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Ledenavond …. Niet in november (maar wel 20 december) 

In november komen de leden van S&O al zo vaak bijeen dat het houden van een 

ledenavond wel wat veel van het goede zou zijn. Toen ik van de redactie vroeg naar 

het verslag van deze niet gehouden ledenavond gaf de secretaris te kennen dat zijn 

pen deze maand in de wilgen bleef hangen. Jammer hij had de kans gehad om deze 

pagina nu geheel naar eigen goeddunken in te vullen. Nu hij dit verzuimt, heeft de 

redactie gemeend dat zij deze pagina nu mag invullen.  

Kijkend naar het afgelopen jaar kunnen we stellen dat het voor de kwekers, 

gemiddeld, een goed jaar is geweest. Voor de gezondheid van verschillenden was 

het niet het beste jaar en voor de tragedies binnen de familiaire kring was het hier en 

daar uitgesproken droevig. Maar, “zo is het leven”, zei mijn moeder altijd en die kon 

het weten want die had heel veel meegemaakt in haar bijna honderd jarig leven. 

Ook het aankomend jaar zal voor sommigen weer bestaan uit vreugde, geluk en 

gezondheid, terwijl anderen het moeten doen met minder. De redactie van de 

Snaveltjeskrant hoopt voor het aankomend jaar dat het woord “sommigen” uit de 

voorgaande regel vervangen mag worden door “iedereen” en dat we met zijn alle op 

31 december 2017 kunnen zeggen: “het was in alle opzichten een goed jaar”. 

De Redactie 

  

 

 

De beste wensen   

van de Redactie 
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De week van onze Onderlinge Tentoonstelling. 

  

Maandag 7 november stonden dezelfde mannen weer klaar, net als andere 

jaren, om mee te helpen met de opbouw van de onze jaarlijkse Onderlinge 

tentoonstelling. Stoelen en tafels gingen uit het lokaal, stellingmateriaal werd 

uit Jan (Dietvorst) z’n verblijf gehaald, Jaap ging samen met Nic het groen 

ophangen langs de wanden, Lou ging de keuken in en tevens de voorzaal in 

orde maken en verzorgde de koffie. Henk verving, zo waar nodig was Jan, 

daar Jan net weer op de been was i.v.m. zijn rug. In de jaren weet iedereen 

zijn/haar taak. Ja, er werken ook vrouwen aan de opbouw mee!  Ondanks dat 

het vrij vlot verloopt, zijn we toch altijd tot ver in de middag bezig om alles in 

orde te maken en dan heb ik het nog niet over de andere dagen. ’s Middags 

rond 15 uur stonden de stellingen, keurtafels, 3 vluchten, verkoop hoek, 

stelling voor de Tombola en waren de wanden aangekleed. Stiekem hoop ik 

volgend jaar op nog meer handen die komen helpen want, vele handen maken 

echt licht werk zoals we zondag hebben gezien tijdens de afbouw. Vanuit het 

bestuur onze hartelijk dank hiervoor en wij hopen dat we de komende jaren 

vaker een beroep op jullie mogen doen met de af-/opbouw van onze TT. We 

hebben dit als zeer prettig ervaren!!! Tenslotte worden we allemaal een jaartje 

ouder niet waar?  

 Dinsdagavond werden de vogels ingebracht. Vele gezichten stonden 

gespannen tijdens het inbrengen terwijl andere vogelliefhebbers heel 

ontspannen waren. Rond half 9 waren alle vogels binnen en werd er nogmaals 

gecheckt of alle vogels zowel water als zaad hadden. Eén iemand had 

vergeten in de kooi zaad te doen en voor de rest waren alle vogels voorzien 

van water. De nachtverlichting werd ontstoken en de TLs werd gedoofd. De 

vogels konden met een gerust hart gaan slapen. 
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Woensdagmorgen om 8 uur was de Blokhut weer open en werden zowel het 

bestuur, de voordragers als de keurmeesters ontvangen. Na de koffie en een 

welkomstwoord van de onze voorzitter gingen we naar de zaal toe waar onze 

vogels stonden. De keurmeesters liepen langs de stellingen om te kijken wat 

de kwaliteit was. Die was, net als andere jaren, erg hoog. Hier mogen wij erg 

trots zijn dat we elk jaar zulke goede, kwalitatieve vogels, jaar na jaar, 

afleveren.  Met 150 kleurkanaries en daarnaast nog Postuurkanaries en tropen 

moesten er toch 225 vogels gekeurd worden. Keurmeester van Niel ging eerst 

de nieuwe methode met Jan Modder en Theo doornemen. Er werd tot 95 

punten gekeurd. Omdat de kwaliteit zo hoog was aan vogels, werd er ook 

streng gekeurd. Om 11:45 werd er pauze ingelast en konden degene een 

frisje of een borreltje nemen. Om 12:15 werd er een warme hap geserveerd 

die door Lou bereid was. 

 Donderdag kwam Ria, de vrouw van Theo, mee om de Tombola in te richten 

samen met een vriendin. De Tombola neemt Ria jaarlijks op haar en zorgt 

onder andere voor de mooie prijzen. Ik en Theo gingen nog even de prijzen in 
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orde maken. Op diverse mooie bekers moesten de namen van de kampioenen 

komen en ook dat moet allemaal geregeld worden. 

  

Vrijdagavond 11 november was de opening. Het was helaas was het niet heel 

erg druk maar de zaal was toch redelijk gevuld. Diverse vogelliefhebbers 

hadden hun vrouw meegenomen en andere gingen verder en namen ook hun 

dochter en kleindochters met aanhang mee. Dit is natuurlijk hartstikke leuk en 

zouden meer mensen moeten doen. Je hebt dochters die zijn zo gek als een 

deur en gaan heel ver om een mooie orchidee in handen te krijgen. Ik heb me 

bescheurd aan die tafel!!! Kort om, de opening van de TT was zeer geslaagd 

en ouderwets gezellig! Lou kwam regelmatig langs met warme en koude 

hapjes, de Tombola draaide lekker waar Ria en Ank achter zaten en de drank 

vloeide rijkelijk.  

 Aangezien ik zondags tot 16:00 uur moest voetballen was ik helaas later. 

Toen ik even voor half 5 in de Blokhut kwam was alles al opgeruimd!!! Wij 

vonden het echt super dat iedereen even mee hielp met de afbouw van de TT. 

Dit moest omdat de andere dag om 9 uur de zaal alweer bezet was. Zoals ik 

ook net al schreef, hebben wij als bestuur, dit zeer gewaardeerd en nogmaals 

jullie dank hiervoor!!! Met één KLASSE!!! 

  

Helaas gaat het District dit jaar niet door maar wij wensen iedereen die nog 

zijn vogels naar Apeldoorn stuurt heel veel succes en tot volgend jaar!!! 

Uitslag van de TT op pagina 16. 

Met zeer vriendelijke vogelgroet,  

Erik  
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Uitslag van de onderlinge tentoonstelling van S&O 

 

Algemeen kampioen L. Klüppel met driekleurnon 95 pnt. Tevens 

winnaar van bondskruis en Jac. Pronk beker 

Kampioen kanaries H. Dudink met roodivoor intensief 95 pnt en 

bondsmedaille 

Kampioen stammen kan. H. van Spelden met isabel wit 371 pnt 

Kampioen stellen kan. Th. Smit met rood mozaïek T1 187 pnt 

Kampioen vorm en postuurkan. R. v/d/ Zande met Noord-Hollandse 

frise donkerbont 94 pnt en bondsmedaille 

Groepskampioen Zebravinken/Japanse meeuwen J. Voorthuijsen 

met Zebravink Zwartborst grijs M 92 pnt en bondsmedaille 

Kampioen stellen overige vogels L. Klüppel met Prachtnon 189 pnt 

Bondsmedaille voor J. Visser met kan. Bruin geel intensief 94 pnt  

Derby kampioen j. Modder met roodkoppapegaaiamadine 92 pnt 

Klassementsprijs (5 beste vogels) L. Klüppel met 464 pnt 

Aangetoonde vogel, na loting R.v/d Zande met 94 pnt 
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Uitslagen [leden] Bijzondere TT IJmuiden 2016 
“Fauna Felisena” 
  

L. Klüppel: (alle vogels wildkleur) 

Dwergrietvink; Enk; 92 

Dwergrietvink; Enk; 91 

Driekleurnon; enk; 95 kampioen; derby 

Driekleurnon; enk; 91 

Driekleurnon; Stel;  91 

Driekleurnon;  Stel; 89 totaal stel 181 

Diksnavelnon; Enk; 93 zilver 

Prachtnon; Enk; 91 

Prachtnon; Enk; 91 

Prachtnon; Stel; 92 

Prachtnon;  Stel; 91 totaal stel 185 1e prijs stellen 

 

Wat staat ons nog te wachten??????? 
Vogelgriepmaatregelen???????? 
Onderstaand bericht belooft weinig goeds 
  

Pluimveebedrijf met 21.000 kippen geruimd 
BIDDINGHUIZEN – Er is een tweede pluimveebedrijf in Biddinghuizen geruimd in 
verband met de vogelgriep. De 21.000 kippen op het bedrijf zijn gedood. Dat meldt 
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. 
Maandag worden de dieren bij het bedrijf weggehaald. Het pluimveebedrijf is uit 
voorzorg geruimd omdat het binnen 1 kilometer ligt van het eendenbedrijf aan de 
Alikruikweg waar de besmettelijke variant van de vogelgriep is gevonden. Dat bedrijf 
werd zaterdag geruimd. Of er op het bedrijf waar de kippen zijn geruimd, ook 
vogelgriep heerst is nog niet duidelijk. 
Drie pluimveebedrijven die binnen 
een straal van 3 kilometer van het 
besmette bedrijf zitten, zijn dit 
weekend gecontroleerd op 
vogelgriep. Maandag komt de 
Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit met de uitslag 
daarvan. 
In een straal van 10 kilometer rond 
het besmette eendenbedrijf geldt 
sinds zaterdag een transportverbod. 
Dat betekent dat er geen pluimvee, 
eieren en mest mag worden 
vervoerd. 
Bron: Omroep Flevoland 
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Beurzen Noord-Holland (nieuw overzicht met actuele info) 

Aalsmeer 
Vogelbeurs Aalsmeer 
Elke 4e zondag van de maand, aug. t/m mei, open van 10.00 tot 13.30 uur 
in De Baccara Baccarastraat 1 1431 RN Aalsmeer 
Voor inlichtingen, 06- 10666878. 

Zwanenburg 
Vogelbeurs V.V. Haarlemmermeer elke 2e en 3e zaterdag van de maand, behalve in 
juni, juli, augustus en december. Geopend van 9.30 tot 12.30 uur, toegang gratis. 
Maand december de 2e zaterdag. 
v.v. Haarlemmermeer, Marialaan 86, Zwanenburg 
Tel.: 06 - 34500080 

Rijsenhout 
Vogelvereniging “De Rijsenvogel” te Rijsenhout. 
Elke 2e zondag van de maand (m.u.v. juni, juli en augustus) van 09.30 tot 13.30 uur. 
Handelaren kunnen vanaf 08.00 uur terecht 
Adres: Scw-gebouw aan het Konnetlaantje 25 in Rijsenhout. 
Telefoon op beursdagen: 0297-321763 

Heemskerk 
Op iedere eerste zondag van de maanden september t/m mei is er een vogelbeurs 
bij V.V. Tropica in Heemskerk. 
De vogelbeurs wordt gehouden in het eigen clubgebouw aan de Const. 
Huygensstraat 99 in Heemskerk. Er is een goed aanbod aan handelaren en 
verkopers van alle benodigdheden voor de vogelhobby. Openingstijden zijn van 
10.00 tot 13.00 uur en de entree is gratis. 
Voor meer info: www.vvtropica.nl 

Lutjebroek 
Vogelvereniging “Streker Vogelvrienden” organiseert op 20 februari, 20 maart 16 april 
en 15 oktober een vogelbeurs. Er zullen veel soorten vogels te koop worden 
aangeboden. Ook zullen er weer een aantal handelaren aanwezig zijn met voer, 
vogels en diverse vogelbenodigdheden. 

De entree bedraagt slechte een halve euro (kinderen tot 12 jaar gratis). Duiven, 
kwartels en hoenderachtigen worden niet toegelaten. 

Adres: Clubgebouw “Eerste Streker Luchtpost” (duivenlokaal) - naast zwembad “De 
Kloet” aan de Wijzend 12, 1613 KP Grootebroek. 
Openingstijden 09.30 - 12.15 uur. 

Zaandam 
Elke 4e zaterdag van de maanden september t/m april (behalve december) van 
10.00 - 12.30 uur vogelbeurs bij: De Paradijsvogel; Madagaskar 16; 1505 VH 
Zaandam (zuid); Inlichtingen: 075-6352943 

 

  
  

 

 

http://www.vvtropica.nl/
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Wat doet een vrijwilliger zoal voor en tijdens een TT 
  

Hier een stukje over hoe het gaat tijdens de opbouw en de keuring en de show ,eerst 
krijgen we de inschrijving hoeveel vogels komen er. Dit is de laatste jaren altijd weer 
spannend want ook bij S&O loopt het leden aantal langzaam terug. Maar het viel dit 
jaar niet tegen 224 vogels. 
De opbouw begint maandag eerst alles uit de zaal halen stoelen en tafels, dan het 
groen dat Louw heeft mee genomen langs het plafon aan brengen. Hierna kijken hoe 
de stellingen het beste kunnen worden neergezet, want de keuring vind ook plaats in 
de achterzaal.  
  
Dinsdag is het inbrengen van de vogels hopen dat iedereen mooi op tijd is, dan kan 
ik de blindenlijsten uitprinten voor de keuring. 
  
Woensdag ochtend komen de keurmeesters om  ±  half negen, eerst koffie met 
gebak en dan om negen uur begint de keuring. Bij de administratie is het de eerste 
tijd erg rustig, maar na verloop van tijd komen de eerste keurbriefjes binnen natellen 
en de naamstikkers erop, en in voeren. Om ongeveer 12 uur warm eten dit wordt 
verzorgd door Louw. Aan het eind van de dag de catalogus uit printen en kijken of er 
geen fouten in staan, en de vogels voeren en vers water geven. 
 

  

Donderdag ochtend kijken Theo, Arie en ik of alles in de catalogus staat en daarna 
breng ik hem naar Drukkerij de Dijk in de Stichting in Heiloo waar we hem al een 
paar jaar laten drukken.   
  Ook wordt de tombola neer gezet zodat Ria en Anneke alle prijzen kunnen 
nummeren en er op kunnen zetten. 
In de TTzaal worden de prijzen en linten op de kooien gedaan voor de opening. 
  
Vrijdag worden de vogels nagelopen op voer en krijgen ze vers water de zaal schoon 
maken voor de opening, en de bekers ophalen, en de worsten en rollades op halen 
bij Klaas. En om 15.00 uur moet ik nog even naar Heiloo om de catalogus op te 
halen. 
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Om 20.00 uur de opening en prijsuitreiking. 
 

  
 
Zaterdag om 9.00 uur worden de vogels gevoerd en voorzien van vers water, de zaal 
geveegd en om 10.00 uur komen de eerste bezoekers dit jaar waren meer dan vorig 
jaar, ook de tombola draaide goed. 
  
Zondag om 9.00 uur worden de vogels gevoerd en voorzien van vers water om 10.00 
uur de zaal weer open en ook nu weer meer bezoekers dan vorig jaar, ’s middags om 
16.00 uur uitkooien dit keer moest de zaal helemaal leeg omdat er de volgende 
ochtend om 9.00 uur een kleuterklas in moest, en met hulp van alle inzenders is dit 
gelukt en was om 17.00 uur de zal leeg, eenieder hier voor bedankt. 
  
Jan Modder 
  

 

 

 

 

Ringenbestellen voor 2017 

Bestelronde 2017     uitlevering na: 

1 oktober tot 20 januari 2017   1 april 2017 

1 februari tot 20 maart 2017   15 mei 2017 

  

Bestellingen na 1 april 2017 zijn altijd spoedbestellingen 

Namaak ringen worden door de bond niet erkend en als zodanig niet 

geaccepteerd op een tentoonstelling 
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Hé, jij daar…. Je bent een echt uilskuiken als je  

20 december niet op de ledenavond komt 
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Bijeneters hebben een hulp in de huishouding 

Europese bijeneters doen niets in het huishouden. En toch blijft hun nest redelijk 

leefbaar. Rara, hoe kan dat? 

Het huisje van de bijeneter mag er zijn. Het vogeltje graaft een smalle tunnel in 

oevers of kliffen en maakt aan het einde van die tunnel een kamertje. Daar worden 

de eitjes gedeponeerd en de jonge vogels grootgebracht. 

Vies 

Maar tussen het moment waarop dat nestje wordt aangelegd en het moment waarop 

de jongen het nest verlaten, gebeurt er heel wat in dat kamertje. De jongen laten 

voedselresten vallen, verliezen huidschilfers en poepen gewoon op de grond. Hun 

ouders zitten er niet mee: ze ondernemen absoluut geen enkele moeite om het nest 

schoon te maken. En dat is toch wel een probleempje, zou je denken. “Uitwerpselen 

en voedselresten kunnen de productie van gassen stimuleren die de samenstelling 

van de lucht in de kamer veranderen,” legt onderzoeker Herbert Hoi uit. “Dat kan 

resulteren in een grotere kans op ziekten en zwakkere jongen.” 

Larven 

Gelukkig voor de bijeneters krijgen ze hulp. En wel van vliegenlarven die – zonder 

dat de vogels het in de gaten hebben – ook in dat nest wonen. Die larven zijn de 

huishoudsters van de bijeneters en dragen zo bij aan gezond en sterk nageslacht, zo 

ontdekten Hoi en collega’s. 

Experiment 

De wetenschappers trekken die 

conclusie op basis van een 

experiment. Tijdens dat experiment 

haalden ze bij een aantal nestjes 

van de bijeneters larven weg, terwijl 

ze bij andere nestjes larven 

toevoegden. Tevens bestudeerden 

ze nesten die ze ongemoeid lieten 

(deze deden dienst als controlegroep). Het onderzoek levert duidelijke resultaten op. 

Hoe meer larven er in een nest aanwezig waren, hoe zwaarder en groter de jonge 

vogeltjes in vergelijking met de controlegroep waren. Wanneer er weinig larven in het 

nest te vinden waren, had dat een negatieve invloed op de jonge vogels: ze waren 

kleiner en wogen minder dan alle andere vogeltjes. Het wijst er volgens de 

onderzoekers op dat de bijeneter profiteert van de aanwezigheid van de larven die 

het nest zodanig goed schoonmaken dat het nageslacht zich gewoon kan 

ontwikkelen.  

Overigens moeten we ook niet te hard oordelen over de bijeneters die zich niet druk 

maken om hun huishouden. De onderzoekers wijzen erop dat ze mogelijk bewust 

geen grote schoonmaak houden, omdat het afval dat ze daarbij uit het nest werken 

wel eens roofdieren aan kan trekken.          bron: Scientias 
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OUDPAPIER  2016/2017 
Aanvang 13.00 uur op zaterdag 

:        

Als u tijd heeft om ons te helpen , dan kunt u zich opgeven 

tijdens de ledenavond of u kunt bellen : 0224-551740 

 

 

 

Stadsvogels missen struiken in de stad 

EDE – De staartmees, kneu, merel en zanglijster hebben het moeilijk. De 

vogelsoorten lijken last te hebben van veranderingen in de groene gebieden in 

steden. 

Nieuwe parken met struiken worden nog maar weinig aangelegd. Dat scheelt 

onderhoudskosten en mensen voelen zich veiliger in parken met veel gazons, maar 

het zorgt er ook voor dat veel vogels er geen plekje kunnen vinden om een nestje te 

bouwen. Ook in veel tuinen zijn de heggen en struiken vervangen door stenen. Dat 

blijkt uit de jaarlijkse balans van Sovon Vogelonderzoek die zaterdag wordt 

gepresenteerd in Ede. 

De veranderingen bieden sommige vogelsoorten ook kansen, bijvoorbeeld de 

sperwer. De havik heeft die verjaagd uit de grote bossen, maar de sperwer heeft nu 

volgens Sovon veiligheid gevonden in de stad. De kuifleeuwerik daarentegen is nu 

uit de stad verdwenen. Een halve eeuw geleden bevolkten nog duizenden paartjes 

de steden. 

bron:telegraaf.nl 
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