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Verslag van Ledenavond 17 mei 

Bij afwezigheid van de secretaris heeft de redactie geprobeerd om een korte 

beschrijving te maken . 

 Het belangrijkste gespreksonderwerp ging over de toestanden die bij de verkiezing 

van het districtsbestuur ontstaan zijn. Wie gaat door? Onder welke voorwaarden? 

Moet er opnieuw gekozen worden? Wie stelt zich beschikbaar en voor welke functie? 

Op al deze vragen was niet een eenduidig antwoord te vinden. Wel bleek dat de 

informatie die door het “demissionaire” bestuur was afgegeven niet geheel duidelijk 

was. Iedere vereniging mocht uit een aantal kandidaten, die op papier alleen met 

naam genoemd waren, een keuze maken. De keuzen van alle verenigingen zouden 

op een bijeenkomst op 28 mei in Heemskerk moeten leiden tot het kunnen 

samenstellen van een nieuw bestuur. 

Verderop ( blz  ) in het Snaveltje een kort verslag van de verkiezingen voor een 

nieuw districtsbestuur 

Let op 

Inschrijfformulier en tentoonstellings reglement voor de verenigings-

tentoonstelling zijn  bij de mail ingesloten. 

Graag inleveren ( uiterste datum 18 oktober) met daarop zoveel mogelijk 

vogels , ook overjarige vogels zijn toegestaan, mits eigen kweek. Deze 

vogels noemen we Overjarig Eigen Kweek ( OEK).Zie hiervoor ook het 

reglement 
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Bijeenkomst van zaterdag 7 mei opnieuw een groot succes! 

De bijeenkomst van 7 mei met gastspreker Jac Meesters uit België was opnieuw een 

groot succes! Dit was voor Jac de allerlaatste lezing die hij voor kanarieliefhebbers 

gaf. Hij vertelde mij voor de lezing dat hij ook niet meer de jongste is en hij altijd met 

aller liefde zijn visie en vele ervaringen met andere liefhebbers heeft gedeeld. Ook op 

deze zaterdag was Jac open over zijn hobby. We mochten deze ochtend naast 

kanarieliefhebbers van onze eigen vereniging ook liefhebbers verwelkomen van 

andere verenigingen. Tot aan Utrecht aan toe waren ze naar Schagen toegekomen 

om de lezing van Jac bij te wonen. 

Na de koffie met cake begonnen we om 10:15 met het eerste deel. Het hele jaar van 

Januari tot en met December werd behandeld. Alle vragen mochten afgevuurd 

worden en dat werd dan ook gretig gedaan. Jac had op alle vragen wel een passend 

antwoord en voor je het wist was het 12 uur en had Hans Moerland de lunch klaar. 

Hans, hiervoor nogmaals hartelijk dank! Het was goed verzorgd!  

Gelukkig hoorde ik alleen maar positieve geluiden over het eerste deel en tijdens de 

lunch werd er veel ervaringen uitgewisseld. Na de lunch gingen we verder met deel 

twee en om half drie beëindigde wij de bijeenkomst van die dag. Klaas had tijdens de 

lunch gevraagd of Jac na de lezing nog even mee wilde gaan om bij zijn vogels te 

kijken.  ’s Avonds heb ik nog even contact gehad met Jac om de dag even door te 

nemen en Jac gaf aan dat Klaas het goed voor elkaar heeft. Dat compliment kan je 

mooi in je zak steken Klaas! Tevens vond hij het een zeer geslaagde zaterdag. 

Sommige mensen bleven nog even hangen aan de bar en om half 4 sloot Hans ons 

verenigingsgebouw af. Ik wil iedereen bedanken die, die dag aanwezig was en als ik 

de rondvraag mag geloven is iedereen met een hoop informatie huiswaarts gekeerd. 

 Met vriendelijke groet, Erik Hogerheijde 
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Baycox of ESB3 ? 

Zoals een darmconditionering tegenwoordig is ingeburgerd in de kweek van 

siervogels, zo geven de meeste kwekers voor de start van de kweek of tussen elke 

ronde een kuur met BAYCOX of ESB3 30 %, maar ook steeds meer BAYTRIL. 

E.e.a.om eventuele aanwezige coccidiose of mogelijk andere ziekteverwekkers te 

elimineren, met andere woorden de vogel vrij te maken van eventueel aanwezige 

ziektekiemen. 

 

Volièrevogels zijn erg gevoelig voor coccidiose en hebben vrij regelmatig last van 

deze ziekte. 

Wanneer we onze vogels goed observeren zien we tijdig dat er iets aan de hand is. 

Dan is de vogel nog te helpen, maar zit hij echter al flink dik dan zal bij nader inzien 

ook opvallen dat het borstbeen al erg scherp naar voren komt, wat betekent dat al 

veel vetreserves zijn opgebruikt. Meestal is zo'n vogel niet meer te redden. Hoe 

eerder men iets opmerkt hoe beter men met succes zal kunnen ingrijpen. Een veel 

gebruikt middel sinds vele jaren is ESB3 30 %. 

Een iets nieuwer middel is BAYCOX, dit werkt coccidiocid dit wil zeggen, het doodt 

daadwerkelijk de verschillende stadia van coccidien. Dit geneesmiddel tegen 

coccidiose bevat als werkzaam bestanddeel toltrazuril. 

Dit bestanddeel behoort tot een nieuwe klasse van chemotherapeutica. Het bezit als 

kenmerk dat het een kortstondige toepassing heeft, namelijk 48 uur. Het heeft in de 

meeste gevallen geen invloed op de natuurlijke immunisatie van onze vogels. 

Tevens kan het in combinatie gegeven worden met andere middelen zoals 

bijvoorbeeld een antibacterieel middel. Het middel werkt tegen alle stadia van de 

coccidiosecyclus die zich in het vogellichaam afspelen. 

Daardoor is een behandelingsduur van slechts twee dagen doorgaans voldoende om 

de coccidiose te genezen. 

 

De sporozoieten (de fase buiten het vogellichaam) worden echter niet bereikt. 

Daarom moet men de behandeling na vijf dagen herhalen. Baycox wordt aan het 

drinkwater toegevoegd in de dosering van 2,5cc per liter drinkwater. 

Een behandelingsduur van drie opvolgende dagen is voldoende,  

Eventueel kan men dit na 5 dagen herhalen. 

Op de bijsluiter staat het volgende: De samenstelling Toltrazuur 12.5 % Trithanolarine-

Macrogol 200. 

In de originele verpakking is BAYCOX ruim 3 jaren houdbaar. Het middel opgelost in water is 

48 uur houdbaar. 

Dus dagelijks vers maken is de boodschap. Ook een middel wat de laatste jaren veel 

gebruikt wordt is Baytril. 

Het middel is een breedspectrum antibioticum met als werkzame stof Enrofloxacine. 

Enrofloxacine behoort tot de klasse der chinoloncarbonzuurderivaten. Het blokkeert het 

bacteriële DNA-enzyme Gyrase . 
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De antibacteriële werking van Baytril omvat een breedspectrum gramnegatieve en 

grampositieve bacteriën. 

Baytril is ook daar werkzaam waar bacteriën tegen andere medicijnen zoals 

Tetracycline resistent zijn. 

De dosering wordt aan het drinkwater toegevoegd in een dosering van 1cc per liter 

drinkwater. 

Gangbaar is ook de 2½ oplossing van Baytril die veel minder bitter is dan de 10% 

oplossing. 

Bij beide oplossingen is het raadzaam het gemediceerde drinkwater aan te zoeten 

met druivensuiker, honing om voldoende opname door de vogels te garanderen. 

Tijdens de drinkwaterkuren dient men uiteraard geen ander drinkwater te geven. De 

behandelingsduur is vijf opeenvolgende dagen, geef het beslist niet langer dan 8 

dagen na elkaar aan uw vogels. De vogels zijn namelijk niet in staat deze langere 

belasting te doorstaan. 

De vogel sterft dan omdat de nieren het dan laten afweten. Gebruik dit middel echter 

NOOIT preventief. 

U bereikt er alleen maar mee dat de bacteriën in de vogel resistent worden en als u 

het middel echt nodig hebt werkt het niet meer. Men kan Baytril in combinatie geven 

met een ander coccidiosemiddel zonder nadelige gevolgen. 

Het middel is vrij duur, en het is dan ook het beste dit in groepsverband aan te 

kopen. 

Baycox en ESB3 zijn geen antibiotica, maar hebben wel een lichte bacteriestatische 

werking. 

Ook zullen deze producten dan ook onvoldoende werkzaam zijn tegen onder andere 

de zweetziekte / E.coli-infecties. 

Hier zal enkel een echt antibiotica zoals therprim (trimetoprim ) of Baytril weer goed 

voor zijn. 

  

 

 

  

 

  

. 

  

 

 

 

Zie voor de tekst bij deze foto de volgende pagina 
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Eerste Grote Vogelmarkt van seizoen in Barneveld 

Zaterdag 20 augustus gaat Barneveld wedijveren met Zwolse markt 

Peter Davelaar van Davelaar Diervoeders en organisator van de grote periodieke 

vogelmarkten is wel wat gespannen voor de start van de eerste Grote Vogelmarkt in 

de Midden Nederland Hallen. Niet alleen omdat het de eerste markt in deze fraaie 

locatie is, maar ook vanwege de enorme oppervlakte. 

“Natuurlijk is er de nodige PR geweest en zijn er, zowel in binnen- als buitenland, 

veel standhouders aangeschreven. Ook daar is onze glossy folder bijgesloten, zodat 

voor iedereen helder is dat we hier een geweldige Vogelmarkt willen neerzetten. 

Qua oppervlakte kunnen we nu zeker de concurrentie met Zwolle aan en wij hebben 

het voordeel dat de prijzen voor zowel toegang als het huren van standruimte veel 

gunstiger liggen. Tel daar de ideale ligging van de locatie bij op en succes moet er 

dan toch komen!” geeft Davelaar aan. 

”Maar natuurlijk zullen we dat wel moeten waarmaken. En dat vereist ook de nodige 

veranderingen voor de medewerkers. Met z’n allen zullen we een nog meer 

professionele houding moeten uitstralen en de bezoekers laten merken waar we voor 

staan. 

Een markt waar alles op het gebied van vogels en vogelbenodigdheden verkrijgbaar 

is en waar ook het dierenwelzijn hoog in het vaandel staat. Dat laatste wordt namelijk 

een steeds belangrijker item” besluit Peter. 

Ook Aart Polhout van vogelvereniging Kweeklust hoopt op een goede start. “Over 

enthousiasme bij de leden en zeker bij hen die meehelpen op de markt hebben we 

niet te klagen. De andere Davelaar die altijd de planning verzorgt, werd al vroegtijdig 

benaderd door leden die hulp aanboden. Nu maar hopen dat veel kwekers de weg 

naar Barneveld weten te vinden. Zeker voor liefhebbers uit de Randstad, Brabant, 

Limburg en Gelderland scheelt het veel reistijd t.o.v. Zwolle. Natuurlijk moet dit gaan 

groeien, maar laten we hopen dat de goden ons goed gezind zijn” meldt Aart. 

Midden Nederland Hallen, Thorbeckelaan 123, 3771 ED 

Barneveld.bron:Barneveldvandaag foto: website van de MNH 
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Fietsen voor de clubkas 

zaterdagmorgen de fietstocht van de rabo bank voor het spekken van de club kas 

jammer ik was al nat voor ik in schagen was,verzamelen bij het magnushof. 

Arie Jaap voorthuysen en meneer moerland mevrouw voorthuyen en ik 

met vijf personen richting kolhorn,het weer werd ook beter,en voor het windje uit ging 

het als een trein,tot we in kolhorn bij de stempel post waren moest Arie even de grote 

jongen uit hangen en de stoep op en pats lekke band dit had hij al met voor bedachte 

raden gedaan ,want richting oudesluis was het briesje toch aardig op de pedalen de 

slikkerdijk een beetje dwars tegen,Hans op kop richting de koffiepot in het Zand 

lekker bakkie en appel gebak ennnnnn slagroom omdat de appeltaart nou niet van 

de grote kant was,maar wel lekker,Hans nam zeer kleine stukjes op de iets te grote 

vork,dat was om ons te pesten natuurlijk, na het tweede bakkie waar Arie niet bij was 

anders had het bij één gebleven,en op naar de molen. 

We werden opgewacht door een fantasties koor die de sterren van de hemel 

zongen,ik dacht nog mijn jonge kanaries maken een beter geluid, sorry dames 

allemaal gelijk had het wel leuk geweest. 

Het laatste stuk langs het kanaal naar de stolpen en de burg over en nog een 

burg het is daar nogal waterig en het begon natuurlijk weer te druppelen en Arie 

hebben we niet meer gezien,zijn bandje was denk ik niet meer te plakken ....als hij 

dat maar niet bij de club decla ? want dan zijn we voor Jan met de korte achternaam 

aan het trappen geweest. 

Het was een heel leuke ,en voor herhaling vatbaar gebeuren. 

Bedankt dat ik mee mocht, Louw 

  

  

  

  

  

De oplossing voor 

als het regent 
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Muggen op zoek naar een bloedmaaltijd hebben een voorkeur voor 

gestreste individuen. 

Muggen op zoek naar een bloedmaaltijd hebben een voorkeur voor gestreste 

individuen. Dat suggereren experimenten met zebravinken. 

Wetenschappers beschrijven hun onderzoeksresultaten in het blad Proceedings of 

the Royal Society B. In hun studie richtten ze zich op muggen die het Westnijlvirus 

over kunnen dragen. 

Zebravinken en muggen 

De onderzoekers verzamelden een aantal zebravinken. Sommige zebravinken 

kregen een injectie zodat ze meer stresshormonen (corticosteron) bezaten. 

Vervolgens werden er muggen bij de zebravinken gelaten. Het gedrag van de vogels 

en muggen werd bestudeerd. En na afloop werd nagegaan of de muggen van de 

vogels hadden 

gesnoept. Ook 

gingen de 

onderzoekers na 

hoelang het 

duurde voor de 

muggen – nadat 

ze de vogels 

gebeten hadden 

– hun eitjes 

legden. 

Resultaten 

De kans dat een zebravink door een mug werd gebeten, was twee keer zo groot 

wanneer de zebravink meer stresshormonen in het lijf had, zo blijkt uit het onderzoek. 

Dat is extra opvallend als je bedankt dat gestreste vogels vaker met hun staart en 

hoofd bewegen en defensiever zijn ingesteld dan hun minder gestreste soortgenoten. 

Al die acties maakt het voor muggen lastiger om de vogels te prikken. “Maar de 

muggen slaagden erin om door die defensie heen te breken en aten vaker van 

vogels die extra stresshormonen in hun lijf hadden,” vertelt onderzoeker Lynn Martin. 

 Gestrest in het wild 

Het onderzoek suggereert dat vogels aantrekkelijker zijn als ze gestrest zijn. Hun 

stress kan dan ook wel eens van invloed zijn op de verspreiding van ziekten die door 

muggen worden overgedragen, zoals het westnijlvirus, maar ook bijvoorbeeld het 

zikavirus. Misschien vraag je je af of gestreste vogels in het wild voorkomen, maar 

daar twijfelen de onderzoekers niet aan. Ze wijzen erop dat wilde vogels gemakkelijk 

net zo gestrest kunnen raken als de vogels in het experiment. Bronnen van stress 

voor wilde vogels zijn onder meer: lawaai van wegen, pesticiden en lichtvervuiling. 

Verder lijkt de voortplanting van muggen ook iets anders te verlopen wanneer ze van 

gestreste vogels snoepen. Muggen die gestreste vogels hadden gebeten, legden 
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meer eitjes en deden dat sneller nadat ze van de vogels hadden gegeten. Het zou 

kunnen betekenen dat de stress van de zebravinken leidt tot grotere populaties 

muggen. 

bron: Scientias 

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 openingstijden 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. 

 

  
  

Iedere maand publiceert de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers een  
voorlichtingsbulletin. Te vinden op www.NBVV.nl 

In het bulletin van juni o.a. 

Fusie nu definitief 

Nieuwe huisstijl 

(spoed) bestellingen ringen 

 

 

 

 

 

 Het nieuwe logo 
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Waar zijn de mooie eenden gebleven? 

Eenden zijn prachtige vogels. In het voorjaar en in de winter is het genieten van het 

mooie kleed van de mannetjes van de vele soorten die ons land kent. De een is nog 

mooier dan de ander. Maar nu zie je bijna alleen maar bruine eenden…waar zijn die 

kleurrijke eenden gebleven? 

Waar de seksuele selectie in de vogelwereld toe kan leiden zien we in zijn meest 

extreme vorm terug bij paradijsvogels. De een ziet er nog spectaculairder uit dan de 

andere. Dichter bij huis laten eenden zich ook niet onbetuigd. De mannetjes, 

woerden genaamd, zien er stuk voor stuk bont uit. De een zoals krooneend wat 

bonter dan de andere, zoals de krakeend. Maar alle soorten zijn erg gemakkelijk 

herkenbaar en zonder uitzondering fraai. 

Seksuele selectie 

Het opvallende kleed van de mannelijke eenden, maar ook de opvallende snavels, 

poten, balts en geluiden dienen maar één doel: aantrekken van vrouwtjes en 

paarvorming. De mannen doen niet mee aan nestbouw, broeden en verzorgen van 

de jongen. Zodoende is het mannelijke uiterlijk van eenden door seksuele selectie 

geëvolueerd tot een bont palet van kleuren en vormen. Er is geen enkele noodzaak 

tot het ontwikkelen van een kleed dat goed gecamoufleerd is, zoals de vrouwtjes dat 

hebben. Zij nemen de complete broedzorg op zich. 

Eclipskleed 

Als de broedtijd is aangebroken, is 

de noodzaak tot paarvorming 

weggevallen. In korte tijd gaan 

eenden daarom een bijzondere 

transformatie door. Ze ruien hun 

prachtkleed voor een onopvallend 

kleed dat erg lijkt op dat van de 

vrouwtjes. Dit noemen ornithologen 

het ‘eclipskleed’. Ze verliezen ook al 

hun slagpennen, in één keer. Niet 

voor niets doen ze dat als er volop 

voedsel is: het is dan volop zomer. 

Eenden kunnen dan niet vliegen en zijn dan kwetsbaar voor roofdieren. Een bruinig 

kleed dat niet opvalt vergroot de kans op 

overleving. Als de nieuwe slagpennen 

zijn aangegroeid, ruien de mannetjes 

ook hun lichaamsveren weer en komt 

het prachtkleed weer terug. Dat gebeurt 

in de komende twee, drie maanden. 

Bron: vogelbescherming 

  

Een kale eend kan niet vliegen 
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Ringenbestellen voor 2017 

Bestelronde 2017     uitlevering na: 

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 

  

 

 

 

  

 

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

20 september niet naar de presentatie van Freek Lem 

komt.……………………………………………. 

  

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 
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 Kort verslag van de bijeenkomst 28 mei te Heemskerk. 

Als eerste werd overgegaan tot het uitbrengen van de stemmen op de voorgestelde 

kandidaten voor het voorzitterschap in het districtsbestuur. Na stemming bleek dat 

Jos Wokke de slag met Ruud Kok had verloren met 530 tegen 670. Ruud Kok wordt 

dus voorzitter. Vervolgens werd gestemd over de kandidaten die een bestuursfunctie 

ambieerden.  

Het resultaat: Wil Groot    637 voor  367 tegen  

   Jaap Kostelijk  956 voor  106 tegen 

 Mevr. Snoeck  786 voor 376 tegen 

  

Omdat mevr. Snoeck haar kandidatuur introk vanwege dat Ruud Kok voorzitter wordt 

werden de volgende kandidaten gekozen: Wil Groot en Jaap Kostelijk 

De overige nog zittende bestuursleden dienen hun zittingsperiode uit mede om de 

nieuwe leden in te werken. Rob Kristel is niet aftredend en heeft zich bereid verklaard 

als bestuurslid aan te blijven. Ook Marco Zwier zal tot het einde van zijn periode, 

medio april 2017, aanblijven. 

De taken zijn als volgt verdeeld: 

Ruud Kok   Voorzitter 

Wil Groot   Secretaris 

Jaap Kostelijk  Penningmeester 

Johan v. d. Hoorn  Tentoonstellingen 

Gerrit Straafkerk  PR, representatie, jeugddistrictdag 

Over waar en door wie een districtstentoonstelling georganiseerd wordt werd geen 

besluit genomen. 

  

  

En nu maar puzzelen om alle stukjes op hun goede plaats te krijgen 
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