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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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 Verslag ledenavond van 20 oktober 2015, aanwezig 8 leden 

Opening door Theo Smit 

Mededelingen. Helaas geen spreker. Theo spreekt over de kanarie- bijeenkomst van 17 

oktober.  

Erik, ja het was geweldig. Veel kennis opgedaan op en met plezierige wijze. Ook de 

sponsoren maakten het extra mogelijk om deze dag te kunnen organiseren. Een dag 

die eigenlijk te kort was.  

Verder zal er een volledig samengaan van de Bonden worden gerealiseerd.  

Hans Dudink merkt op dat het bij de nationale wellicht om de pigmenten gaat.  

Verder nieuws van het district is dat de heer B. Moleman, als commissaris zitting heeft 

in het districtsbestuur, heeft aan gegeven, toch niet verder binnen het bestuur kan 

blijven door  persoonlijke omstandigheden.  

Vernomen is ook, Theo, dat werd aangenomen dat de heer Moleman als commissaris 

meer invloed zou krijgen bij het tot stand komen van een districtstentoonstelling. Daar 

zitten wij, geuit door Opmeer niet om verlegen. Verwacht wordt dat het juiste in het 

Districtsverslag zal komen te staan. 

Districtstentoonstelling open 23 december. Nationale 18 januari. 

Theo vertelt samen met Nico weer eens, na acht jaar, bij Nico van der Pluim te zijn 

langs geweest. Hij vertelde de kennis van kleur. Uitzoeken en vragen aan de kweker. 

Het opvoeren van de kleurstoffen, in goede verhouding-regelmatig-gezonde vogel-niet 

vlekkerig. Alles verteld, ook aan Nico met zijn geel. 

Voorts Lous nog even over de lezing van 17 oktober.  Prachtig mooie lezing. Wat is nu 

wit en wit wit. Theo zegt nog dat het dek mag doorlopen. Voorts de spreid staart. Veel 

met stoom en mond, echter met een T rib nog niet gehoord.   

Hans Moerland 

  

 

Samen verder, Ja, gezellig en handig 
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Tijdens de districtsvergadering 

Van der Wal was bij de Districtsvergadering van vrijdag 9 oktober. Hij stelde zich 

voor maar iedereen kende hem al en alleen Kristel mocht hem Ome Henk noemen. 

Een korte terugblik op het verleden, gevolgd door een kerstboom van regels 

reglementen AMVB tjes etc. Henk legt uit dat in Duisland de zaak al pittig aan de 

gang is. Dat wil zeggen dan in ons geval alle bezitters en fokkers van vogels in de 

breedste zin van het woord, een certificaat dienen te halen waaruit blijkt dat die 

persoon bekwaam is voor het fokken van die vogels. Dit geld ook voor bezitters van 

vele andere huiselijk gehouden dieren. 

Voorts zal er ook toezicht komen op het onderkomen van de vogels, het geen ook 

valt onder de nieuwe wetgeving. De ruimte moet aan bepaalde normen voldoen. Ook 

tentoonstellingen ontkomen niet aan medisch toezicht. Echter wordt daar een marge 

voor bepaald, zodat niet bij elke eigen TT, een dierenarts inspectie komt doen. Ook 

hiervoor dienen weer personen te worden opgeleid.  

Een persoon die vogels verkoopt moet aan regels voldoen. Dit is bijvoorbeeld het 

hebben van een winkel die voldoet als omschreven in de wet. Het door handelaars 

inkopen van vogels bij een TT mag. Zij mogen de vogels niet in de TT verkopen 

omdat die ruimte niet voldoet aan de eisen van inrichting als omschreven in de wet 

Er zijn niet alleen wetten, maar ook besluiten die doorgaans sneller tot stand kunnen 

komen. 

Vraag je af, wat Henk nu doet. Die reist met een Kruidvat spoorkaartje naar Den 

Haag en treedt  daar  in overleg. Henk moet ook alle vogels beschrijven die binnen 

de besluitvorming gaan vallen. Ga daar maar eens aan staan. Die ambtenaren weten 

niets van vogels.  Er komt een stick waar alles duidelijk op zal staan en die gaat bij 

de verenigingen circuleren. 

Dit is het grof weg. Als het officiëler is horen jullie weer van mij. 

Hans Moerland 

 

district Noord-Holland 

Het district Noord-Holland is verdeeld in 4 rayons. In elk rayon is een districtsbestuurder 

vertegenwoordigd. 

Rayon Noord-Holland Noord: Regio ten noorden van Schagen: 

Anna Paulowna, Den Helder 1, Den Helder 2, Hoorn, Lutjebroek, Schagen, Texel en Wieringermeer 

Vertegenwoordiger vanuit het Districtsbestuur is Marco Zwier.  
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Een kijkje bij de kweker thuis  

Dag vogelvrienden, mijn naam is Arie Groot en ben sinds 2000 lid bij de 

vogelvereniging S&O. Mijn werkzaamheden waren verpleegkundige in de 

nachtdienst en pedicure. Gezien mijn leeftijd beperkt het werkzame leven zich tot nog 

wat pedicureklanten. 

Afgezien van het houden van vogels heb ik, samen met mijn vrouw nog een aantal 

hobby’s, nl.: de kleinkinderen, fietsen, meestal zo’n 100 tot 150 km per week ( een 

beetje afhankelijk van het weer). Zelf ga ik 2 tot 3 maal per week naar de fitnes  en 

bestuur ik een busje waarmee ik mensen die geestelijk wat minder bedeeld zijn naar 

judo breng om lekker te sporten . Voorts ben ik mentor voor één van deze mensen. 

In 2005 ben ik penningmeester geworden van de vereniging en heb ik de 

ledenadministratie op me genomen. 

Toen mijn vrouw Riet  in 2000 de kamer wat wilde veranderen stelde zij voor om in 

plaats van een bijna uit elkaar vallend aquarium met 300 liter water, een kastenwand 

te plaatsen. “Misschien is een vogelverblijf buiten wel leuk voor jou” stelde ze voor. 

Zo gezegd zo gedaan. Begonnen met een volière van 2 bij 3 meter met een klein 

binnenhok van 1 bij 1 meter werd het weldra een verblijf van 9 meter lengte voorzien 

van kunststof panelen die in de winter de kou buiten moeten houden. En zo is het 

gekomen dat ik nu in de tuin een flink vogelverblijf heb met een aantal soorten 

vogels. Het begon met kanaries en Gouldamadines, maar daar was de lol al gauw af 

en toen werden het diamantvinken en Cubavinken. Nog weer later kwamen daar 

Roodkoppapegaaiamadines bij. 

Broeden in 

broedkooien is niet 

mijn ding. Meestal 

mislukken de 

broedsels of wordt 

helemaal niet 

gebroed, daarom 

broeden mijn vogels 

tegenwoordig in 

vluchten. Dit gaat 

redelijk al zijn de 

resultaten per jaar 

verschillend. Zo had 

ik vorig jaar 15 jongen van de roodkoppapegaaiamadines en dit jaar niet één. 

Sommige nesten waren wel bevrucht, maar zodra de jongen uitkwamen werd er niet 

meer naar omgekeken. De Cuba vinken deden het in tegen stelling tot de 

roodkoppen bijzonder goed dit jaar.  11 jongen op stok en nu nog een nestje met  3 

jongen die voorspoedig groeien. 

Voeren doe ik eens per dag in een afgepaste hoeveelheid ( maatschepje)  . Mijn 

vogels krijgen dan een tropenmengeling aangevuld met circa 5% onkruidzaden. 

staand in de binnen volière  
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Dagelijks verstrek ik ook kiemzaad, gemengd met universeel voer en eivoer. De 

hoeveelheid eivoer varieert met het 

seizoen.

 

jonge Cubavinken  

Ik ben eigenlijk wel trots dat er zoveel Cubavinken zijn geboren, maar tegelijkertijd 

teleurgesteld dat de roodkoppen het hebben laten afweten. Hopelijk gaat het volgend 

seizoen beter want de resultaten bepalen de keus voor een andere soort.  

Cubavinken 
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Uitslagen TT Leeuwarden 2015 
 

J. Dietvors; 

Kleurkanarie Wit; 

Stel; 92-91+2=185 GOUD 

Enk.; 91 ZILVER – 92 GOUD – 90 BRONS – 93 GOUD 
   

N.H. Mulder; 

Kleurkanarie Geel intensief; 

Stel; 93-92 +3=188 Kampioen Stellen 

Kleurkanarie Geelivoor intensief; 

Enk.; 90 BRONS – 89 

Kleurkanarie Geelivoor schimmel; 

Enk.; 92 GOUD – 91 ZILVER 
     

Th. Smit; 

Kleurkanarie Geel mozaïek Type 1; 

Stam; 90-90-90-90+6=366 BRONS 

Kleurkanarie Geel mozaïek Type 2; 

Enk.; 91 ZILVER 

Kleurkanarie Rood mozaïek Type 1; 

Enk.; 89     

Kleurkanarie Isabel wit; 

Enk.; 92 GOUD 

Kleurkanarie Isabelpastel wit; 

Enk.; 90 BRONS – 92 GOUD – 90 BRONS  
   

J. Modder; 

Postuurkanarie Gloster Consort; 

Enk.; 90 BRONS – 91 ZILVER     

Zebravink witborst grijs man; 

Enk.; 90 BRONS – 90 BRONS 

Zebravink witborst grijs pop; 

Enk.; 92 GOUD – 88 

Roodkoppapegaaiamadine wildkleur; 

Enk.; 92 GOUD       

 

 

Uitslag regioshow speciaalclub  Lonchura’s Zaandam 2015 

Leo Klüppel; 

Dwergrietvink:  88; 91 zilver 

Gele rietvink:  89; 90 

Driekleurnon:  89; 

Prachtnon:  90 brons   
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Verslag over de Lezing van Jac Meesters over “De Ideale 

Grondkleur”. 

 
Op zaterdag 17 oktober 2015 was het zover. Een initiatief van mezelf, waarin ik het vertrouwen kreeg van het 

bestuur, om een lezing te organiseren bij onze vereniging. Ik stelde Jac Meesters voor die ik vorig jaar heb 

ontmoet op de NKC (Nederlandse Kleurkanarie Club) in Breda waar hij dezelfde lezing gaf. Jac woont op de 

Nederlandse/Belgische grens en is Internationaal Keurmeester. Tevens heeft hij 13 jaar keurmeesters opgeleid en 

z’n koffer staat al klaar om in november 2015 van dit jaar naar Toronto te vliegen omdat hij daar uitgenodigd is 

om te keuren.  

 

Gelukkig was Lou de Jongh bereid om mij te helpen en nam mij de lunch uit handen. Dit is aan hem wel toe 

vertrouwd. Ik heb vele complimenten mogen ontvangen en wil Lou hiervoor bedankten!!!!! Ik hoop in de 

toekomst nogmaals gebruik van je te mogen maken! Misschien kunnen we dan twee dames vragen om de lunch 

te verzorgen zodat jij ook grotendeels de lezing kan bijwonen. 

Gelukkig hadden we twee sponsors bereid gevonden die ons in de kosten tegemoet wilde komen. 

Dit waren ………. 

Dekker Bouw Bergen B.V. in Warmenhuizen 

en 

Blokker Dierenspeciaalzaak in Den Helder. 

 

Hiervoor onze hartelijke dank namens Vogelvereniging Schagen & Omgeving 

 
Het is namelijk de bedoeling, omdat er zoveel positieve reacties zijn binnen gekomen, om dit volgend  

jaar nogmaals te organiseren. Jac vond het zo gezellig en was zeer enthousiast dat hij heeft aangegeven om nog 

een keer uit België te willen komen! Dit vind ik persoonlijk fantastisch want je haalt een man binnen met een 

bult ervaring en zoveel kennis! Om in plaats van “de ideale grondkleur” te behandelen waar het zaterdag 17 

oktober over ging, wil hij dan een algemene lezing geven waarin o.a., de (voorbereiding)kweek, intensiviteit, het 

koppelen, kweekvoeding, keurrubrieken/tentoonstelling, bevedering en nog veel meer aan bod komen. Ik hoop 

dan op nog meer belangstelling daar diverse personen niet konden i.v.m. vakantie, ziekte en herstel en andere 

verplichtingen. Wanneer dit zal zijn, kunt u lezen in o.a. de Snaveltjeskrant.  

 

Degene die zich hadden opgegeven werden ontvangen met een kop koffie/thee met een heerlijk plak cake erbij. 

Na het tweede kop koffie verplaatsten wij ons naar de achterzaal waar ’s ochtend de theorie met ons werd 
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doorgenomen. Vanaf voor 1900 t/m na 2000 werden diverse kleurslagen besproken. Voor sommige taaie korst, 

andere konden het zonder problemen volgen. Had je vragen, kon je gelijk inspringen en werd er een zo duidelijk 

mogelijk antwoord gegeven net zolang totdat je het snapte. Er zat helaas één iemand tussen die elke keer Jac in 

de reden viel. Terwijl de lunch om 12.30 klaar stond was de tijd veel te kort voor Jac. Hij bleef maar vertellen en 

vertellen. Om 12.45 moest hij er een eind aan maken aan de theoretische ochtend al kon hij nog uren door gaan. 

Zoals eerder gezegd had Lou een fantastische lunch op tafel gezet waar gretig gebruik van werd gemaakt.  

Bolletjes, krentenbollen, wit brood, bruin brood, kroketten en nog veel meer stonden te pronken op tafel. 

Nogmaals hartelijk dank hiervoor Lou, het zag er super uit!  

Om 13.30 uur gingen we verder met “de ideale grondkleur” maar nu gingen we het in de praktijk bekijken. De 

meegenomen vogels besproken met Jac. Ook hier werden de gestelde vragen zo goed mogelijk beantwoord door 

de ervaren Internationaal keurmeester. Om 14.45 werd er afgesloten met het “vragenuurtje”. Alles waar je 

tegenaan loopt binnen je hobby mocht gevraagd worden en Jac had er vaak een passend antwoord op.  

 

Om 15.15 uur beëindigde wij de bijeenkomst waarna nog even werd nagepraat aan de bar onder het mom van 

een biertje of een frisje.  

Na alles weer schoon achter gelaten te hebben sloten Lou en ik om 16.15 uur de deuren van de Blokhut en 

konden wij terug kijken op een zeer geslaagde dag.  

 

Ik hoop, als ik de volgende bijeenkomst organiseer, op nog meer belangstelling. Hoe meer personen zich 

opgeven, hoe meer ervaring er in de zaal zit. Ten slotte moeten we het met elkaar doen. 

Tevens wil ik iedereen bedanken die er waren en bedankt voor de vele positieve reacties! 

 

Met vriendelijke groet, 

Erik Hogerheijde 
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Ganzen in het Naardermeer vergassen? 

Op internet circuleert een nieuwsbericht waarin wordt gesuggereerd dat 

Natuurmonumenten ganzen wil gaan vergassen in het Naardermeer. Dit is onjuist. 

De natuurorganisatie neemt niet zelf het initiatief om ganzen te doden ten gunste van 

andere vogels. 

Duivels dilemma 

Natuurmonumenten werkt mee aan een gezamenlijke oplossing voor de grote 

aantallen ganzen die de belangen schaden van boeren. Er is in Nederland geen 

maatschappelijk en politiek draagvlak voor het oneindig financieel compenseren van 

boeren met schade door toedoen van ganzen. Het is een duivels dilemma voor de 

organisatie om mee te doen aan provinciaal beleid. 

Winterrust 

De organisatie doet dit alleen onder strikte voorwaarden zoals winterrust voor 

trekkende ganzen en preventieve maatregelen zoals aanpassingen in het landschap. 

Niet alleen in Noord-Holland maar in alle provincies geldt dit. Komen deze 

voorwaarden er niet, dan werkt Natuurmonumenten niet mee zoals in Overijssel. De 

organisatie is van mening dat afzijdig houden in deze maatschappelijke discussie 

voor nog grotere schade zal zorgen. Daarmee zouden alle ganzen vogelvrij worden 

verklaard in Nederland. En dit mag niet gebeuren. 

bron: Natuurmonumenten 

foto: “Greygoose”. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons 
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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 

 

 

 

 

Heeft u last van bloedluis ????? Dit is de oplossing, letterlijk en 

figuurlijk: 

Ga naar Wibra, dat is een winkel met van alles en nog wat tegen 

zeer betaalbare prijzen en koop daar: 

Classic DASTY ontvetter  in een spuitfles voor de ongelofelijke prijs 

van € 2,19 

Spuit dit op de luizen en ze zijn direct voor goed uitgeschakeld. 

Ook erg goed bruikbaar voor mieren en ander klein kruipend spul. 

 

 

Vermomde dierenarts op vogelmarkt te Assen 

Vermomd bezocht vogeldierenarts en voorzitter van Stichting Papegaai Jan 

Hooimeijer zaterdag de Vogelmarkt in Assen. Namens de stichting legt hij met een 

verborgen camera wantoestanden op de vogelmarkt vast en het bewijs wordt aan onder 

meer de Dierenbescherming overhandigd. 

Zieke dieren bewijzen dat het dierenwelzijn in het geding is. Ook kan hij illegale handel 

aantonen. Hooimeijer: ‘Het welzijn van vogels is op markten als deze ondergeschikt aan 

commerciële belangen.’ 

bron: rtvmeppel 
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Bijeneters, toplocatie in Limburg 

Het broedseizoen van de bijeneters is ten einde, maar het lijkt vast te staan dat 2015 

een superjaar is. Deze fantastisch kleurrijke en zeldzame vogel broedt op allerlei 

plekken in ons land, dit jaar. De toplocatie is “ergens in Limburg”. 

De exacte plek moet geheim blijven omdat in vorige jaren vrij veel bijeneter-

broedplaatsen zijn verstoord. Ook fanatieke vogelaars houden soms te weinig 

rekening met de dieren, ze komen zo dichtbij (voor die ene foto) dat ze de omgeving 

plattrappen en de oudervogels verhinderen om hun jongen te voeden. Daarom 

zeggen we niet meer dan “ergens in Limburg”. 

Wat we wel al kunnen bekend maken is dat dit jaar een record zal gaan opleveren 

aan bijeneter-broedsucces. Nooit eerder waren er zoveel paartjes in Nederland! 

bron: Vroegevogels 

foto: wikipedia 

 

 Ook in het Lauwersmeer gebied in Noord Groningen komen in de kogelvangers van 

de schietbanen van het Nederlandse leger nesten van bijeneters voor. Het is echter 

moeilijk deze te benaderen 

omdat de toegang bestaat uit 

een wandeling over een 

schietbaan waar zo goed als 

altijd de rode vlag uithangt. 

Maar als je weet waar je 

kijken moet is het wel 

mogelijk van een flinke 

afstand met een goede kijker 

de vogels, volgend jaar weer 

waarschijnlijk, te bekijken. 

 

 Foto: www.nvwgdegrutto.nl 
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Bloemlezing uit  vogeladvertenties 

 

Wij beginnen dit keer bij de veranderingen, die kennelijk binnen de Katholieke kerk 

op komst zijn: 

“Gezocht: vrouwke van nonnetje” 

 

De vertaalmachines maken wel duidelijk wat er wordt bedoeld, maar soms moet je 

toch even je best doen. 

Zeker als een dirty mind hebt, want dan lees je het toch verkeerd. 

“Ik zoek naar een vrouwelijke sjabloon met grote zwarte borsten en zwarte 

wangen. 

Of in het slechtste geval, zwarte borst en dragen zwarte wangen.” 

 

Dat China een land in beweging is, dat weet u ook, maar dat ze ook van kleur 

veranderen ? 

“Ik heb 12 chinezen zitten in diverse kleurslagen 

 

De seksuele revolutie zorgt ook voor opmerkelijke zaken. 

te koop baarman man 

 

Dan nog twee die wij ook niet begrijpen: 

– Het zijn onverantwoord vogels 

– Vogels wakker worden met vogels stock Zwolle op 2015/09/19 

 

En tot slot een hele trieste: 

aangeboden : rouwtortel (streptopelia lugens) 

Gaat weg vanwege overlijden duivin 

foto:”Streptopelia lugens 1″ by Tom Tarrant via Wikimedia Commons 

(aangepast)
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OUDPAPIER  2015 
Aanvang 13.00 uur  

Datum:         Wie:                Bardienst:

        

16 aug.      Nico Lieshout / Hans Moerland     S&O 

20 sep.      Mike Tiebie / Hans Moerland 

18 okt.      Nico Lieshout / Jaap Voorthuijzen      

15 nov.      Nico Lieshout / Arie Groot        S&O 

21 dec.      Nico Lieshout / Hans Moerland     

17 jan. 2015      Jaap Voorthuijzen / Mats Tiebie 

15 feb. 2015      Nico Lieshout / Hans Moerland       S&O  

21 mrt.      Jaap Voorthuijzen / Hans Moerland 

19 apr.       Nico Lieshout / Hans Moerland 

16 mei.          S&O 

21 juni. 

16 aug. 

19 sep.          S&O 

17 okt. 

15 nov. 

20 dec.          S&O 

 Als u op een van de nog openstaande data tijd heeft om ons te helpen , 

dan kunt u zich opgeven tijdens de ledenavond of u kunt bellen : 0224-551740 
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