
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zie ook www.vseno.nl           

  

Uitslag Tentoonstelling 

COM Zwolle, Dudink de 

grote man 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

 

 

 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 

 

 

 

47e jaargang januari 2019 

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  
Kopij 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 december 2018 

  

Aanwezig: 13 leden  

Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom  

Ingekomen post & mededelingen: 

Er is een uitnodiging voor de districtstentoonstelling 2018 te Aalsmeer  

Voorwat betreft Mondial 2019 zijn er toch redelijk veel problemen en misverstanden 

ontstaan t.a.v. het inschrijven van de vogels . Het blijkt dat er over een aantal zaken 

niet goed is nagedacht en dat het goed zou zijn als de COM  na Mondial 2019 de 

hoofden bij elkaar zouden steken om te kijken hoe het in de toekomst beter zou 

kunnen functioneren. 

Notulen vorige vergadering: 

Er waren geen op of aanmerkingen zodat zij konden worden getekend. 

De voorzitter haalde nog wel het punt subsidie aan die door de gemeente schagen 

beschikbaar zou komen voor allerlei musea en dat hij contact heeft gehad met Jos.B  

. Zij hebben een aantal uren gezamelijk gesproken hoe dit alles op papier te zetten . 

Sen O heeft in deze het initiatief genomen om goed onderbouwt voor die subsidie in 

aanmerking te komen . Achteraf blijkt dat er ook andere vanuit het bestuur stichting 

de Blokhut hier ook mee bezig zijn wat verwarring veroorzaakt .  Hierover zal 

navraag gedaan worden . De voorzitter zal weer contact opnemen met Jos B.  

Na bespreking onderling TT 

Er waren dit jaar weinig bezoekers geweest we zien dat het helaas terug begint te 

lopen . Wat de oorzaak daarvan is valt moeilijk te raden . Ook zijn het altijd dezelfde 

mensen die al het werk verrichten. Ook daarin zou enige roulatie wenselijk zijn . 

Gedacht wordt om misschien de tombola te minimaliseren dat zullen we volgend jaar 

augustus bekijken . 

Hans: De vraag hoe het zit met de algemeen kampioen of deze ook in een stam kan 

zitten of alleen bij de enkelingen . Als de 92 punten vogels terug worden gehaald 

naar de tafel ,  komen dan ook de vogels van 92 punten uit een stam dan ook naar 

voren . Allemaal vragen die toch verschillende inzichten gaven . Leo zou contact op 

nemen met een keurmeester die zou het zeker moeten weten . 

Leo vond dat het ophalen van de vogels nog vlugger is gegaan dan vorig jaar zo zie 

je maar weer vele handen maken licht werk . 

Theo had de mededeling dat hij achter in zijn auto een kleine attentie had voor de 

medewerkers die zich het hele jaar hebben ingezet voor de vereniging . 



 

Rondvraag : 

Arie vroeg of de opbrengst van de bar al bekend was . Lou zou dat in orde maken 

zodat Arie het Jaar kan afsluiten . 

Jaap vond dat de klimop weer aardig tegen de muur aan het klimmen is waardoor er 

straks lekkage kan ontstaan . Hans zou zijn uiterste best doen om dat aan te kaarten 

binnen het bestuur de blokhut zodat er actie ondernomen kan worden  

Jac  was ingevallen voor zijn zoon voor het ophalen van oud papier en vond  het een 

kwalijke zaak hoe mensen hun papier langs de weg neerleggen het is gewoon een 

grote bende . Helaas zijn sommige mensen zo . 

 De vraag kwam of er al iets bekend was t.a.v. de DTT 2020. Het districtsbestuur 

heeft positief gereageerd op onze aanvraag alleen moet de locatie nog bekeken 

worden maar dat is eigenlijk een formaliteit . In het nieuwe jaar zullen we daar op 

terug komen . De tentoonstelling zal dan de tweede week van december gehouden 

worden . 

Leo heeft de jaar agenda even met ons door genomen omdat hij  wat 

tentoonstellings tijden had veranderd wat in orde werd bevonden . 

Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter de vergadering en wenste een ieder 

fijne en gezegende kerstdagen en een mooi en gezond 2019. 

Onderstaand het schema zoals dat door de TT commissie is bepaald 

 voor het toekennen van het Bondskruis 

BONDSKRUIS:  [ bij een gelijk aantal punten ] 

Kanaries:   2030 -   2021   -  2024   -   2027 

Tropen:   2019 -   2022   -  2025   -   2028 

Kromsnavels:  2020 -   2023  -   2026   -   2029 

  

 

 

  

 



 

 

Hier hebben we 

nog plaats voor 

een advertentie 



 

De District tentoonstelling in Aalsmeer 

Net als het merendeel van de leden van S&O (alleen Frank Liefting had ingestuurd) 

had ik ook geen vogels ingestuurd naar de DTT in Aalsmeer. Wonnen wij met S&O 

de laatste jaren “Op Zeker” de Lammerse bokaal, dit jaar kon daar dus geen sprake 

van zijn. 

Vele mensen waren verbaasd dat er zo weinig vogels ingestuurd waren van leden 

van onze vereniging. Deze mensen heb ik gerustgesteld met het verhaal dat onze 

beste vogels klaar zaten voor de COM tentoonstelling in Zwolle en dat twee 

tentoonstellingen zo dicht op elkaar volgens ons niet bijster slim is. Van daar…. 

Maar Frank hield als enige de eer hoog en scoorde: 

Kleur kanarie Melanine Agaat rood intensief 

93 (zilver); 91 (brons); 90 punten 

En met Melanine Agaat rood schimmel 92 (kampioen); 90; 90 punten. 

  

  

  

  

  

  

 



 

   



 

 

 

 

De beste manier om vogeltentoonstellingen om zeep te helpen. 

Als voorbeeld nemen we de COM tentoonstelling in Zwolle. Het is natuurlijk het 

uithangbord voor de Nederlands vogelhouderij. Daarom ook dat het inschrijven 

digitaal dient te geschieden. Maak een gebruikersnaam aan achter het vakje STAM 

(wat is stam?) en maak een wachtwoord. U krijgt geen reactie of dat goed is gegaan. 

Invoeren kan nog niet, eerst nog 48 uur wachten. Dan opnieuw inloggen en u kunt 

uw vogels gaan inschrijven. Zoek de codes en namen bij elkaar in het COM 

vraagprogramma. Vervolgens wordt u verzocht een bepaald bedrag te betalen. Het 

betaalformulier is moeilijk te vinden en bevat andere informatie dan de algemene info 

over de kosten. Vervolgens na betaling blijft het stil, oorverdovend stil en vraag je je 

weer af is alles goed gegaan. De Portugese taal die we natuurlijk allemaal meester 

zijn maakt het een stuk makkelijker 

Na verloop van tijd worden een aantal procedures aangeboden waaruit moet blijken 

hoe het verder moet gaan, maar in de loop van de tijd worden deze procedures 

veranderd en vraagt men zich af wat de laatste definitieve versie is. 

Meerdere malen heb ik bestuursleden van verschillende niveaus aangesproken over 

de digitalisering voor “grijze duiven”. Ook nu blijkt dat lang niet iedere vogelkweker in 

staat is om digitaal zijn of haar vogels in te schrijven. De verhalen over hulpverlening 

door collega’s , buren of kinderen  zijn legio. 

Opvallend is het geringe aantal door Nederlanders ingestuurde vogels. Op de 

valreep is nog geprobeerd met een papieren inschrijfformulier wat mensen over de 

streep te trekken.  

Bij “grijze duiven” is het zo dat als iets tegenstaat het blijft tegenstaan en daarom 

vrees ik met grote vreze voor de toekomst van onze tentoonstellingen. 

Geef iedereen de mogelijkheid in te schrijven op papier of digitaal. 

De redactie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Zo helpt u vogels de winter door 

  
Na de herfst, breekt voor vogels de meest barre tijd van het jaar aan: de winter. De 

koude nachten zijn lang, de dagen om voedsel te zoeken kort. En er is al zo weinig 

voedsel te vinden in de wintermaanden. U kunt ze een helpende hand bieden. 

1. Vet voor vogels 

Vogels verbruiken heel veel energie in de wintermaanden, alleen zo kunnen ze de 

kou overleven. Een vettig hapje in de winter is dus geen overbodige luxe, het houdt 

ze letterlijk warm. Vetbollen (zonder netje!) kunt u kopen, maar ze zijn ook heel 

makkelijk zelf te maken. Gebruik hiervoor ongezouten frituurvet, smelt dit in een 

pannetje en voeg vogelvoer toe. Laat het drogen in de vorm die u wilt, bijvoorbeeld 

een tulband of een kopje. Of hang er een touwtje in om het vet te kunnen ophangen. 

2. Zonnebloempitten en pinda’s 

Ook in zonnebloempitten zit veel vet, in de zwarte zaden meer dan in de gestreepte. 

Wilt u geen rommel in de tuin? Voer dan gepelde zonnebloempitten. 

Kool- en pimpelmezen, boomklevers, sijsjes en spechten zijn dol op pinda’s. Voer 

pinda’s in een silo of rijg ze aan een ketting. Tip: prik de pinda’s voor met een spijker, 

dat rijgt een stuk eenvoudiger. U kunt ook een pot met vogelpindakaas ophangen. 

Gebruik geen gewone pindakaas, daar zit te veel zout in. 

3. Nestkast tegen de kou 

Vogels gebruiken nestkasten niet alleen in de lente. In de winter is het een goede plek 

om te schuilen en te overnachten. Dat doen ze niet altijd alleen, sommige vogels kruipen 

met elkaar in een kastje om zo beter warm te blijven. In Engeland zijn in één nestkast 

ooit 13 winterkoninkjes geteld! 

4. Hoe natuurlijker hoe beter 

Een boom of struik ziet er niet alleen mooi uit in de tuin, het is ook een magneet voor 

vogels. Het is een plek om te schuilen, om te broeden en om voedsel te vinden. De 

meeste bomen en struiken plant u als ze in rust zijn, in de winter dus. Kies voor struiken 

met bessen, daar zijn vogels in de winter dol op. En in de warme maanden geniet u zelf 

van de bloemen. Goede soorten zijn meidoorn, rozenbottel, klimop, kardinaalsmuts of 

krentenboompje. 
  

5. Rommelhoekje 

Een rommelhoekje is het hoekje in de tuin waar u niet zo veel mee doet. Eigenlijk dus 

een stukje tuin waar u de boel de boel laat. Hier kunnen planten hun gang gaan. Leg 

er wat takken en stenen neer en stapel ze eventueel op tot een soort muurtje. Gooi 

de afgevallen bladeren niet in de gft-bak, maar veeg ze hier op een hoopje. Hoe 

makkelijk wilt u het tuinieren maken?! 

Zo’n rommelhoekje is een ideale plek voor vogels, kleine diertjes, insecten en egels. 



 

Merels, huismussen, heggenmussen en roodborstjes zijn dol op rommelhoekjes. 

Tussen de takken en bladeren vinden ze ook in de winter kleine insectjes om te eten. 

In de planten vinden de vogels dekking. En wordt het eenmaal lente? Dan bouwen 

ze hier hun nestje. 

6. Op de uitkijk 

Wie goed voert, ziet veel vogels in de tuin. En wie nu begint met voeren, heeft daar de 

hele winter plezier van. 

Bijvoorbeeld tijdens de Nationale Tuinvogeltelling op 25,26 en 27 januari. Noteer in de 

agenda en doe mee! Wie zich nu al inschrijft, ontvangt niet alleen de nieuwsbrief met 

extra tips, maar ook de gratis e-brochure Vogels Voeren van Vogelbescherming 

Nederland. 

  

bron:Vogelbescherming 

foto: unsplash 
  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

We hadden zoveel kopij dat we het Snavelkrantje 

niet vol kregen  

  

 Help ons aan kopij, dan wordt het krantje veeeeel leuker  

   

  

  

  

  

  

  

 

 

https://www.tuinvogeltelling.nl/?_ga=2.17958268.436157730.1544435117-1028612579.1538466884


 

 

 

Uitslag van de COM- tentoonstelling in Zwolle (wereldshow) 

Zebravink Wit borst grijs 

MODDER, J  

Enk.87 – 89 – 91  

 

Prachtnon 

KLUPPEL, L  

Enk.89 – 90 – 88 – 88  

Dwergrietvink 

KLUPPEL, L  

Enk.89 – 89 

 

Geelivoor intensief 

MULDER, N H  

Stam 91 – 92 – 91 – 91 + 5 = 370 

 

Roodschimmel 

PLOEGER, K  

Stam 91 – 90 – 90 – 90 + 5 = 366 

 

Rood mozaïek type 1 

SMIT, T H  

Stam 87 – 87 – 88 – 87 + 4 = 354 

 

Rood mozaïek type 1 

KRUIJER, M 

Enk. 88 – 88 – 89  

SMIT, J R T H  

Enk.89 

 

Roodivoor intensief 

DUDINK, H  

Enk. 93 GOUD 

 

Roodivoor schimmel 

DUDINK, H  

Stam 92 – 92 – 91 – 92 + 5 = 372 

GOUD 

 

Bruin geel intensief 

VISSER, J W   

Stam 90 – 90 – 90 – 90 + 6 = 366 

ZILVER 

Enk. 91 

 

Isabelle Wit 

SPELDEN, H VAN   



 

Stam 91 – 90 – 89 – 89 + 4 = 363 

 

Bruinonyx rood mozaïek type 1 

KRUIJER, M   

Enk. 88 
 

 

Klaas wil graag indruk maken 

met de winnende vogels van 

Hans Dudink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vogels van Henk van Spelden, mooi , maar…. 

Net geen prijs  



 

  

De plaatjes van Jaq. Visser. Zilver 
 
 

 
 
 
Nic Mulder, trots bij 
zijn gebroed 
 
 
 
 
 
 
Dit moet het in ultimo zijn, zeggen de keurmeesters, 
maar, is dit nog een natuurlijke kleur 
 
 
 
 
  



 

 

 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  

Hans Dudink en Jaq. Visser niet hebt gefeliciteerd 
  

 



 

 

 

  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 

  

 

Krantenartikel  

 

Kanariekweker Hans Dudink uit ‘t Zand twee maal wereldkampioen 

Tijdens de COM wereldtentoonstelling voor volière vogels is het lid  Hans Dudink van 

de vogelvereniging S&O uit Schagen afgelopen week wereldkampioen geworden 

met een kleurkanarie roodivoor intensief en alsof dat nog niet genoeg was ook nog 

eens kampioen met een stam ( vier op elkaar gelijkende vogels) Roodivoor 

schimmels. 

Ook zijn mede lid Jaq Visser, die tijdens de onderlinge tentoonstelling van enige tijd 

terug zo goed als alle prijzen in de wacht sleepte, was met een stam kleurkanaries 

Bruin geel intensief dermate op dreef dat de keurmeesters hem beloonde met een 

zilveren medaille. Voorwaar ook een prachtige prestatie. 

De IJsel hallen in Zwolle waren het decor van deze tentoonstelling, met circa 24.000 

vogels en deelnemers uit 44 landen een geweldige happening 

De vereniging S&O was overigens prima vertegenwoordigd op dit massale gebeuren. 

Negen leden, waaronder diverse ex-landskampioenen, hadden vogels ingestuurd. 

Na de keuring en het uitbrengen van de catalogus stonden niet alle gezichten zo 

opgewekt als bij Dudink en Visser. De uitslagen vielen in het algemeen een beetje 

tegen. Maar S&O zou S&O niet zijn als ze in de toekomst weer terugslaan met veel 

aansprekende resultaten. 

Het plezier is er niet minder om en de verwachting is dan ook dat met nog meer 

energie en dierenliefde gewerkt gaat worden aan nog betere vogels 



 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


