
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zie ook www.vseno.nl           

  

  

          Uitslag supercup 
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

 

 

 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 februari 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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Hier hebben we 

nog plaats voor 

een advertentie 



 

Notulen verenigingsavond 15 Januari 2019 

  

Voorzitter Aanwezig: 13 leden  

Afwezig met kennisgeving: Nic Mulder  

Opening:  

Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 

Ingekomen post &mededelingen: 

Er was post binnen gekomen van het stichtingsbestuur blokhut waarin kenbaar gemaakt is , 

dat mevr. Dubois met ingang van 31 december haar taken binnen de blokhut neer legt . 

Gelijker tijd wordt er een oproep gedaan aan de verenigingen om te kijken of er leden zijn die 

de open staande posten in zouden kunnen vullen t.w. voorzitter, penningmeester, beheerder 

blokhut en barmedewerker / ster. 

Voorzitter deelde mede dat Lou naast Hans aan gaat zitten tijdens de vergadering van het 

stichtingsbestuur om hem tot ondersteuning te zijn. Ook willen wij zeker weten of wij wel of 

niet mede-eigenaar van de blokhut zijn. Zaken die van belang kunnen zijn voor ons als 

vereniging. Ook zal het conflict tussen Corrie en Lou opgelost moeten worden.  

Er zal ook gekeken moeten worden hoe het verloop zal gaan nu er meerdere functies binnen 

de blokhut vacant worden. En er zal gekeken moeten worden of wij het financieel nog wel 

kunnen trekken aangezien wij elk jaar interen met een verlies. Het zou goed zijn om een plan 

B op papier te zetten zodat we niet voor verrassingen komen te staan. We hebben in ieder 

geval tot eind van dit jaar de tijd om er over na te denken. 

  

 Wie steekt de handen uit de mouwen? 

Nou…… wie ??? 
  

Er was een aanmelding van een nieuw lid n.l.  Matthe Groot en een opzegging van M. Tiebie  

Notulen vorige vergadering: 

Er waren geen op of aanmerkingen. 

Evaluatie WK: 

Het inbrengen en afhalen van de vogels was heel goed georganiseerd alles verliep heel vlot. 

Er was wel heel zwaar gekeurd er waren leden die in eerdere tentoonstellingen wel 3 tot 4 

punten meer hadden gekregen voor hun vogels. Soms moet je ook een beetje geluk hebben 

en ben je afhankelijk van de willekeur van de keurmeester. In ieder geval had S&O een 

kampioen dus goud en een zilveren winnaar t.w. Hans Dudink, en Jac Visser zij werden door 

de voorzitter gefeliciteerd met hun behaalde prijs. Ook werd Nic Mulder aangehaald die met 



 

zijn stam heel goed in de punten zat. 

Ook dit jaar hadden de kranten de stukjes die Leo opgestuurd had weer niet in de bladen 

vermeld het is bedroevend omdat telkens weer te moeten zeggen maar jammer genoeg is 

het de realiteit. Dit jaar gaan we kijken hoe  we het anders moeten doen om het toch in de 

bladen te krijgen. 

Vogelpraat: 

Lou legde uit wanneer je het beste de man en de pop bij elkaar moet zetten voor de kweek 

om een zo goed mogelijke bevruchting te krijgen. Het heeft alles te maken met de maastand. 

Het eerste kwartier zijn de vogels het meest vruchtbaar het eerste kwartier duurt 7 dagen en 

daarna wordt het bevruchtingspercentage steeds lager. Sommige leden gaan het uitproberen 

en sommige vinden het te veel werk we wachten het af. 

Rondvraag: 

Er waren geen vragen. 

Sluiting: 

 De voorzitter sloot om 21.45 uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 

  

 

 BONDSKRUIS:  [ bij een gelijk aantal punten ] 

Kanaries:   2030 -   2021   -  2024   -   2027

Tropen:   2019 -   2022   -  2025   -   2028 

Kromsnavels:  2020 -   2023  -   2026   -   2029 

  

 

  

Iedereen dus in 2019 een paar kromsnavels 

aanschaffen en snel gaan kweken om het 

“Bondskruis kromsnavels” in 2020 binnen te halen. 
  

 



 

   



 

 

Uitslag supercup seizoen 2018– 2019 

1 Leo Klüppel  467 pnt 

2 Jaq Visser   464 pnt 

3 Hans Dudink  463 pnt 

4 Henk van Spelden  461 pnt 

5 Jan Modder  460 pnt 

6 Niek Mulder  459 pnt 

7 Klaas Ploeger  459 pnt 

8 Maaik Kruijer  456 pnt 

9 Frank Liefting  456 pnt 

10 Erik Hogerheijde 456 pnt 

11 Jaap Voorthuijsen 456 pnt 

12 Theo Smit  455 pnt 

13 t/m 17 de overige leden die mee gedaan hebben aan minimaal 1 TT met 5 vogels of 

meer  

  

Voor hen die teleurgesteld zijn: 

 Volgende keer meer succes 
  

  

 

Gewoon blijven proberen, eens sta je ook in de top 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Agenda  van de Algemene ledenvergadering  

    19 februari 2019 

  

Opening: 

Ingekomen post & mededelingen. 

Notulen vorige vergadering. 

Verslag kascontrole-commissie. 

Financieel jaarverslag penningmeester 

Jaarverslag secretaris. 

Jaarverslag materiaal-commissie 

Pauze. 

Uitreiking supercup 2018-2019 

Bestuursverkiezing. 

Aftredend en herkiesbaar: 

Penningmeester A.J. Groot  

2e Voorzitter L. de Jongh 

Materiaalcommissaris Vacant 

Bestuur en verenigingsvoorstellen  

Rondvraag  

Sluiting 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Jaarverslag 2018 

Toen ik een jaar geleden het secretariaat van Hans Moerland, die door ziekte zijn functie 

opdat moment niet meer kon vervullen overnam, besefte ik ineens dat het gene wat ik zeker 

nooit meer zou doen, een functie binnen een bestuur (wat ik al vele jaren had gedaan ) zo 

ineens weer op mij had genomen noem het maar impulsief gedrag .  

Ik vraag mezelf vaak af waar dat dan vandaan komt nou ik zal u zeggen dat komt voort uit 

een stuk verantwoordelijkheid voor de club waartoe je behoort. Het inzetten en meedenken 

(en dat geld voor iedereen) is bepalend voor het wel en wee van een vereniging.  

De vereniging S&O is een vereniging die niet groot is waar er elk jaar wel wat leden afvallen 

ook meer en deels door geen tijd meer te hebben en deels door vergrijzing.  Met lede ogen 

kijken we langzaam toe hoe het beetje voor beetje begint af te brokkelen. Het is de realiteit 

van deze tijd.  

Jongelui voelen zich tegenwoordig niet meer geroepen om zicht met deze hobby bezig te 

houden, ondanks dat vele bonden en verenigingen brainstormen om jeugd tot zich te trekken 

met helaas weinig resultaat hoe spijtig dan ook. Het komend jaar hebben wij een nieuw lid 

mogen inschrijven, misschien heel misschien is dat een lans die gebroken gaat worden.  

Ook is het van belang om elk jaar te kijken hoe wij er als vereniging voorstaan zowel qua 

leden als financieel.  Kunnen wij met het aantal leden dat wij hebben de vereniging nog 

levensvatbaar houden, allemaal vragen die elk jaar terug komen en waar we gezamenlijk 

met elkaar over moeten blijven praten en zo nodig bijstellen. 

Voor wat betreft het Jaar 2018 hebben wij met de 32 

leden die we nog hebben een geweldig jaar gehad 

waarin we met ze allen (zonder namen te noemen 

voordat we iemand vergeten) geweldige prestaties 

hebben neergezet zowel nationaal als mondiaal, 

kampioenschappen, gouden, zilveren en bronzen 

plakken. Wat aangeeft dat S&O een vereniging is die 

wel degelijk op de kaart staat. Daar mogen wij trots op 

zijn.  

 Ook voor wat betreft de districtstentoonstelling 2020 

die wij als S&O zoals de zaken er nu voorstaan zullen 

gaan organiseren . Waarschijnlijk een van de laatste 

die wij kunnen organiseren zeker gezien onze 

gemiddelde leeftijd . Maar toch ...............doelen 

moeten wij altijd blijven stellen en soms komen zij uit 

en soms ook niet . Ik hoop dat het jaar 2019 ook zo n 

succes jaar gaat worden als het afgelopen jaar en 

daar hebben wij elkaar voor nodig . 

Henk van Spelden, Secretaris S&O 

De secretarisvogel, de gelijkenis met onze secretaris is opmerkelijk 



 

  

 Huismus meest getelde vogel 
  

Nog niet eerder deden er zoveel mensen mee aan de Nationale Tuinvogeltelling van 

Vogelbescherming Nederland. Ruim 70.000 mensen telden afgelopen weekend de 

vogels in hun tuin of op hun balkon. Opnieuw werd de huismus het meest geteld, 

gevolgd door de koolmees en vink. De merel lijkt zich deels te herstellen met een 4e 

plek, maar in de zuidelijke en oostelijke provincies is de achteruitgang van het aantal 

merels nog duidelijk te zien. 

Merel herstelt zich licht 

Tijdens de Tuinvogeltelling van vorig jaar duikelde de merel voor het eerst sinds de start 

van de Tuinvogeltelling uit de top 3. Dit jaar lijkt de merel zich daarvan licht te herstellen, 

met een vierde plaats. De hogere plek van de merel is wellicht wat vertekend door de 

sneeuw van de afgelopen paar dagen, waardoor de vogels naar tuinen toe komen om 

voedsel te zoeken. 

Regionale verschillen merel 

Wel zijn grote regionale verschillen te zien tussen het zuiden en de rest van het land. In 

Limburg en Noord-Brabant blijft het aantal merels achter. In deze provincies bungelt de 

merel vaak in de onderste helft van de top 10. Dit komt voor een deel overeen met het 

beeld van de verspreiding van het usutu-virus. Het virus is vanuit België en Duitsland 

richting Nederland gekomen. In de zuidelijke provincies waart het virus nu het langst 

rond. Ook al lijkt het aantal merels zich aan het herstellen, het aantal blijft nog achter bij 

voorgaande jaren. Benieuwd hoe u de merel kunt helpen? Kijk dan 

op www.tuinvogeltelling.nl/merel  

 Tuinvogel Top-3 

 

Evenals voorgaande jaren was de huismus weer veruit de meest getelde soort. De 

huismus werd in minder dan de helft van de tuinen waargenomen, maar omdat mussen 

in groepen leven zijn ze qua absolute aantallen het vaakst gezien. Gemiddelde bestond 

een groep mussen in de tuin uit acht exemplaren. Nummer twee werd de koolmees en 

drie de vink. Nog niet eerder eindigde de vink zo hoog. Omdat vinken hun voedsel op de 

grond zoeken zijn ze door de sneeuw van de afgelopen dagen in grote aantallen naar de 

tuinen getrokken, wat terug te zien is in de Tuinvogeltelling. 

 

  

 

http://www.tuinvogeltelling.nl/merel


 

  

   

  

 Top-10 tuinvogeltelling 

Deelnemers konden tot maandag 29 januari 12.00 uur hun telling insturen. Tussen 

haakjes de notering tijdens de Tuinvogeltelling van 2018. 

1 – Huismus (1) 

2 – Koolmees (2) 

3 – Vink (6) 

4 – Merel (5) 

5 – Pimpelmees (3) 

6 – Kauw (4) 

7 – Turkse tortel (7) 

8 – Houtduif (8) 

9 – Roodborst (10) 

10 – Ekster (9) 

Bron: Vogelbescherming Nederland/Vroegevogels 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Koppeltje huismussen, voor de man achter de pop 

  

 

  



 

Vogelgeluiden van tienduizend vogelsoorten online 

beschikbaar 
  

Een leger van geluidenjagers, liefhebbers en professionals, bouwt samen aan de 

grootste openbare vogelgeluidencollectie ter wereld: Xeno-canto. Deze rijke bron 

voor biodiversiteitsonderzoek is nu met hulp van de Netherlands Biodiversity 

Information Facility (NLBIF) en Naturalis Biodiversity Center voor iedereen 

toegankelijk gemaakt via de Global Biodiversity Information Facility (GBIF). 

Geluiden als bron van informatie en kennis 

Op de website van Xeno-canto worden de geluiden voorzien van gegevens zoals 

identificatie, locatie, tijd, type en welke vogelsoorten er nog meer op de achtergrond 

van de opname te horen zijn. Alle opnamen zijn voorzien van een uniek 

catalogusnummer, zodat er naar gerefereerd kan worden. Van elke opname wordt 

een sonogram gegenereerd, een visuele weergave van het geluid 

. Opnamen worden op allerlei manieren doorzoekbaar en inzichtelijk gemaakt, onder 

andere via een zoekmogelijkheid op lokale (Nederlandse) soortnaam en via kaarten. 

De gemeenschap bediscussieert opnamen via het forum, waarbij ook determinaties 

worden gedaan of gecorrigeerd. Op deze manier delen en vergroten de gebruikers 

hun kennis over vogelgeluiden. 

Naar een nog completere collectie 

Het werk van de geluidenjagers zit er voorlopig nog niet op; de collectie is ondanks 

zijn indrukwekkende omvang nog niet compleet. De organisatie achter Xeno-canto, 

de Stichting Xeno-canto voor Natuurgeluiden, stelt als een van de doelen om een 

complete verzameling bijeen te brengen. Dat wil zeggen: een geluidenverzameling 

van alle vogelsoorten (inclusief ondersoorten), met daarin alle typen geluiden (zoals 

zang, alarmroep en vluchtroep), van volwassen en jonge vogels, in zijn gehele 

geografische variatie en variatie door de tijd heen. Ook zijn er plannen om de 

database uit te breiden 

naar andere 

geluidsproducerende 

soortgroepen, zoals 

zoogdieren, kikkers en 

insecten. Om dit 

einddoel te bereiken 

zijn er nog vele uren 

geluidsopnamen en 

jaren veldwerk nodig. 

  
  

 

https://www.xeno-canto.org/47354


 

 

 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


 

Merels: 5 weetjes over deze geliefde zangvogels 

  

Dat merels prachtig kunnen zingen, heb je vast al wel eens gehoord. Maar weet je 

ook dat ze met hun snavel vrouwtjes lokken? Of dat ze slimme trucjes gebruiken om 

aan voedsel te geraken? 5 weetjes op een rij gezet. 

1. Sexy snavel 

Een zingend mannetje trekt de aandacht van een vrouwtje. Maar vooral de kleur van 

de snavel waar dat lied uitkomt, interesseert haar. Hoe feller oranje, hoe sneller haar 

hart gaat slaan. De kleur weerspiegelt zijn gezondheid. Intens oranje betekent dus 

een prima vader in spe. Carotenoïden – afkomstig uit het voedsel – zorgen voor de 

kleur en spelen een rol in het immuunsysteem. Een valer gele snavel toont zo dat de 

merel in een gezondheids-dipje zit. In die periode spelen de carotenoïden meer een 

rol in het immuunsysteem en blijft er minder over voor de snavel. Eenmaal 

aangesterkt, kleurt de snavel weer mooi oranje. 

2/ Slimme gauwdief 

Merels eten hoofdzakelijk regenwormen en slakken. In het najaar staan ook bessen 

op de menu. Al luisterend en kijkend voedsel zoeken, kost tijd en concentratie. Om 

aan een snelle hap te geraken, hebben merels een aantal slimme trucjes bedacht. 

Ze trippelen hevig in het gras waardoor de wormen de trillingen voelen. Deze denken 

dat er een mol aankomt of dat het regent. De wormen komen hierdoor naar boven. 

Recht de bek van de merel in. Ook aan een molshoop wachten merels vluchtende 

regenwormen wel eens op. En af en toe komt de slimme gauwdief in de merel naar 

boven. Dan pikt hij de worm van een andere merel. Of een lekkere slak van een 

lijster. Merels krijgen slakkenhuisjes immers moeilijk zelf open. 

3/ Droogkuis 

Merels zitten graag net in het pak. Ze onderhouden hun veren zorgvuldig. In een 

zonnig hoekje spreiden ze vleugels en staart.  

  

Met de snavel open genieten ze -bijna extatisch- van een warm stofbad. In 

werkelijkheid brengt het sterke zonlicht aanwezige parasieten in beweging waardoor 

merels ze kunnen wegpikken. Tijdens de rui vervangen ze een groot deel van het 

verenpak. Op dat moment is de huid nog beter bereikbaar voor steekmuggen. Die 

kunnen het usutu-virus overbrengen. Merels zijn daar helaas hypergevoelig voor. 

Verzwakt en vermagerd zitten ze bol en maken een lusteloze indruk. Een verschil 

met een gezonde, ruiende of zonnende, merel die er ietwat rommelig maar alert 

uitziet. 

4/ Zangrepetitie 

Merels maken gemakkelijk duidelijk hoe ze zich voelen. Gaande van zacht contact 

met elkaar houden tot een luide, paniekerige alarmkreet bij potentieel gevaar. Met 

melodieuze liederen bakenen ze hun territorium af. Herhaaldelijk repeteren verbetert 

hun zang aanzienlijk. Oudere merels zijn dan ook betere zangers. Met een ruim 



 

repertoire en minder herhalingen dan jongere merels, die pas aan het begin van hun 

zangcarrière staan. Je kan een merel individueel herkennen aan zijn manier van 

zingen. Zelf herkennen ze zo ook hun vaste buurmannen aan hun lied. Die zullen 

daardoor minder snel aangevallen worden, dan vogels die een nieuwe, ongekende 

zang laten horen. 

5/ Spanningsveld 

Merels hebben een aantal vaste gewoonten. Zingen doen ze het liefst van op een 

hoge uitkijkpost zoals de top van een boom of de nok van een dak. Voedsel zoeken 

ze op de grond. En graag op je gazon. Merels huppen meestal met beide poten 

tegelijk over je grasveld om dan plotsklaps te stoppen. Geconcentreerd en 

bewegingsloos luisteren en kijken ze naar iets lekkers op de grond. Daarbij heerst er 

– zonder dat je het weet – een waar spanningsveld in je tuin. Merels zijn weinig 

sociaal en zien andere vogels als grote concurrenten. Ze foerageren opmerkelijk 

trager als er andere merels in hun buurt zijn. Elkaar verjagen wordt dan de grootste 

prioriteit. Zelfs als andere vogels intussen het meeste eten verorberen. 

Bron:natuurpunt.be,tekst Christine Machiels 

  

Mannetje merel  



 

 

 
  
  

 

 

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 algemene ledenvergadering hebt gemist 
  

 



 

 

 

  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 

  

 

WAAROM KRIJGEN VOGELS GEEN KOUDE VOETEN? 

Naakte uitsteeksels 

De pootjes van een vogel zijn niet bedekt met isolerende veertjes zoals de rest van het 

lichaam. In de winter moeten ze er voor zorgen dat de pootjes net niet bevriezen maar 

ze ook niet te veel warmte verliezen via deze naakte uitsteeksels. Ze regelen dat met 

een vernuftige bloedsomloop waardoor de poten altijd net een paar graden boven de 

omgevingstemperatuur blijven. Deze bloedsomloop wordt het wondernet (rete mirabilis) 

genoemd en is gebaseerd op het tegenstroomprincipe. 

In de poten van een vogel stroomt het warme bloed vanuit het lichaam zeer dicht langs 

de ader met afgekoeld bloed dat op de terugweg is naar het hart. De bloedvaten liggen 

zo dicht bij elkaar dat het warme bloed het koude bloed opwarmt. Het warme bloed dat 

omlaag stroomt, wordt steeds kouder, terwijl het koude bloed dat naar boven stroomt 

steeds warmer wordt. Op deze manier blijft veel warmte voor het lichaam behouden. 

Koude vogelpootjes 

Nog opvallender is het dat de ader die het bloed laat terugkeren naar het lichaam in de 

winter ergens anders ligt dan in de zomer. In de winter verplaatst deze ader zich van de 

huid naar de kern van de poot, zodat er nog minder warmte verloren gaat. Bovendien 

vernauwen de bloedvaatjes in de huid zich en ook dat zorgt ervoor dat de warmte in het 

lichaam zelf blijft. Een vogelpoot kan straffeloos worden afgeknepen omdat ze geen 

spieren bevatten, alleen pezen. De poot heeft maar weinig energie nodig. Als het koud 

is, kan de bloedtoevoer daarom beperkt blijven tot dat wat nodig is voor vervanging van 

de huid en nagels. 



 

De poten van een vogel zijn dus wel een beetje kouder maar omdat er bloed blijft 

stromen, kunnen ze niet bevriezen. Echt lang stil staan op het ijs is echter niet verstandig 

want de vogelpoten kunnen wel blijven plakken. Meestal gaan de vogels dan op hun buik 

liggen en trekken vervolgens de koude poten op, tussen de isolerende buikveren. 

bron:Vroegevogels 

De eend heeft geen pantoffels nodig, dus dragen wij ze wel. 

  

 

 



 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


