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Zie ook www.vseno.nl             let op het verhaal over surveillanten 

       Zie pagina 12 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

 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 
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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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.De onderlinge tentoonstelling van S&O 

10 november was het zover. Vele vrijwilligers hadden zich de hele week 

druk gemaakt met opbouwen, voordragen en optuigen van de 

tentoonstelling. En toen ineens was het vrijdagavond 20.00 uur en nam 

de voorzitter het woord. De vele aanwezigen hingen aan zijn lippen , wat 

na afloop van zijn openingsrede ook duidelijk zichtbaar was. Het verhaal 

stond op zich als en huis, en dat was waarschijnlijk ook de reden 

waarom iedereen in gespannen aandacht het gesprokene volgde. 

De voorzitter refereerde aan de tomeloze inzet van de mensen die het 

weer mogelijk had gemaakt om deze tentoonstelling en niet te vergeten 

de Tombola op te zetten. Voorts verwoorde hij de complimenten van de 

keurmeesters die tijdens het keuren tot de conclusie waren gekomen dat 

het niveau van de vogels van S&O weer bijzonder hoog was.  

Natuurlijk werd iedereen steeds nieuwsgieriger naar wie de kampioenen 

waren en die nieuwsgierigheid was bijna niet meer te onderdrukken toen 

bleek dat Theo , in tegenstelling tot normaal, deze keer geen moeite had 

om het verhaal minuten lang te rekken. Maar uiteindelijk was alles 

gezegd en mocht de algemeen kampioen van vorig jaar de prijzen 

bekend maken.  Deze prijsuitreiking leverde af en toe hilarische 

momenten op waar wij als redactie verder niet op in zullen gaan omdat 

we de privacy van de daarbij betrokken mensen willen eerbiedigen. 

Op de volgende pagina is een overzicht geplaatst van de prijswinnaars. 
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Theo Smit  Algemeen kampioen, Bondskruis en Jac Pronk  

   beker. Kleurkanarie Isabel pastel wit met 95 pnt 

   Kampioen stammen kanaries met 374 pnt. 

    Derby kampioen met 95 punten 

M. Kruijer  kampioen stellen kanaries 187 pnt 

R. v/d Zande Kampioen vorm & Postuurkanaries, 93 pnt en BM 

L. Klüppel  kampioen tropen met diksnavel non 94 pnt en BM 

F. Lem  Kampioen parkieten met turquoisine parkiet 91pnt 

J. Modder  Groepskampioen zebravinken/jap.meeuwen, 95  

   pnt en BM 

   Kampioen stellen overige vogels 187 pnt 

J. Voorthuijsen kampioen stammen overige vogels 368pnt 

  

Het meest tot de verbeelding spreekt eigenlijk de klassementsprijs, de 

prijs voor de beste vijf vogels op de tentoonstelling. 

Die eer viel te beurt aan Jan Modder. Hulde. 
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Hier hebben we 

nog plaats voor 

een advertentie 
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Supercup 2018 ( stand na de TT bij S&O) 

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: 

Jan Modder   464 pnt 

Theo Smit   463 pnt 

Henk van Spelden  463 pnt 

Jan Voorthuijsen  462 pnt 

Leo. Klüppel   460 pnt 

Klaas Ploeger   460 pnt 

Erik Hogerheijde  460 pnt 

Maaik Kruijer   460 pnt 

Rob v/d Zande  459 pnt 

Hans Dudink   457 pnt 

Jac. Visser   455 pnt 

Nic Mulder   452 pnt 

Frank Liefting   448 pnt 

  

Jos Beemsterboer, Freek Lem en Arie Groot hebben niet 

voldaan aan de eis dat minimaal 5 vogels ingeschreven zijn. 

Zij komen dus nog niet in de ranking voor ,ondanks dat ze op 

de onderlinge tentoonstelling hebben meegedaan 
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Help, help, help anders wordt het niks 

Tijdens de aanstaande districtstentoonstelling is uw hulp hard nodig. 

U heeft een aanvraag hiertoe gehad. 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat ? 

Nee? Hier dus 

het bewijs 
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TT 2017 bij S&O te Schagen 
  

De algemeen kampioen, toevallig 

ook de voorzitter van de 

vereniging, krijgt de felicitaties van 

Leo Klüppel, de winnaar van 

voorgaand jaar, en de daarbij 

behorende versierselen. 

  

De kanarie waarmee hij kampioen 

werd  

 

 

 Zoals alle algemeen kampioenen van 

de voorgaande jaren mocht ook Theo 

Smit zijn ereplaatje op het “hart of 

fame” plakken. Hij deed dat met een 

bepaalde vorm van geoefendheid die 

ons deed vermoeden dat hij dat al wel 

eens eerder gedaan had. 

  

Klikken op het filmicoon en u krijgt 

bewegende beelden 
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Freek Lem was ook danig in zijn nopjes, hij 

staat hier trots bij zijn kampioen in de 

klasse kromsnavels ( parkieten dus). Het 

was een bijzondere prestatie omdat hij dit 

jaar voor het eerst met deze vogels 

kweekte. En zoals iedereen weet is kweken 

met een parkiet iets heeeeel anders dan 

kweken met een kanarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle winnaars op een rijtje, v.l.n.r. Leo Klüppel, Rob v/d Zande, Theo 

Smit, Jan Modder, Maaik Kruijer, Jan Voorthuijsen en Freek Lem.  

Nogmaals iedereen van harte gefeliciteerd en op naar het district en de 

bondskampioenschappen in Zwolle 
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Dat de festiviteiten na afloop van de prijsuitreiking nog lang duurden en 

dat de stemming opperbest was moge blijken uit onderstaande foto’s 

Vanwege de wet op de privacy hebben wij de personen op deze foto 

onherkenbaar moeten maken, maar toch geeft deze foto een goed beeld 

van de sfeer. Het bleef dan ook lang onrustig in de omgeving van de 

Blokhut. 

  

Verbazingwekkend genoeg waren 

de vrijwilligers op zaterdagochtend 

weer op tijd aanwezig om de 

toestroom van bezoekers in goede 

banen te leiden en om ervoor te 

zorgen dat  het gedrang bij de 

Tombola niet tot ongelukken en 

gewonden zou leiden. 

Nadat de rest van het weekend 

prima was verlopen werd, nadat de 

vogels op een keurig geordende 

manier waren opgehaald, de 

tentoonstellingszaal ontmanteld, de 

stellingen afgebroken  en met 

vereende kracht naar het magazijn 

getransporteerd. Om vijf uur was alles weg, 

de bezem erdoor en niemand kon meer zien 

dat hier een geslaagde tentoonstelling was 

gehouden. 

Jongens, en ook meisjes van de Tombola 

en de bar, bedankt voor de geleverde 

prestatie. We kunnen er financieel ook wel 

weer een tijdje tegen dus…… op naar 

volgend jaar. 

superprestatie 
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 Surveillanten tijdens TT’s en beurzen 

Waarom heeft de NBvV “surveillanten” nodig ? De hobbymatige houder 

van of fokker met kooi- en volièrevogels ervaart buiten het broedseizoen 

een aantal jaarlijks terugkerende hoogtepunten in zijn hobby. Te denken 

valt dan in het bijzonder aan het bezoeken van, of als inzender 

deelnemen aan een tijdelijke tentoonstelling van vogels. Ook het 

bezoeken van een vogelmarkt of vogelbeurs is een gebeurtenis dat zich 

niet alleen richt op het aankopen en verkopen van vogels, of het 

aankopen van vogelbenodigdheden, maar bijuitstek zich leent voor het 

verstevigen van sociale kontakten. Om iets te bezoeken of ergens aan 

mee te doen moet er wat georganiseerd worden. Bij iedere organisator 

van een tijdelijke tentoonstelling of van een tijdelijke vogelmarkt is 

bekend dat voor dergelijke evenementen regelgevingen bestaan. Zo is er 

regelgeving vanuit de bond, maar ook regelgeving vanuit de overheid. 

Maar regelgeving kan pas zinvol zijn als er op wordt toegezien dat deze 

nageleefd wordt. Voor het houden van toezicht op het naleven van in 

eerste instantie de Reglementen van de NBvV met betrekking tot het 

houden van een tijdelijke tentoonstelling of een tijdelijke vogelmarkt, 

vraagt de bond medewerking van ervaren vogelliefhebbers, die als 

“surveillant” actief willen zijn om dit toezicht uit te voeren. Wie kan 

surveillant worden? Iedere ervaren vogelliefhebber kan surveillant 

worden. Er zijn een paar minimale voorwaarden waaraan een surveillant 

moet voldoen.  

a. Beschikken over vrije tijd om op een tentoonstelling, vogelmarkt of 

vogelbeurs aanwezig te zijn;  

b.  Beschikken over een email adres;  

c.  Beschikken over goede sociale en contactuele vaardigheden;  

d.  Bereid zijn enige studie met betrekking tot de regelgeving van de 

NBvV te volgen;  

e.  Zo mogelijk ervaring hebben of betrokken zijn geweest bij de 

organisatie van een tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs;  

f.  Vaardig zijn in het onderkennen dat de huisvesting, het welzijn en de 

gezondheid van de te koop aangeboden vogels al dan niet in het 

geding is.  
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Hoe krijg je als surveillant de vereiste kennis van de werkzaamheden en 

de van toepassing zijnde regelgeving? Om als surveillant zo optimaal 

mogelijk te kunnen functioneren biedt de bond het volgende 

scholingstraject aan: Gestart wordt met een regionale bijeenkomst waar 

de opbouw van het scholingstraject wordt toegelicht. In het eerste jaar 

wordt direct al gestart met het opdoen van praktijkervaring bij 

evenementen die door de eigen vereniging worden georganiseerd. 

Ondersteunend materiaal in de vorm van bijvoorbeeld de teksten van de 

reglementen en checklijsten worden door de bond digitaal beschikbaar 

gesteld. Na het eerste jaar kan de surveillant besluiten verder te gaan in 

het scholingstraject. In het tweede jaar wordt weer gestart met een 

regionale bijeenkomst.  

  

 

 

Je kan er over de hoofden lopen, hier kan een surveillant goed werk 

doen. 

  

 

 



14 
 

 

Hier zal een evaluatie plaats vinden van de praktijkervaringen zoals die 

zijn opgedaan in het eerste jaar.  

In het tweede jaar zal naast de praktijkervaring bij de evenementen van 

de eigen vereniging digitaal aandacht worden besteed aan de 

reglementen en richtlijnen van de NBvV. Ook zal digitaal toelichting 

worden gegeven op de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het 

houden van dieren. Het benodigde lesmateriaal wordt in de vorm van 

modules door de bond verstrekt. Aan het einde van het tweede jaar 

wordt het scholingstraject afgesloten met de uitreiking van een 

certificaat.  

Wat kost dit wel niet ?  

De bond neemt de volgende kosten voor haar rekening: - het 

samenstellen van- en aan de cursist te mailen digitaal lesmateriaal; - de 

kosten voor zaalhuur en het gebruik daarbij van audiovisuele 

hulpmiddelen; - de kosten die door docenten voor dit scholingstraject 

worden gemaakt; - de kosten verbonden aan het uitgeven van een 

certificaat.  

De reis- en verblijfkosten die door de cursist worden gemaakt voor het 

bezoeken van de twee regionale dagen en de kosten welke worden 

gemaakt voor het downloaden en printen van het lesmateriaal, zijn voor 

rekening van de cursist.  

Aanmelding Deelnemers aan dit scholingstraject voor “Surveillant” 

kunnen uitsluitend worden aangemeld door een afdeling van de 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers die regelmatig een tijdelijke 

tentoonstelling, tijdelijke vogelmarkt of tijdelijke vogelbeurs organiseert. 

Het aantal deelnemers is niet gelimiteerd. Bij de aanmelding moet een 

verklaring van de deelnemer worden overlegd dat hij/zij bereid is aan dit 

opleidingstraject deel te nemen.  

Opgave, door het bestuur van de afdeling, van het aantal deelnemers, 

hun n.a.w.- gegevens en hun ondertekende bereidverklaring kunnen 

voor 1januari 2018 gezonden worden aan het Bondsbureau van de 

NBvV. info@nbvv.nl  
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Voor vogels is de jaarwisseling geen feest, beperk het 

vuurwerk 

Mooi hoor, al dat vuurwerk met de jaarwisseling. Maar voor vogels is het geknal een 

nachtmerrie. Dankzij nieuwe radartechnieken hebben we het afgelopen jaar ontdekt 

dat er in heel Nederland miljoenen vogels opvliegen rond twaalf uur. Het 

mensenfeest is zeker geen dierenfeest. 

Vuurwerk dat rond Oud en Nieuw wordt afgestoken, schrikt miljoenen vogels op. 

Bijvoorbeeld watervogels, waarvan er tijdens Oud en Nieuw meer dan twee miljoen 

aanwezig zijn in ons land, reageren sterk op vuurwerk. Hoe heftig de reactie van 

vogels kan zijn, toont bijvoorbeeld de weerradar in De Bilt. De aantallen watervogels 

die binnen een straal van 40 kilometer om De Bilt na 24.00 uur in beweging komen, 

zijn er haarscherp op te zien. Op sommige plekken vliegen er meer dan duizend 

vogels per vierkante kilometer op. Totaal verstoord vliegen ze op tot gemiddeld 500 

meter hoogte. Soms tot wel een half uur of langer blijven ze in de lucht. Nieuwe 

radarbeelden laten nog grotere verstoring zien.En dan liet de radar tot vorig jaar nog 

slechts de grote vogels zien zoals eenden en ganzen. Maar dankzij de nieuwste 

radartechnologie weten we inmiddels dat ook miljoenen kleine vogels schrikken en 

opvliegen. Hans van Gasteren, bioloog bij de luchtmacht en als onderzoeker aan de 

Universiteit van Amsterdam gespecialiseerd in het onderzoek naar vogelmobiliteit op 

radar: ‘Sinds 2014 hebben we een vogelradar op vliegbasis Eindhoven die de 

opvliegende vogels nog gedetailleerder in beeld brengt. Wat we daar de afgelopen 

jaarwisseling zagen was even spectaculair als schokkend. De hele radar kleurde 

binnen een mum van tijd rood en werkelijk alle vogels leken op te vliegen. De 

verstoring lijkt dus nog veel groter te zijn dan we al dachten.’ 
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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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Ringenbestellen voor 2017/2018 

Bestelronde 2018      uitlevering na: 

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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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.  

  

  

Denkt u nog even aan uw contributie voor 2018 

Niet alleen denken, ook betalen !!!!! 

€ 40 overmaken op NL29 RABO 0140 8354 82 

t.n.v. penn. Vogelvereniging Schagen en 

Omgeving 
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