Beste lezer,
Dit jaar staat onze vogeltentoonstelling in het teken van het 50 jarige bestaan van
vogelvereniging De Edelzanger. Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van deze
vereniging waar we dan ook graag even bij stil staan.
De Edelzanger is opgericht op 19 december 1967. Hoewel ik niet de gehele periode zelf heb
meegemaakt (ik was in 1967 immers nog niet eens geboren) kan ik wel de conclusie trekken
dat er in een periode van 50 jaar veel kan veranderen. Het aantal vogelsoorten en
kleurslagen is flink toegenomen, resulterend in een grote diversiteit aan vogels maar een
vraagprogramma waar bijna niet meer doorheen te komen is. De grote aantallen kanaries op
de vogelshows hebben plaats gemaakt voor andere soorten vogels. Digitalisering heeft zijn
intrede gedaan in de vogelsport. Waar vroeger alles per brief werd gecommuniceerd, maken
we steeds meer gebruik van Mail verkeer. De berekening van de klassementen, vroeger een
tijdrovende klus, worden nu berekend door een computer. Nog even de resultaten per mail
naar de drukker verzenden en de volgende dag is de catalogus gereed. Helaas is niet alles in
de positieve zin veranderd. We zien bij veel verenigingen een afname van het aantal
(bestuurs)leden waardoor het voortbestaan van verenigingen in gevaar komt. Het aantal
verenigingen is dan ook afgenomen.
Het ledenaantal van De Edelzanger is de laatste jaren stabiel gebleven en in de 50 jaar dat
De Edelzanger bestaat is er door de vereniging bijna jaarlijks een vogelshow georganiseerd
(slechts 1 jaar is dit wegens omstandigheden niet gelukt). Dit jaar zijn er 459 vogels
ingeschreven voor de show, ook nu weer een stijgend aantal ingezonden vogels ten opzichte
van voorgaande jaren. Een prestatie waar we trots op zijn. Wij kunnen U dan ook weer een
mooie collectie vogels van een ongekende kwaliteit presenteren.
Graag bedank ik iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het
succes van deze tentoonstelling. Tevens spreek ik mijn dank uit aan iedereen die De
Edelzanger in de afgelopen 50 jaar heeft gesteund, in welke vorm dan ook.
Rest mij nog U heel veel plezier te wensen tijdens het bezoek aan onze vogelshow.
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