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 Zie ook www.vseno.nl      Distr. TT in Spanbroek     

      inschrijfformulier op    

       site  

       Strekervogelvrienden  

         Zie pag  14 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

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 

 

 

 

45e jaargang november 2017 

http://www.vseno.nl/
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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.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 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 
 

 

 

 

 
 
 

Ere galerij           Erelid: Arie Romijn  
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 Notulen van de ledenavond van 17 oktober 2017 

Opening door Theo. 

Duidt de leden erop die nog geen inschrijving hebben gedaan dit uiterlijk de volgende 

dag te doen en  te mailen of in de brievenbus bij Jan te doen.  

Voorts hoe wij denken over de gang van zaken zoals zij zich nu voordoen voor de  

districtstentoonstelling 2017 te Spanbroek die nu doorgaat. Theo zegt dat vanaf het 

district formulieren zijn toegezonden. Het district en leden van Spanbroek vragen in 

een lijst om hulp en materiaal.  

In de formulieren staan de dagen en tijden dat mensen nodig zijn op aangewezen 

taak.  

Het beschikbare gestelde materiaal van andere verenigingen moet door die 

verenigingen zelf geplaatst en ook na de tentoonstelling weer opgeruimd worden. 

Theo spreekt nu over de eerder door S&O gehouden Nationale in 2014. Voorts dat 

als S&O voor een districtstentoonstelling gaat, dit alleen mogelijk is door aansluiting 

van bijvoorbeeld Schoorl of Anna Paulowna. Om hier uit te komen zal bij een 

volgende regio het voorstel worden ingebracht en vernemen welk rayon mee wil 

doen. Let wel, dit allemaal onder leiding van het district. 

Theo hoopt  dat in de regiovergadering van het voorjaar 2018 stappen kunnen 

worden gezet tot samenwerking om tot een district tentoonstelling te komen. Henk 

van Spelden en Leo Klüppel zullen tijdens de regiovergadering proberen een aantal 

verenigingen hier warm voor te maken. 

Iedereen die een mailadres heeft krijgt een mail met daarin de vraag of er bereidheid 

is om mee te helpen bij de districtstentoonstelling. Via Hans kan dit gemeld worden. 

 Er wordt nu te veel  vragen gesteld  en door elkaar heen  gesproken.  Hans zorgt er 

voor dat de gegevens bij het district komen.  

Voorts werd nog gesproken over  het  verwijderen van een veerpen uit een staart en 

wat de gevolgen daarvan zijn. 

Op 19 december is onze volgende ledenavond.  

 Hans Moerland 
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Hier hebben we 

nog plaats voor 

een advertentie 
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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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MEESPELEN IN EEN ANDER DISTRICT. 

  

 

  

De nieuwe regels. 
Lid in 2 districten. 
Het is leden van de NBvV toegestaan mee te doen tijdens 

districtstentoonstellingen in meerdere districten, mits zij in de betreffende 

districten volwaardig bondslid zijn van een 

NBvV afdeling in dat district (lid X is volwaardig bondslid bij afdeling Y in 
Drenthe en afdeling Z in Groningen en betaald bij beiden bondscontributie). 

Betrokkene komt dan ook voor 
alle bondsprijzen in aanmerking. 

Bij calamiteiten. 

Bij een calamiteit, bv. vogelgriep, waardoor de districtstentoonstelling 

van een district afgelast moet worden, mogen 
volwaardige bondsleden uit dat NBvV district meespelen in 

een naast gelegen district, ongeacht of zij wel of geen bondslid 
zijn in dat naastgelegen district. E.e.a. dient in nauw overleg 

tussen de betreffende districtsbesturen te gaan, daar ruimte en 
mogelijkheden natuurlijk wel bepalend zijn. Een ontvangend 

district mag/kan hiertoe extra kosten in rekening brengen (bv. 
als een district een district TT stichting heeft, waarbij haar 

leden jaarlijks een afdracht doen). 

 

bron: Voorlichtingsbulletin NBvV 
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Supercup 2018 

Voor de Supercup spelen de beste 5 vogels over het hele TT seizoen mee. Het 

maakt dus niet meer uit naar hoeveel TT’s je geweest bent. De 5 beste 

resultaten tellen. Je moet dus aan minimaal 1 TT deelgenomen hebben met 

minimaal 5 vogels om in aanmerking te komen voor deze prijs. 

Stand op dit moment: 

Henk van Spelden 461 pnt 

Hans Dudink  456 pnt 

Leo Kluppel  451 pnt 

Jan Modder  451 pnt 

Jan Voorthuijsen 443 pnt 

In het weekend van 11 en 12 november komt natuurlijk de grote klapper omdat 

dan al onze leden punten gaan halen op de onderlinge tentoonstelling. 

Help, help, help anders wordt het niks 

Tijdens de aanstaande districtstentoonstelling is uw hulp hard nodig. U heeft 

een aanvraag hiertoe gehad of wordt u alsnog toegezonden. Reageer hierop 

naar de secretaris en geef aan welk vrijwilligerswerk u kunt doen, voor , tijdens 

of na de Tentoonstelling. 

  

  

Uw medewerking 

wordt door het 

bestuur en de 

deelnemers aan de 

tentoonstelling zeer 

op prijs gesteld 
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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 iedere derde zondag van febr. 
Maart en 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 augustus t/m mei van 09.30 - 12.00 uur 
vogelbeurs bij: De Paradijsvogel; Madagaskar 16; 1505 VH Zaandam (zuid); 
Inlichtingen:  06-18093761 

 

  
  

http://www.vvtropica.nl/
tel:06-18093761
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Uitslagen van leden op diverse tentoonstellingen 

Modder J.(6 vogels) Aalsmeer prijs 

zebravink witborst grijs man enkel 91, 89    

zebravink witborst grijs pop enkel 86, 89   

Gouldam RK Lichtgroen man  enkel 90   

Roodkop papegaai amadine wkl enkel 92 2x ereprijs 

      

Voorthuijsen J.(7 vogels) Aalsmeer prijs 

zebravink bont grijs  enkel  88   

zebravink wit  enkel 88, 87   

zebravink zwartborst grijs pop enkel 89, 87   

zebravink zwartborst grijs man enkel 90, 88   

 

Dudink H. (10 vogels) Zaandam prijs 

Rood schimmel enkel 90, 88   

roodintensief stam 91, 91, 91, 91  (370)   

roodintensief enkel 90   

rood ivoor intensief enkel 92  brons 

zwart kobalt rood intensief stel 90, 90 (183)   

      

Spelden van H. (8 vogels) Zaandam prijs 

isabel wit stam  92, 92, 92, 91 (372)   

isabel wit enkel  90, 90, 89, 94 kampioen 
 

Klüppel L.(10 vogels) Heiloo prijs 

Dwergrietvink enkel  90, 89   

Prachtnon enkel 88, 91   

diksnavelnon enkel 89,91    

driekleurnon enkel 90   

magellaansijs enkel 87   

prachtnon x jap. Meeuw enkel 89   

splendidparkiet enkel 88   
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Ringenbestellen voor 2017/2018 

Bestelronde 2018      uitlevering na: 

16 mei tot   20 september 2017  15 december 2017  

1 oktober tot   20 januari 2018  1 april 2018 

1 februari tot   20 maart 2018  15 mei 2018 

  

  Bestellingen voor ringen 2017 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 vogels instuurt naar de tentoonstelling 
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Leuke advertenties van Vogelmarkt.net 

Uw nummer klopt niet u bent niet berijdbaar 

Of dit een vorm van dating is ? 

Gevraagd blauwkop blauw verzandje pop 

Overjaarse vogels als jongen te verkrijgen 

Om je vogels te verkopen moet je wel op de vraag inspelen 

Fotokast om foto’s te fotograferen 

Vragen wij ons af wat we dan uiteindelijk krijgen te zien 

  

Heeft u iets te melden of is u iets meer of minder grappigs overkomen.. 

Schrijf even een stukje of vertel het de redactie dan kan er in het 

Snavelkrantje melding van gemaakt worden. Heeft u iets te koop of zoekt 

u iets speciaals..? Ook dan kan het Snaveltje uitkomst bieden, al staan 

wij als redactie niet in voor het te behalen resultaat… maar… je weet 

maar nooit 
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TT planning: 

6 en 7 november wordt de tentoonstelling opgebouwd. 

Het inbrengen van de vogels kan op 7 november van 19.00 tot 20.30 uur. 

De volgende dag is de keuring en de opening van de TT is op 

vrijdagavond 20.00 uur 

Zaterdag ( van 10.00 

tot 18.00 uur) en 

zondag ( van 10.00 tot 

16.00 uur ) is de TT 

geopend. 

Vanaf 16.00 uur 

afhalen van de vogels 

en daarna…. 

Met ze allen 

even 

opruimen, 

zoals 

afgesproken. 
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OUDPAPIER  2017/2018 

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. 

Tegenover uw inzet staat een 

redelijke vergoeding 

 

NH Dist. District Noord-Holland, Spanbroek 
 Oranjehal, Spanbroekerweg 120a, 1715 GT Spanbroek  

Open: 20-12-2017 t/m 22-12-2017 

Keurdag: 19-12-2017 

Geopend 20/12 van 10.00 tot 22.00 uur en 

 21/12 van 10.00 tot 15.00uur.  

Verkoopklasse aanwezig. Rolstoeltoegankelijk. Vrij entree en 

voldoende parkeergelegenheid dichtbij.  

  

Inschrijfformulier op site van 

Strekervogelvrienden 

http://www.strekervogelvrienden.nl/portaal/ 
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