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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 
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Verslag ledenavond 20 december 2016 

Aanwezig 13 leden. 

Mededelingen. Verslag TT 

door Theo. Prima gedaan. De TT is ook goed verlopen. 

Alle loten van de tombola zijn verkocht, 1500 stuks.  

Vervolgens de keuring problemen. De keurmeesters hebben samen onvoldoende 

afgesproken. 

Daar is dhr. Van Puffelen ook misschien wel in van in de war geraakt. Het keuren zit 

nog steeds niet op één lijn. Als voorbeeld van keuring de eindpunten. Leo noemt de 

hoogste vogel op 93 en de mogelijkheid voor twee  plus punten.   Leidt tot kampioen 

95 zilver 94 en brons 93. Dus drie prijzen. Er zijn nog andere modus te bedenken. 

Leo schrijft de keurmeestervereniging aan voor uitsluitsel van de juiste bepalingen 

van  het  keuring. 

Vervolgens wat betreft de komende Algemene Ledenavond, stelt het bestuur ter 

stemming, dat het oud papier  ophalen  wordt ‘beloont’  voor €25.00. Dat geldt voor 

iedereen, dus leden en mensen buiten de vereniging. Misschien dat er dan meer dan 

de bestaande drie ons kunnen helpen. De norm is slechts leeftijd 18 jaar en in 

gepaste conditie. Verzekerd  door Roele  de Vries. Die € 25 lijkt misschien veel, maar 

als een belader van  Roele de Vries  komt kost  dat € 80 excl. 

Dan volgt Erik met stellingname over grote of kleine mannen of poppen, om tot een 

goed resultaat te komen. Na veel wikken en wegen in de zaal, kwam er het toch op 

neer om vooral de pop groot te prefereren. Immers legt die het ei. Het blijft wat 

hachelijk voor de bevedering, die mag niet te lang. Je moet ook de body voelen. Een 

scherpe borst is niet goed. Pop vererfd eigen kleur.  

Jaap geeft aan om de grootte van zijn japanse meeuwen aan te geven, ringnummer 

3.2 te hebben besteld. Waar houdt het op… Het was een positieve avond. 

Hans Moerland 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dat oud papier nog zoveel waard is !!!! 
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Speciaal voor de kanariekwekers en liefhebbers volgt een vijfdelige serie 

in deze en komende Snavels. 

De Serie bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Voedingssupplementen toevoegen bij kanaries zinvol? 

 De voeding bij Kanaries 

 Het spijsverteringsstelsel bij de kanaries 

 Het ademhalingssysteem van kanaries 

 Luchtpijpmijt en wat nu? 

Deze artikelen zijn beschikbaar gesteld voor publicatie door de VnNK ( Vereniging voor 

Nieuwe Kleurkanaries ) in Belgie. Onze dank hiervoor. 

 Voedingssupplementen toevoegen bij kanaries zinvol? 

Veel vogelliefhebbers verstrekken allerlei voedingssupplementen (aanvullende 

diervoeders) aan de vogels met het doel om de gezondheidstoestand (conditie) en 

daarmee bijvoorbeeld opvolgend de kweek te verbeteren. Het is mij bekend dat 

verschillende liefhebbers, die al jaren gebruik maken van commercieel beschikbare 

voedingssupplementen, hiermee in hun ogen zeer goede resultaten boeken. Mijn 

eerste reactie is dan altijd: niets veranderen en hiermee doorgaan! Immers wanneer 

je op een bepaalde manier van vogels verzorgen, kweken enz. succesvol bent, moet 

je dit zeker niet wijzigen. Toch heb ik zelf nogal wat vraagtekens over de noodzaak 

van het verstrekken van diverse supplementen aan vogels, met name commerciële 

voedingssupplementen. 

Natuurlijk kunnen we onze gedomesticeerde kleurkanaries met al hun variëteiten en 

ingebrachte eigenschappen niet meer vergelijken met de oorspronkelijke vogels in de 

natuur.  

 Maar welke voedingsmiddelen heeft een kanarie nodig om gezond te blijven en zich 

goed te kunnen voortplanten, zal steeds de vraag zijn die wij ons moeten stellen. 

Hierbij denk ik nog altijd aan het kanariepietje dat als zangvogel naar oma is gegaan, 

alleen zaad, een snoepbakje, eivoer en wekelijks een blaadje sla krijgt en ‘s avonds 

een doek om de kooi om vervolgens gemakkelijk 12 jaar oud te worden. Hoeveel 

kanaries bij ons zogenaamde vogel experts halen de leeftijd van 5 à 6 jaar? 

Kanaries zijn zaadetende vogels en het hoofdmenu zal uit een goede zaadmengeling 

moeten bestaan speciaal bestemd voor kanaries (dit kan weer afhankelijk zijn van 

bijvoorbeeld huisvesting en klimatologische omstandigheden). Als aanvulling moet 

men een hoeveelheid eivoer of opfokvoer toevoegen, afhankelijk van de levensfase 

van de desbetreffende vogel. Met de kennis van de ingrediënten van de 

hedendaagse commerciële fabrikanten van eivoer, met alle wettelijk verplichte 

analyses van de inhoud op de verpakking en fabricagecontroles die overal gedaan 

worden, durf ik toch te stellen dat alle op onze markt aanwezige eivoeders van 

uitstekende kwaliteit zijn. 
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De eivoeders bevatten alle voedingsstoffen en vitaminen, zijn goed licht verteerbaar, 

en voorzien in voldoende mate eiwitten voor onze vogels.  

  

 

Hierbij kan de liefhebber zelf 

de keus maken uit een 

zogenaamd vochtig eivoer, 

wat zo zonder enige 

toevoeging kan worden 

toegevoegd of een droog 

eivoer wat met bijvoorbeeld 

water enigszins rul kan 

gemaakt worden. Groenvoer 

in welke hoedanigheid dan 

ook is niet noodzakelijk, 

zaden bevatten chlorofyl wat in de behoefte ruimschoots voldoet. Indien we zaad en 

eivoer op de juiste wijze dus in de juiste hoeveelheid toedienen, - krijgen onze vogels 

voldoende voedingsstoffen binnen om zich volgens mij optimaal te manifesteren en 

voort te planten. 

Het allerbelangrijkste in het houden en verzorgen van vogels ligt in het feit dat we de 

vogels het gehele jaar door goed moeten verzorgen naar de tijdsperiode waarin ze 

zich bevinden. Hiermee bedoel ik het opvolgen van de diverse perioden in het 

vogelleven. 

De jonge kanarie moet zo snel mogelijk opgroeien, zelfstandig kunnen eten en 

overschakelen van zachtvoer (eivoer) naar zaad. Zodra ze zelfstandig zijn, moet de 

vogel nog slechts een weinig eivoer ter beschikking krijgen, omdat je alleen dan 

goede sterke vogels krijgt en de jonge vogel geen nieuwe slagpennen krijgt en dus 

geen extra eiwitten via de voeding nodig heeft. Vervolgens hoort de vogel in de 

rustperiode te geraken waarbij het dier vooral zaden moet eten en waarbij vooral de 

lengte of beter gezegd, het korter worden van de dagen, zeer voornaam is. Het niet, 

of niet op de juiste wijze interpreteren van de rustperiode kan veel problemen 

opleveren in de volgende kweekperiode. 

Als enige toevoeging van een extra voedingsmiddel of voedingssupplement voor de 
kweek zie ik persoonlijk een mogelijke effectieve werking met toevoeging van visolie 
enige weken voor de aanvang van de kweek. Visolie bevat omega 3 als essentieel 
(niet door het lichaam zelf aan te maken) vetzuur (EPA en DHA), dat ook volgens 
onze in vogels gespecialiseerde dierenarts Yves Aerts uit Hulst een tweevoudige 
werking heeft.  
  



6 
 

Allereerst versterkt het product het 

immuunsysteem van de vogels. Dit is 

essentieel omdat een goed 

immuunsysteem de vogels helpt tegen 

aanvallen van allerlei mogelijke 

ziekteverwekkers om weerstand te 

krijgen tegen bijvoorbeeld zwarte stip 

in de kweek. Zwarte stip wordt 

veroorzaakt door een zogenaamd 

circo virus ook wel wegkwijn virus 

genoemd, in samenwerking met mycoplasma bacteriën. Aan een virusinfectie 

kunnen we helaas niets doen dan laten uitzieken, waarbij het virus door ons 

vogelbestand heengaat. Wel belangrijk is dat wanneer het immuunsysteem van de 

kanarie optimaal werkzaam is, je duidelijk een mogelijke barrière voor het virus 

aanmaakt. 

In mijn vroegere dagelijkse werkzaamheden heb ik bijvoorbeeld in de 

varkenshouderij gezien hoe hele tomen van gezond geboren biggen als het ware 

wegkwijnen en tenslotte sterven als gevolg van aantasting door het virus. Gelukkig is 

er voor het circo virus bij varkens inmiddels een perfect werkend vaccin waarmee de 

zeugen standaard worden gevaccineerd. 

De mycoplasma bacteriën, de kleinste bacteriën die er zijn en geen celwand hebben, 

kunnen door een fijn moleculair antibioticum zoals Tylosine worden bestreden. 

Terug naar de titel van dit schrijven is het van belang te weten wat we vooral onder 

een commercieel voedingssupplement moeten verstaan. Een voedingssupplement is 

volgens de Nederlandse wetgeving een voedingsmiddel dat bedoeld is als aanvulling 

op de normale voeding en bestaat uit een geconcentreerde bron van één of 

meerdere vitaminen, mineralen of andere nutriënten met een voedingskundig of 

fysiologisch effect (m.a.w. een voedingsmiddel dat een aanvulling vormt op het 

dagelijks voedsel met activiteiten, die van invloed zijn op organen en een 

doelgerichte functie hebben zonder verwijzing naar een bepaalde ziekte). Natuurlijk 

is dit een ruim begrip, omdat je iedere toegevoegde stof een supplement kan 

noemen. Als voorbeeld een hard gekookt eitje toevoegen aan je eivoer (overigens 

verlaag je het eiwitgehalte van het opfokvoer omdat een eitje slechts dertien procent 

eiwit bevat, maar verrijk je het eivoer met een dierlijk belangrijk aminozuur).  

Het is natuurlijk onmogelijk in dit artikel elke toevoeging c.q. elk voedingssupplement 

te bespreken. Toch zal ik proberen er de volgende indeling van te maken: 

1. standaard toevoeging van een stof: bijvoorbeeld druivensuiker in de winter, of 

tarwekiemolie voor de fertiliteit in de kweek enz. Hierover ga ik niets schrijven omdat 

er tientallen producten zijn, die men aan het vogelmenu kan toevoegen.  

2. standaard recept: basisproduct voor het zelf maken van eivoer bijvoorbeeld Aves- 

en Koudijs premix, waarbij men zelf nog bijvoorbeeld beschuit en/of een eitje moet 

toevoegen. Deze producten bevatten, indien je de bijsluiter goed leest en de juiste 

producten eraan toevoegt een goed alternatief voor een compleet gebruiksklaar 

eivoer.  
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3. allerlei vitaminen en vooral ook minerale mengsels en oliën om de gezondheid van 

de vogels en de kweek te bevorderen. Deze zijn zeer divers van aard en moeten 

eigenlijk allemaal individueel bekeken worden, waarbij ze verschillende 

eigenschappen claimen. 

4. doelgerichte verzuurders zoals zoutzuur bevattende liquida zoals natuurazijn, 

appelazijn ect. Alles gericht op het aanzuren ter behandeling of in ieder geval tot het 

staan brengen van schimmelstokken (megabacteriën).  

5. Probiotica en Prebiotica. Steeds meer fabrikanten brengen voedingssupplementen 

met zogenaamde pro- en prebiotica voor vogels op de markt en schrijven hier 

verschillende indicaties bij. 

Probiotica zijn LEVENDE microbiologische voedingssupplementen die de 

gezondheid mogelijk bevorderen, door het microbiologisch evenwicht in de darm te 

verbeteren, gebruikt bij verstoorde darmflora. Bij een verstoorde darmflora krijgen 

schadelijke micro-organismen een kans zich uit te breiden in de darm en een ziekte 

te veroorzaken. Ook worden probiotica bij de MENS gebruikt om een mogelijk 

verstoorde darmflora, bijvoorbeeld na gebruik van een antibioticum te voorkomen. De 

bekendste probiotica zijn melkzuurbacteriën zoals Lactobacillus en Bifidobacteriën. 

 Prebiotica zijn GEEN levende micro-organismen, 

maar verteerbare voedingsstoffen, die de groei en/of 

de activiteit van gunstige bacteriën in de darm 

stimuleren en daardoor de gezondheid bevorderen. 

De meeste prebiotica zijn koolhydraten zoals 

Oligosachariden en voedingsvezels. In sommige 

voedingssupplementen komen zowel pre- als probiotica voor. 

Maar alvorens we de darmflora mogelijk positief willen beïnvloeden, zullen we ons 

eerst moeten realiseren dat onze kanaries totaal geen darmflora bezitten, of beter 

gezegd dat er geen bacteriën thuishoren in de darm. Sterker nog, op het moment dat 

er bacteriën aanwezig zijn, heeft de kanarie een probleem. In eerste instantie lijkt dit 

ongeloofwaardig wanneer je een kanarie, welke overigens van alle gedomesticeerde 

vogels de grootste vervuiler is van zijn omgeving, ziet rond hippen en allerlei mogelijk 

geïnfecteerde, besmette stoffen oppikken. 

Toch moeten wij ons vasthouden aan de informatie 

die wetenschappelijk aanwezig is met de 

hoogleraar veterinaire pathologie gespecialiseerd 

in vogelkunde prof.dr.G.M.Dorrestein aan het 

hoofd. Enige jaren geleden heeft de heer 

Dorrestein nog een voordracht bij onze club 

gehouden. 

Het toedienen van Prebiotica kan mogelijk wel een 

positieve invloed uitoefenen en kan bijvoorbeeld het darmslijmvlies verbeteren en de 

voedselopname vanuit de darm bevorderen. Ook van Prebiotica zijn echter geen 

wetenschappelijke onderzoeken bij kanaries mij bekend, maar ik kan me voorstellen 

dat dit mogelijk werkzaam kan zijn.  
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 Vogels verwarren plastic met eten door geur algengroei 
Maar al te vaak worden dode vogels gevonden met een buik vol plastic afval. Werken 

ze dat naar binnen omdat het eruit ziet als voedsel? Niet altijd, zeggen 

wetenschappers in een nieuwe studie. Sommige vogels eten plastic omdat het ruikt 

als voedsel. 

Dimethylsulfide is voor sommige vogels teken voor eten 

Plastic dat in zee drijft, blijkt een geur te verspreiden die voor sommige zeevogels het 

teken is dat er wat te eten valt. Die geur zorgt ervoor dat afval met voedsel wordt 

verward. Vooral vogels die beschikken over een goed ontwikkelde reukorgaan, zoals 

albatrossen en stormvogels, worden hierdoor misleid. 

Plastic dat in zee drijft wordt gemakkelijk ‘vervuild’ door algen die zich aan het plastic 

hechten en een zwavelverbinding (dimethylsulfide) produceren. Deze 

zwavelverbinding komt vrij als algen worden gegeten door krill en deze kleine 

zeedieren zijn een favoriet maaltje voor zeevogels. 

Van eerdere studies is bekend dat dimethylsulfide sommige zeevogels aantrekt en 

dient als een teken dat er kan worden gegeten. 

Wij kennen de zwavelverbinding van de geur die ontstaat bij het koken van 

zeevruchten. Zij draagt ook bij aan de typische zeelucht. 

Dat drijvend plastic een ‘eetgeur’ opdoet en vervolgens verspreidt toonden de 

onderzoekers aan door schone plastic bolletjes, vastgemaakt aan boeien, voor de 

kust van Californië in zee te laten drijven. Hiervoor gebruikten ze drie plasticsoorten 

die veel voorkomen en vaak als afval in zeeën rondzwerven. 

Binnen een maand bleken de bolletjes niet schoon meer en sterk genoeg naar  

 

Een dode albatros met een maag vol plastic 
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dimethylsulfide te ruiken om te worden opgemerkt door zeevogels met een goede 

reukzin. 

Vogels met minder scherp reukorgaan eten minder plastic 

De onderzoekers schrijven in Science Advances dat vogels met een minder 

ontwikkeld reukorgaan minder last hebben van de misleiding. Zeevogels die de geur 

van dimethylsulfide op grote afstand kunnen onderscheiden lopen een zes keer 

grotere kans om plastic te eten dan vogels die dat niet kunnen, aldus de auteurs. 

Toch spreken ze de vrees uit, gebaseerd op eerdere voorspellingen, dat in het jaar 

2050 niet minder dan 99 procent van alle zeevogels plastic binnen zal hebben 

gekregen. De wijze waarop andere zeevogels en zeedieren als pinguïns en 

zeeschildpadden zich vullen met plastic behoeft nader onderzoek, aldus de auteurs. 

Jan van Gils, onderzoeker bij het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor 

Onderzoek der Zee), noemt de studie waardevol omdat die voor het eerst duidelijk 

maakt welk mechanisme er schuilgaat achter het eten van plastic door in elk geval 

een deel van de zeevogels. Hij schaart zich achter het pleidooi van de Amerikaanse 

auteurs om alleen nog plastic te produceren met zodanige eigenschappen dat 

levende organismen zich er minder snel aan hechten wanneer het als afval over de 

oceanen zwerft. 

bron: Volkskrant 

foto: Americablog 
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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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Uitslag (leden)  van de TT bij vv. Tropica te Heemskerk 
 
J. Modder; 
Post.kanarie Gloster Consort; Enk.; 88 
Post.kanarie Gloster Corona; Enk.; 88 
Zebravink witborst grijs man; Enk.; 91 2e prijs – 90 
Zebravink witborst grijs pop; Enk.; 91 – 93 kampioen + BM 
Roodkoppapegaaiamadine wildkleur; Enk.; 91 
 
 J. Voorthuijsen; 
Zebravink Wit; Enk.; 91; 90; 90; 90 
Zebravink Zwartborst grijs man; Enk.; 92 1e prijs; 91 2e prijs 
Zebravink Zwartborst grijs pop; Enk.; 91; 91 
Jap.Meeuw Zwartbruin; Enk.; 91; 89 
Jap.Meeuw Zwartbruin; Stel.; 91 
Jap.Meeuw Zwartbruin; Stel.; 90 totaal stel 183 
 
L. Klüppel: (alle vogels wildkleur) 
Dwergrietvink; Enk; 92 1e prijs 91 
Driekleurnon; enk; 93 kampioen + BM 
Driekleurnon; enk; 92 
Driekleurnon; Stel; 91 
Driekleurnon; Stel; 92 totaal stel 185 
Diksnavelnon; Enk; 92 
Prachtnon; Enk; 90 
Prachtnon; Stel; 92 
Prachtnon; Stel; 90 totaal stel 183 

Blauwgr. Papegaaiamadine: Enk; 90  
 

  

 

 

 

 

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……..  

niet in Apeldoorn gaat kijken, daar steek je wat van op. 
 

 

 

 

WAT IS ER BIJ VOGEL2017 TE VINDEN 

 

Onze redactie mocht even kijken wat er zo al is ingezonden in Apeldoorn. 

In kooi 1 zit natuurlijk een zangkanarie, in kooi 1.000 een geel schimmel kanarie, in 

kooi (VOGEL) 2.017 een kanarie (zwart rood mozaïek type 1) en kooi 10.000 is 

gereserveerd voor agapornis roseicollie en natuurlijk zit er in kooi 11836 een duif van 

een jeugdlid. 

Er werden in totaal 301 zangkanaries ingezonden. 

De kleurkanaries is net als alle andere jaren de grootste groep met ruim 3700 stuks. 

Er zijn 300 witte kanaries en bijna 500 gele (zonder mozaïek) 

De postuurkanaries zijn ook goed vertegenwoordigd met maar liefst 1944 vogels. 

Aan zebravinken vindt u 689, Japanse meeuwen 239 en van de altijd tot de 

verbeelding sprekende vogels, de gouldamadines zijn er bijna 200. 

Er zijn 71 hybriden ingezonden van kanarie x Europese vogel. Wij weten dat niet 

iedereen staat te juichen bij deze kruisingen, die overigens vaak heel mooi zijn om te 

zien. 
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Van onze logo-vogel de goudvink vinden er nog geen 50, terwijl de groenling 90 keer 

is ingeschreven; van de putters zijn er 57. 

De aanvankelijk strijd tussen de standaard grasparkiet en de kleine kleurgrasparkiet, 

vroeger ook wel het winkelparkietje, lijkt nu definitief gewonnen door de kleinere 

broer/zuster. 

De standaard grasparkiet werd 146 keer ingeschreven en de kleine kleurgrasparkiet 

219 keer. 

Een groep die ook altijd goed vertegenwoordigd is zijn de forpussen, dit jaar 105. 

Bij de kromsnavels zijn natuurlijk zoals altijd de agaporniden het beste 

vertegenwoordigd; er zitten er maar liefst 708. 

De neophema’s zijn er in totaal met 161 stuks en de valkparkieten met 124. 

Kennelijk steeds meer liefhebbers voelen zich aangetrokken tot de duiven, er zijn er 

maar liefst 207. 

De groep grondvogels omvat 135 vogels. Wij hopen van harte dat die ook te zien 

zullen zijn en niet vanwege de vogelgriep moeten worden geweerd. 

Er zijn in totaal 224 jeugdinzendingen, waarvan 7 in de categorie zang. 

Wij wensen iedereen heel veel succes; en de keurmeesters heel veel sterkte om de 

juiste keus te maken. 
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Het is soms wel even wachten, maar dan krijg je ook wat moois te zien 
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Hieronder treft u aan het originele stuk dat bij de redactie binnenkwam. Het is geschreven 

door Louw de Jongh, naar aanleiding van zijn ziekenhuisopname en het beeindigen van zijn 

vogelhobby. 

Wij van de redactie denken en hopen dat Louw, als hij straks weer mobiel is, het toch niet 

kan laten om de hobby in wat kleinere vorm  weer op te pakken. Zet u allen alvast maar een 

vogel in de reservering, dan kunnen we hem direct bij de nieuwe start helpen. 

  

 

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 
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