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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 Verenigingsvergadering aangaande dinsdag 19 december 

2017. 

Aanwezig: Theo Smit (voorzitter), Erik Hogerheijde, Arie Groot, Lou de Jong, Jan 

Dietvorst, Nic Mulder, Jaap Voorthuijsen, Cees de Vries, Henk van Spelden, Klaas 

Ploeger, Jac Visser, Freek Lem en Cees Kindt 

Afwezig met afbericht: Leo Klüppel 

Notulist: Erik Hogerheijde 

20.10 uur: Theo Smit heet alle aanwezige leden van harte welkom op de laatste 

Verenigingsavond van 2017. Naast Theo zijn Erik Hogerheijde (2e secretaris) en Arie 

Groot (Penningmeester) aangeschoven aangaande het onderstaande punt.  

Theo wilt evalueren over de Onderlinge Tentoonstelling en bespreken wat er wel en 

niet goed is gegaan. Een aantal jaren terug hebben sommige leden hun onvrede 

geuit aangaande het afhalen van hun vogels. Aangezien er opnieuw kritiek is geuit 

hierover wil Theo dit met de leden bespreken. Er is een TE korte controle op het 

uitgeven van de desbetreffende tentoonstellingsvogels en de vogels die in 

verkoopklasse stonden. Er was tijdelijk een vogel verdwenen die gelukkig snel 

gevonden werd. De eigenaar was hier behoorlijk boos om en terecht. Wij als bestuur 

hebben een goed gesprek gehad tijdens onze bestuursvergadering en hebben zijn 

punten die hij aangaf meegenomen. Aangaande dit voorval hebben wij als bestuur 

actie ondernomen zodat er vanaf volgend jaar een 

“Tentoonstellingsreglement/draaiboek” komt waaruit wij gaan werken.  

Jac Visser: geeft aan dat tijdens het uitkooien de stellingen al werden afgebroken en 

dat, dat volgens hem niet kan. Theo gaat hierin mee en zegt hem toe dat dit gaat 

verbeteren.  

Erik geeft aan Theo aan dat het uitkooien evt. op alfabetische volgorde kan.  

Theo geeft als suggestie wie het verst weg woont.  

Freek Lem: geeft te kennen dat bij hem om 17 uur het licht uit gaat. Aangezien 

volgend jaar eerst de vogels uit de zaal moeten zal hij niet kunnen afbouwen. Jac  

geeft netjes aan dat, dat niet anders is en dat hij zich daar niet bezwaard over hoeft 

te voelen omdat de meeste uit Schagen komen. 

Secretaris is verantwoordelijk voor het regelen van een evt.  spreker op de 

verenigingsavonden. Als hij dit niet geregeld krijgt praten wij de avond wel vol maar 9 

van de 10 keer gaat het over kanaries. Er zijn ook leden die tropen, zebravinken of 

parkietachtige hebben vandaar dat Theo voorstelt, voor aankomend jaar, dat de 

secretaris 2 tropensprekers uit nodigt. De kanarieliefhebbers vinden het discussiëren 

onderling prima.  

Theo vindt dat de verenigingsavonden gezelliger zijn geworden daar we vaak zelf 

bepaalde punten inbrengen als liefhebber en waar de leden evt. tegenaan lopen.  
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Jac Visser gaat hier helemaal in mee maar geeft wel aan dat hij klaar is met de 

keurmeesters daar deze mensen hem totaal niks meer kunnen leren.  

 

Jac geeft te kennen dat hij nu een middel in huis heeft wat uitstekend schijnt te 

werken tegen bloedluis. Zijn vraag hierop is, “waarom is dit niet eerder met ons 

gedeeld?!!  

Erik haakt hierop in. Hij gaat dit middel nu voor het 3e jaar gebruiken en wilde het 

eerst zelf uitproberen. Dit heeft niks te maken met het “niet willen delen” van 

belangrijke informatie! Het werkt uitstekend en hij heeft het inmiddels met de 

aanwezige leden gedeeld.   

Jac Visser vindt het jammer dat er geen biertje/frisje wordt gedronken na een 

verenigingsavond. Vaak zitten wij nu nog even na met een man of 5 daar het 

voorheen drukker en gezelliger was.  

Freek Lem vraagt, “nu zie ik weer geen notulist?!!”  

Erik:  Hans Moerland is tijdelijk uitgeschakeld en ik heb binnen het bestuur 

aangegeven om de notulen van zowel de bestuursvergaderingen als de 

Verenigingsavonden op mij te nemen. Ik neem deze vergaderingen op en thuis werk 

ik hem uit.   

Theo zal de leden meer in kennis stellen wat er tijdens de Regio-

/Districtvergaderingen wordt besproken naar aanleiding van een goede notulen. De 

notulen zullen uitgebreider zijn met daarin de belangrijkste punten die zo kort en 

bondig mogelijk worden omschreven.   

Theo springt even in aangaande de gezondheid van onze secretaris Hans Moerland 

die begin december een TIA heeft gehad en daarbij nog een zware kaakontsteking 

kreeg. Hij is voorlopig uit de running, vandaar dat Erik de vergaderingen notuleert.  

Leo Kluppel blijft voorlopig ook aankomend jaar “DE REDACTIE” van onze 

Snaveltjeskrant! Hij verlangt wel van de leden meer inbreng! Leo is vaak de enige die 

de Snaveltjeskrant vol moet krijgen. Erik levert Leo vaak info aan aangaande 

kanaries.  

De leden geven aan dat sommige niet handig zijn met de computer laat staan met 

een pen. Ook geven ze aan dat Leo vaak bij ze thuis kwam. Erik adviseert om Leo 

dan even uit te nodigen.  

Theo en Ria zijn bij Ruud Muijsers geweest die zo blij was dat Theo enorm onder de 

indruk was. Ruud ligt bed, volgt geen therapie en praat amper. Hij herkende Theo en 

Ria wel! We kregen allemaal de groeten van Ruud.  

Vier leden (Henk van Spelden, Hans Dudink, Leo Kluppel en Jan Dietvorst) hebben 

zich opgegeven voor het helpen bij het District. Daarnaast hebben wij diverse 

keurtafels tijdelijk uitgeleend. Zij geven aan dat het uitstekend verzorgd was alleen 

tijdens het voorbrengen was het enorm koud. Zo koud dat sommige tropen niet strak 

in de bevedering zaten. Twee vogels van Leo zaten zo los in de bevedering dat de 

keurmeester adviseerde om ze even bij de verwarming neer te zetten zodat ze op 

een later moment alsnog gekeurd konden worden. 
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Arie Groot verteld ons dat we geplust hebben tijdens de Onderlinge TT. Exacte 

cijfers krijgen we in februari 2018 tijdens de Ledenvergadering in te zien.  

Bezoekersaantal viel helaas tegen.  

Catalogussen waren te veel aangeleverd daar Jan Modder gewoon 100 stuks had 

besteld i.p.v. 60. Theo geeft opnieuw aan dat deze fout is te wijten aan te weinig 

communicatie binnen het bestuur.   

De kwaliteit was erg hoog tijdens onze Onderlinge TT. Theo heeft meerdere 

complimenten hierover ontvangen waar wij trots op mogen zijn!  

Jac Visser stelt een vraag aangaande de Onderlinge TT.  Zijn vraag was, waarom 

krijgen wij wel 91, 92, 93 punten maar geen 94 en wel 95 punten! Hoe kan dat?  

Erik: alle 93 punten kwamen terug op tafel en elke keer viel er één af. Op een 

gegeven moment stonden er nog 3 op tafel en om het Bondkruis uit te reiken moest 

degene 95 punten krijgen.  

Klaas Ploeger zegt hierop, bij een vogel van 95 punten moet alles aan die vogel 

goed zijn! 

Theo geeft aan dat elk jaar het bondskruis varieert. Bij een gelijk aantal punten gaat 

het bondskruis naar de desbetreffende soort dat, dat jaar aan de beurt is en dat 

waren dit jaar de kanaries.  

Jac; Als er bijvoorbeeld nog 3 vogels op tafel staan moeten die 3 vogels hogere 

punten krijgen dus, 93, 94, en 95 wat recht geeft op het Bondskruis.  

Erik verteld Jac dat we dit meenemen tijdens de bestuursvergadering van begin 

januari en dat Theo tijdens de Verenigingsavond in januari hierop terug komt voor 

een nadere uitleg.  

Jac; Kan een vogel in een stel of stam algemeen kampioen worden?  

Theo, ja zeker. Als er bijvoorbeeld in een stam een vogel van 93 is, komt hij terug op 

tafel. Dat geldt voor een stel ook. De hoogste in de stam/stel die boven de 

enkelingen komt is de winnaar.  

Erik: Begin dit jaar hebben we een discussie gehad over, hoe te kweken om grotere 

vogels te krijgen. Groot x groot geeft vaak grote vogels maar, als je bijvoorbeeld 

kleinere poppen of mannen heb, hoe moet je dan kweken? Het merendeel vertelde 

toen dat pop groot moest zijn!  

Twee collega-kwekers van Erik wilde dit ook ondervinden en hebben met z’n drieën 

ieder twee kleine poppen in de broedkooi gezet met een grote man erbij. De uitkomst 

was bij alle 3, dat er zowel kleine als grote jongen uitkwamen net als bij de 

combinatie grote pop x kleine man.  

Jac Visser; het maakt wel degelijk! In het verleden heb ik via, via, via een Border 

pop op de kop weten te tikken en daar heb ik een aantal mooie grote vogels 

uitgekweekt! Erik: dat wil ik geloven maar ik kijk nu vanuit mijn opaal serie. Jac; ik 

weet niet of het in jouw kleur zo is maar in standaard kleuren is het altijd zo, wat een 

pop aan de buitenkant laat zien vererft zij door. Via, via kregen Klaas en ik (Jac) te 

horen dat wij in het brons de verkeerde vogels op elkaar zetten. Wij wilden met de 

helderste vogels kweken. Dit was helemaal fout! De poppen moeten bruin zien werd 

ons verteld. Sinds Klaas die poppen met dat bruin aan houd, is zijn ze donkerder 

geworden.  
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Theo vult aan, als jij een pop in je linker hand heb en een man in je rechter hand, 

dan kan je voelen of hij/zij groot of dat hij/zij klein is. Dit is ook heel belangrijk punt!!! 

De body van de vogel is o zo belangrijk maar de bevedering kan ook wel eens van 

belang zijn van bijvoorbeeld die grote man!  

21.55 uur: Theo sluit de vergadering en wenst iedereen fijne feestdagen toe en 

degene die naar het District en/of naar Zwolle gaan, succes.  

 

Supercup 2018 ( stand na de districtsTT) 

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, alleen de beste 5 vogels geteld: 

Jan Modder  464 pnt 

Theo Smit   464 pnt 

Henk van Spelden 464 pnt 

Jan Voorthuijsen  463 pnt 

Leo. Klüppel  461 pnt 

Klaas Ploeger  468 pnt ( koploper) 

Erik Hogerheijde  462 pnt 

Maaik Kruijer  464 pnt 

Rob v/d Zande  459 pnt 

Hans Dudink  457 pnt 

Jac. Visser   461 pnt 

Nic Mulder   455 pnt 

Frank Liefting  453 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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Districtstentoonstelling 2017 in Spanbroek 

Nadat gebleken was dat geen van de verenigingen in ons rayon in staat was om de 

districtstentoonstelling te organiseren (net als vorig jaar) besloot het districtsbestuur 

om de koppen bij elkaar te steken en zelf de organisatie ter hand te nemen. 

Menskracht was natuurlijk nodig en het bestuur heeft natuurlijk ook geen stellingen.  

Als locatie werd gekozen voor de Oranjehal in Spanbroek, de stellingen kwamen uit 

Zaandam en de vrijwilligers van diverse afdelingsverenigingen. 

Maandag 18 december 2017, van 15.30 uur tot 19.30 uur zou, volgens het 

routeschema, het inbrengen moeten plaatsvinden. Echte Westfriezen, altijd stipt op 

tijd stonden om 15.00 uur al voor de deur, en omdat de deur ”los” was stonden ze in 

no time binnen, d.w.z. het inbrengen van de vogels was begonnen. Alles verliep door 

het grote aantal vrijwilligers vlotjes en om 19.40 uur kwamen de laatste met hun 

vogels. Alle 548, minus een aantal kwartels i.v.m. de vogelgriep, waren binnen en 

stonden voorzien van water in de stellingen. Veel kanaries, veel agaporniden en veel 

zeebravinken was wat opviel, maar ook een paar fantastisch mooie Bronsvleugel 

duifjes. En wat te denken van een tamme kakatoe. 

Een steeds weerkerend probleem bij het inzetten van de TT kooitjes in de stellingen 

is om de juiste plaats te vinden. En het kan inderdaad verwarrend zijn: “tellen we van 

boven naar beneden of van links naar rechts of wellicht van onder naar boven en van 

rechts naar links, “komen de stammen verticaal of horizontaal jn de stellingen, en de 

stellen dan”. Zo lijkt het nog ingewikkelder dan gedacht, maar uiteindelijk komt het 

door goede aanwijzingen van de TT-opstel-coördinator toch allemaal goed. 

Morgen, dinsdag 19 december gaat het vanaf 09.00 uur dan helemaal los. Een 

tiental keurmeesters voor kanaries, tropen, kromsnavels en zangkanaries buigen 

zich, letterlijk en figuurlijk over de vogels om uiteindelijk een keuze te maken wie de 

beste vogels hebben gekweekt. En ik geef het je te doen, kies uit een groot aantal 

rode kanaries de beste. Een leek ziet nauwelijks het verschil maar een keurmeester 

heeft er jaren voor geleerd, kijkt naar details en overlegt ook met zijn collega 

keurmeesters als hij er zelf niet helemaal uitkomt. Tijdens dit overleg wordt ook de 

aller-aller-beste vogel gekozen en die is dan kampioen. 

Dinsdagavond zal na het controleren van de keurbriefjes blijken wie de kampioenen 

zijn. Woensdagavond zullen zij gehuldigd worden tijdens de opening. 

Bij aanvang van de keuring was het in de hal koud, de schattingen liepen uiteen van 

13 tot 15 graden. Voor sommige vogels die normaliter bij 20 graden in hun eigen 

kooien thuis zitten toch wel aan de koude kant. Diverse kleine vogels zaten “bol” om 

zich warm te houden en een enkele keurmeester vond het zaak dat twee vogels naar 

de kantine moesten om op te warmen. Na de middag waren deze vogeltjes weer op 

temperatuur gekomen en zagen er weer goed uit. De eigenaar, die toevallig ook 

voordrager was, heeft ze op het eind van de middag weer mee naar huis genomen. 

De keuring verliep verder prima al zag ik wel een keurmeester die zijn jas had 

aangetrokken, evenals een aantal voordragers. 
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Na afloop is de zaalindeling nog veranderd doordat in plaats van vier rijen boven 

elkaar de stellingen omgebouwd werden tot drie rijen boven elkaar. De vogels zijn 

hierdoor beter te bekijken en de zaal wordt hierdoor optisch meer gevuld. 

Woensdag 20 december De belangstelling tijdens de opening valt alles mee. Het 

niveau van de vogels was zodanig hoog dat veel prijzen uitgereikt zijn. De 

gedetailleerde scores van de leden van S&O staan verder in het blad vermeld. Dat 

S&O een vereniging is met een hoge kwaliteit qua vogels blijkt wel uit het feit dat de 

prijs voor de vereniging met gemiddeld de beste vogels, de Lammersebokaal, door 

S&O gewonnen werd. 

S&O behaalde 470 punten( 95, 95, 94, 93 en 93 pnt)  

op de volgende plaatsen: 

Huyghen Fauna Heerhugowaard   met 467 punten 

Pakawitro Anna Paulowna met 467 punten  

Zoals reeds geschreven werden een groot aantal kampioenschappen behaald, 

hieronder een gedetailleerd overzicht (in willekeurige volgorde): 

Eerst de kampioenen kleurkanaries: 

Niek Mulder,  met    geelivoor Intensief (enk) 

     Geel ivoor schimmel (enk) 

Hans Dudink, met    Roodivoor intensief (enk) 

Klaas Ploeger, met   Rood schimmel (stel) 

     Zwart rood intensief (enk) 

     Zwart kobalt rood intensief (enk) 

Theo Smit, met   Rood Mozaïek T1 (stam) 

     Rood mozaïek T2 (enk) 

     Isabel pastel wit (enk) 

Maaik Kruijer, met   Rood mozaïek T1 (enk) 

Jack Visser, met   Bruin geel intensief (stam) 

     Bruin geel intensief (enk) 

Erik Hogerheijde, met  Agaat wit (enk) 

     Agaat opaal wit (enk) 

     Agaat geel schimmel (enk) 

Frank Liefting, met   Agaat rood schimmel (enk) 

Henk van Spelden, met  isabel wit (stam) 

     Isabel wit (enk) 

Natuurlijk deden niet alleen kanaries mee om de prijzen, ook kromsnavels, 

oneerbiedig wel eens parkieten genoemd en niet te vergeten de tropische vogels 
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lieten zich van de beste kant zien. Helaas mochten grondvogels niet op de 

tentoonstelling verschijnen vanwege de vogelgriep. 

De overige prijswinnaars van S&O waren: 

Jaap Voorthuysen, met   Zebravink wit (enk) 

Jan Modder, met   Zebravink witborst grijs man (enk) 

     Zebravink witborst grijs pop (stel) 

     GouldamadineZwartkop groen pop (enk) 

     Roodkop papegaaiamadine wildkleur (enk) 

Leo Klüppel, met    driekleurnon wildkleur (enk) 

     Diksnavelnon wildkleur (enk) 

De Tombola was het bezoeken zeker waard. De enveloppen bevatten allemaal een 

prijs, met gevolg dat de bezoekers die een aantal loten hadden gekocht ook met 

armen vol “cadeaus” huiswaarts keerden.  

Deze districtstentoonstelling werd door veel kwekers gezien als een aanloop naar de 

Bondstentoonstelling in Zwolle (ook wel de Nederlandse kampioenschappen 

genoemd). Nu duidelijk is geworden dat het met de kwaliteit van de vogels wel goed 

zit wordt met belangstelling uitgekeken naar de resultaten half januari in Zwolle. 

We houden u op hoogte  

Keurmeesters druk in de weer   
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FYTO THERAPIE VOOR ONZE VOGELS. 

Fytotherapie of het gebruik van kruiden bij de verzorging van onze vogels lijkt in volle 

opmars!  

Het gebruik hiervan moeten wij eerder bekijken in het kader van een preventieve 

aanpak, met welke wij de weerstand van onze vogels kunnen trachten te verhogen, 

of bij een zieke vogel het herstel bevorderen. Bedenk echter dat je er nooit een zieke 

vogel zal mee genezen, daarvoor blijft de veearts de gepaste persoon, maar de kans 

dat de vogel ziek wordt zal beduidend lager liggen.  

Een goed management, een goede gebalanceerde voeding, netheid in kooi en 

netheid van gebruikte materialen (eetbakjes, drinkbakjes, zitstokken,.) en een goed 

hokklimaat, vochtigheid en vooral een goede verluchting zijn basisbehoeften welke 

op de eerste rij staan.  

Kruiden extracten zijn geen wondermiddelen en het is ook niet mijn bedoeling om 

hier een volledig uitgebreid wetenschappelijk technisch document neer te pennen.  

Om een toch wat schematische weergave te verkrijgen zullen we het gebruik van 

plantaardige producten even toelichten voor een aantal doelorganen.  

Maag en darm systeem. 

Darminfecties zijn een veel voorkomende kwaal bij onze vogels. Verschillende 

stoffen hebben een invloed op het darm systeem. 

Prebiotica zijn suikers gewonnen uit cichoreiwortel of uit gistcel wanden welke in de 

darm een beter milieu teweegbrengen waardoor “goede” darmbacteriën zich beter 

voelen. Ze zijn in staat schadelijke bacteriën te binden waardoor deze zich niet 

kunnen binden aan het darmslijmvlies en ziekte kunnen veroorzaken.  

Beta glucanen uit gistcelwanden, of soms ook uit paddenstoelen binden 

mycotoxines. Deze glucanen hebben ook een duidelijk positief effect op het 

immuunsysteem. Denken we maar aan de Chinese geneeskunde waar men al 

duizenden jaren geleden wist dat extracten van paddenstoelen (Shiitake) een boost 

zijn voor het immuunsysteem!  

Stoffen als oregano, knoflook en tijm zijn in staat bacteriën te doden, waarbij wel de 

opmerking dat ze geen onderscheid maken tussen “goede” en “slechte” bacteriën 

zodat ze best niet samen worden gebruikt met het toedienen van “goede” bacteriën, 

de ons gekende probiotica.  

Coccidiose kan men niet bestrijden met kruiden, maar van oregano werd aangetoond 

dat het de infectiedruk kan verminderen, en vooral dat het helpt bij het bestrijden van 

de vaak voorkomende infecties welke het gevolg zijn van de coccidiose, zoals Coli of 

Clostridium infecties. Denk er ook aan dat Clostridium infecties ook dikwijls het 

gevolg zijn van een overmaat aan eiwitten in de voeding en ook ten gevolge van 

stress.  

Kruiden die aangenaam ruiken, zoals oregano, knoflook of anijs verhogen de 

voederopname, met dien verstande dat ze maar in kleine hoeveelheden toegediend 

worden. 
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Tegen leververvetting kunnen we gebruik maken van de ons gekende mariadistel, 

wat ook in staat is om mycotoxines te binden, en van melasse (overblijfsel van 

suikerbiet bij suikerproductie) weten we dat dit veel betaine en choline bevat welke 

ook leverbeschermend zijn. 

  

Luchtwegen. 

Belangrijkste punt hierin zijn een goede ventilatie en binnenbrengen van zuurstof. 

Belangrijk is om zoveel mogelijk met stof besmette lucht uit de kweekruimte te krijgen 

door middel van een muur ventilator welke de vuile lucht naar buiten zuigt of in 

kleinere ruimten het gebruik van een luchtzuiveraar voorzien van een koolstof en 

Hepa filter. Ionisatie van de lucht heeft geen zin, en het gebruik van 

luchtzuiveringstoestellen welke gebruik maken van UV-C luchtreiniging zijn af te 

raden omdat deze een kleine fractie ozon produceren, wat toxisch is voor onze 

vogels.  

Algemeen weerstandsverhogend is er de echinacea, vooral ten opzichte van virale 

infecties en het al vernoemde knoflook en oregano.  

Er bestaan sprays op basis van tijm, munt en eucalyptus maar daarvan is er nooit 

bewijs geweest van enig effect.  

Nog te vermelden zijn dat de jaarlijkse vaccinatie tegen de pokken heel belangrijk is, 

enerzijds ter preventie van, maar nog belangrijker recent aangetoond, deze 

vaccinatie heeft een enorm stimulerende werking op het hele immuunsysteem!  

Momenteel loopt er ook uitgebreid onderzoek naar het gebruik van Astrgalus, een 

plant welke ook uit de Chinese geneeskunde overgewaaid komt met de belofte een 

bijkomende boost te zijn voor het immuunsysteem.  

Zoals U kan lezen leg ik nogal veel nadruk op het immuunsysteem, omdat het mijn 

mening is dat dit bij de bestrijding van infecties het belangrijkste orgaan is, enerzijds 

verzwakt door een smallere genetische basis (inteelt) bij onze vogels maar nog meer 

omdat dit ons enige wapen is tegen allerhande infecties waarvan onze vogels dikwijls 

drager zijn zonder dat wij dit weten, zoals er zijn de atoxoplasmose, mycoplasmata, 

chlamydia, mega bacterie en circovirus. Het is dus van het allergrootste belang het 

immuunsysteem van onze vogels op een hoog niveau te brengen om geen 

opflakkering te krijgen van deze ziektes. Daarvoor zijn er drie pijlers, ten eerste zo 

weinig mogelijk stress, geen stof en voldoende zuurstof, ten tweede voldoende 

vitamines en goede oliën, hiervan zijn er voldoende preparaten op de markt welke 

100% voldoen, maar naar mijn gevoel scoren ze allen, op een uitzondering na, met 

een tekort aan vitamine C, en ten derde een boost bestaande uit bete glucanen, 

prebiotica en etherische oliën.  

Eischalen. 

Door het gebruik van etherische oliën zoals de oregano, tijm of anijs zien we een 

verhoogde eiproductie en ook betere en dikkere eischalen. Belangrijk is ook dat er in 
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het ei voldoende antioxidanten zitten waardoor de vetzuren in het ei niet oxideren 

waardoor ze niet bruikbaar zijn als energiebron voor het jong. Bewezen werd dat 

oregano een antioxiderend effect heeft, net zoals wij dat weten van spirulina. 

  

Hoe gaan we dit dan in de praktijk omzetten? Gebruik van al deze producten is niet 

nodig maar om een goede brede basis te hebben om onze vogels toch te laten 

genieten van de voordelen van dit gamma zou ik zeggen om gebruik te maken van: 

-           Spirulina in het eivoer, niet teveel, 1% op droge gewichtsbasis, hele jaar door. 

-           Oregano, in het drinkwater of laag gedoseerd in het eivoer, hele jaar door. 

-           Dode gistcelwanden, om de immuniteit te verhogen. 

-           Prebiotica om de druk van darminfecties te verlagen.  

Door gebruik te maken van deze eenvoudige tips zal je al een eind opschieten, of 

men kan gebruik maken van de producten van een firma welke deze allemaal kant-

en-klaar levert.  

Dr. Jan Vanderborght 

 

 
  

  

Ook mensen kunnen last krijgen van hun luchtwegen, zorg daarom altijd 

voor voldoende ventilatie en zorg dat stof zo snel mogelijk opgeruimd 

wordt, bijv met een stofzuiger. Ook besprenkelen van de grond met water 

en daarna vegen zorgt voor een stofarm klimaat 
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Vogels zijn roofgoed voor criminelen, shows nemen 

maatregelen 

Vogelshows nemen steeds vaker beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat 

vinken, parkieten en kanaries gestolen worden. Dat zegt de Nederlandse Bond van 

Vogelliefhebbers. Volgens de bond, die geen exacte cijfers heeft, zijn de vogels 

roofgoed omdat criminelen ze in het buitenland makkelijk kunnen verkopen. 

Vorige maand werden er meer dan 200 kanaries en tropische vogels gestolen bij een 

vogelshow in Nuenen. Op het Nederlands Kampioenschap volgende maand is een 

beveiligingsbedrijf ingehuurd om de vogels te beschermen tegen inbrekers. 

Vandaag is de laatste dag van de vogelshow in Nijverdal, waar zo’n 2500 vogels te 

zien zijn. Voor de organisatoren was beveiliging vooraf een groot thema, zegt Anton 

Grootenhuis van vogelvereniging Zang en Kleur. 

“We schrijven de adressen van particuliere vogelhandelaren niet meer in onze 

catalogus. Want anders maken we het voor criminelen wel heel makkelijk om de 

mooie vogels te vinden. Daarnaast hebben we vooraf contact gehad met de politie, 

zij rijden ’s nachts tijdens de vogelshow extra rondjes langs onze locatie.” 

  

Mooie vogels zijn al langer in trek bij criminelen. Maar volgens de Nederlandse Bond 

van Vogelliefhebbers is er het afgelopen jaar een stijging te zien van het aantal 

inbraken, vooral bij particulieren. 

“We vermoeden dat de vogels naar het buitenland gaan, want we zien de gestolen 

vogels bijna nooit terug in Nederland”, aldus Albert Zomer van de bond. “Een 

buitenlandse handelaar kan met een mooie kanarie verder kweken, dus een 

liefhebber heeft er misschien wel veel geld voor over. De inbrekers hebben vaak ook 

kennis van zaken. De mooiste vogels worden gestolen en de iets minder mooie laten 

de inbrekers in de volière.” 

Theo Heinsbergen (69) uit Beek en Donk is een van de gedupeerden. In september 

werden bij hem thuis 35 vogels gestolen. “Ik had de volière aan de voorkant beveiligd 

met een alarm. Aan de achterkant zit een grote schutting. Toch zijn de inbrekers daar 

overheen geklommen en hebben ze de volière opengeknipt.” 

Gelukkig had Heinsbergen een verzekering afgesloten en krijgt hij de waarde van de 

vogels, rond de 4750 euro, terug. Maar het geld is niet het belangrijkst. “Ik heb jaren 

met die vogels gewerkt, het is mijn hobby. Gelukkig hebben ze niet al mijn vogels 

gestolen. Daarom heb ik besloten door te gaan met mijn hobby, het is zo’n uitdaging 

om mooie vogels te kweken.” 

Bij vogelshows worden dus beveiligingsmaatregelen genomen, maar volgens de 

bond is het voor particulieren lastiger om iets te doen tegen een inbraak. Zo komen 

bij de meeste vogeleigenaren weleens mensen langs om te kijken en dan is niet te 

zien of deze mensen kwade bedoelingen hebben en later terugkomen, maar dan als 

inbreker. 
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Theo Heinsbergen heeft inmiddels maatregelen genomen om een volgende inbraak 

te voorkomen. “Een beveiligingsbedrijf heeft een snoer door het gaas van de volière 

heen gevlochten en ik heb sensoren laten plaatsen.” 

  

  

Volgens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers gaat het de liefhebbers vooral 

om de emotionele waarde. “Een mooie vogel levert bij verkoop tussen de 50 en 100 

euro op. Maar ze zijn jaren aan het kweken met zo’n vogel”, zegt Albert Zomer. “Daar 

zit veel tijd en energie in en ze zijn er echt trots op. Als dan zo’n vogel wordt 

gestolen, dan is dat vreselijk voor de eigenaren die het overkomt.” 

bron: NOS 

foto: pixabay 
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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 2018 

Bestelronde 2018      uitlevering na: 

1 oktober 2017 tot  20 januari 2018  1 april 2018 

1 februari tot   20 maart 2018  15 mei 2018 

  

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 …. 

……..niet een kijkje komt nemen in Zwolle 
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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 

 

  

  

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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