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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 

M. Kruijer   J. Modder   J.C. Dietvors 

Kuileweid 2   Burg. Hulststraat 27  Brücknerstraat 1 

1747 SC Tuitjenhorn  1751 CK Schagerbrug  1741 HJ Schagen 

Tel.: 0224-297912   tel.: 0224-571871   tel.: 0224-292620 

E: mjn.kruijer@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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Notulen van de gehouden Algemene Ledenvergadering op 16 februari 2016 

1. Opening door voorzitter Theo Smit.  Theo meldt  dat Jan Modder  en Joop 

Bijlsma zich absent hebben gemeld. Theo kondigt een nieuw lid aan de heer 

Freek Lem. Joop Bijlsma heeft te kennen  gegeven dat hij stopt als 

ringencommissaris. Opvolger wordt gezien in Maaik Kruijer, helaas niet 

aanwezig. Voor Joop zal een presentje worden aangeboden. 

2. Districtsvoorzitter Rob Kristel heeft zich terug getrokken uit het bestuur. Hij 

heeft het te druk met andere dingen. 

3. Op het jaarverslag 2015 opgemaakt door de secretaris zijn door de 

vergadering geen opmerkingen geuit. 

4. Door naar het verslag van de kas commissie, waarbij geen onregelmatigheden 

zijn ontdekt. 

5. Voor de kascontrole van 2016 is Mats Tiebie bereid gevonden om  Hans 

Dudink bij te staan. 

6. Op het financieel jaarverslag waren een paar opmerkingen over het weg 

zetten van bepaalde  bedragen. Onder meer veel kosten voor de 

keurmeesters. Per saldo klopt het allemaal. 

7. Over naar de begroting van 2016; sluit aan op het financieel jaarverslag 2015. 

Geen bijzonderheden. 

8. Het jaarverslag van de Materiaalcommissie laat geen wijzigingen zien. 

9. Volgt pauze met verloting. 

10. Bestuur verkiezing meldt dat Joop Bijlsma aftreedt en niet herkiesbaar is. 

Toetreding tot het bestuur Maaik Kruijer. Verder geen wijzigingen, kandidaat 

stelling. 

11. De S&O Super Cup is gewonnen door Leo- who else-. Leo heeft  zelf de 

organisatie van de cup en alles was voor elkaar. Proficiat. 

12. TT wel en wee. Theo meldt een spreker voor elke twee maanden. Is  niet te 

doen. Gezien dat gebleken is dat men geen diavoorstellingen wil bijwonen. 

Apeldoorn bleek prima voor elkaar. Alleen de prijzen, zeer ontevreden. Henk 

spreekt over de afgelopen onderlinge TT . Hij zag net als ons dat er veel 

minder bezoekers waren. Dus minder geld. Hans Dudink en nog een paar 

leden, stelden voor om de TT in week 46 of 47 te houden. Jammer dat dit niet 

uitgewerkt en op papier is gemotiveerd. Het bestuur gaat de mogelijkheid na. 

13. Het bestuur blijft vatbaar voor goede ideëen. Opstelling van de vogelshow etc. 

Ook het bestuur vindt dat er meer moet worden gedaan om publiek te trekken. 

Hier hebben wij het al over gehad. Door bordjes met weg bewijzering 

‘Vogelshow’ en een strakke omgang met de pers. Hierbij valt te denken aan 

het vooraf aankondigen van de TT, zeg 1 á 2 weken. Voorts een vast contact 

met iemand van de pers, is er nu. Als eerder besproken  moeten wij ook alert 

zijn tijdens de show, fotograaf, maar ook er na de winnaars vermelden.  

14. In opvolging dient vermeld dat ook groots individueel  succes bekend raakt 

door dit in de krant te laten plaatsen. 

15. In de rondvraag merkt Erik op dat hij weer van plan is om in mei weer een 

lezing door de heer Meester te organiseren. Het wordt dan een breder 

aangeven over de kweek, bevedering, voeding en ziekte en al wat gevraagd 
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wordt. Dit uiteraard weer tegen een redelijke vergoeding voor spreker en 

lunch. Leo toont een door hem samengesteld wetenschappelijk Snavelboekje 

met een heleboel weetjes. Ik verwacht dat Leo een korte beschrijving in de 

Snaveltjeskrant gaat doen. Het boekje moet gedrukt en is afhankelijk van 

sponsoren voor nop of meer. Tenslotte verraste Jack Don Leo van de Super 

Cup. Jack had een punt tekort opgegeven. Verandert  de positie van Leo niet. 

16. Sluiting. 

Let op: Nieuwe ringencommissaris  M. Kruijer. Voor gegevens zie de 

Colofoon voor in het blad 

 

Zet in uw agenda en geef je hobby 

vanaf 15 maart een boost 

15 maart verzorg ik een lezing over het programma Zooeasy. 

Middels dit programma kan je op de computer op eenvoudige wijze 

je kweekbestanden bijhouden, koppels samenstellen en o.a. kijken 

in hoeverre een verwantschap tussen de man en de pop bestaat. 

Er kan natuurlijk nog veel meer mee, maar dat leg ik allemaal uit 

op 15 maart, met gebruikmaking van het programma en een 

scherm waarop alles zichtbaar is. 

Met de makers van Zooeasy heb ik afgesproken dat wij, als we 

binnen 14 dagen na 15 maart overgaan tot bestelling een korting 

krijgen die gelijk is aan de korting gegeven op de beurs in 

Apeldoorn.  

Leo Klüppel 

Onder de aanwezige leden van S&O wordt 
een gratis exemplaar van het programma 
verloot. Laat u die kans lopen? Nee toch…. 
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Hallo, zouden jullie een bericht op de website willen plaatsen? 

Deze dode vogels zijn uit mijn auto gestolen op de vogelmarkt in Zwolle. 

20 feb. 

Als iemand ze aangeboden krijgt, wil je dan contact opnemen alsjeblieft!! 

Ik heb er veel geld voor betaald. En hoop dat ik ze kan traceren! 

Overdrachten aanwezig 

2 blauwe gele ara’s 

1 groenvleugel ara 

1 linigstonetoerako 

1 witgezicht uil 

5 muskuslori 

1 blauwkroon 

4 amazones 

Aantal lori o.a. gekraagde lori’s 

Hartelijk dank ! 

Jentai van Grevenhof 

vogelpreparateur 

Deventer 

https://www.facebook.com/TheBirdCompany 

foto:Door Benjamint444 – Eigen werk, GFDL 1.2, wikimedia 

Blauw-gele ara, een van de gestolen vogels 

  

 

  

 

Er gebeuren vreemde dingen in Zwolle 

bij die grote vogelbeurs 
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Uitslag Supercup 2015/2016 
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Gemiddeld 

aantal 

punten uitslag

Deelnemer behaalde punten bij de diverse tentoonstellingen

Beemsterboer J. 90 91 89 90 90 90 12

Boer c. de 93

Dietvorst J. 93 92 92,5

Dudink H. 93 92 91 92 92 92 5

Groot A. 89 89

Hogerheijde E. 92 91 90 92 91 91,2 9

Jongh L. de 91 91 91

Klüppel L. 92 93 93 93 93 92,8 1

Kruijer M. 91 91 90 91 91 90,8 11

Liefting F. 91 91

Modder J. 92 93 93 90 92 92 4

Mulder N. 93 92 92 91 93 92,2 3

Ploeger K. 92 92 93 93 92 92,4 2

Smit Th. 92 92 92 91 92 91,8 6

Spelden H. van 92 92 90 92 92 91,6 7

Voorthuijsen J. 91 92 90 91 91 91 10

Visser J. 91 93 91 92 91 91,6 8

Zande van der R. 92 92

Overall gemiddelde 91,465
gemiddelde van de supercupdeelnemers91,6181818

 

 

Rectificatie :  

Per abuis is  in eerdere publicaties de hoogste score  van dhr. J. Visser bij de 

Districtsshow op 92 gesteld, dit moet , zoals hierboven in het schema is te zien, 93 

punten zijn. Excuses voor dit foutje. 

  

De redactie feliciteert de deelnemers met de behaalde hoge scores 
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Matchfixing nu ook in de vogelsport? 

Op aandringen van een oud collega, Jan Ruigrok, die als hij vogels zou kweken 

zeker tot de Nederlandse top zou behoren,  heb ik eens met een kritisch oog 

gekeken naar het fenomeen matchfixing in de vogelsport. Het woord match fixing is 

eigenlijk niet helemaal juist, beter is te spreken en schrijven van showfixing of 

TTfixing. Wat wil namelijk het geval. Als je goed gaat kijken kom je tot de ontdekking 

dat sommige vogels hun uiterste best doen om netjes in hun wedstrijdkooi  te gaan 

zitten op het moment dat een keurmeester in een grijze stofjas in het zicht komt.  

Volgens ingewijden, en dat schijnen de meeste kijkers te zijn, 

komt dat omdat de kwekers op het moment dat ze de 

kweekruimte betreden ook zo’n grijze stofjas dragen. De 

vogels maken dan de combinatie stofjas = eten en drinken. Op 

deze manier worden de vogels op de TT bedot en doen ze 

zich beter voor dan ze in werkelijkheid zijn onder het motto 

“voor eten doe ik alles”. Vogels die niet gewend zijn aan de 

grijze stofjassen zullen denken dat ze verhandeld of verkocht 

gaan worden en trekken een gezicht van “wat gaat mij nu 

gebeuren”. Gevolg… het laat zich raden. 

Het is ook daarom dat de vogels wanneer de TT is geopend er 

wat uitgezakt bij zitten. Geen grijze stofjas, geen eten, totdat 

een mijnheer met een grijs pak, gelijkend op een grijze stofjas 

de TTkooi nadert. Dan veren ze op en gaan hun uiterste best 

doen om er goed uit te zien in de hoop dat ze iets extra’s krijgen. Deze mannen 

hebben niet voor niets een grijs pak aan. Ze geven zich uit als kenners en bewijzen 

dat door naar het gedrag van de vogels te wijzen als ze in de buurt komen. 

Een andere 

vorm van TT 

beïnvloeding is 

zichtbaar in de 

kooien die niet  

geheel wit zijn. 

Een witte vogel 

in een  niet  

geheel witte 

kooi lijkt veel 

witter dan hij is. 

Als de eigenaar 

dan een 

dergelijke vogel 

inzet voor de 

derbyprijs, dan is duidelijk dat hier sprake is van showfixing. 
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Zo ook de kweker die van een bepaald soort tropenvogel 10 exemplaren instuurt 

waarvan 9 slecht en 1 goed. Hij beïnvloedt de keurmeester op deze wijze  zodanig 

dat zijn goede vogel beter gekeurd wordt dan zou moeten. Er wordt onbewust een 

vergelijking gemaakt met de andere vogels in de omgeving en ja , dan is duidelijk wie 

de hoogste punten krijgt.  

Hiermee is wel aangetoond dat het beïnvloeden van uitslagen tijdens 

vogeltentoonstellingen regelmatig voorkomt en dat daardoor niet te veel gelet moet 

worden op het aantal punten dat een vogel scoort, maar meer hoe de eigenaar van 

de vogel zich gedraagt. 

De Redactie 

 

 Op 21 februari is Corrie, de echtgenote van onze 2de voorzitter, Lou de Jongh 

helaas overleden. Wij wensen Lou en zijn familie veel sterkte om dit verlies te 

dragen. Zij zal altijd in onze gedachten blijven als een enthousiast lid van onze 

vereniging.
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Uit een artikel op focusnl.nl over de Zwolse vogelmarkt ontlenen wij het volgende. 

“Inspecteurs van van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) lopen 

onopvallend rond om te kijken of er geen illegale vogels tussen zitten. Vanochtend 

vroeg is ook gericht op de snelweg gecontroleerd en werden verdachte voertuigen 

staande gehouden. Op de parkeerplaats van de IJsselhallen lopen de inspecteurs 

rond om illegale kofferbakhandel er uit te pikken. Want deze ‘informele’ handel is 

creatief zo vertellen de inspecteurs. ‘Illegale exotische vogels worden meegenomen 

in plastic flessen met de dop eraf en de achterkant eraf gesneden. De kop naar 

boven zodat ze adem kunnen halen. Zelfs in wc rolletjes worden ze verstopt. Het 

gaat hier om een enkeling. 99 % van de bezoekers gaat gewoon voor de mooie 

hobby’. 

Tijdens de markt zijn er zo’n 30 controleurs en politie actief.  

NVWA en politie nemen 4 vogels in beslag op vogelmarkt Zwolle 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie hebben zaterdag 

20 februari 4 vogels in beslag genomen op de vogelmarkt in Zwolle. De eigenaren 

konden niet aantonen dat ze de vogels legaal hadden verkregen. De NVWA heeft 

proces-verbaal opgemaakt tegen twee 

verdachten.  

Een Hongaarse handelaar kon de legaliteit 

van een kleine geelkuifkaketoe niet 

aantonen. Dat kon een Poolse handelaar 

ook niet van een Japanse nachtegaal. De 

NVWA heeft de vogels daarom in beslag 

genomen. De verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau. In overleg met 

een officier van justitie mochten de handelaren na het betalen van boetes van 

respectievelijk €500,- en €300,- terug naar de markt. De vogels zijn ondergebracht bij 

een opvangadres. 

Inspecteurs van de NVWA troffen bij een Duitse kweker 2 ongeringde goudvinken 

aan. Het gaat om beschermde vogels, die vermoedelijk uit eigen kweek afkomstig 

waren. Maar omdat de vinken geen verplichte goedgekeurde pootringen hadden, 

heeft de NVWA ze in beslag genomen. De man heeft afstand gedaan van de vogels 

en is heengezonden met een waarschuwing. 

 Welzijn 

Dierenartsen van de NVWA zagen bij een aantal handelaren kleine verbeterpunten 

op het gebied van dierenwelzijn. Zo stond er een aantal kooien op de grond, zaten in 

sommige kooien iets te veel vogels en zaten sommige vogels in een iets te kleine 

kooi. De marktcommissie heeft ervoor gezorgd dat de handelaren deze zaken direct 

oplosten. 
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Beschermd 

Alle vogels die in de Europese Unie in het wild voorkomen zijn volgens de Flora- en 

faunawet beschermd. De handel in deze wilde vogels is daarom verboden. Alleen 

gekweekte vogels met een passende, gesloten pootring mogen worden verhandeld 

of gehouden. De pootring moet zijn afgegeven door een erkende vogelbond. 

De invoer van vogels afkomstig van buiten de Europese Unie is in principe verboden. 

Risico 

De illegale handel in exotische vogels is niet alleen vanuit het oogpunt van 

natuurbescherming schadelijk. Vaak gaat het om wilde vogels, die illegaal gevangen 

zijn en geen enkele medische aandacht hebben gehad. Daardoor bestaat het risico 

op de insleep en verspreiding van dierziektes. 

bron en foto: Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

  

Ambtenaren van de NVWA in 

actie op de vogelmarkt in Zwolle 

  

 

 

 

 

 

  

 De Zwolse Vogelbeurs heeft het record aantal bezoekers van 5000 aangetikt. 

Voorzitter Bert Stiphout van De Volièrevriend is opgetogen over het succes van de 

verkoop van digitale toegangstickets, wat dit jaar voor het eerst mogelijk was. “We 

krijgen vanuit steeds meer landen belangstelling voor de twee beurzen die we elk 

jaar houden, van Rusland en tot in China toe. Dat komt mede door internet. We 

maken bijvoorbeeld ook veel gebruik van Facebook”. 

De beurs in de IJsselhallen zorgde in de vroege zaterdagmorgen voor een file op de 

Nieuwe Veerallee. In die rij veel Duitse kentekens, maar ook Polen en Scandinaviërs. 

Allemaal onderweg naar de beurs in Zwolle, waar ze keus hadden uit duizenden 

vogels. Voor een paar euro was het al mogelijk om dieren te kopen, terwijl met name 

papegaaien wel voor duizenden guldens van eigenaar wisselden. 

De volgende Zwolse Vogelmarkt wordt op 17 september 2016 gehouden. 

bron: Destentor 
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Beste Kanariekwekers, 

In oktober jl. hebben wij onze eerste bijeenkomst gehouden bij Vogelvereniging 
Schagen en Omgeving. Jac Meesters uit België was hiervoor uitgenodigd om zijn 
lezing te geven over “De Ideale Grondkleur”. Aangezien zowel de deelnemers als de 
spreker enorm enthousiast waren, hebben wij als vereniging besloten om hieraan 
een vervolg te geven en wel op……….. 
 
    ZATERDAG 7 MEI 2016 IN “DE BLOKHUT” GELEGEN AAN “DE LOET 10” IN   
SCHAGEN!!! 
 
Jac, een nationaal- en internationaal keurmeester, wilde graag nog een keer 
overkomen om zijn “Algehele Lezing”  te presenteren in Schagen. In deze lezing 
komt bijna alles aan bod waar wij als kanarieliefhebber mee te maken hebben. Een 
aantal onderwerpen zijn oa.;   
 

De voorbereiding van de kweek  -  De kweek  -  Bevedering  -  Intensiviteit  -   
De Koppelingen  -  Kweekvoeding  -  Keurrubrieken  en vast nog vele andere 

onderwerpen. 
 
Jac is een super aardige en geduldige man, die weet waarover hij praat als het gaat 
over zijn en onze hobby. We halen met hem een bult ervaring binnen én kennis. 
Mocht u een vraag hebben, zal hij net zo lang met u de vraag behandelen totdat u 
tevreden bent met het antwoord. Geen vraag is te gek en mocht u ergens tegenaan 
lopen, zet uw vraag alvast op papier en stel deze op zaterdag 7 mei.  
 
De Blokhut is ZATERDAG 7 MEI geopend vanaf 9:30. 

De Lezing begint om 10:00 uur tot en met ± 12:00 uur waarna we met z’n allen lekker 

gaan Lunchen.  

Om 13:00 uur zal het tweede deel van de Lezing beginnen waarna we rond 14:30 

uur deze dag zullen beëindigen.  

De kosten voor deze dag bedraagt €12,50 per persoon. Dit is inclusief ’s 

morgens het eerste kop koffie/thee met cake en de lunch. De drankjes die u 

ernaast nuttigt zijn voor eigen rekening.  

INSCHRIJVEN VOOR DE LEZING OP ZATERDAG 7 MEI KAN TOT EN MET 

VRIJDAG 29 APRIL door storting van €12,50 op NL29RABO0140 8354 82 t.n.v. 

Penn. Vogelver. Schagen en Omgeving o.v.v. kanariedag 

 

Wij hopen op een grote opkomst. Hoe meer belangstellenden, hoe meer we van 

elkaar kunnen leren. 

Met vriendelijke groet,  

Erik Hogerheijde 
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Ringen bestellen voor 2016 kan nog tot 20 maart 2016 

  

Ringenbestellen voor 2017 

Bestelronde 2017     uitlevering na: 

1 april   tot  5 mei 2016    1 oktober 2016 

 16 mei tot  20 september 2016   15 december 2016  

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 

  

 
 

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. 

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. 

 IJmuiden; de beurs in IJmuiden gaat tot nader order niet door omdat de huur voor 
de locatie is opgezegd en de vogelvereniging geen passende ruimte heeft gevonden. 
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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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hé, jij daar…. Je bent echt een uilskuiken als je dinsdag 15 

maart niet naar de Blokhut in Schagen komt. Vogels kweken 

wordt daarna “zo easy” 
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