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

            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 oktober 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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 Ledenavond van 19 september 2017 

Opening:  

Opening door Theo en begint gelijk over een ervaring voor het verzorgen van vogels 

als de eigenaar op vakantie is. De vogels, groenlingen, moesten worden geringd, 

echter de vogels waren al niet meer te ringen. OP de achtergrond hoor je dat ze 

praten over een grotere ring, 32, dit is niet ideaal, maar hij is geringd. Let op. Maak 

goede afspraken. 

Theo. Spreker op lijst maar er zijn genoeg aanwezig. In de Snaveltjeskrant staat een 

stukje van Constant van Zanten. Je hebt veel kleurkennis nodig om te kweken. Als je 

dat leest is het niet zo gemakkelijk. Ik ben bang dat sommige kwekers de bomen 

door het bos niet meer zien. In italie worden  vogels gekocht om daarmee te kweken. 

Ik zeg maar kijk eerst om je heen. Wij zijn al tijden bezig met pigment en bijkleur om 

te voldoen aan eisen die steeds maar worden bij gesteld. Het is soms onmogelijk om 

een kleur aan te passen. Henk geeft een uitleg daar van. De vogels die hij eerder 

had hadden nu kampioen kunnen zijn. Hans heeft ook een uitleg over de 

onontkoombare vervuiling. Als je een vogel van een ander wil kopen om je eigen 

vogel beter aan de eisen te laten voldoen, vraag dan om zekerheid of de vogel daar 

voor geschikt is. Bijvoorbeeld een zilver isabel van Henk. Hij kan niet zeggen of de 

vogel zuiver is.  

Erik had vorig jaar te kleine vogels. Dit jaar waren de vogels groter, echter gingen zij 

dood. Leo sluit aan en zegt dat het met de tropen ook niet meer mee valt om goede 

vogels te kweken. Dit komt door het invoer verbod. Dan koop je toch een vogel die 

goed lijkt, maar slecht uit de rui komt. Dat is toch niet leuk meer. Er komt een fout in 

de kweek, waardoor het wel twee jaar kan duren voor dat dit weer goed is. 

Henk spreekt over een persoon die vogels met hem wilde ruilen. Op zijn visitekaartje 

stond kobalt-bruin kweker. Toen hield Henk het voor gezien. Hans zegt het kan en er 

kunnen een paar goed zijn. Dan volgt een discussie waar Jack verklaart dat het wel 

drie jaar kan duren voor dat het er uit komt. Jack zegt dat het alleen slaagt als in pop 

en man kobalt aanwezig is. Leo spreekt over zijn goulds  paarsborst en split na twee 

jaar nog één split dat resulteerde,  in witborsten. Theo stelt dat dus in alle groepen 

van vogels, tropen kromsnavels en kanaries dit probleem voorkomt. 

Hans spreekt over de schuld van de Spanjaarden die er voor gezorgd hebben dat het 

pigment verminderd moest. Jack begon bijvoorbeeld met een bruine kanarie, die 

nooit aan de eisen van nu had kunnen voldoen. Daarom zit Jack in het groen.  

Het is jammer dat de Nederlandse bonden gewoon zijn overruled door de Spaanse 

en Italiaanse bond. Zat niets  tussen. Dus je  kweekt  voor het binnen- oe buitenland. 

Tijdens de wereldkampioenschappen, aldus Jack, waren er haast geen bijkleuren 

meer aanwezig. 

Theo zegt dat bij het kweken van rood en geel mozaïk  veelal  geen problemen zijn. 
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De Blokhut is uit het traject voor de verzamel accommodatie. De Blokhut verhuurt  

goed. De vragen  om over  de muziektuin zijn dat gebruik van het toilet wordt 

gemaakt tegen vergoeding. Hans   spreekt over het opknappen van het toilet. Wist 

niet na uch jaar dat er nog een  tweede, dames toilet aanwezig is.  

Theo. De opbouw van de TT is als vorig jaar. De tombola komt ook terug. Prijzen 

onderlinge in geld of beker. Natuurlijk blijft het Bondskruis bestaan, als mede de 

Bondsmedailles. Bij het winnen van prijzen kun je ook denken het geld daarvoor te 

schenken aan de vereniging. Prijs of geld noteren op het inschrijvingsformulier. De 

vraag naar grotere kooien voor grote parkieten door van der Lem. Er zijn er genoeg.  

Pauze met verloting.  

Door de VZ zijn weer  tien pakketten ter beschikking gesteld. Bouwbedrijf   Dekker 

stelt ook een geldbedrag ter beschikking. Leo spreekt over het terug lopen van de 

advertenties. Als wij zelf nog iets hebben voor de tombola is dat altijd welkom. Er zijn 

ook al prijzen in gekocht.  De tombola heeft iets minder prijzen dan afgelopen jaar. 

Net als vorig jaar is het de bedoeling om op zondagmiddag alvast op te ruimen. Dat 

scheelt de maandag, die in de ochtend  al in gebruik raakt. Motivatie leden om op het 

goede pad te blijven kweken. 

Wij weten nog niet of de districtsvergadering door gaat. Jan Modder zegt dat ze er 

nog mee bezig zijn. Door de bond is in ieder geval besloten dat  in naast gelegen 

districten kan worden ingestuurd, indien het eigen district geen tentoonstelling houdt. 

Henk van Spelden  vraagt hoe het zit bij het hoofdbestuur, of deze iets kunnen doen.  

Het groen op de TT wordt weer verzorgd door Lous.  Lous deelt mede dat Philips 

nieuwe led lampen heeft geproduceerd, die zeer flexibel  zijn zonder  verandering in 

een bestaand tl armatuur,  kunnen  geplaatst. Het bespaard 74%, 20.000 brand uren 

en vijf jaar garantie. € 37,50 ex BTW voor een lamp van 1.20 m. Kun je ze dimmen 

vraagt Hans. Nee.  

Jan. Vogels broeden het liefst beschut en uit de zon. Liever niet in TL of led licht. 

Discussie over  de soorten licht volgt. Bij Theo brand ook led licht dat met een timer 

geregeld wordt. Jan Diet had jonge vogels die snel dood gingen. Mogelijk de 

voeding, tekort aan dierlijke voeding. Rest de rondvraag; Leo, of de Superbokaal 

wordt gehandhaafd. Algemeen vindt men dat het district niet of te kort  informeert 

over de DTT. Jaap nog even over de chinese  route van de rabo sponsortocht. Theo. 

Tot voor kort gingen de district tentoonstelling soepel , maar recent is dit niet meer 

het geval. Wij zien uit naar de uitleg van het district bestuur. Theo sluit de 

vergadering om  21.55 uur.  
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Hier hebben we 

nog plaats voor 

een advertentie 
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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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 2 handelaren beboet op Zwolse vogelmarkt 

 

 

 

 

DE SUPERCUP 

Ook dit jaar weer een supercup, maar dan tellen alleen de 5 beste 

vogels die tijdens één of meerdere shows zijn beoordeeld. U hoeft dus 

niet meer aan meer TT’s deel te nemen dan de eigen onderlinge show. 

De beste 5 vogels over het TT seizoen tellen mee. Bij gelijke stand wordt 

gekeken naar de 6
de

, 7
de

 ..etc vogel om tot een klassement te komen. 

Iedereen kan dus meedoen. Voor de winnaar ligt weer een mooie prijs 

klaar. De redactie van de Snaveltjeskrant zal zorg dragen voor het 

bijhouden van de score. 
  

  

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)  

, Staatsbosbeheer en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming 

(LID) hebben een gezamenlijke controle uitgevoerd van handelaren op de 

vogelmarkt in Zwolle. 2 handelaren zijn betrapt op het verhandelen van 

vogels die uit het wild zijn gevangen. Dit is verboden. Er zijn 32 vogels in 

beslag genomen. Een handelaar uit Italië moest ter plekke € 5000,- boete 

afrekenen; tegen de ander is proces-verbaal opgemaakt. 

Tijdens de controle is er speciale aandacht voor beschermde in- en 

uitheemse vogels. Inheemse vogels moeten zijn voorzien van een pootring 
die aan bepaalde eisen moet voldoen. In Nederland worden de ringen 

afgegeven door een van de 5 aangewezen vogelbonden. Als de pootring 
ontbreekt of wanneer mee gerommeld is, is dit een indicatie dat de vogels 

waarschijnlijk illegaal uit het wild gevangen zijn. Bij een handelaar uit Italië 

bleek dit het geval bij 25 wielewalen, 1 nachtegaal, 1 tuinfluiter, 2 Japanse 

nachtegalen en 1 gekraagde roodstaart. Omdat de handelaar uit het 
buitenland kwam, moest hij de boete ter plekke betalen. Een Nederlandse 

handelaar werd betrapt met 2 fout geringde hoppen. Tegen deze handelaar 
is proces-verbaal opgemaakt. 

bron: nieuwsbericht NVWA 
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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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Vogelliefhebbers tellen 194.581 vogels in Nederland 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tijdens de jaarlijkse vogelteldag zaterdag hebben 

liefhebbers 194.581 vogels gespot. De spreeuw werd het 

meest geteld, namelijk 66.723 keer. 

Door de regen vlogen er dit jaar minder vogels dan 

normaal, zo liet Vogelbescherming Nederland weten. 

De vogels werden geteld door duizenden vogelaars 

vanuit circa 115 kijkposten in Nederland. Na de spreeuw, 
waren de vink (22.820) en de graspieper (17.903) de 

meest geziene vogels.Vorig jaar werd de graspieper het 
vaakst gespot. 

Door: ANP       spreeuw 
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Ringenbestellen voor 2017/2018 

Bestelronde 2018      uitlevering na: 

1 april   tot   5 mei 2017   1 oktober 2017 

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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TT planning: 

Inleveren TT-formulieren 17 oktober tijdens de verenigingsavond. 

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. 

  

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 
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IS DIT WAAR EN WETEN WIJ DAT? 

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.  
  

Het moet wel waar zijn want 

het staat in het TT overzicht 

op de site van de bond 
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