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Vogelvereniging 

Schagen en Omgeving 
Opgericht:10 januari 1963 

Aangesloten bij de Nederlandse bond van Vogelliefhebbers 

Postadres: Vogelvereniging S&O Stroet 69 1744 GK St. Maarten 
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Postadres : Vogelvereniging S&O Stroet 69 1744 GK St. Maarten 

Rabobank : NL29RABO0140 8354 82 t.n.v. Penn. Vogelver. Schagen en Omgeving 

Clubgebouw : “de Blokhut”Loet 10 1741 BP  Schagen tel.: 0224-215959 

Email  : vogelverenigingseno@hotmail.com      Website : www.vseno.nl  

Inschrijving : K.v.K. nr.  V634510    Afd.code : NBvV S25 

  

Dagelijks bestuur: 

Voorzitter   Secretaris   Penningmeester + ledenadm. 

TH. Smit    H. Moerland   A.J. Groot 

Fabrieksstraat 48   Stroet 69    Siekersstraat 19 

1749 AX Warmenhuizen  1744 GK St. Maarten  1741 SN Schagen 

Tel.: 0226-391682   tel.: 0224-551740   tel.: 0224-298352 

E: theoria@quicknet.nl  E: jla.moerland@quicknet.nl  E: arie.groot1@quicknet.nl  

  

Algemeen bestuur: 

2de Voorzitter   2de Secretaris   2de Penningmeester 

L.de Jongh   E. Hogerheijde   N.H. Mulder 

Grotesloot 178   Boterzwin 3221   St. Jozefpark 38 

1752 JP Sint Maartensbrug  1788 WE Julianadorp  1747 HM Tuitjenhorn 

Tel.: 0224-799857   tel.: 06-55521005   tel.: 0226-392217 

E: dejongh.lou@gmail.com  E: carperazzi@hotmail.com  E: - 

  

Ringen commissaris  TT secretaris   Materialen 

J. Bijlsma    J. Modder   J.C. Dietvors 

Schelphoek Noord 30  Burg. Hulststraat 27  Brücknerstraat 1 

1749 BC Warmenhuizen  1751 CK Schagerbrug  1741 HJ Schagen 

Tel.: 0226-395086   tel.: 0224-571871   tel.: 0224-292620 

E: joop.margret@quicknet.nl  E: j.modder@quicknet.nl  E: jc.dietvors@quicknet.nl  

  

Materialen   Contactpersonen    

vacant    Kleurkanaries  : Th. Smit  0226-391682 

    Vorm en postuurkanaries : J. Modder 0224-571871 

    Vruchten en insecteneters : P.G.J. Groot 0224-212765 

    Tropische vogels  : L. Klüppel 072-5813477 

  

  

Verenigingsavond  : elke 3de dinsdagavond van de maand aanvang 20.00 uur 

Advertentieprijs per jaar :1 pagina € 82 : ½ pagina € 47 ; ¼ pagina € 32  

Kopy Snaveltjeskrant naar : l.kluppel@gmail.com of  Zakedijkje 18 1862 HB Bergen nh 

 

 

Ere galerij:        : erelid: Arie Romijn 

mailto:jla.moerland@quicknet.nl
mailto:dejongh.lou@gmail.com
mailto:carperazzi@hotmail.com
mailto:j.modder@quicknet.nl
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Onze Onderlinge Tentoonstelling is weer geweest. 

Aangezien onze Hoofdredacteur en tevens Europees Kampioen verhinderd was 

tijdens de opening van onze Onderlinge Tentoonstelling vroeg hij mij, nadat ik hem 

enkele documenten had aangeleverd voor de Snaveltjeskrant voor de komende 

maanden, of ik een stuk wilde schrijven aangaande onze Onderlinge 

Tentoonstelling.,Ik probeerde Leo wat uit handen te nemen maar je geeft ze één 

vinger en ze nemen gelijk je hele hand. Uiteraard wil ik hem wel wat uit handen 

nemen daar deze functie als Hoofdredacteur soms behoorlijk onderschat wordt, dus 

bij deze Leo. Voorlopig weet deze man bijna maandelijks onze Snaveltjeskrant 

gevuld te krijgen en krijgen wij hem netjes via de mail in de Inbox of eventueel door 

de brievenbus.  

Op maandag 2 november was het zo ver, de opbouw van de aankomende 

Tentoonstelling. Om half 9 

waren diverse personen 

van de vereniging 

aanwezig die hun steentje 

wilde bijdragen en helaas 

zijn dat vaak ieder jaar 

weer dezelfde. Vele 

stellingen en kooien 

werden uit het Jan’s 

(Dietvorst) z’n werkplaats 

gehaald en men begon 

driftig de stellingen in 

elkaar te zetten. Tevens werd het groen door o.a. Jaap aan de wand bevestigd 

waarna de keurtafels in elkaar gezet werden. Al snel zag je de opbouw vorderen. 

Halverwege de middag was de  “achterzaal” gered en moest alleen de voorzaal nog 

in orde gemaakt worden.  

De dag erop werden er door een aantal leden nog een paar kleine dingetjes gedaan 

waarna ’s avonds de vogels ingebracht werden door onze leden. We hadden totaal 

208 vogels waarvan 132 kanaries! Tijdens het inbrengen zag je bij sommige leden 

toch wel wat spanning op de gezichten. Of het nu was omdat de vogels uit handen 

moesten worden gegeven, kan me overigens niet voorstellen want ze zijn in 

uitstekende handen, of dat onze vogelliefhebbers benieuwd waren wat de 

keurmeester ervan ging 

vinden. Rond acht uur waren 

alle vogels al ingebracht 

terwijl dit tot negen uur kon. 

Di t was een voordeel voor 

onze vogels omdat wij ze zo 

eerder, met liefde, toe 

konden dekken.  

Woensdagmorgen werden 
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onze toppers al vroeg gewekt. Er stond een spannende dag te wachten voor onze 

vogels. Om kwart over acht druppelden de keurmeesters, voordragers, de 

administratieve medewerkers en onze directeur binnen terwijl de kok al veel vroeger 

aanwezig was. Hij had de koffie al klaar zodat we in een keer door konden gaan met 

de vogels. Na een mooi welkoms woord van Theo nam het personeel zijn positie in. 

Theo had aan de keurmeesters gevraagd om wat meer tijd te nemen om de vogels 

van de inzenders te beoordelen. Deze extra tijd werd hoofdzakelijk gebruikt om wat 

meer op het keurbriefje te schrijven zodat de kweker hier straks weer zijn voordelen 

kan doen o.a. tijdens de kweek. Rond negen uur werden de eerste vogels 

voorgebracht en om kwart over één ’s middags werd de Algemeen Kampioen bekend 

gemaakt door de 3 kanariekeurmeesters. Ik kan niet anders zeggen dat het vlot en 

zeer goed verliep.  

Donderdag werd hoofdzakelijk gebruikt voor de Tombola die door de echtgenotes 

van Theo en Jan opgebouwd werden met vele mooie prijzen.  

Vrijdagavond was het zover. De zaal druppelde rond kwart voor acht langzaam vol 

maar echt heel druk als andere jaren was het helaas niet. Iedereen werd voorzien 

van een kop koffie of thee en daarbij werd een heerlijk plak cake erbij geserveerd 

door Lou. Hij had alles weer tot in de puntjes toe op orde. Rond kwart over acht 

heette Theo iedereen hartelijk welkom en na een kort praatje werd de heer Frank 

Kootstra naar voren geroepen i.v.m. zijn 50 jarig jubileum. Hierna werden de 

kampioenen bekend gemaakt door Hans Dudink. Hij assisteerde Theo wat hij 

overigens niet onverdienstelijk deed, complimenten Hans! Voordat Hans de tafel 

wilde verlaten, vroeg Theo hem toch nog even te blijven staan. Hij kreeg uit handen 

van onze voorzitter 

de beker die bij 

kampioen stellen 

hoorde en hij mocht 

de Jac Pronk Beker 

alsmede de 

bijbehorende 

Bondskruis in 

ontvangst nemen 

voor de  Algemeen 

Kampioenschap! 

Aangezien Hans 

een mindere kweek 

achter de rug heeft, zijn toch zijn mooiste vogels in leven gebleven. Hans had dit 

absoluut niet verwacht en had hiervoor weinig woorden al zijn we dit niet van hem 

gewend. Hierna opende Theo de achterzaal waarna iedereen de vogels kon gaan 

bekijken.  

Het weekend werd goed bezocht door belangstellenden en de Tombola was zondag 

aan het einde van de dag bijna helemaal leeg! Rond drie uur verzamelden de 

inzenders zich in de voorzaal waar nog even nagepraat werd en tevens wat 

gedronken. Ook kwam Lou en Marion nog even langs met de laatste hapjes. Om vier 
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uur werden de vogels opgehaald en konden ze weer naar hun eigen vertrouwde 

omgeving.  

Maandag, een week na dat wij begonnen met opbouwen, werden de stellingen weer 

afgebroken, ging het groen de aanhanger in, werden de vloeren gezogen en tevens 

gedweild. Om half 12 was alles weer opgeruimd en was de Blokhut weer voorledig 

schoon.  

Zo, voor sommige mensen was dit de eerste tentoonstelling van een nieuw 

tentoonstellingsjaar en voor andere was het al de tweede. Misschien weten we een 

beetje welke vogels naar het District gaan en welke weer heerlijk de vlucht in kunnen. 

Na het District worden de vogels klaar gemaakt voor de laatste TT namelijk de 

Landelijke  in Apeldoorn. Wij zijn benieuwd welke leden dit jaar Vogelvereniging S&O 

hoog op de kaart gaan zetten.  

Wij als bestuur wensen jullie heel veel succes op de aankomende tentoonstellingen! 

Met vriendelijke groet, 
Erik Hogerheijde 
Foto’s van M. Kruijer, waarvoor dank 
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Van de redactie: 

Vanaf de volgende uitgave van het Snaveltje zal iedere keer aandacht besteed worden aan een 

uitgebreide publicatie van de Nederlandse Kleurkanarie Club. 

Behandeld zullen worden: 

Voeding, Stammen, Kweeklijnen, Melanine, Isabel, Kobaltfactor, Mogno 

Onderstaand: Bruin Mogno Geel Ivoor Schimmel 
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Europees kampioen  

 

Tijdens de kleindiertentoonstelling in Metz ( Frankrijk) werden de volgende resultaten 

geboekt door de vogels van L.Klüppel. 

Goud en Europees kampioen met Prachtnon 93 pnt 

Goud en Europees meester met Dwergrietvink 92 pnt 

Goud en Europees meester met driekleurennon met 92 pnt 

Goud en Europees meester met Gele Rietvink 91 pnt 
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Ringen bestellen: 

 

Bestelronde 2016     uitlevering na: 

1 oktober tot 20 januari 2016   1 april 2016 

1 februari tot 20 maart 2016   15 mei 2016 

 

Bestellingen na 1 april 2016 zijn altijd spoedbestellingen 

 

 

Bloedluis 
 

Heeft u last van bloedluis ????? Dit is de oplossing, letterlijk en 

figuurlijk: 

Ga naar Wibra, dat is een winkel met van alles en nog wat tegen 

zeer betaalbare prijzen en koop daar: 

Classic DASTY ontvetter  in een spuitfles voor de ongelofelijke prijs 

van € 2,19 

Spuit dit op de luizen en ze zijn direct voor goed uitgeschakeld. 

Ook erg goed bruikbaar voor mieren en ander klein kruipend spul. 
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Grutto, tot nationale vogel verkozen 

De grutto is door het Nederlandse publiek verkozen tot Nationale Vogel. De Verkiezing 

van de Nationale Vogel is georganiseerd door het VARA-programma Vroege Vogels, in 

samenwerking met Vogelbescherming Nederland. Bijna een kwart van de in totaal 

41.669 stemmen is naar deze weidevogelsoort gegaan. De merel eindigde op de tweede 

plaats, de huismus op drie. 

De meeste landen hebben een vogel als nationaal symbool. Zo hebben de Verenigde 

Staten de Amerikaanse zeearend, India heeft de pauw en de Britten hebben sinds dit 

jaar de roodborst als nationale soort. Nederland had tot nu toe geen nationale vogel, 

reden voor Vroege Vogels en Vogelbescherming Nederland om de afgelopen maanden 

deze verkiezing te organiseren. 

Van alle grutto’s broedt 85% in Nederland. Ons typische polderlandschap leent zich bij 

uitstek voor de grutto. “De grutto is daarom terecht de Nationale Vogel”, zegt Kees de 

Pater van Vogelbescherming Nederland. “Nergens broeden zoveel grutto’s als in ons 

land. Zelfs binnen de stadsgrenzen van Amsterdam broeden meer grutto’s dan in heel 

Groot-Brittannië en Frankrijk samen.” 

Maar helaas staat de grutto onder druk door onze steeds intensiever geworden 

landbouw. In 1960 was de grutto nog een algemene vogel met circa 120.000 paar, dit 

jaar waren er minder dan 30.000. Er kwamen dit jaar ook nauwelijks 4.000 jongen groot. 

Een historisch dieptepunt en bij lange na niet genoeg om de populatie in stand te 

houden. Vogelbescherming probeert daarom koste wat kost het tij voor de grutto te 

keren, onder meer door het opzetten van een netwerk van weidevogel-boeren, die laten 

zien hoe het wél kan. Boeren die een goed lopend bedrijf en de zorg voor weidevogels 

weten te combineren. 

  

De officiële uitslag: 

Grutto 9973 stemmen 

Merel 4953 stemmen 

huismus 4948 stemmen 

ijsvogel 4639 stemmen 

kievit 4843 stemmen 

roodborst 3844 stemmen 

koolmees 3252 stemmen 

boerenzwaluw 2276 stemmen 

blauwe reiger 1978 stemmen 

ooievaar 1788 stemmen 

Bron: Vroege/Vogelbescherming 
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VOGELBEURZEN IN DE REGIO 

  
Beverwijk; Elke 3e zaterdag van de maanden september tot mei van 10.00-13.00 uur. Organisatie: 

V.V.Vogelvreugd Raamveld 59 Beverwijk 

Voor informatie: Ap Dijkhuis tel: 0251-220478 of E-mail: dijkhuis9@zonnet.nl 

Heemskerk; Elke eerste zondag van de maanden September t/m Mei is er een vogelbeurs in 
Heemskerk,bij v.v. Tropica, Con. Huygenstraat 99. 

De openingtijden zijn van 10:00 t/m 14:00 en de toegang is gratis. 

Inlichtingen tijdens de beurs 0251-252476. 

In de maand December is er geen vogelbeurs i.v.m. onze Nat. T.T. 

IJmuiden; Elke 2e zondag van de maand in de Jan Lighthartschool te IJmuiden van 10.00 uur tot 

14.00 uur toegang is gratis. 

informatie: N.A.M. van der Waart tel:023-5370346 of  

E-mail: namvanderwaart@quicknet.nl 

Zwanenburg; V.V. Haarlemmermeer e.o. houdt van september t/m mei elke 2e zaterdag van de 

maand van 09.00 tot 13.00uur een vogelbeurs.In clubgebouw, Marialaan 86 te Zwanenburg inl. W. 
Iemmers tel 023-5390023  

Aalsmeer; Iedere 4e zondag van de maand een vogelbeurs in het buurthuis Hornmeer. Behalve in de 
maand juni, juli en december. 

Adres: Roerdomplaan 3 te Aalsmeer. 

Openingstijd van 10:00 tot 13:30 

Inlichtingen dhr. Goeijenbier. Tel : 06-10666878. 

  

  

Meer dan 30.000 Argentijnse parkieten is een plaag te 

noemen 

MADRID – Eenieder die wel eens in Barcelona, Valencia, Murcia, Málaga of daar tussen in is 

geweest heeft ze gezien of sterker nog gehoord, de groene parkieten met de naam “Cotorra 

Argentina”, de Argentijnse parkieten. Deze zitten meestal in de palmbomen waar ze meer 

dan voldoende eten hebben en waar ze veilig hun nesten kunnen maken. Onder die bomen 

liggen de resten van het eten en het gekrijs van de vogels hoor je van ver weg. 

Op het eerste gezicht zijn het lieve beestjes die gretig door de toeristen op de foto gezet 

worden. Parkieten in het wild zie je immers vaak niet in eigen land. Wat de meeste mensen 

echter niet weten is dat de Cotorra Argentina een ware plaag zijn geworden in meer dan 450 

kustplaatsen. Volgens SEO/Birdlife zijn er op dit moment meer dan 30.000 te vinden in 

Spanje, met name langs de Middellandse Zee. 

De Miopsitta Monachus is naar het Iberische schiereiland gekomen als huisdier voor de vele 

families die een goedkoop exotisch dier in huis wilden halen. Toen de vogels eenmaal in huis 

waren en vast zaten in hun kooien, konden ze nog wel eens agressief gedrag vertonen en 

werden ze door hun eigenaren vrijgelaten. Aangezien de vele palmbomen meer dan genoeg 

eten hebben in de vorm van dadels kunnen de vogels makkelijk vrij leven. Ook het 

huisvesten van hun nesten, die soms wel 150 kilo kunnen wegen, is geen probleem in de 

vele palmbomen. 

De Cotorra Argentina zijn echter niet de rustigste vogels aangezien ze veel herrie maken en 

het erop lijkt of ze de hele dag met elkaar aan het praten zijn. Het zijn echter wel weer 
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trouwe vogels want je ziet zelden een Argentijnse Parkiet alleen vliegen, bijna altijd gaan ze 

met minimaal twee vogels op pad. Ze kunnen echter agressief gedrag vertonen tegen 

andere vogels en soms zelfs andere dieren. 

  

Dus naast de duiven en meeuwen in de Spaanse kustplaatsen langs de 

Middellandse zee heeft men ook te maken met duizenden groene parkieten die de 

lucht onveilig maken 

bron: Spanjevandaag.com 

foto: “Quaker Parrot” by BerserkerBen Wikimedia Commons 

  Bij ons heet hij de monniksparkiet. 

 Voer geen vogels, ze komen terug en kijk dan eens naar uw auto 
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OUDPAPIER  2015 
Aanvang 13.00 uur  

Datum:         Wie:                Bardienst:

        

16 aug.      Nico Lieshout / Hans Moerland     S&O 

20 sep.      Mike Tiebie / Hans Moerland 

18 okt.      Nico Lieshout / Jaap Voorthuijzen      

15 nov.      Nico Lieshout / Arie Groot        S&O 

21 dec.      Nico Lieshout / Hans Moerland     

17 jan. 2015      Jaap Voorthuijzen / Mats Tiebie 

15 feb. 2015      Nico Lieshout / Hans Moerland       S&O  

21 mrt.      Jaap Voorthuijzen / Hans Moerland 

19 apr.       Nico Lieshout / Hans Moerland 

16 mei.          S&O 

21 juni. 

16 aug. 

19 sep.          S&O 

17 okt. 

15 nov. 

20 dec.          S&O 

 Als u op een van de nog openstaande data tijd heeft om ons te helpen , 

dan kunt u zich opgeven tijdens de ledenavond of u kunt bellen : 0224-551740 
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