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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 

 

 

 

 

 

 

45e jaargang februari  2017 

Op pagina 8 de agenda van de algemene ledenvergadering. Lees 

door, Neem mee en.. 

    Komt allen 
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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  : zie mailadressen van bestuursleden  Website : www.seno.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 Warmenhuize 1744 GK St. Maarten  1741 SN Schagen 
Tel.: 0226-391682  tel.: 0224-551740  tel.: 0224-298352 
E: theoria010@gmail.com 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 
Maaik Kruijer   J. Modder   J.C. Dietvors 
Kuileweid 2   Burg. Hulststraat 27  Brücknerstraat 1 
1747 SC Tuitjenhorn  1751 CK Schagerbrug  1741 HJ Schagen 
Tel.: 06-53859330  tel.: 0224-571871  tel.: 0224-292620 
E: mjn.kruijer@quicknet.nl  E: j.modder@quicknet.nl E: jc.dietvors@quicknet.nl  
 
Materialen   Contactpersonen    
    Kleurkanaries   : Th. Smit 0226-391682 
vacant    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 € 42 ; ¼ pagina € 32  
Kopy Snaveltjeskrant naar : l.kluppel@gmail.com  of Zakedijkje 18  1862 HB  Bergen nh 
 

 

 

 

 
 
 

Ere galerij           Erelid: Arie Romijn  
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Ledenavond 17 januari 2017                                                    

12 leden aanwezig. 

Opening door vz Theo Smit. Allen welkom.  

Mededelingen. Maaik Kruijer op Apeldoorn Kampioen, goud, met zijn kanarie, 92 punten. 

Jack Visser verbaast zich over de keuring bij onze TT.  Hij behaalde 87 punten met zijn 

aangewezen vogel. De reden is daar kennelijk door dat er onvoldoende overleg is geweest 

tussen de keurmeesters onderling. Dit is in onderzoek. Over Apeldoorn dan wel de Wereld 

tentoonstelling zijn er suggesties om één keurmeester per kleur. Voor veel soorten vogels zal 

dit niet uitmaken. Maar als je 87punten krijgt voor een vogel suggereert dat je opnieuw kan 

beginnen.  

Theo spreekt over Sjaak de Jong die zijn vogels in één keer naar 14 uur licht draait. Leo 

spreekt over tropen die in beginsel  eerder met broeden aanvangen door de stand van de 

zon dicht bij de evenaar, waardoor constant 15 uur zonlicht schijnt.   

Over de broed wordt gesproken dat in sommige gevallen de mannen eerst in de kooi wordt 

gedaan en dan de pop er bij. In de regel is dit andersom en het is onduidelijk wat het verschil 

is. Ook worden stellen naast elkaar gezet met een schot, zodat ze elkaar niet zien maar wel 

horen.  

Voorts Theo nog die is aangesproken door Ruud Kok voor het organiseren van de 

Districtstentoonstelling. Dit houden wij in beraad, omdat er nog twee kandidaten zich hebben 

gemeld.  

Theo spreekt dat we de tentoonstelling in eigen hand moeten houden. Het is aantrekkelijk 

omdat wij een prachtige locatie kunnen begaan. Echter zijn er binnen de werkzame leden 

minder kandidaten die onder meer door leeftijd afzien van medewerking.  

De volgende vergadering  van 21 februari is de Algemene Ledenvergadering. 

De agenda betreffende zal in de Snaveltjeskrant staan. 

Secretaris Hans Moerland 

 

Dames gaan voor als het om de kooi 

bezetting gaat……..  

 

 

Maar………….. 
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Uitslag (leden)  van de Nationale TT in Apeldoorn 
  
J. Modder; 
Zebravink witborst grijs man; Enk.; 89 
Zebravink witborst grijs pop; Enk.; 89 
  
 M. Kruijer; 
Rood mozaik stel 93; 93 totaal 189 Goud 
Zwart onyx rood mozaik; Enk; 92 Goud 
  
J. Visser:  

Bruin geel intensief; stam; 93; 91; 90; 90; totaal 367; Goud 

Bruin geel intensief; enk; 93 Zilver 

  

H. Dudink; 
Rood intensief; 89 
Rood schimmel; 92; 90; 89 
Roodivoor intensief; 93 Zilver 
  

 E. Hoogerheide; 
Agaat opaal wit; 88; 90; 88; 89  
  

 N. Mulder; 
Geel ivoor intensief; 89; 90 
Geel ivoor schimmel; 88; 89; 90; 90 
  

Th. Smit; 
Isabel wit; 92; zilver 
Isabel pastel wit ; 89; 90; 92; zilver 
Bruin pastel; 89 
  

 F. Liefting; 
Agaat rood intensief; 89; 91; 88 
  

  

  

Prijswinnaars van 

harte gefeliciteerd. 

Had u geen prijs, 

volgend jaar beter. 
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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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Agenda voor Algemene Ledenvergadering 21 februari 2017 

    De Blokhut, Loet 10 1741BP Schagen. Aanvang 20.00 uur. 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Jaarverslag secretaris 

4. Verslag kascontrole commissie 

5. Benoeming kascontrolecommissie 2017 

6. Financieel  Jaarverslag 2016 

7. Begroting 2017 

8. Jaarverslag Materiaalcommissie 

9. Pauze  met verloting 

10. Bestuursverkiezing                            

Aftredend en herkiesbaar  voorzitter           Theo Smit 

                                           materiaalman    Nico Mulder 

                                         2
e
 secretaris        Erik Hogerheijde 

11. Uitreiking S&O Supercup 2016 

12. TT 2016/2017 

13. Bestuur en verenigingsvoorstellen. 

14. Bestuur en verenigingsbeleid 

15. Rondvraag 

16. Sluiting 

 

J.L.A. Moerland                                      Th. Smit 

          Secretaris                                      Voorzitter 
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Voeding bij de kanarie 
 
Aansluitend bij het artikel van Sjaak de Jong nog een stuk over de voeding uit mijn 
GIP "Ziekten bij kanaries". 
 
De kanaries die in gevangenschap worden gehouden, zijn wat de voeding betreft 
volledig afhankelijk van hun verzorgers. Om zo volledig mogelijk alle voedingstoffen 
te kunnen verkrijgen is het noodzakelijk, dat er genoeg variatie is in het voedsel dat 
aan de kanaries wordt gegeven. 
 
Om ervoor te zorgen dat de kanarie optimaal kan functioneren, kweken, groeien en 
voldoende weerstand kan opbouwen tegen ziekten, zal alleen een zaadmengsel niet 
volstaan. Het totale voedingspakket van een kanarie moet minimum bestaan uit:  
- een goed zaadmengsel 
- zachtvoer eventueel aangevuld met voedingssupplementen 
- drinkwater 
- maagkiezel 
- grit 
- sepia 
- groenvoer en/of fruit.  
 
Uit dit voedselpakket zal de kanarie, afhankelijk van het levensstadium waarin de 
kanarie zich bevindt, alle nodige voedingsstoffen halen: 
- vetten 
- sachariden 
- eiwitten 
- water 
- mineralen 
- vitaminen 
 
Een groot deel van deze voedingsstoffen moet worden verkregen vanuit het 
zaadmengsel. Het is dan ook belangrijk, dat er genoeg verschillende soorten zaden 
aanwezig zijn in dit zaadmengsel. Een goed zaadmengsel voor kanaries bestaat 
bijvoorbeeld uit: 
- 75 % witzaad 
- 2,5 % kempzaad 
- 10 % raapzaad 
- 2,5 % lijnzaad 
- 5 % gepelde haver 
- 3,5 % negerzaad 
- 1 % bruine perilla 
- 0,5 % wit slazaad 
 
 
Omdat niet alle nodige voedingstoffen uit het zaad kunnen worden gehaald, is het 
ook noodzakelijk om zachtvoer te geven. Zeker jonge kanaries hebben dat nodig 
zolang zij nog niet instaat zijn zelf zaden te pellen. Het zachtvoer wordt meestal 
gegeven onder de vorm van eivoer, dat bevochtigd is met water. Eivoer is bereid uit 
eieren of eierproducten en bevat een hoog gehalte aan eiwitten (± 17,5 %). Dit is 
zeer belangrijk voor de groei van jonge kanaries. Hierdoor is eivoer dus onmisbaar 
tijdens de kweek. 
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Water moet ook altijd aanwezig zijn. Het moet voldoende vers en schoon zijn, omdat 
het anders een kweekhaard wordt voor allerhande ziekteverwekkers. Het dient als 
warmteregelaar en als oplos- en transportmiddel voor voedingstoffen. 
 
Maagkiezel en grit zijn ook onmisbaar in een vogelverblijf. Ze moeten permanent 
aanwezig zijn. Maagkiezel zorgt ervoor dat in de spiermaag al het voedsel wordt 
gemalen. Door de uitzettende en samentrekkende bewegingen van de spiermaag 
worden ook de scherpe kiezeltjes op den duur rondgeslepen. Als dit het geval is 
verlaten zij het vogellichaam en moet de vogel nieuwe scherpe maagkiezel kunnen 
opnemen. 
 
Grit voorziet de kanarie van genoeg mineralen voor een fors en stevig beendergestel 
en tijdens de kweek voor de vorming van een stevige eierschaal. Het grit kan nog 
worden aangevuld met sepia, waaraan kanaries hun bek kunnen verzorgen en 
scherpen. 
 
Groenvoer en/of fruit mag gegeven worden als aanvulling, maar moet met mate 
worden gegeven, omdat ze maar weinig voedingsstoffen bevatten. Door het hoge 
vochtgehalte kan het bij overmaat enkel maar zorgen voor darmstoornissen en 
andere problemen. Overmaat schaadt trouwens altijd. De kanarie gaat alleen het 
lekkerste opeten en bijgevolg te eenzijdig eten.  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringenbestellen voor 2017 

Bestelronde 2017     uitlevering na: 

1 februari tot 20 maart 2017   15 mei 2017 

  

Bestellingen na 1 april 2017, voor ringjaar 2017, zijn altijd spoedbestellingen 

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

geaccepteerd op een tentoonstelling 

  

 

   
  



11 
 

 

Vogelvereniging S&O uit Schagen brengt weer kampioenen voort 

  

Tijdens Vogel 2017, het kampioenschap van Nederland voor kooivogels in de 

Americahal te Apeldoorn, waar door 1270 inzenders een kleine 12000 vogels werden 

ingestuurd,  werden  twee leden van de vereniging S&O kampioen. Maaik Kruijer uit 

Tuitjenhorn werd met een kanarie Zwartonyx Roodmozaik type 1 met 92 punten 

kampioen bij de enkelingen  en alsof dat nog niet genoeg was met een stel kanaries, 

Roodmozaik type 1, kampioen bij de stellen.  

“ik had wel iets verwacht” zei hij, glunderend , “maar dit?... in mijn stoutste dromen 

niet”. Maaik is vanaf nu dus een bekende Tuitjenhorenaar, zeker in de kringen van 

kanariekwekers. 

Een andere topper is Jac. Visser uit Schagen. Hij presteerde het om met een stam 

kanaries, Bruin Geel intensief  stammenkampioen te worden ( een stam kanaries zijn 

4 vogels die qua tekening , kleur en postuur zoveel mogelijk op elkaar lijken). Die van 

Jac. voldeden het beste aan de gestelde eisen. Voorts behaalde hij bij de enkelingen 

met dezelfde kleur het Zilver. “Eens moest het er toch van komen” zei hij met een 

brede grijns. 

Andere leden van S&O vielen ook in de prijzen ( voor de volledige uitslag  zie elders 

in dit blad) 

Theo Smit uit Warmenhuizen , Zilver met Isabel wit en Zilver met Isabel pastel wit 

Hans Dudink uit ’t Zand veroverde Zilver met een kanarie Roodivoor intensief. 

Het seizoen van de tentoonstellingen zit erop, de kweek gaat binnenkort beginnen. 

S&O maakt zich op voor een goed resultaat in het volgend seizoen.  

 

Hoe verzin je het, en dat dan op een kanarie 

 

 

 

 

 

 

Zal dit hem ongeveer zijn? 
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Hé, jij daar…. Je bent een echt uilskuiken als je  

dit jaar geen goede vogels kweekt……. 
  

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 

 

 

Let op:  

de barbezetting voor 2017 voor het papierophalen is gesteld op: 

 

18 februari 

20 mei 

19 augustus 

18 november 
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COM Mundial in Almeria Spanje 

Ik wilde het toch een keer meemaken: je vogels naar het buitenland om deel te 

nemen aan de wereldshow van de COM. Dit jaar was het in Spanje, op een plaats 

2400 km hier vandaan. 

Op donderdag moesten de vogels worden ingebracht op verschillende plaatsen in 

het land. Die van mij zouden in Zwolle worden ingekooid. Enkele dagen voor het 

zover was kreeg ik bericht dat inbrengen in Apeldoorn handiger was. Het waarom 

daarvan is mij tot op heden nog steeds niet duidelijk. Donderdagochtend dus naar 

Apeldoorn. Om 05.00 uur uit bed, want de bedoeling was dat we daar om 08.30 uur 

waren. Dat lukte wonderwel omdat de files achter ons ontstonden ( en niet omdat we 

zo langzaam reden!) . De transportkooitjes werden in de beschikbare transportrekken 

gezet. Duidelijk was dat mijn 4 kooitjes als laatste overbleven, ze waren immers 

ingeschreven voor transport vanuit Zwolle. Na wat heen en weer gepraat konden ze 

toch mee in de rekken van Apeldoorn. Mij werd op het hart gedrukt dat afhalen dan 

ook in Apeldoorn diende te gebeuren. Nadat de coördinator iedereen had verzocht 

om hem niet te bellen over de terugkomsttijd maar dat hij iedereen zou bellen als hij 

ongeveer wist wanneer het konvooi terug zou zijn in Apeldoorn vertrokken de vogels 

via Bemmel naar Spanje. 

Na het keuren in Almeria kreeg ik via een bevriende kweker de onofficiële uitslag 

door: mijn 4 vogels hadden zilver, zilver, brons en een vijfde plaats gescoord in de 

categorie Rietvinken en Nonnen. Blijdschap alom en nu maar wachten of het 

gevogelte heelhuids zou terugkeren van dit vermoeiende uitstapje. 

De dinsdag dat we gebeld zouden worden hoe laat we de vogels in Apeldoorn 

konden ophalen bleef de telefoon stil. ‘s nachts om 01.00 uur ging de telefoon met 

aan de andere kant de coördinator die wist te melden dat mijn vogels als laatste nog 

in Apeldoorn stonden en hoe dat verder moest. Ik gaf aan dat ik niet gebeld was en 

tot mijn niet geringe verbazing kreeg ik te horen dat mijn vogels op de lijst van Zwolle 

stonden en dat hij die deelnemers niet gebeld had. “Morgen voor 09.00 uur kan je ze 

ophalen in Zwolle”. Gelukkig was de coördinator van Zwolle nog aanwezig en 

daarmee heb ik de afspraak gemaakt dat ik de vogels de volgende dag na 16.00 kon 

afhalen. 

 In Zwolle aangekomen bleek dat de vier vogels niet allemaal terug waren gekomen: 

er was een leeg kooitje bij. Balen…. Bij navraag kon niet gemeld worden of de vogel 

dood, weggevlogen dan wel gestolen was. Nou lekker….. een prima vogel en zo 

maar weg. De vogel was wel gekeurd want er zat een keurbrief bij de bescheiden die 

wel mee waren gekomen. 

Toen ik een dag later mijn beklag deed bij de COM coördinator over de logistieke 

misser en de vermissing van mijn vogel had hij net te horen gekregen dat een 

inzender uit Coevorden in een kooitje een voor hem vreemde vogel had gevonden en 

via het ringnummer had geconstateerd dat hij van ene Leo Klűppel moest zijn. Zelf 

had hij een dode vogel en miste hij er ook een, maar die was nog niet terecht. 
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Binnenkort dus maar een prachtnon ophalen in Coevorden. 

De moraal van dit verhaal: Bedenk je tweemaal voor je vogels instuurt naar de COM 

Mundial.  

Leo Klűppel 

 

Uitslag COM Mundial 2017 te Almeria Spanje 

Leo Klüppel 

Ingebracht te Apeldoorn 4 vogels, in Spanje gekeurd 4 vogels : 

Driekleurnon, Enkel, 92 punten, zilver 

Driekleurnon, Enkleling, 91 punten, brons 

Dwergrietvink, Enkeling, 92 punten, zilver 

Prachtnon, Enkeling, 90 punten. 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De Nederlandse 

begeleiders en 

verzorgers van het 

transport en de 

tentoongestelde 

vogels. 

 

 

 

Duidelijk te zien zijn de transportrekken met daarin, in gestandaardiseerde kooitjes, de 

ingezonden vogels. 
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Hoe keurt een Belg een zebravink? 

Voor vogelliefhebbers is de herfst een topseizoen. In tal van zaaltjes vinden vogelshows 

plaats. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Verslaggever Louis van Kelckhoven is ook 

gediplomeerd keurmeester en geeft tekst en uitleg. 

In kringen van vogelhouders ben ik, wat wordt genoemd, een Belg. Ik vind alles mooi, 

zolang er maar veren op zitten. Tropische vogels en duiven, kippen, kanaries en 

sierduiven. Er zijn vogelparken die minder bieden dan wat ik thuis heb zitten. 

Een mens haalt zich wat op de hals en zie dat maar eens voor jezelf te verantwoorden. 

Mijn dwangmatig verzamelen van alles wat veren heeft, was voor mij aanleiding om 

keurmeester bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) te worden. Als 

keurmeester heb ik altijd een goed excuus om nieuwe pluimen aan mijn collectie toe te 

voegen. Ik moet tenslotte wel weten waar ik het over heb. 

Vogelvereniging 

Ik kan niet de vogels van een ander de maat nemen en zelf met de handen in mijn 

zakken aan de zijlijn blijven staan. Ook ik moet mijn vogels aan de keurende blikken van 

collega-keurmeesters blootstellen. En het vervolgens niet altijd met de beoordeling eens 

zijn. Het blijft tenslotte een jurysport en jury’s zijn er om het er niet mee eens te zijn. 

Zoals het mannen met een hobby betaamt komen wij samen. Wij vogelliefhebbers 

verenigen ons in een vogelvereniging. De provincie Groningen telt 23, Drenthe 26 en 

Friesland 23, allen aangesloten bij de NBvV. In het najaar huurt de vereniging een 

zaaltje waar leden hun kanaries, tropische vogels en parkieten showen. Omwille van het 

wedstrijdelement moeten de vogels beoordeeld worden. Daar komt de keurmeester om 

de hoek kijken. Hij, in een enkel geval zij, waardeert de ingezonden vogels met punten.  

Vertegenwoordiger van zijn soort 

Zoals een musicus een absoluut gehoor heeft, een toon herkent en hoort of deze zuiver 

is, zo herkent een keurmeester een goede vogel. Het is voor een leek bijna niet voor te 

stellen, maar voor vrijwel elke kooi- en volièrevogel is een standaard geschreven. Zoals 

een teckel raskenmerken heeft waardoor een hond teckel mag heten, zo heeft elke vogel 

kenmerken die hem tot een vertegenwoordiger van zijn soort maken. Een zebravink is 

daardoor in Groningen eenzelfde vogel als in Limburg. 

Aan de hand van de standaard kan een vogel in principe objectief beoordeeld worden. 

Op een keurbriefje worden aan de hand van vijf rubrieken punten toegekend. In theorie 

kan een vogel 100 punten halen, maar geen enkel exemplaar voldoet voor 100 procent 

aan de standaard. Een vogel met 89 punten is een normaal exemplaar, zonder 

opvallende plus- of minpunten. Met 92 punten, drie extra punten voor bijvoorbeeld 

conditie, kleur en tekening, is er sprake van een heel knappe vogel. 
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Vogels worden voorgedragen in een uniforme tentoonstellingskooi. Keurmeesters van 

kippen en konijnen nemen de dieren voor de beoordeling uit de kooi en keuren, zoals dat 

heet, in de hand. Een schrijver noteert hun bevindingen. Keurmeesters van kooi- en 

volièrevogels mogen niet aan de wedstrijddieren komen, dat verdragen de vogels niet. 

Alles wat een 

keurmeester doet is 

kijken, kijken en nog 

eens kijken. En zelf 

zijn keurbriefjes 

schrijven. 

  

 

 

 

 

 

Gespreksgroepen voor vogelkeurmeesters 

Een keurmeester wordt in twee jaar opgeleid. Na te zijn geslaagd heeft een keurmeester 

een aantal verplichtingen. Elk jaar zijn er specialisatiecursussen, is er een dag om de 

kennis op te frissen en in het voor- en najaar zijn er technische dagen om bijgepraat te 

worden over de nieuwste ontwikkelingen. 

Er zijn gespreksgroepen voor keurmeesters, om het er samen eens over te hebben. Een 

verplichting, die eigenlijk helemaal niet zo mag heten, is dat een keurmeester geacht 

wordt die vogels te houden, te fokken en tentoon te stellen waarvoor hij 

keurbevoegdheid bezit. En dat is een verplichting waar ik graag aan voldoe. 

Bron:Dagbladvanhet Noorden (Louis van Kelckhoven) 
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Kort geleden zijn de tuinvogeltellingen weer gehouden. De vraag was om 

gedurende een half uur te noteren wat aan vogels te zien was in de tuin. 

De vraag is natuurlijk of deze telling wel juist is, want met het feit dat 

diverse van onze tuinvogels in de winter naar het zuiden trekken , is in 

deze telling geen rekening gehouden. 

Toch wilde de redactie u deze gegevens niet onthouden. U kunt ze 

spiegelen aan de ervaringen die u heeft met uw tuinvogels. 
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