
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zie ook www.vseno.nl           

  

  

           
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

 

 

 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 
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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 

 

Wie regelt er een 



.         Notulen Algemene ledenvergadering 19 februari 2019 

Opening :   

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur  

Aanwezig:   

13 leden  

Ingekomen post: 

Een brief van het Orange fonds voor collectanten, 

Er wordt een cursus aangeboden als Bhv’er kosten 169 Euro ex btw, 

Een brief van de gemeente Schagen die mee wil denken hoe wij als vereniging of als 

onderneming zouden kunnen groeien. 

Mededelingen:  

Voorzitter geeft aan dat het bestuur niet heeft stilgezeten en zij met verschillende 

dingen bezig zijn o.a. de vergadering met stichtingsbestuur de Blokhut daar zal in de 

loop van de vergadering op terug gekomen worden. 

Notulen vorige vergadering 20 februari 2018: 

Er waren geen op of aanmerkingen. 

Verslag kascommissie: 

Jan Modder en jaap Voorthuizen hebben bij Arie de financiën gecontroleerd en in 

orde bevonden. Hij mag weer een jaar doorgaan. Kees Kindt stelde de vraag of de 

contributie voor het jaar 2019 hierbij in zit Arie geeft aan dat het voorkomt dat men in 

2018 al betaalt voor het jaar 2019 en dat geeft een vertekent beeld. De bedoeling is 

dat men de contributie voor 2019 in januari 2019 betaald. 

  

 

  

 

 BONDSKRUIS:  [ bij een gelijk aantal punten ] 

Kanaries:   2030 -   2021   -  2024   -   2027

Tropen:   2019 -   2022   -  2025   -   2028 

Kromsnavels:  2020 -   2023  -   2026   -   2029 

  



Kees Kindt vraagt of het normaal is dat als de contributie niet op tijd betaald is of het 

dan normaal is om een brief te ontvangen die niet netjes overkomt . De 

standaardbrief zal aangepast moeten worden. Het bestuur neemt het mee naar de 

bestuursvergadering 

Freek vraagt wat we er aan kunnen doen om het interen van ons saldo tegen te 

gaan. Volgens de voorzitter is daar weinig aan te doen aangezien we qua leden 

aardig zijn teruggelopen van 130 naar 31 . Ook al zouden we de contributie verhogen 

dan nog gaan we het niet redden. Vaak vallen dan ook enkele passieve leden af en 

dat zou ook jammer zijn. 

Verslag materiaalcommissaris: 

Jan heeft een verslag gemaakt van wat er aanwezig is en wat dat aan waarde 

vertegenwoordigt. Hiervan is kennisgenomen. 

Supercup: 

Leo legde uit hoe de puntenverdeling werkt, het hoogst aantal punten van 5 vogels 

worden bij elkaar opgeteld ook wanneer je aan 1 of meer TT hebt deelgenomen. Leo 

was de gelukkige winnaar van de supercup hij werd door ons allen gefeliciteerd. 

Pauze met verloting: 

Voor sommige was de verloting vruchtbaar en mochten zij zich verheugen met 

heerlijke worst van Klaas. 

Bestuur en verenigingsvoorstellen: 

Aftredend en herkiesbaar zijn: Lous de Jongh 2de voorzitter, Arie Groot 

penningmeester, Jan Dietvorst materiaalcommissaris. Alle drie hebben zij te kennen 

gegeven dat zij hun functie blijven uitoefenen onze dank daarvoor. De leden waren 

het eens met de verlenging van hun functie. 

  Aan de orde kwam hoelang wij het financieel nog vol kunnen houden in de Blokhut 

aangezien we elk jaar een negatief saldo hebben. In de vergadering is daar met het 

stichtingsbestuur overgesproken. De mogelijkheid om de huur en schoonmaakkosten 

te halveren was niet mogelijk maar zou ook niet eerlijk zijn, ten opzichte van de twee 

andere verenigingen. 

Het volgende probleem dat aan de orde kwam was de vraag of wij mede-eigenaren 

van de blokhut zijn (wat wij altijd gedacht hebben.) Corrie gaf aan dat wij dat niet 

waren maar de stichting de Blokhut. Door de heer Geel werd ons het koopcontract 

getoond waar wij inderdaad niet opstonden.  

Corrie kwam ook met de mededeling dat zij haar functie als beheerder van de 

Blokhut met ingang van 1 januari 2020 neer legt door privé omstandigheden. Het 

doet haar zeer dat zij (na 24 jaar haar functie bekleed te hebben) afscheid moet 



nemen zeker ook met de achterliggende gedachte dat er totaal nog geen opvolgers 

zijn voor de functies: beheerder, secretaris, penningmeester, bar medewerker/ster. 

Mocht dat niet van de grond komen dat zou eventueel de blokhut aan de gemeente 

terug verkocht worden en dat zou eeuwig zonde zijn.   

De vraag aan het stichtingsbestuur of zij de notulen van hun vergaderingen door 

willen sturen naar de andere verenigingen werd met ja beantwoord.  

Hoe nu verder  

Er werden door een aantal leden allerlei opties aangedragen t.a.v. de Blokhut wat we 

wel of niet zouden kunnen doen om vereniging S&O in stand te houden. Maar omdat 

er nog helemaal niks vastligt en we de uitkomst niet zeker weten blijven we alert en 

houden we onze ogen open voor een plan B. 

 De blokhut heeft op korte termijn een vergadering waar Lous en Hans bij aanwezig 

zullen zijn namens S&O en ons daar over informeren wat er besproken is. 

Theo: wat we wel kunnen doen is een berekening maken voor de keren dat wij hier 

zijn en wat dat voor kosten met zich mee brengt.  

Volgens Leo zou het ook goed zijn om eens te kijken of we zelf op sommige dingen 

kunnen bezuinigen zodat het financieel interen wat minder wordt want alle beetjes 

helpen. 

Rondvraag: Er waren geen vragen  

Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering door de voorzitter om 

22.10 gesloten en wenste eenieder wel thuis. 

Secretaris Henk van Spelden 

  

 

 

Overal is een oplossing 

voor… 

   En anders maar niet 

  



 

 

De reactie van het Snavelkrantje 

feliciteert de winnaars met hun 

behaalde prijzen, maar waarschuwt 

ook voor overschatting. Winnen is 

een ding, maar volgende keer weer 

winnen is wat anders. 

 
 

 

 



  



 

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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

Zwolse vogelbeurs populair, maar ook kritisch geluid over 

ziektes en illegale handel 

 

Het is een van de grootste vogelbeurzen van Europa, jaarlijks komen zo’n 

zevenduizend mensen uit heel Europa er op af. Dit weekend worden er zo’n 

honderdduizend vogels geshowd, gekocht en verkocht in de IJsselhallen in Zwolle. 

Exotische vogels 

Wie door de IJsselhallen loopt ziet en hoort niet alleen een hele hoop exotische 

vogels, maar bovendien veel verschillende talen. Vogelliefhebbers en -handelaren uit 

heel Europa, van Hongarije tot Schotland, komen bijeen in de IJsselhallen. 

Hoewel de beurs al vele jaren wordt georganiseerd, is er ook steeds vaker kritiek. 

Vogelarts Jan Hooimaaijer strijdt al jaren tegen vermeende illegale handel en 

vogelziektes. “Een bekende ziekte is de papegaaienziekte”, zegt Hooimaaijer. 

Besmettelijke ziektes 

De papegaaienziekte is ook besmettelijk voor mensen; verschijnselen zijn griep of 

koorts. Volgens Hooimaaijer hebben handelaren de plicht om deze ziektes te 

melden, maar doen ze dat vaak niet. “Ik heb handelaren hier gesproken en iedereen 

kijkt me aan met een blik van ‘waar heb je het over’.” 

De NVWA heeft de verantwoordelijkheid voor de controle, maar die waren niet in de 

gelegenheid om te reageren.  

Strikte controles 

Volgens de organisatie van de beurs is er altijd risico’s, maar worden die zoveel 

mogelijk ingeperkt. “We zijn bekend met de geluiden, maar de ziekte kan overal 

voorkomen. We hebben strikte controles van onder meer de GGD en de NVWA en 

dat is voldoende”, zegt organisator Hennie Heesakkers. 

Het is een van de grootste vogelbeurzen van Europa, jaarlijks komen zo’n 

zevenduizend mensen uit heel Europa er op af. Dit weekend worden er zo’n 

honderdduizend vogels geshowd, gekocht en verkocht in de IJsselhallen in Zwolle. 

Exotische vogels 

Wie door de IJsselhallen loopt ziet en hoort niet alleen een hele hoop exotische 

vogels, maar bovendien veel verschillende talen. Vogelliefhebbers en -handelaren uit 

heel Europa, van Hongarije tot Schotland, komen bijeen in de IJsselhallen. 

 

  



  

Hoewel de beurs al vele jaren wordt georganiseerd, is er ook steeds vaker kritiek. 

Vogelarts Jan Hooimaaijer strijdt al jaren tegen vermeende illegale handel en 

vogelziektes. “Een bekende ziekte is de papegaaienziekte”, zegt Hooimaaijer. 

Besmettelijke ziektes 

De papegaaienziekte is ook besmettelijk voor mensen; verschijnselen zijn griep of 

koorts. Volgens Hooimaaijer hebben handelaren de plicht om deze ziektes te melden, 

maar doen ze dat vaak niet. “Ik heb handelaren hier gesproken en iedereen kijkt me aan 

met een blik van ‘waar heb je het over’.” 

De NVWA heeft de verantwoordelijkheid voor de controle, maar die waren niet in de 

gelegenheid om te reageren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast is er volgens vogelarts Hooimaaijer ook sprake van illegale handel. “Wilde 

vogels uit Nederland krijgen een ringetje en vervolgens worden ze hier verkocht alsof ze 

legaal zijn gekweekt. Dat is hoe het hier gaat.” 

Buiten de lijntjes 

Ook dat spreekt de organisatie tegen: “Er zijn altijd mensen die buiten de lijntjes kleuren. 

Maar die controleren wij en pakken we aan”, besluit Heesakkers. Daarnaast is er volgens 

vogelarts Hooimaaijer ook sprake van illegale handel. “Wilde vogels uit Nederland krijgen 

een ringetje en vervolgens worden ze hier verkocht alsof ze legaal zijn gekweekt. Dat is 

hoe het hier gaat.” 

Buiten de lijntjes 

Ook dat spreekt de organisatie tegen: “Er zijn altijd mensen die buiten de lijntjes kleuren. 

Maar die controleren wij en pakken we aan”, besluit Heesakkers. 

bron: rtvoost 

  

 



 

 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/
http://www.vvtropica.nl/
tel:06-18093761
tel:06-18093761


Of het druk was in Zwolle, nou, behoorlijk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
  
  

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 

En je verder ook niet meer laat horen 
  

 



 

 

  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-

298352.Tegenover uw inzet 

staat een redelijke vergoeding 

  

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het neerslag tekort neemt dezelfde vorm aan als het 

ledenaantal van de meeste vogelverenigingen 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


