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Notulen van ledenavond 18 oktober 2016 

Jan Modder afwezig. 

Het klaarmaken van vogels voor de TT, begint bij selectie van de vogels. Theo: Ik 

had er 150 en nu na selectie nog 50. En daarna zie je nog wel een vogel dat je dekt, 

hé, die kan er ook wel bij, of, die niet goed gezien met een fout. 

Persoonlijk doet Theo twee weken voor de TT zijn vogels in de TT kooien. Anderen 

veel korter. Een rustige vogel kan vererven. Het kleuren van de vogels na 42 dagen. 

Er is weer een middel op de proppen gekomen. Theo: Glycerine. Hiermee vet je de 

vogels licht in, waarna zij gaan glanzen. Haargel?? .  De glycerine dient wel verdund 

te worden van 100% naar 1:10. 

De gewenning in de kooien door ieder weer anders. Rob Kristel zet overdag zijn 

vogels hoog, face to face. In de avond open en plaatjes er op. Eerder hoorden wij al 

de stokjes korter te maken. 

Er is nog geen adequate stap in het oud papier genomen. Nog altijd de vraag wie dit 

kunnen doen. Personen van 18 en ouder komen in aanmerking. Zij zijn verzekerd bij 

Roele de Vries. Daar hebben wij dus geen kosten aan. Echter zal er wel een 

vergoeding moeten komen. Geacht wordt aan €25 per keer. Leden zijn hier met alle 

respect van uitgesloten. Jack Visser meldt een conifeer ter opleuking. Afgevraagd 

weer de hele bovenkant van de zaal te doen. Toch maar wel. Lous heeft nog een 

verhaal over kiene kweek van vogels. Het oude stel krijgt 2 maal in het jaar jongen. 

Oude stel eerst en daarna de jonge stellen van vorig jaar in de broedkooi. Dat is 

dubbel vangen.  

Voorts gesproken over zwarte stip; eerder bekend bij vissen. Kan plaatsvinden bij 

veranderingen, als ruimte, ander voer, teveel vogels. Is het niet 8 per vierkante 

meter. Vogels koop je bij een goede kweker. Niet teveel vogels in één. Dus indien 

mogelijk niet te veel wisselen. Je moet zoveel mogelijk je eigen vogels blijven 

gebruiken. De Districtstentoonstelling gaat niet door vanwege vergunning aanvragen 

die niet garant zijn vóór de TT. Zondag na TT hele zaal opruimen. 

Hans Moerland 

Voetnoot van de Redactie: 

 Glycerol of glycerine is een organische verbinding met als brutoformule C₃H₈O₃. Het is de 

eenvoudigste drievoudige alcohol en komt voor als een viskeuze kleurloze vloeistof, die 

matig tot goed oplosbaar is in water. 
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Een vogel met griep vliegt ver 
Vogelgriep 

Een grote internationale reconstructie van uitbraken van de H5N8-vogelgriep wijst 

duidelijk naar watervogels als besmettingsbron. 

Het zijn echt de trekvogels die vogelgriepvirussen van Azië naar Europa, Amerika en 

Afrika overbengen. Dat concludeert een internationaal consortium van 

wetenschappers vrijdag in een uitgebreid artikel in het wetenschappelijke tijdschrift 

Science. 

Natuurbeschermers betwijfelden of trekvogels de oorzaak zijn en vroegen al jaren om 

meer onderzoek. 

Dit grote onderzoek gaat over vogelgriep van het type H5N8 dat in 2014 en 2015 in 

een jaar tijd wereldwijd schade veroorzaakte in talloze kippen-, kalkoenen-, eenden- 

en ganzenfokkerijen. 

De epidemie breidde zich in 2014 vanuit Zuid-Korea via het noorden van Rusland uit 

naar West-Europa. De andere kant op, oostwaarts, verspreidde het H5N8-virus zich 

via de Beringstraat naar Noord-Amerika. Hoe ging dat? 

„De sterkste aanwijzing dat trekvogels het virus meenamen, is de genetische 

stamboom van de virussen die op verschillende momenten op veel plaatsen op de 

wereld zijn verzameld, zowel bij pluimvee als bij wilde vogels”, zegt Thijs Kuiken van 

Erasmus MC. Samen met Mark Woolhouse van de University of Edinburgh leidde hij 

het onderzoek. „Onze conclusies worden verder 

onderbouwdDOOR  epidemiologisch onderzoek, door gegevens over de 

internationale pluimveehandel en door kennis van de belangrijkste trekvogelroutes. 

Alles wijst in dezelfde richting: trekvogels namen het virus mee.” 

Op 16 november 2014 werd het eerste Nederlandse pluimveebedrijfDOOR  H5N8 

getroffen, in Hekendorp, nabij Oudewater. Vijf andere bedrijven volgden. Dat wilde 

vogels een bron konden zijn werd al vermoed, maar besmetting via de handel kon 

niet uitgesloten worden. 

In een begeleidend commentaar in Science schrijft de Britse onderzoeker Colin 

Russell dat de stelling dat ‘zieke vogels niet vliegen’, zoals sommige wetenschappers 

beweerden, nu wel weerlegt is. „Ja”, zegt Kuiken, „het gaat om een hoogpathogeen 

virus dat erg dodelijk is voor kippen. Wilde vogels hebben er echter weinig last van, 

maar kunnen het virus wel uitscheiden. Dat zagen we ook bij het H5N1-virus. En het 

lijkt er zelfs op dat H5N8 zich nog makkelijker laat verspreiden.” 

HetVIRUS  is nog niet verdwenen, zegt Kuiken. „Omdat het deze zomer in Rusland 

is gezien, kan het dit najaar weer in Europa komen.” 

http://vogelblad.nl/een-vogel-met-griep-vliegt-ver/#58753588
http://s.igmhb.com/click?v=Tkw6MTI3OTUxOjIxOTIyOmRvb3I6ZGZhYjliNDI5YjgzNmJjNzAxMTUyNWIwOTc2MzkwMDc6ei0yNDQ5LTg4Mzk2ODM3OnZvZ2VsYmxhZC5ubDozNzI5OTA6MDozMzAzYmY0YTM0YjY0Y2I3YWViOTEyNjU3NmJmZTkzYToxOmRhdGFfc3MsMTA4MHgxODU3O2RhdGFfcmMsMjtkYXRhX2ZiLG5vOzo0OTIyOTQ4Ojo6MC4wMg&subid=g-88396837-38487d4d80274afcb220ad38560117e9-&data_ss=1080x1857&data_rc=2&data_fb=no&data_tagname=A&data_ct=link_only&data_clickel=link&data_sid=967bec4ef830feabc9eb76acce7cadbd
http://s.igmhb.com/click?v=Tkw6OTc2NzE6ODk2MTp2aXJ1czowZmVjYTY2NTJjOTZiODZlYjgyNmE5M2UyMjRhYTJkYzp6LTI0NDktODgzOTY4Mzc6dm9nZWxibGFkLm5sOjI4MTY5MDo5OWNhYzY0NzZhNWI0ZDU5NjIzYzQ3OThmMzMyZTZiNzpmMmQ2MzExMjQ5NmQ0NmE5YjljMDEyOTU2ZjZjN2M3NjoxOmRhdGFfc3MsMTA4MHgxODU3O2RhdGFfcmMsMjtkYXRhX2ZiLG5vOzo0NDIxMzk1Ojo6MC4wMQ&subid=g-88396837-38487d4d80274afcb220ad38560117e9-&data_ss=1080x1857&data_rc=2&data_fb=no&data_tagname=A&data_ct=image_only&data_clickel=link&data_sid=967bec4ef830feabc9eb76acce7cadbd
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Trekvogels afschieten zou het virus niet stoppen, zegt Kuiken. „De enige methode 

om uitbraken te voorkomen is het pluimvee goed gescheiden houden van wilde 

vogels.” 

bron: nrc.nl 

 

 

 

 
 

LIJST VAN TE KEUREN VOGELS tijdens de TT van S&O 

 
147 KLEURKANARIES   WAARVAN  6  STAMMEN EN  12 STELLEN 

  20 VORM - & POSTUURKANARIES                 

  20 ZEBRAVINKEN WAARVAN  1 STEL 

  26  TROPISCHE VOGELS  WAARVAN 3 STEL 

    6 JAPANSEMEEUWEN WAARVAN 1 STEL 

    3 EUROPESE CULTUURVOGELS WAARVAN 1 STEL     

    2 KWARTELS 

 

 

TOTAAL  224  VOGELS 

 
 
Voorwaar geen slecht resultaat in vergelijking met overige verenigingen in de 
omgeving 
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Uitslagen [leden]Nationale TT Aalsmeer 2016 

 

N.H. Mulder; 

Kleurkanarie Geelivoor intensief; Enk.; 89 

Kleurkanarie Geelivoor schimmel; Enk.; 88 – 88 – 90 – 88 – 89 – 89 

 

Th. Smit; 

Kleurkanarie Rood mozaïek Type 1; Enk.; 93 2
e
 prijs – 90 – 90 

Kleurkanarie Isabel wit; Enk.; 89 – 91 3
e
 prijs 

Kleurkanarie Bruinpastel wit; Enk.; 92 2
e
 prijs – 90 

Kleurkanarie Isabelpastel wit; Enk.; 90 – 91 3
e
 prijs – 90 

  

J. Modder; 

Post.kanarie Gloster Consort; Enk.; 90 – 90 

Post.kanarie Gloster Corona; Enk.; 90 

Zebravink witborst grijs man; Enk.; 91 – 91 

Zebravink witborst grijs pop; Enk.; 91 – 94 2
e
 prijs 

Roodkoppapegaaiamadine wildkleur; Enk.; 92 

+ 4x een Ereprijs 

 

 J. Voorthuijsen; 

Zebravink Wit; Enk.; 90 – 90 

Zebravink Zwartborst grijs man; Enk.; 92 

Zebravink Zwartborst grijs pop; Enk.; 91 

Jap.Meeuw Zwartbruin; Enk.; 91 – 89 

+ 3x een Ereprijs 

 

Dit zijn de eerste uitslagen van het nieuwe seizoen. Geen eerste prijzen 

nog, maar naarmate het seizoen vordert zal daar verandering in komen. 

En trouwens……. Eerste gewin is kattengespin, zei mijn oma altijd. 

Inmiddels zijn we weer een tijdje verder en zijn de vogels van enkele 

mensen naar de TT in Zaandam geweest. En ziedaar: het niveau vliegt 

omhoog en voor het eerst hebben we vogels met 95 punten. 

 

Ja , echt, 95 punten. 

Kijk snel op de volgende pagina 
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Uitslagen [leden]Nationale TT Zaandam 2016 “de Paradijsvogel” 
met regioshow van: 
J.M.C. Speciaalclub japanse meeuwen en Lonchura’s 
N.Z.C. Nederlandse Zebravinken Club  
P.S.C. Parkieten speciaal Club 
  
  
H. Dudink; 
Kleurkanarie Rood intensief; Enk.; 94 kampioen 
Kleurkanarie oranje rood ivoor; Enk.; 92  
Kleurkanarie Rood schimmel; Enk.; 95 algemeen kampioen  
Kleurkanarie Rood schimmel; stel; 92 
Kleurkanarie Rood schimmel; stel; 92 totaal stel 187 
Kleurkanarie Rood ivoor schimmel; Enk; 92 
Kleurkanarie Zwartkobalt Rood intensief; Enk; 93 2

e
 prijs  

  
  
L. Klüppel: (alle vogels wildkleur) 
Gele Rietvink; Enk: 87 
Dwergrietvink; Enk; 95 Kampioen  
Dwergrietvink; Enk; 91 
Driekleurnon; enk; 91 
Driekleurnon; enk; 91 
Driekleurnon; Stel; 92 zilver 
Driekleurnon;  Stel; 93 totaal stel 187; kampioen 
Diksnavelnon; Enk; 91 
Prachtnon; Enk; 91 
Prachtnon; Enk; 91 
Prachtnon; Stel; 91 
Prachtnon;  Stel; 89 totaal stel 181 2

e
 prijs  

  
Tevens werd door L. Klüppel een ereprijs behaald voor de 5 beste vogels 
van de inzenders van de Regioshow van J.M.C. 
  
Speciale felicitatie gaat uit naar Hans voor het behalen van het algemeen 
kampioenschap bij de kanaries. De eerste 95 punten zijn binnen. 
Leo haalde 95 punten en was daarmee kampioen met een dwergrietvink. 
  

  

sorry voor de bedroevende kwaliteit van 

de foto er was geen betere voorhanden. 

De vogel was prachtig, dat is wel te zien 
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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 22 februari, 22 maart 19 april 
en 20 september 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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Ledenmutaties t/m oktober 2016 

Opzegging: 

Peter de Vries en Coen de Boer 

De echtgenote van Gerrit Bos was lid en is naar Gerrit doorgaf in juni 

overleden. Wij van de redactie condoleren Gerrit met dit verlies. Gelukkig 

is Gerrit voor de vereniging niet verloren want hij blijft lid onder zijn eigen 

naam. Dank hiervoor. 

  

 

Van de bond ontvingen alle verenigingen de volgende brief 

Geachte besturen, 

In de districtsvergadering van 8 oktober j.l. is het besluit genomen tot het 
afgeven van een garantstelling aan ons bestuur om het ons mogelijk te 
maken in 2016 toch een districtstentoonstelling te organiseren. In de 
vergadering hebben wij aangegeven dat wij op 15 oktober definitief 
zouden beslissen de organisatie wel of niet door te zetten. 
  
Wij waren reeds geruime tijd bezig de mogelijkheden en voorwaarden te 
onderzoeken. Hiermee is bijv. de keuze voor de locatie bepaald en is een 
begroting opgesteld. Er moest nog wel aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan. Wij hadden goede hoop dat deze voorwaarden geen 
problemen zouden vormen en de tentoonstelling zou kunnen worden 
gerealiseerd. 
  

Enkele vergunningen konden al niet meer binnen de daarvoor staande 
aanvraagtermijn bij de gemeente worden aangevraagd. Hoewel van 
gemeentelijke zijde alle medewerking is toegezegd de aanvragen met 
voorrang af te handelen, kon men niet garanderen dat de vereiste 
vergunningen op tijd konden worden afgegeven.  
Ook voor 2017 heeft zich nog geen afdeling of samenwerking van 
afdelingen gemeld voor de organisatie van de districtstentoonstelling. Wij 
hebben inmiddels ervaren dat een dergelijk evenement een vroegtijdige 
start van de voorbereidingen vraagt. Wij doen daarom nogmaals een 
oproep aan u om u alleen of samen met een of meer afdelingen  
kandidaat te stellen voor de organisatie van de districtstentoonstelling 
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2017, liefst vòòr 1 februari 2017. Wij als districtsbestuur zullen er  alles 
wat binnen ons vermogen ligt aan  doen om dit initiatief dan tot een 
geslaagd einde te brengen in de vorm van een hele mooie 
Districtstentoonstelling 2017. 
Wij achtten het niet verantwoord om met deze onzekerheid de 
voorbereidingen toch op te starten en verplichtingen aan te gaan, c.q. 
kosten te maken. Het district beschikt nu eenmaal niet over een buffer 
om een dergelijk risico aan te gaan. Daarnaast beschikten wij op basis 
van de aan u voorgelegde begroting over een budget toereikend voor 
een sober opgezette tentoonstelling en een beperkt onvoorzien. Gaande 
de voorbereidingsgesprekken na 8 oktober bleek deze begroting niet 
meer toereikend te zijn. Ook op dit punt gaf het ontbreken van een 
financiële buffer de doorslag. Dit zijn beide de belangrijkste argumenten 
voor het besluit dat wij uiteindelijk hebben genomen, namelijk geen 
districtstentoonstelling in 2016 te organiseren. 
  
Wij realiseren ons dat dit voor u en uw leden een teleurstelling is en 
vinden het zelf ook heel spijtig deze beslissing te moeten nemen. Het 
besluit tot garantstelling komt hier ook mee te vervallen. Het heeft ons 
goed gedaan dat u door het stellen van de garantie en uw bereidheid 
vrijwilligers te werven uw loyaliteit aan ons bestuur heeft uitgesproken. 
Wij zeggen u hiervoor nogmaals dank. 
  

 

 

 

jammer, 

jammer, 

jammer.
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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 

  

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

Geen loten koopt voor de tombola tijdens de TT 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de winnaars van deze maand 
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OUDPAPIER  2016/2017 
Aanvang 13.00 uur  

:        

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

tijdens de ledenavond of u kunt bellen : 0224-551740 

 

 

 

Maak het slechte kweekseizoen toch nog goed ! 
Als de kweek het afgelopen seizoen niet zo goed is geslaagd ? 

Wij hebben voor jou de ideale oplossing ! 
Aan de hand van een basispatroon kun je de meest uiteenlopende 

vogels breien, van wintervogels in warme kleuren tot de meest exotische 
paradijsexemplaren. Vul een mooie vaas met takken en laat de vogels 

hierin plaatsnemen, of zet ze op de eettafel om het kerstdiner nog 
sfeervoller te maken. 

Wij garanderen niet dat de keurmeester ook hoge punten zal geven. 
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Papegaai verraadt liefdesleven van zijn baas 

De vermeende affaire kwam aan het licht toen de papegaai van de 

familie plots allerlei flirterige en pikante zinnetjes begon uit te kramen die 

de vrouw des huizes nooit eerder had gehoord, zo schrijft Metro. 

Aangezien ze al langer het vermoeden had dat haar man vreemdging 

met de huishoudster, nam ze de uitspraken op en bracht ze de 

geluidsopname als bewijs naar de politie. 

Vermoeden 

De politie weigerde echter de zaak verder te onderzoeken, omdat de 

vogel theoretisch gezien de uitspraken ook op televisie of op de radio 

had kunnen horen. De vrouw voerde nog aan dat ze al langer een 

vermoeden had van de affaire, en dat haar man nerveus werd als ze 

eerder dan verwacht van haar werk terugkwam, maar ook dat hielp niet. 

Het is niet de eerste keer dat een papegaai de affaire van een van zijn 

baasjes verklikt. In 2006 zou een papegaai de affaire van zijn baasje 

Suzy hebben verraden door heel hard ‘I love you George’ te roepen, 

terwijl George een collega was en niet haar partner. 

bron: AD

http://s.igmhb.com/click?v=Tkw6MTI3OTUxOjIxOTIyOmRvb3I6YWU0YTA2NDliODM4OTdhN2EwMjQ2NGFhOTkxOWYzOWU6ei0yNDQ5LTg4Mzk2ODM3OnZvZ2VsYmxhZC5ubDozNzI5OTA6MDoxNjllZDg2ZDc3OTU0NTE0ODJlNTk0YjhmN2JkZjk1MjoxOmRhdGFfc3MsMTA4MHgxODU3O2RhdGFfcmMsMTtkYXRhX2ZiLG5vOzo0OTIyOTQ4Ojo6MC4wMg&subid=g-88396837-b962873e8ee3492fbfa6b380475fb95d-&data_ss=1080x1857&data_rc=1&data_fb=no&data_tagname=A&data_ct=link_only&data_clickel=link&data_sid=967bec4ef830feabc9eb76acce7cadbd
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