
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zie ook www.vseno.nl           

  

Vergeet uw inschrijfformulier voor 

de Tentoonstelling niet in te leveren 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

 

 

 Vogelvereniging 

 Schagen en Omgeving 
Opgericht:10 januari 1963 

Aangesloten bij de Nederlandse bond van Vogelliefhebbers 

Postadres: Vogelvereniging S&O Fresiastraat 9 1782 NS  Den Helder 

 

 

 

 

 

46e jaargang oktober 2018 

http://www.vseno.nl/


 

 
 
 
 
 

Postadres : Vogelvereniging S&O Fresiastraat 9  1782 NS  Den Helder 
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 Warmenhuizen 1782 NS Den Helder   1741 SN Schagen 
Tel.: 0226-391682  tel.: 0223-625460   tel.: 0224-298352 
E: theoria010@gmail.com E:henkvanspelden@hotmail.com  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 verenigingsavond 18 september 2018. 

Aanwezig: 12 leden  

Afwezig met kennisgeving: Hans Moerland  

Opening: De voorzitter opende de vergadering en heet iedereen welkom in het 

bijzonder Gerrit Streefkerk. 

Ingekomen post & mededelingen: 

De voorzitter gaf te kennen dat er op de bestuursvergadering gesproken is over het 

inbrengen van de onderlinge in de districtstentoonstelling 2020 (als dat door mocht 

gaan). Aangezien er op de vergadering van 15 mei weinig leden aanwezig waren 

willen we er inde volgende vergadering in oktober op terug komen. 

Jac legde uit dat als je de onderlinge in het district inbrengt dan heb je in feite maar 

twee tentoonstellingen.  

Er werden wat meningen geventileerd over Aalsmeer v.w.b de show op 2de kerstdag 

sommige hebben moeite met deze datum en denken dat sommige kwekers hun 

vogels thuishouden voor de wereldshow omdat die er vlak achteraan komt. 

De voorzitter geeft aan dat we toch blij mogen zijn dat er weer een 

districtstentoonstelling wordt georganiseerd. 

Op de e-mails die Henk gestuurd heeft naar verschillende verenigingen t.a.v. het 

organiseren van de districtstentoonstelling 2020 is weinig reactie gekomen. De 

verenigingen hebben de tijd om tot 1 november te reageren. 

Notulen vorige vergadering: Er waren geen op of aanmerkingen  

Lezing: De avond wordt verzorgd door Gerrit Streefkerk die een lezing ging houden 

over verschillende zebravinken en lonchuras. 

 Pauze: in de pauze was er gelegenheid voor de verloting en een drankje  

Vervolg lezing Gerrit Streefkerk  

Rondvraag: 

Klaas Ploeger: Klaas vraagt hoe het gaat met ringen bestellen, want verschillende 

leden vonden dat zij niet op tijd hun ringenformulier hebben toegestuurd gekregen 

van de ringencommissaris . 

Jac Visser had een vraag over het oud papier ophalen zijn zoon zou het eigenlijk 

elke maand willen doen. Jac had een mail gekregen vanwege het ophalen van het 

oud papier en die was nogal verwarrend. Theo zal informeren bij Hans. Ook zal Theo 

Mike informeren omtrent de ringen. 



 

Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde werd Gerrit Streefkerk bedankt voor de 

mooie lezing en wenste de voorzitter eenieder wel thuis.  

Henk van Spelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lonchura Spectabilis  

Prachtnon 

 

 

Lonchura Malacca, driekleurennon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebravink man 

 



 

 

Hier hebben we 

nog plaats voor 

een advertentie 



 

   

 De kweek begint weer deel 2 Wout van Gils 

Welke vogels voor de Tentoonstellingen ? 

Welke vogels gaan we klaar maken voor de tentoonstelling zullen we ons nu 

afvragen ,al zo vroeg . Ook hier moet onze kennis en de bijbehorende standaard van 

de vogels ons bij helpen ,het vragen van een ervaren kweker of keurmeester kan je 

hier dikwijls ook bij helpen om deze vogels uit te sorteren. Ook deze vogels kan men 

best apart houden om er zorg voor te dragen dat ze zo weinig mogelijk geplukt of 

beschadigd worden. En ook om ze af te richten voor de tentoonstellingen. Vele zullen 

al denken ik heb toch al kweekvogels uitgezocht ik nu al weer vogels gaan uitzoeken. 

Het antwoord is ja Onder deze categorie moeten we nu ook precies onze 

toekomstige kweekvogels niet gaan zoeken, want het gezegde: " Een goede 

kweekvogel is nog geen goede tentoonstellingsvogel" blijft nog steeds van tel. Zo zijn 

schimmelvogels nodig in de kweek, maar dit zijn in diverse kleurslagen dikwijls geen 

tentoonstellingsvogels.Let ook op de grote ,bouw ,bevedering ,kleur ,en tekening en 

de erfelijke factoren ,kortom weet wat men gaat kweken ,en wat men nodig heeft. 

Best kan men nu al een goed schema maken. Met hoeveel poppen ga ik het volgend 

jaar kweken? Met welke kleuren? Op voorhand weten wat men wil is erg belangrijk. 

Daarna gaat men kijken welke overjarige kweekvogels het goed hebben gedaan en 

we het volgend jaar nog kunnen gebruiken. Het tekort wordt aangevuld met eigen 

jongen van dit jaar ,en let op de zaken die hierboven zijn opgenoemd. De stelregel 

wat de ene vogel te veel heeft moet de nadere wat te weinig hebben is en blijft 

steeds een goede indicatie, bij het doorhouden van vogels Pas daarna gaan we eens 

bij onze collega kwekers kijken ,en daar kopen we wat we denken nodig te hebben. 

Wacht daar ook niet te lang mee, want dan wordt de keuze minder goed. Sommige 

liefhebbers ruimen alle overjarige poppen of mannen op, ook al kweekten ze goed 

zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit is een grote vergissing: kweek verder met goed 

materiaal en verzorg deze vogels extra goed!  

 Het devies van elke kweker moet zijn: zoveel mogelijk verder gaan met eigen (stam) 

materiaal, zodat we een eigen stam kunnen opbouwen. Alleen vogels aankopen om 

u te verbeteren of om bloedverversing. Denk er aan een winnend elftal veranderd 

men niet!!!!! 

 Aangekochte vogels observeren / verzorgen . 

En denk erom: een vogel is zeer gevoelig voor stress. De meeste hebben een lange 

tijd nodig om te wennen aan een andere omgeving, en aan andere voeding. Schaft 

men nieuw materiaal te laat aan, dan kon het wel eens zijn dat de aanwinst niet tot 

kweken komt! En dit is niet de schuld van de verkoper, maar dikwijls van jezelf. Vanaf 

begin september zouden we moeten weten welke vogels niet weg mogen. Want 

vanaf die tijd komen eventueel geïnteresseerde kopers aankloppen. En wanneer 

men zelf niet weet wat weg kan of niet, is het zeer lastig om iets te verkopen. Ook 

voor de koper is dit niet aangenaam. Weet wat je verkoopt en verkoop zeker niet 



 

teveel, een fout die nogal liefhebbers maken. ( zoals eerder vermeld zorg ook voor 

wat reserve materiaal) Het gebeurt nogal eens dat een paar kweekvogels ziek 

worden of sterven of gewoon vertikken om te kweken. Dan ben je heel blij als je deze 

vogels uit je eigen materiaal kunt vervangen. Het is erg geruststellend als je enkele 

reserves achter de hand hebt. Het is ook de tijd dat je zelf op zoek gaat naar 

aanvullend materiaal. Zoek een betrouwbare liefhebber uit die al bewezen heeft dat 

hij degelijk en betrouwbaar materiaal heeft. Koop op de eerste plaats gezond en 

medicatievrij materiaal en bij kwekers die al jaren kweken in stam verband en die de 

resultaten al jaren bewijzen op de Ten Toonstellingen.. Vraag hoe oud de vogel is 

wat de voeding is , wat hij vererft of mogelijk kan vererven..Kijk of hij rustig 

ademt,niet ademt en met de staart op en neer wipt,geen vuile ontlasting aan de aars 

bevedering heeft .Glanzend in de bevedering zit en goed gesloten ,en helder uit de 

ogen ziet zonder een piepend of krakend geluid te laten horen. Wacht ook niet te 

lang met je aankopen, want dan zijn de beste vogels al weg. 

 De aangekochte vogels hou je het beste een 14 tal dagen apart ,om ze goed te 

kunnen blijven observeren ,en om te wennen aan de nieuwe omgeving en voeding 

alvorens deze vogels te plaatsen bij je eigen kweekvogels. 

Met tentoonstelling vogels kweken ? 

Sommige kwekers kweken ook met hun tentoonstelling vogels ,dit kan maar hier zijn 

toch een aantal voorwaarden aan verbonden ,De vogels zullen niet meer dan 4 a 5 

wedstrijden gespeeld mogen hebben ,en uiteraard zal men direct na de laatste 

tentoonstelling direct met de vogels moeten gaan kweken ,doet men dat niet dan is 

de kans vrij groot dat de vogels in de rui schieten ,en dan is je kweek uiteraard ook 

voorbij. Ofwel als men het niet of te laat ziet ,heeft men onbevruchte eitjes enz. Let 

wel vogels die men speelt van oktober tot en met december ,en dan bijna wekelijks 

zijn zoveel energie verspeeld dat ze eigenlijk niet goed meer zijn voor de kweek. De 

energie die ze nodig hebben om jongen groot te brengen is vrijwel op. Al zal hier de 

uitzonderring op de regel ook wel weer eens bevestigd worden. Maar het is logisch 

dat normaal gezien dit te veel is gevraagd voor onze vogels ,Als men dit weet zullen 

teleurstellingen dikwijls ook uitblijven. Hou hier rekening mee met het aantal door te 

houden koppels voor je kweek.   

  

Besluit : 

Om te besluiten zou ik willen adviseren: begin nu al te selecteren en te sorteren 

.Maak op tijd  je kweekschema op weet met hoeveel koppels en soorten men denkt 

te gaan kweken men vaart er zeker wel bij. Dus in de kop van dit artikel zit toch weer 

veel waarheid en kennis.  Een goede selectie toegewenst. 

  

 

 



 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

De aanstaande kampioenen in de maak, boven van Nic Mulder en onder van Hans 

Dudink 
  

  



 

 Beurzen Noord-Holland  

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


 

 
  
  

 

 

Ringenbestellen voor 2019 

Bestelronde 2019      uitlevering na: 

 1 april   tot  5 mei 2018    1 oktober 2018 

16 mei tot  20 september 2018   15 december 2018  

1 oktober tot  20 januari 2019   1 april 2019 

1 februari tot  20 maart 2019   15 mei 2019 

Bestellingen voor ringjaar 2019 na 1 april 2019 zijn altijd spoedbestellingen, dus € 1 

per ring extra 

  

 

 

 

 

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

De onderlinge TT aan je voorbij laat gaan 
  

 



 

 

  

 

 OUDPAPIER  2018/2019 

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 

  

 

 

 Automobilist ontwijkt boete door voorbijvliegende vogel 
  

In april van dit jaar ging er een opmerkelijke foto uit de Zwitserse gemeente Köniz 

rond, want daar had namelijk een eend een verkeersovertreding op zijn naam gezet 

door met 52 kilometer per uur te worden geflitst. Een foto die op dit moment rondgaat 

is net zo opmerkelijk, want daarop zien we namelijk dat een automobilist geen boete 

kan krijgen door een photobomb van een vogel. Dat wordt dus voor de chauffeur een 

week lang stoppen op die plek om oud brood aan de vogels te voeren. 

bron:VKmag.com 

Hoeveel mazzel kan een mens hebben 

  

 



 



 



 

Per minuut betalen voor een bezoek aan vogelpark Avifauna 

 

  

Dagjes uit kunnen een hoop geld kosten, zeker als je met het hele 
gezin gaat. Soms ben je maar een paar uur in een dierentuin, 

pretpark of museum maar betaal je wel voor de hele dag. Bij 
Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn kun je vanaf nu de 

entree voor een bezoekje per minuut betalen. 

Het vogelpark heeft zich aangesloten bij de app Tapperuse, net als 

Orange Wellness en CrossFit Limes uit Alphen. Met de app kun je 
een bezoekje brengen aan Avifauna van bijvoorbeeld drie kwartier 

of een paar uur, maar hoef je niet de volledige entreeprijs te 

betalen. 

Volgens de website van de app is het gebruik van Tapperuse is het 
doodeenvoudig: ‘tap je in’ bij de kassa bij aankomst bij het park en 

‘tap je uit’ bij vertrek. Een dag later krijg je de rekening via AfterPay. 

bron:Alphens.nl 



 

 

 



 

 

Kijkt u eens in de cadeaukast, wellicht 

ligt daar iets in wat geschikt is voor de 

Tombola tijdens de 

TT.  

Hoe meer hoe beter. 

Inleveren bij de 

voorzitter die zorgt 

dat verder alles goed komt. 

U helpt toch ook mee !! 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


