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 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. van Spelden  A.J. Groot 
Fabrieksstraat 48  Fresiastraat 9   Siekersstraat 19 
1749 AX Warmenhuize 1782 NS Den Helder  1741 SN Schagen 
Tel.: 0226-391682  tel.: 0223-625460  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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Verenigingsavond 20 februari 2018 

Deze verenigingsavond stond geheel in het teken van de algemene 

ledenvergadering. De bezoekersaantallen  lieten zoals gewoonlijk wel 

wat te wensen over, maar feit blijft dat een aantal aanwezigen hun 

stem deed horen en toch weer de “moeite”hadden genomen om naar 

de Blokhut te komen. Door toedoen van nieuwe inpulsen werd de 

ledenvergadering redelijk gestructureerd uitgevoerd en werd de oude 

secretaris Hans Moerland, hoewel hij niet aanwezig kon zijn,  toch 

hartelijk bedankt voor bewezen diensten en werd de nieuwe 

secretaris Henk van Spelden, unaniem gekozen. Hem werd een 

boeiende toekomst gewenst als lid van het dagelijks bestuur. Henk 

gaat o.a.de notulen verzorgen van zowel de bestuursvergaderingen 

als de verenigingsavonden en gaat proberen met een aaantal 

medeleden de districts-tentoonstelling in de toekomst op een andere 

manier te organiseren. Hierover later meer in een volgende 

Snaveltjeskrant. 

Tijdens deze bijeenkomst werd ook 

de supercup uitgereikt aan Klaas 

Ploeger, die zichtbaar geroerd de 

beker in ontvangs nam als eigenaar 

van de beste vijf vogels op de 

verschillende tentoonstellingen. 

Uitslag op pag. 14 

Na afloop van de vergadering werd, 

zoals vanouds , samen nog een 

versnapering geconsumeerd in de 

kantine. 
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Onze vogels blijven eten……..MAAR WAT?  Deel 1  

Wij allemaal blijven eten. Als wij groot en sterk zijn, dan is het om de 

energie te verkrijgen, om door te gaan en de nodige cellen die in ons 

lichaam afbreken te vervangen. Zijn wij heel erg klein dan hebben wij het 

eerstgenoemde stukje nodig en moeten wij ook nog groot en sterk 

worden. Daar zit een heel verschil in. Het verschil tussen ons en de 

vogels c.q. vogelsoorten is eveneens vrij groot.  

  

Vinkachtigen  

Ik ga mij hier beperken tot de zaad etende vinkachtigen waaronder de 

kanaries en bij voorbeeld Australische vinken. Waarom noem ik deze 

combinatie? Omdat ik veelvuldig hoor dat deze vogels niet met elkaar 

gekweekt kunnen worden. Men heeft mij meerdere keren gevraagd toch 

weer eens een artikel over de voeding te schrijven omdat ik beide 

soorten heb en nagenoeg dezelfde voedingsmethode toepas. U kent mij, 

dus ik probeer het simpel te houden, geen moeilijke woorden en 

toestanden. Evenmin geef ik lijsten van producten die u kunt gebruiken, 

maar ik ga u de uitgangspunten geven die voor u een rol spelen bij het 

maken van keuzes.  

Zaad etende vogels eten zaad. Dan bedoelen wij volwassen zaad 

etende vogels. De jongen zullen het met wat anders moeten doen, 

anders komen zij niet groot. De ouders kunnen evenwel zaad eten en 

van hetgeen zij gegeten hebben voorzichtig een papje maken, dat aan 

de jongen voeren, maar is niet de meest ideale voeding welke wij jongen 

geven.  

Vanzelfsprekend wordt er naar de natuur verwezen, wat de vogels van 

origine aten. Daar is immers bepaald of het een zaadeter werd of niet. 

De bek is er op ingericht (om het zaad te pellen), de darmen zijn er op 

ingesteld (lengte en dikte) en ga zo maar door. Als alles goed gaat met 

een vogel dan ziet men een vogel die vol van postuur, strak in de veren 

en goed tierig in beweging is, helder uit de ogen kijkend.  

Dat kunnen wij tevens zien aan de ontlasting. Is die mooi droog compact 

gevormd met een urine laag (het wit) erover. De kont en de veren er 

omheen altijd schoon.  
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 Om dat te bereiken moeten wij het juiste voer verstrekken en de vogels 

in de juiste omstandigheden huisvesten. Ho, denkt u, dat laatste daar 

hebben wij het niet vaak over gehad. Toch is dat net zo belangrijk als het 

verstrekte voer. Als u het beste en juiste voer verstrekt en het laatste is 

niet in orde, kunt u doen wat u wenst, maar dan wordt het nooit wat. Met 

de beste omstandigheden zonder het juiste voer ook niet.  

  

De oeroude kreet van VUUR, WATER en LUCHT.  

  

Als een sneltrein zal ik door de betreffende bestanddelen gaan. Ondanks 

die sneltrein moet er toch wat gezegd worden. Het lijkt wel een lezing 

voor een groep liefhebbers. De lezer zegt: “ik zal het kort houden” en 

voordat u het weet, is de tijd om.   

ZAAD  

Het zaad komt in Nederland in grote containers aan. Vanuit deze 

containers gaat het naar verschillende verwerkingsbedrijven die het zaad 

een behandeling geven. Schoonmaken, filteren, selectie op grootte van 

de korrels enzovoorts. De ene fabrikant zeeft het vuil er uit en de andere 

koopt het weer op om dat in het zaad te mengen en zodoende een 

goedkoper product per kilo neer te zetten. De ene fabrikant zegt dat is 

“onder meer van onkruiden”, welke tussen het zaad zat, en de ander 

geeft aan “dat het goed voor het onkruidzaad” is.  

Voor het schoonmaken zijn er meerdere procedures zoals het borstelen 

van het zaad of het masseren, waarbij een klein beetje olie uit het zaad 

naar buiten komt en het zaad meer gaat glimmen. Enfin, de fabrikanten 

mengen het zaad voor u naar de hen gewenste mengeling en u mag het 

uitkiezen. De mengelingen worden niet alleen zodanig samengesteld dat 

het de juiste mengeling voor uw vogels in de juiste omstandigheden is 

(kweek- of rustmengeling), maar er worden ook wel zaden toegevoegd 

welke de bedoeling hebben de gemiddelde prijs te verbeteren. Zo is 

bijvoorbeeld haver veel goedkoper dan raapzaad. 

  

  

 

Het zaad moet altijd fris ruiken en mag geen poeder op uw handen 



6 
 

achterlaten of plakkerig zijn. Als u weinig verbruikt, koop dan liever een 

kleine hoeveelheid dan dat u de door u gewenste mengeling in een grote 

hoeveelheid moet kopen. U kiest zelf de mengeling die u wenst. Veelal is 

een goed schoon zaad welke u in de zomer gebruikt ook goed voor de 

kweek, omdat u dan andere voedingstoevoegingen gebruikt. Bij de 

kanaries worden bijvoorbeeld aan de roodfactorige intensief of schimmel 

vogels veel meer raapzaad verstrekt dan bij gele of mozaïek vogels. Het 

raapzaad is een zeer rijk zaad met zeer vele vitamines, aminozuren en 

bevat veel vet. Dat vet geeft een grote energiehoeveelheid aan de 

vogels en is voor vogels in een buitenvolière uitstekend. Helemaal in 

koudere tijden. Maar binnen hebben de vogels minder energie nodig en 

daar houdt u rekening mee. Tevens is raapzaad een geelbloeiend kruid. 

Derhalve zeer kleur bevorderend. Dat willen kwekers van geelfactorige 

vogels of mozaïeken niet. De mozaïekkwekers willen in de grote pennen 

zo min mogelijk kleurondersteuning en bij de roodfactorige mozaïeken 

(en dus ook de kwekers van roodfactorige intensieven en schimmels) in 

de rui juist weer zoveel mogelijk kleurondersteuning. De kwekers van 

geelfactorige vogels daarentegen wensen juist in het nest wat 

ondersteuning van de kleur en daarna juist weer niet. 

 

Haver 

 

 

 

 

 

 

        raapzaad 
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Hier hebben we 

nog plaats voor 

een advertentie 
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Er zijn kwekers die een postuurmengeling gebruiken, omdat in de 

postuurmengeling geen raapzaad zit. Dat zal zijn reden wel hebben 

maar waarom? De vogels hebben in hun menu vet nodig. Vet om 

andere voedingsbestanddelen in het lichaam te transporteren. Zonder 

vet geen transport. Ikzelf gebruik zaad waarin ongeveer 10 a 15% 

raapzaad zit. Daarentegen zit er 75% tot 80% wit zaad in. Dat laatste is 

gemiddeld vrij veel. Dat komt omdat ik veel vogels heb die vanuit de 

zuidelijke landen van Europa afkomstig zijn, alwaar men heel erg veel 

wit zaad gebruikt. Soms alleen wit zaad met een beetje andere zaden 

als toevoeging. Juist het tegenovergestelde wat hier in Nederland in het 

verleden, bijvoorbeeld bij de zangkanaries, gebruikelijk was. Veel 

raapzaad en een beetje wit in het snoepbakje.  

Door de vele generaties van vogels die nagenoeg alleen maar wit zaad 

hebben gekregen, zijn de maag en darmen niet op het verwerken van 

veel vet ingesteld. Dat kunnen wij dan ook zien aan de ontlasting van de 

vogels bij het verstrekken van veel wit zaad of bij veel raapzaad (ik zeg 

geen zwart zaad want dat is meestal koolzaad).  

  

 

 

Witzaad 

 

 

 

 

 

   Koolzaad 
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Oliehoudende zaden zijn de laatste decennia steeds duurder geworden 

vanwege het gebruik voor bio-diesel en dergelijke. Die ontwikkeling zal 

de komende jaren wel verder gaan. Ik schreef een stukje terug “schoon 

zaad”, daar bedoelen wij dus mee dat het zaad is ontdaan van 

ongerechtigheden. De grootste ongerechtigheid zit er echter nog op. 

Helaas moeten wij er genoegen mee nemen dat de zaden, om welke 

reden dan ook, tijdens de groei bespoten zijn. Dat zit er in mindere of 

meerdere mate nog op als wij het zaad aan de vogels verstrekken. De 

vogels pellen het zaad en dan gaat gelukkig het grootste deel van deze 

vervuiling alsnog weg. Maar een gedeelte wordt opgegeten. Het gevolg 

hiervan is, dat de vogels dat beetje gif naar binnen krijgen. Het vogeltje 

van nog geen 20 gram krijgt dus regelmatig een beetje gif naar binnen. 

Dat gif wordt opgeslagen in de vetten van de vogel. Op het moment dat 

de vogel de vetten aan het opeten is, dan komt die dus ook aan de 

opgeslagen giffen en kan deze direct dood gaan. Wij zien dat nogal 

eens als een vogel op de eieren zit te broeden en in prachtige conditie 

verkeert maar ineens dood is. U ziet hoe belangrijk het schoongemaakte 

blaadje sla, stukje appel en dergelijke is.  

Iets wat ik niet doe, is het schoonmaken van oud zaad. Hoe mooi de 

machine ook is, vuil zaad gaat weg. Dat kost je dan wel wat, maar de 

besparing weegt niet op tegen de voordelen van kritisch zijn op het aan 

de vogels verstrekte eten.  

Neen, dit artikel gaat er niet over hoeveel van dit zaadje en hoeveel van 

dat zaadje. Het artikel gaat er als vermeld over waar u op moet letten bij 

de keuzes die u maakt.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nee, dank u, liever niet. Doe voor de vogels maar biologisch 
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Geweekt zaad  
 

 

 

 

wel, ontstaan er schimmels. 

Eerst het zaad met heet water 

overgieten. Dan koud. Even laten 

staan in koud water en dan 

opnieuw afgieten en zonder 

water op een koude  

Geweekt zaad. Nagenoeg nog 

geen kiem te zien. Fris en 

goed gespoeld. Zeer zacht en 

heel goed om de jongen in de 

overgang van zacht voer naar 

zaad te helpen. Voor tropen 

kan geweekt trosgierst zeer 

goed worden gebruikt.  

  

Om de vogels bij het spenen van de ouders  van het krachtvoer op het 

zaad te krijgen  gebruiken wij veel zacht gemaakte zaden. Dat  kunt u 

doen met het kiemen van het zaad  (kiemen tot u net het kiempje ziet, 

maar niet  verder want dan loopt de voedingswaarde  sterk terug), maar 

ook gewoon weken en  zacht maken van het zaad. Daar kunt u gerust  

het gewone gemengde zaad voor gebruiken.  Het probleem bij het 

kiemen en het weken is  dat u steeds goed moet spoelen en niet te  lang 

laten staan. Anders bederft het, of te plaats(zoals in de koelkast 

wegzetten).  

Na een dag is het zaad prachtig zacht geworden. Na goed afspoelen 

aan de vogels geven. Gewoon apart in een bakje. Alle voeding zit er nog 

in en meestal bevat het minder vuil op de buitenzijde. Voor de jongen is 

het gemakkelijk te pellen.  

Volgende keer deel 2 
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Supercup 2018 ( eindstand na NK Zwolle) 

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. Bij gelijke stand tellen de 

resultaten van de volgende vogels ( 6, 7 en eventueel verder) 

Hieronder het klassement met de grandioze winnaar Klaas Ploeger. 

  

Klaas Ploeger  471pnt ( koploper) Supercup winnaar 

Leo. Klüppel  467 pnt  2
de 

Maaik Kruijer  466 pnt  3
de 

Jac. Visser   466 pnt  4
de 

Henk van Spelden 464 pnt  5
de 

Theo Smit   464 pnt  6
de 

Jan Modder  464 pnt 
 

7
de 

Jaap Voorthuijsen 463 pnt  8
ste 

Erik Hogerheijde  462 pnt  9
de 

Rob v/d Zande  459 pnt  10
de 

Hans Dudink  457 pnt  11
de 

Nic Mulder   455 pnt  12
de 

Frank Liefting  453 pnt  13
de 

  

Jos Beemsterboer, Freek Lem en Arie Groot hebben niet voldaan 

aan de eis dat minimaal 5 vogels ingeschreven zijn. Zij komen dus 

niet in de ranking voor, ondanks dat ze op de onderlinge 

tentoonstelling hebben meegedaan. 
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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 februari tot   20 maart 2018  15 mei 2018 

Hierna zijn alle bestellingen spoed bestellingen, d.w.z. per ring €1 extra 

  

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 kweekt voor de COM in Zwolle 2019 

 



15 
 

In memoriam Ruud Muijsers 

Begin februari is ons gewaardeerd bestuurslid Ruud Muijsers overleden. 

Hij was al een paar jaar ernstig ziek en kon in het verzorgingshuis 

uiteindelijk zijn bed niet meer uit. Gelukkig is hem verder lijden bespaard 

gebleven.  

Wij herinneren ons Ruud, lid sinds 1972, als een bescheiden werker 

achter de schermen, die samen met Jan Dietvors de materialen van de 

vereniging beheerde en nauwgezet de scores van de leden tijdens 

tentoonstellingen bijhield teneinde een supercup klassement te kunnen 

samenstellen. Ruud was nooit te beroerd om zich voor de vereniging in 

te zetten. 

We zullen hem missen 

 

 

  

Wij wensen Menka en de familie veel 

sterkte toe en hopen dat ze kunnen 

berusten in het feit dat hem een hoop 

lijden is bespaard gebleven. 
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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 

 

 
  

 20 maart verenigingsavond 
Tijdens deze avond zal ons lid Leo Klüppel een lezing verzorgen over de 

manier waarop vogels in hun levensbehoefte voorzien en daarbij gebruik 
maken van onverwachte trucs en angstaanjagende technieken. 

De presentatie zal ongeveer  90 minuten duren en moet gezien worden 
als een try-out . Op en aanmerkingen zijn dan ook van harte welkom. 

Schroom niet om deze keer eens 
een kennis , vriend of vriendin mee 

te nemen. Het gaat niet over 
kweken van tropische vogels of 

kanaries en dus ook interessant 

voor hen die niet direct van vogels 

kweken houden. 
De toegang is gratis en het eerste 

kopje koffie ook. 
 

 

Afgesproken. 

Tot dinsdag 20 maart 
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Gaat u deze zomer ook alvast met uw kleinkinderen nestkasten 

bouwen? 

Hierbij een super eenvoudige uitvoering, gemaakt van een plank van 141 

cm lang en 15 cm breed, multiplex of vurenhout, 18 mm dik. 
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Controle NVWA op vogelmarkt Zwolle nog steeds nodig. 

Op de Zwolse vogelmarkt in de IJsselhallen zijn zaterdag meer dan 

honderd vogels in beslag genomen. Dat meldt inspecteur-generaal Rob 

van Lint van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) via 

Twitter. 

De NVWA controleerde zaterdagmorgen op zaken als illegale handel, 

insleep van ziektes en welzijn. De in beslag genomen vogels betroffen 

een grijze roodstaart, twee witkruintapuiten en 106 Afrikaanse 

prachtvinken in beslag genomen. De eigenaren hebben een proces-

verbaal gekregen. 

De organisatie van de vogelmarkt is in handen van de Zwolse vereniging 

De Volièrevriend. Tienduizenden vogels worden te koop aangeboden 

door handelaren uit heel Europa. De vereniging controleert ook zelf de 

aangevoerde vogels bij de ingang. Ook is er de hele dag een dierenarts 

aanwezig. 

bron:DeStentor 

  

 voetnoot van de redactie: 

het is toch erg dat het nog steeds nodig is.  
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