijven hoe hij de voorbereiding op het 

tentoonstellingsseizoen van zijn kanaries aanpakt. Dit heeft hij direct gedaan en biedt 

ons allemaal de mogelijkheid om gebruik te maken van zijn kennis en ervaring. Zijn vogels 

kenmerken zich door de kwaliteit en het show-klaar zijn als deze worden ingebracht.  

  

Zo’n acht weken voor het TT seizoen gaat beginnen ga ik de eerste vogels selecteren 

voor het komende TT seizoen. Zo vang ik elke dag een paar vogels eruit om deze te gaan 

opkooien, zoals dat wordt genoemd. Waarom elke dag een paar? Dat komt bijvoorbeeld 

bij gele kanaries hierom. Op een gegeven moment krijgen de kanaries gewoon een groene 

kleur op je netvlies en zie je de juiste kleur niet meer. Bij het opkooien kijk ik of er 

pennen in de vleugels of staart gebroken zijn en als dit zo is trek ik deze. Let wel op, als 

er pennen in de vleugels gebroken zijn  bv aan de linkerkant dan moet je dezelfde 

pennen aan de andere kant ook trekken. Dit omdat er kleurverschil kan ontstaan zodra 

de getrokken pennen weer zijn aangegroeid. Dit opnieuw aangroeien duurt tussen de zes 

en acht weken, dus houdt daar rekening mee).  

Als ze eenmaal in de TT kooi zitten zet ik deze regelmatig voor de raam waardoor ze 

een mooie houding aan gaan nemen (bij mij tenminste). Ook worden hierdoor de vogels 

rustiger want ze zien de hele dag van alles langs komen. Na een halfuur wissel ik de 

vogels om voor andere, dit doe ik twee tot driemaal per week een en aantal weken tot de 

eerste show gaat beginnen, daarna doe ik dit niet meer om dat ze dan dit wel gewend 

zijn.  

Mijn vogels sproei ik éénmaal in de week (kanaries). Niet vaker want dan gaat de 

bevedering meer loszitten en dat is niet de bedoeling. In het water waar ik mee sproei 

doe ik Birdyl, Plume spray, en Badzout. De eerste twee ongeveer 15 druppels op een 

halve liter water en een klein schepje Badzout en dit alles goed oplossen. Het water 

komt uit de boiler en is ongeveer 70 graden, ik laat de vogels wel overspringen in een 

andere kooi zodat er maar één kooi nat wordt. Een dag voor de wedstrijd sproei ik ze 

met rozenwater (te verkrijgen in een reformhuis in de Dorpstraat in Rosmalen), hiervan 

doe ik wel twintig druppels op een halve liter water. De dag van het inbrengen haal ik de 

vogels uit de opkooi kooien om deze nog na te kijken of er pennen gebroken zijn die kun 

je dan nog uittrekken de ring schoonmaken eveneens de pootjes (dit kan weer een punt 

schelen) en dan in de wedstrijdkooi zetten. Mijn ervaring is om de beschermhoezen 

ongeveer een uur van tevoren om de kooien te doen dan blijven over het algemeen de 

vogels rustig op de stok zitten (vooral de eerste keer).  

Ik hoop dat jullie hiermee iets kunnen doen. 
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Vogels nader belicht: 

De Pennant Rosella (Platucersus elegans) 

De achtendertigste vogel in deze reeks is de  Pennantrosella. Een imposante vogel, in de 

wildkleur variant een opvallende verschijning in zijn blauwrode verenpak.  

Dit jaar is een mutatievorm aanwezig op onze show, de blauwe variant werd ingezonden 

door Jos Voets.  

     

Wildkleur     Blauwe mutatie 

Zoals op de foto te zien is een volwassen Pennant rosella overwegend rood met 

blauw gekleurd. Verder zijn de kenmerkende zwarte veren met rode randen op 

de vleugeldekken. Jonge vogels zijn nog overwegend groen en kleuren pas op 

latere leeftijd door naar het volwassen verenpakket. De Pennant is een forse 

vogel van ca. 38 cm lang waarbij het onderscheid tussen man en pop minimaal is. 

De pop is meestal iets kleiner, de man heeft vaak een forsere kop en snavel. Bij 

volwassen vogels zijn de middelste staartpennen van de pop groen, bij de man 

zijn deze blauw. 

 

Ook voor deze vogelsoort geldt, net zoals alle Australische vogelsoorten, dat er 

al tientallen jaren geen export van Australië is toegestaan en alle in Nederland 

voorkomende vogels hier dan ook gekweekt zijn. Een forse parkietachtige en 

tegenwoordig beschikbaar in vele mutaties. 
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Land van herkomst 

De Pennant rosella komt van oorsprong uit de zuidoost kant van Australië, in een 

smalle strook vanaf de kust landinwaarts. De vogel leeft daar in een afwisselend 

gebied van parken en buitenwijken van steden. Ze leven dus redelijk in de buurt 

van mensen. De Pennant heeft een voorkeur voor wat vochtigere gebieden met 

aanwezigheid van water. Hierdoor komt hij slechts in een relatief klein gedeelte 

van Australië in het wild voor. 
 

Voeding 
De Pennant voedt zich in zijn natuurlijke omgeving voornamelijk met gras- en 

onkruidzaden. Ook lusten ze op zijn tijd fruit waardoor ze zich in hun eigen land niet 

geliefd hebben gemaakt bij de fruittelers. Een groep Pennant rosella’s kan behoorlijk 
wat schade aanrichten in een boomgaard als ze daar langs komen om een maaltje mee te 

pikken. In de vrije natuur zoeken ze variatie in hun voeding. Naast fruit en zaden is 

bekend dat ze ook nectar uit bloemen halen, in de herfst vaak bessen eten en als het 

voorradig is ook insecten en larven eten. Kortom, ze lusten nagenoeg alles.  

 

In de volière kunnen we ze prima houden op een geschikt zaadmengsel, aangevuld met 

groeten en fruit. Uiteraard moeten ze ook beschikking hebben over grit een maagkiezel 

en de meeste rosella soorten vinden een stukje houtskool op zijn tijd ook lekker. In de 

vrije natuur is dit waarschijnlijk nodig om binnen gekregen giftige stoffen te 

neutraliseren, in de volière gewoon omdat ze dit instinctief doen. 

Als de kweek is begonnen hebben ze een grote behoefte aan dierlijk eiwit. Dit kan 

worden verstrekt via een ei-voer, aangevuld met bijvoorbeeld meelwormen. 

 

Huisvesting en kweek  

De vogels dienen per koppel in een ruime volière gehouden te worden zodat er de 

mogelijkheid is om te vliegen. Gebruikelijk voor het houden van Australische parkieten 

zijn de rechthoekige vluchten waarin de vogels per koppel worden gehouden. De vogels 

zijn niet echt verdraagzaam tegenover elkaar waardoor het vaak opletten is als een 

koppel bij elkaar wordt gezet. Tip is om eerst de man in de beoogde volière te doen en 

pas na een tijdje daar de pop bij te zetten. Dan is het nog goed om ze in de gaten te 

houden want als ze vechten vallen er vaak slachtoffers.  

 

In een broedblok worden door de pop 4  tot 7 eieren gelegd die na ongeveer 3 weken 

broeden uitkomen. In de eerste dagen na uitkomen worden de jongen alleen door de pop 

warm gehouden en gevoerd. Als de jongen groter worden, na zo’n dag of 10, gaat ook de 

man meehelpen met het voeren van de jongen. Na ongeveer 5 weken vliegen de uit en 

blijven ze nog een tijdje bij de ouders in de buurt. 3 maanden na het uitkomen zijn de 

jongen zelfstandig en kunnen ze van de ouders worden gescheiden. Heb je een goed 

koppel dan kan je daar jaren plezier van hebben. Deze vogels worden makkelijk 20 jaar 

of zelfs nog ouder en bereiken op deze leeftijd nog prima broedresultaten. 
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Activiteiten 2022 

Het bestuur heeft weer een planning (onder voorbehoud) gemaakt voor het komende 

jaar. Hiermee hopen we voor al onze leden weer een leuk jaarprogramma te hebben 

opgesteld. 

25 januari algemene ledenvergadering  

19 februari bezoek vogelmarkt Brabanthallen 

1 maart lezing van Harvey van Diek, vogels van Costa Rica (met prachtige foto’s) 
5 april lezing van Hedwig van der Horst, dierenarts gespecialiseerd in vogels. 

10 mei natuurwandeling of mogelijk een bezoek aan een valkenier. 

Augustus/september clubdag 

7 september tafelkeuring tropen, parkieten, Europese cultuurvogels 

5 oktober tafelkeuring kleur- en postuurkanaries  

5 - 6 november tentoonstelling. 

Tussen al deze bijeenkomsten zal het bestuur ook regelmatig bijeen komen om 

verenigingszaken met elkaar te bespreken. Deden we dit al jaren bij Ad en Wil van 

Gerven, afgelopen zomer hebben we in goed overleg besloten om hun niet meer ‘lastig’ te 
vallen door daar onze vergaderingen te houden. Als bestuur hebben we Ad en Wil al 

bedankt voor hun gastvrijheid al die jaren en we hopen dat we ze nog lange tijd tegen 

komen op onze ledenbijeenkomsten.  

Op naar 2022, een jubileumjaar want we hebben het 10e Open Rosmalens 

Kampioenschap. Alles moet je vieren dus we gaan proberen er een bijzondere show van 

te maken. Wij vertrouwen erop dat we weer een mooi en vooral gezellig jaarprogramma 

hebben neergezet en hopen dat de onderwerpen voor iedereen interessant zijn om aan 

deel te nemen. Heb je ideeen voor een ledenbijeenkomst, laat het ons weten. 

 

We wensen een ieder fijne kerstdagen en een gelukkig maar zeker ook een gezond 2022 

toe. 

 

Eric Kuijpers (voorzitter) 
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Een speldje van de NBvV 

Op zondag 7 november, net voor de prijsuitreiking op de vogelshow, werd ik naar 

voren geroepen door onze voorzitter. Ik had het kunnen en moeten weten maar 

toch was ik verrast. Ik ben 40 jaar lid van de NBvV en daar heb ik, naast mooie 

woorden en een prachtige bos bloemen van Eric, ook nog eens een speldje voor 

gekregen. Een mooie blijk van waardering van zowel de bond als de vereniging. 

40 jaar is een hele tijd, en in die tijd is er veel gebeurd en veranderd. Ik ben lid 

geworden in 1981, als jongen van 14 jaar. Ik weet het nog goed, in de Kentering in 

een bovenzaaltje, een 1e vergadering met in mijn ogen allemaal ‘oude’ mannetjes. 
Mijn opa was toen 78 en zijn hele leven vogels gehad, de laatste jaren van zijn 

leven verzorgde hij de vogels van het bejaardenhuis Anneborch waar hij toen 

woonde. Ik had tijdens de vergadering geen idee waar ze het over hadden, in 

ieder geval niet over vogels. Frans Groot Zwaaftink was destijds de secretaris 

en van hem kreeg ik mijn eerste echte kleurkanaries, geel ivoor. En dit terwijl ik 

thuis een gezelschapsvolière had met daarin zo’n beetje alles wat je mocht 
houden. Kanaries, vooral bont, zebravinken, grasparkieten, valkparkieten, diverse 

tropen (mozambiquesijzen, japanse nachtegaal, gouldamadines), sijzen, putters 

en een vink. Dat allemaal in een vlucht van 12 bij 2, verdeelt in een aantal vakken.  

Dit heb ik tot mijn 16e volgehouden en ben toen verspreid lid geworden. Voetbal, 

postduiven en school zetten het houden van vogels op een laag pitje. Wel 

kanaries blijven houden, vooral dominant wit en geel. Gewoon kweken voor de lol, 

niet ringen maar wel veel plezier hebben. Wel altijd naar de vogelshow blijven 

komen, en jaarlijks naar het Turfschip in Breda om vogels te kijken. 

Tot 2004, ik was in Oktober bij de vogelmarkt in het toenmalige gebouw van PV 

De Zwaluw, en kwam in gesprek met Jo Versteijnen. Lid geworden van de club en 

tijdens deze markt mijn eerste Phaeo kanaries gekocht van Frans van der Kallen. 

Sinds die tijd wat serieuzer bezig met het kweken van vogels, het ene jaar met 

wat meer succes dan het andere maar dat hoort bij de hobby. Sinds 2009 wat 

meer betrokken doordat ik toen in het bestuur ben gekozen. Een leuke taak, 

naast het vogels houden, die in mijn beleving hoort bij het lid zijn van een 

vereniging. Juist dat stapje extra doen geeft mij veel voldoening. 

Nogmaals bedankt voor alle waardering en op naar de volgende 10 jaar. 

Jan Maurix  
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Nieuwtjes en weetjes 

✓ Het Open Rosmalens Kampioenschap in 2022 staat gepland op 5 en 6 

november. Het is de 10e keer dus wordt het bijzonder. Noteer het alvast 

in de agenda. 

✓ Op 19 februari 2022 is er een grote vogelmarkt gepland in de 

Brabanthallen in Den Bosch. Als vereniging gaan we hier naartoe en bieden 

onze leden de mogelijkheid om georganiseerd mee te gaan. De club betaald 

de toegang en mogelijk ook nog een kop koffie. Ook hebben we een kraam 

gehuurd waardoor het mogelijk is om als lid uw vogels te koop aan te 

bieden. Nadere informatie zal nog worden gegeven, zodra er meer 

duidelijkheid is over het doorgaan van deze vogelmarkt 

✓  In mei hebben we onze jaarlijkse natuurwandeling. Dit jaar gaan we 

proberen om een valkenier te bezoeken. De contacten zijn gelegd maar het 

is nog niet zeker of dit door kan gaan. Noteer 10 mei alvast op de 

kalender. 

✓ De contributie voor 2022 bedraagt voor volwassen leden € 40,-. Voor 

jeugdleden en gastleden is dit € 20,-.  
✓ Afhankelijk van de mogelijkheden rondom corona gaat het bestuur aan de 

slag met de voorbereiding op de algemene ledenvergadering. Afhankelijk 

van de mogelijkheden op dat moment wordt geprobeerd deze toch in 

aanwezigheid van de leden te houden. 

✓ We hebben altijd ruimte voor meer vrienden/sponsoren van onze 

vereniging. Heb je een mogelijke sponsor in gedachten, neem contact op 

met Jo Franken of Eric Kuijpers. Zij kunnen de mogelijkheden voor 

sponsoring bespreken en verder afhandelen. 


