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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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Verenigingsavond 19 jan. 2016 om 20.00 uur 

            Waag het eens om te komen. 
  

 

 

 

 

Ledenavond 15 december 2015 

Aanwezig 9 leden.  

Theo opent met de mededeling dat Leo Klüppel Europees Kampioen is geworden met een prachtnon 

93 pnt. Voorts nog enige vogels in de negentig punten. 

Hiervan is in de media regio Schagen en hogerop, geen persbericht van gemaakt. Wél  in het  

Alkmaarse, naar ik begreep op initiatief van familie van Leo… Ook nu wordt veel te laat berichtgeving 

naar de media gedaan. Dit is S&O niet vreemd. Ook de uitslagen van onze TT komen veel te laat 

binnen bij de redactie die ze dan zeer beperkt of in het geheel niet plaatst. In het bestuur is hier al 

over gesproken en is besloten om een voor aanmelding van de TT in de courant te krijgen; de 

uitslagen direct naar de courant, woensdagmiddag, uiterlijk donderdagochtend te brengen. Ook op 

straat het bord plaatsen. Meer flyers plakken. Leo heeft ter herinnering een plantenbakje uitgereikt 

gekregen van voorzitter Theo Smit. 

De secretaris heeft op aangeven de heer Kootstra benaderd voor zijn jubileum van 40 jaar, wat naar 

later bleek 50 jaar. De speld is geregeld en de redactie van Onze Vogels geïnformeerd. Arie had 

geen nieuwe berichten. Ik weet van opzegging lidmaatschap van mej. Luik uit Kolhorn. Zij was kort lid 

en niet vermeld op de laatste ledenlijst. Dan nu hoor ik nu dat er een nieuw lid uit Alkmaar zich heeft 

gemeld, de heer Freek Lem. 

Hans Dudink spreekt over de TT van Hoorn, waar zijn vogels die eerder hoog werden gewaardeerd 

punten kwijt waren. Weer een discussie over dit fenomeen. De keuring van vogels kan door het 

weghalen van de in eerste instantie goed lijkende vogels, uit de stelling. Bijvoorbeeld tien vogels uit 

150. Dan wordt één daar van Algemeen Kampioen met een punt meer. De overige worden 

Groepskampioen met goud en zilver. Dit betekent dus dat een heleboel vogels gewoon niet worden 

gekeurd. Daar moet je tegen kunnen.  

Vervolgens spreekt Lous over donsveren. Trek een donsveer bij de man en de pop. Bepalend voor 

het eindresultaat van de jongen, is de lengte van de dons veer.  Een lengte van 2.3 tot  3.2 niet 

langer, geeft het beste resultaat. Ook een voordeel is dat je aan de hand van de lengte correctie kan 

doen bij tekort of te lange dons veren, door deze bij elkaar te zetten. Een verendek is sluitend als 

voldaan wordt aan de eerst genoemde voorbeelden van lengte. Is de lente langer, dan ontstaan 

openingen in het verendek en krullen de veren omhoog. Voorts spreekt Lous over het exporteren van 

vogels naar onder meer Italië. Daar worden de vogels voor de broed gebracht bij een professionele 

kweker. Hierna wordt de boel weer terug gestuurd. Hier is al eerder over gesproken. Er staat nergens 

dat dit niet mag. Ook verwacht Lous dat de vogels van voorheen, de klassieke kleuren weer terug 

komen.  

In de evaluatie van de TT 2015 is opgemerkt dat er minder publiek was. Het idee is nu een grabbelton 

voor de jeugd te organiseren, aldus Theo. Voorts spreekt hij over de grote vitrines die voorheen door 
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Peter Groot werden geplaatst en echt meer publiek trokken. Doet Peter dit niet meer. Cees Kindt 

hielp daar mee. Is het niet wat om eventueel door ons, weer een paar van die vitrines te plaatsen.  

Op 15 maart van het volgende jaar zal Leo een lezing houden over het bijhouden van de 

kweekresultaten en stambomen middels het softwareprogramma Zooeasy  

Voorts zijn er enige klachten over de manier waarop de discussies verlopen. Die zijn dan onderling en 

niet of nauwelijks te volgen. Leden die dan een zinnige opmerking in het hoofd hebben zien het 

moment van reageren voorbij gaan.    

Hans Moerland 

Ze komen overal vandaan 

  

Binnenkort kunt in de Americahal naast het Algemeen Beschaafd Nederlands weer 

alle dialecten horen. Sorry mensen uit Friesland naast het ABN en de dialecten 

natuurlijk ook de Friese taal. 

De liefhebbers uit Zeeland moeten het verst rijden, die zitten toch meer dan 500 

kilometer in de auto, heen en terug. Zij zijn natuurlijk ook het eerst aan de beurt bij 

het afhalen. De verspreiden leden en de mensen uit de directe omgeving van de 

Americahal zijn als laatsten aan de beurt, maar dan zijn de Zeeuwen nog lang niet 

thuis. 

Van welke afdelingen komen de meeste vogels. 

De meeste vogels worden ingezonden door de mensen, die niet zijn aangesloten bij 

een afdeling, dat zijn er bij elkaar 53. 

Verder ziet het lijstje er als volgt uit: 

Verspreide leden NBvV  34 

Verspreide leden ANBvV  19 

Hengelo    17 

Apeldoorn 1    17 

Emmercompascum   15 

Wehl     15 

Nieuwstad    13 

Schagen    12 ( dat zijn wij dus) 

Joure     12 

IJsselstein    12 

De afdelingen waarvan slechts één lid inzendt,.. Meer dan 100 
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Nieuwsbrief NBvV  

  

Nieuwsbrief samenwerking NBvV en ANBvV 

  

 

Nummer 6, december 2015 

  

Stand van zaken 

Bijna is het zo ver dat NBvV en ANBvV hun eerste proeve van 

bekwaamheid kunnen afleggen als het gaat om samenwerken. Want 

laten we eerlijk zijn, zo wordt ook wel een beetje aangekeken tegen 

NK Vogel 2016. In de voorbereidingen is het goed gegaan dus er is 

alle vertrouwen dat het ook in Apeldoorn wel goed komt. Eigenlijk 

wordt ook al een beetje gekeken naar de periode na de show. Immers 

dan zijn er nog maar net 4 maanden te gaan om voorstellen voor te 

bereiden die moeten worden voorgelegd die uiteindelijk moeten 

worden voorgelegd aan Algemene Vergadering en Bondscongres. De 

uitwerking van de vele gesprekken is al ver gevorderd. Zo is het 1e 

concept rapport neergelegd in de Projectgroep Let wel: concept en 

ook nog de eerste keer dat werd gesproken over wat aan de besturen 

van beide bonden zou kunnen worden voorgesteld. Wat is haalbaar? 

Wat moet nu en wat kan later, zijn vragen die daarbij spelen. De 

komende weken wordt binnen de Projectgroep verder gestoeid met 

ideeën en teksten die dan in het eindrapport naar de besturen gaat. 

Vervolgens moeten ze dan in de eerste helft van februari worden 

voorgelegd aan Bondsraad en Raad van Advies. Pas als daar groen 

licht is gegeven, kan het verdere traject naar de achterban worden 

afgelegd. Eindpunt is dan zaterdag 21 mei bij AV en Bondscongres. 

Februari lijkt nog ver weg, maar als je in aanmerking neemt dat er 

nogal wat feestdagen aan komen en ook Vogel 2016 nog voor de deur 

staat, dan weten we dat er flink wat druk op staat. 

  

Volg Vogel2016 op facebook.  

  

 

https://www.facebook.com/Vogel2016/
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Lammerse bokaal gewonnen door S&O Schagen met 

463 punten, S&O, de beste vereniging uit het district 

Noord–Holland. De uitslag per persoon: 
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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 

 

Wat staat tentoon in Apeldoorn 

Wij hebben eens voor u gekeken wat er aan vogels is ingeschreven. 

Het gaat natuurlijk te ver om alles op te noemen, want de organisatie wil u natuurlijk 

ook graag een catalogus verkopen. 

Er is een overvloed aan vogels en ongetwijfeld komt iedereen aan zijn trekken. 

Ook voor deze grote tentoonstelling geldt “Het is in één dag niet te doen om alle 

vogels goed te bekijken”. Dus ons advies aan u is “ga nog een dag” of beperk u tot 

de vogels, die u in ieder geval wilt zien. 

Laten wij beginnen bij de jeugd. 

De jeugdleden doen over de volle breedte mee. 

Ze hebben ingeschreven: 

18 zangkanaries 

79 kleurkanaries 

37 postuurkanaries 

127 tropen en Europese cultuurvogels 

127 kromsnavels en 

2 duiven. 

Natuurlijk zijn bij de volwassenen de aantallen wat spectaculairder. 

U treft een totaal aan van 4.399 kleurkanaries. 

De grootste groep daarvan zijn de geel-intensieve kanaries (volgens niet kenners de 

echte kanarie) met een aantal van 279. Maar de rood-intensieve zijn ook ruim 

 vertegenwoordigd met 211. Meer kans om een prijs te winnen zijn de groepen, 

waarin maar één vogel is ingezonden, want die zijn er ook. 

Maar ook de postuurkanaries zijn goed vertegenwoordigd, namelijk met een aantal 

van 2.249. Hiervan vormen de glosters de grootste groep nl. 398. 

De meest opvallende, althans wat kleur betreft, is natuurlijk de Arlequin Portugais; er 

doen 71 mee aan de wedstrijd en er zijn zelfs ook stammen ingeschreven. 
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Bij de zebravinken staan 890 stuks op de keurmeesters te wachten, waarvan 98 

grijze. 

Er is ook een zwartwang zwartborst blackface (helemaal zwart ?), dus maar goed dat 

er bij kunstlicht wordt gekeurd, anders zie je zo’n vogel misschien niet eens. 

De familie Japanse meeuwen telt 267 vogels. 

Dan een greep uit de tropische vogels. 

299 gouldamadines 

182 rijstvogels 

171 zilverbekjes en 

100 Amerikaanse sijzen 

Bij de Europese cultuurvogels zijn de barmsijs, de putter, de groenling en de 

goudvink het best vertegenwoordigd. Van de barmsijzen zijn er maar liefst 138. 

 De standaardgrasparkieten hebben het met een aantal van 255 ruim gewonnen 

van de kleinere kleurparkieten. Maar die zijn in het nog niet zo lange verleden terecht 

op het vraagprogramma gekomen; er staan er 176 om door u te worden bewonderd. 

De andere kromsnavels. 

Er zijn 123 forpussen. De grootste groep zijn weer de agaporniden met een totaal 

van maar liefst 674. De grootste aantallen bij de groene fischerie’s en de roseicllies, 

respectievelijk 109 en 111. 

Er zitten 232 neophema’s en 107 roodstuiten. Van de 77 halsbanden zijn er mar 12 

met de wildkleur. 

Tot de verbeelding spreken natuurlijk altijd de “grote jongens” als papegaaien, 

kaketoes, lori’s enz. Er staan 50 vluchten op hen te wachten. 

Van de 142 ingezonden grondvogels zijn er 50 Chinese dwergkwartels. 

Duiven zijn er 277, waarvan 93 diamantduiven en 69 lachduiven. 

Resten ons nog de zangkanaries. 

Daarvan worden ter keuring aangeboden: 

112 harzers 

262 waterslagers 

69 timbrado’s en 

4 vogels in de categorie kleur/zang. 
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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. 
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TT Heemskerk G=Goud Z=Zilver B=Brons K=Kampioen

Naam deelnemer gekeurde vogels

N.M. Mulder kanarie Geel Intensief

91 (Z); 91

Kanarie Geel Ivoor Intensief:

89; 90; 90; 91

kanarie Geel ivoor schimmel

92 (G)

J. Voorthuijsen Zebravink wit

91 (Z); 90; 89; 90

Zebravink zwartborst grijs P

88; 88

Zebravink zwartborst masker grijs P

89

Japanse meeuw zwartbruin

89; 89

Roodkop papegaaiamadine wkl

90 (Z); 89

OUDPAPIER  2016 
Aanvang 13.00 uur  

Datum:         Wie:                Bardienst:

        

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

ledenavond of u kunt bellen : 0224-551740 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen tentoonstellingen. Deelnemers S&O 



18 
 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


