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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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.         Verslag van de ledenavond van 16 april  

zult u hier niet aantreffen. Er was namelijk besloten om deze verenigingsavond te 

laten vervallen i.v.m. het feit dat vele leden ook nog een andere hobby hebben, 

nl. voetbal. Niet als beoefenaar, want daar zijn ze allemaal te oud voor, maar als 

liefhebber om te kijken en te genieten. 

Op die avond speelde Ajax en diverse mensen hadden al aangegeven dat ze niet op 

de vereniging avond zouden komen. 

Gelukkig speelde Ajax een puike partij want anders hadden we wel naar de 

verenigingsavond kunnen gaan. 

S&O en  

       Ajax 

Twee legendarische 

verenigingen 
  

 

. 
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Gevaar Roodsteen, 

Hier een kort verslag over de problemen in mijn kweek 2011 ,en vooral de problemen 

in de eerste ronde ,Met het maar leggen van 1 Ei ,en daarna niets meer. Gelukkig 

heb ik de oorzaak gevonden, en ik wil jullie dit niet onthouden Ook al blijven er 

enkele zaken onbeantwoord. Maar herstel was er gelukkig volledig in de tweede 

ronde. En bevestigd toch dit verslag. Maar goed hier mijn verhaal. Mijn eerste ronde 

is totaal mis- gegaan. Ik koppel 65 koppels, binnen een week had ik 60 nesten dus 

de voorbereiding moet perfect zijn geweest anders gaan de vogels niet over tot 

nestbouw enz.. Na enkele dagen 53 koppels nest en EEN ei gelegd ,De volgende 

dag ga ik weer eitjes rapen ,en tot mijn verbazing bijna alle poppen die een ei 

hadden gelegd hadden niet gelegd ,dat is vreemd ,en ik kreeg de schrik al te pakken 

.De volgende dag met lood in de schoenen gaan kijken ,en ja hoor wat ik vermoede 

was zo ,weer niets meer bij gelegd .Met tranen in mijn ogen ben ik gaan zoeken naar 

de oorzaak Dagen lang gebeld ,en gedaan uren op internet gezocht .Niets gevonden 

of toch iets over roodsteen !!!!!!! En toen werd ik wat wakker, toen ik 25 Kgr grit 

aankocht, en deze in een emmer schudde thuis viel mij op wat is deze grit toch rood 

,Helaas stelde ik dit vast maar dacht er niet verder over na en ik heb dit verstrekt aan 

mijn vogels. Tot ik een artikel vond op internet ,die man schreef hoe slecht een te 

veel aan roodsteen wel kan zijn voor 

kleine zangvogels. Toen ben ik verder 

de grit gaan ontleden. En toen stelde ik 

ook nog vast dat er bijna geen oester 

grit en maagkiezel in vermengd was . 

Toen werd ik wakker. Hier moet de fout 

zitten .Een veel te veel aan roodsteen 

,met een te weinig aan oester grit heeft 

de kalk aanmaak bij de vogels 

gestagneerd ,met het gevolg dat de 

vogels maar een ei konden produceren 

.Dit moest de reden zijn ,kon echt niets 

anders vinden , Direct de hele oude zooi 

weg gegooid .nieuwe duurzame 

aangekocht .en deze verstrekt aan de 

vogels En wat ik hoopte gebeurde ,de 

vogels maakte weer nest ,en legden 

mooie eitjes zelfs sommige met 6 . Helaas zijn er toch een 6 tal poppen die zodanig 

ontregeld zijn geweest dat deze niets meer deden . Al bij al heeft me dit grapje een 

100 tal vogels gekost .Gelukkig heb ik in de tweede ronde nog goed gekweekt ,en 

ben met een groot aantal ook nog een derde ronde ingegaan ,en dat is allemaal 
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redelijk goed verlopen ,en heb toch nog een 190 vogels kunnen kweken. Ook 

belangrijk te weten is dat Roodsteen een invloed heeft op het darmstelsel ,het geeft 

namelijk luie darmen en dat is ook weer niet goed ,het heeft het zelfde effect maar 

dan groter als houtskool wat door sommige kwekers ook gegeven wordt.  Besluit :  

Ik koop nooit meer grit aan spotprijzen .iets roodsteen mag ,maar een te veel is totaal 

uit den boze .Roodsteen zijn gemalen bloempotten ,dakpannen sier potten kleipotten 

enz .Hierin zitten veel stoffen die minder goed zijn voor onze vogels ,en zijn meer 

geschikt voor grotere hoenders. Ook daar is volgens mij het bij mij fout gegaan heb ik 

een verkeerde zak aangekocht ???of is er een zak verkeerd aangemaakt ??? 

.Allemaal nog vragen die ik niet kan invullen .Een zaak weet ik wel Roodsteen 

probeer ik zo veel mogelijk ( totaal ) uit te sluiten .En ik koop voortaan goede 

oestergrit ,en meng daar de maagkiezel onder . Met andere woorden ,een teveel aan 

roodsteen ,in combinatie met een te weinig oestergrit ,Heeft de kalk aanmaak bij de 

vogels gestagneerd .Met het bekende gevolg. Je ziet je bent nooit te oud om te leren 

,( of toch beter opletten bij je aankopen ????En het bewijzen kan ik natuurlijk ook 

niet ,maar de vaststelling ,en de grote verbetering na andere grit hebben mij toch 

overtuigd. Daarom dat ik dit artikel rondstuur, om er meer kwekers onder de 

aandacht te brengen van dit probleem. 

Henk van Spelden 

  

Kiemzaad 

Met kiemzaad moet je erg voorzichtig zijn omdat er zich heel snel schimmels 

op het kiemvoer kunnen ontwikkelen. Deze schimmels zijn vaak niet met het 

blote oog te zien. De meningen over de toegevoegde waarde van vers 

kiemzaad zijn verdeeld. Als u mijn artikels leest hierover ben ik ook niet direct 

een voorstander van kiemzaad . 

  

Maar toch kan het mits een zeer goed discipline met het aanmaken en 

voeren hiervan. Er zijn mensen die beweren dat de vitaminen die de 

vogels tot zich nemen door kiemzaad te eten beslist niet meer is als de 

vitaminen die de vogel binnen zou krijgen bij het eten van verse groenten 

zoals sla, boontjes enzovoort...Andere beweren juist dat door het 

kiemproces een explosie aan goede vitaminen en mineralen in de kiem 

vrijkomt die, mits op de juiste manier aan de vogel verstrekt, ontzettend 

gezond zijn.De meeste vogels zijn gek op kiemzaad maar ze moeten het 

vaak wel eerst leren eten! Waarom gekiemde zaden geven? Niet voor 

niets wachten heel veel kromsnavels met het broeden op de 

regenperiode. Tijdens de regenperiode vinden de vogels volop gekiemde 

zaden die ze graag hun jongen voeren. Gekiemde zaden bevatten 2 tot wel 
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7 keer zoveel vitaminen, eiwitten en mineralen als gewone zaden. 

Bovendien bevatten gekiemde zaden veel minder vetten.Kiemzaad kun je 

zelf maken: 

Basis is natuurlijk goede en niet al te oude 

kiemzaden. Verse kiemzaden kiemen snel en 

bijna allemaal. Bij oude zaden (meer als 6 

maanden oud) kunnen de kiemresultaten 

tegenvallen. 

Je kan eventueel ook gewoon zaadvoer nemen 

en laten kiemen. (test je gelijk hoe vers het 

zaadvoer is).Ook duivenvoer is vaak een goed 

en goedkoop kiemzaad. Was de zaden grondig 

en leg ze gedurende pakweg 24 uur geheel 

onder water op een donkere plaats. De zaden kunnen zich dan goed 

volzuigen met vocht zonder te ontkiemen. Doe de zaden in een fijne zeef 

en spoel ze grondig af met koud water. Laat de zaden (eventueel in de 

zeef) bij kamertemperatuur in daglicht kiemen. Nooit in direct zonlicht 

spoel de zaden zo nu en dan even met lauw water af (ongeveer 3 x per 

dag).Zodra de zaden kiemen zie je witte puntjes (zaadspruiten), laat die 

niet te ver doorgroeien, want de kracht zit juist in die witte spruiten. En 

het is daar waar het meestal fout gaat !!! Het is heel belangrijk dat de 

gekiemde zaden heel goed gespoeld worden want er kunnen zich heel 

makkelijk schimmels op de gekiemde zaden ontwikkelen. Schudt na de 

laatste spoelbeurt het overtollige water uit de zaden en laat het geheel 

uitlekken op wat keukenpapier, dep eventueel met extra keukenpapier de 

kiemen droog. Wil je eventuele bacteriën- en schimmelgroei actief 

tegengaan kan je 5 minuten voor het spoelen de kiemen inspuiten met wat 

"appelazijn" . 

Appelazijn doodt de bacteriën en schimmels die eventueel op de kiemen 

aanwezig zijn. Spoel daarna de zaden nog even met schoon water. Het 

azijn doodt niet alleen de bacteriën maar remt ook het verdere kiemproces 

wat af en plaats het dan in de koelkast. 

 

 

 

De vers gekiemde zaden kan je zonder problemen ruim twee dagen in de 

koelkast bewaren. Invriezen is ook mogelijk, als je de kiemen in een dunne laag 

op een platte plaat invriest en tussendoor even met de vork losmaakt kan je de 

ingevroren kiemen naderhand in een diepvriesdoos stoppen.  
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Naar behoefte kan je er dan kiemen uithalen. Ingevroren kiemzaad altijd 

volledig ontdooid en op kamertemperatuur aan de vogel(s) serveren. 

Ongeveer 3 uur het niet opgegeten kiemzaad weghalen en weggooien. 

Eventueel kan je dit kiemzaad nogmaals goed spoelen en in het laatste 

spoelwater wat appelazijn toevoegen. hoeveelheid die je de vogel geeft is 

afhankelijk van hoe graag hij het eet... Niet alle zaden kiemen even snel, 

maar geweekte zaden zijn ook prettig en gezond eten voor de kromsnavel 

en andere. Kiemzaden kan je op verschillende manieren serveren: 

1) zaden die na een aantal uren weken geweld zijn 

2) zaden deels gekiemd met 1 tot 2 mm lange kiemen (heel gezond) 

3) zaden met grote kiemen van 1 tot 1 1/2 cm lengte (veel voedingswaarde 

verloren gegaan) 

Tips: 

- De gekiemde zaden moeten fris ruiken! Verzuurde zaden liever 

weggooien! 

- Geef altijd te weinig kiemzaad aan de vogels! (doordenkertje!) 

-  Lange doorgeschoten kiemen weggooien. 

Andere handige manieren: 

Doe vers duivenvoer of kiemzaden in een oude nijlonkous en week het 

gedurende 24 uur. Spoel de geweekte zaden in de nijlonkous grondig 

schoon. Hang de nijlonkous met de vochtige geweekte zaden net boven 

de bodem van een afgesloten emmer, het uiteinde van de nijlonkous 

wordt door het deksel van de emmer vastgeklemd. Oude jam- of 

pindakaaspotten met als deksel een stuk nylonkous of horrengaas. Met 

een stevig elastiek kan men het gaas prima vastmaken, of je maakt een of 

meerdere gaten in het deksel met tussen het deksel en de pot wat gaas 

geklemd. Voordeel van dit systeem.... je kan heel handig de zaden 

spoelen en daarna zet je eenvoudig de pot op z'n kop weg. Maar de te 

koop zijnde kiemzaad bakjes zijn ook zeer aan te bevelen. Veronderstelde 

voedingswaarde van verse kiemen (1 tot 2 mm): 

- na 24 uur weken zit het zaad vol licht verteerbare suikers en eiwitten 
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- zodra de kiem net zichtbaar is is er een verhoogde concentratie van: 

vitamine C, vitamine B2 B5 B6,  vitamine D,  ijzer, magnesium, 

koper,  calcium en fosfor. 

E-mail wout@woutvangils.be 

  

 Boerenzwaluw keert terug 

Een zwaluw maakt nog geen zomer. Maar, dit zomerse paasweekend en de weken 

erna keren er grote groepen boerenzwaluwen terug naar Nederland. Brengt de 

boerenzwaluw de zomer met zich mee? 

Na 8000 kilometer vliegen over de Sahel en de Sahara, daalt de zwaluw neer in het 

land waar de vogel ooit uit het ei is gekropen. Feilloos weet de boerenzwaluw de 

vermoeiende reis terug naar Nederland te vinden. Boerenzwaluwen Elke keer weer 

broeden de boerenzwaluwen in diezelfde koeienstal. Als ze de reis hebben weten te 

overleven tenminste. De boerenzwaluw is namelijk een kwetsbare vogel, ze wegen 

soms maar rond de 20 gram. 

Nu al nestelen 

Vorig jaar waren de boerenzwaluwen twee tot drie weken later, omdat er al die tijd 

een gebied met slecht weer rond de Middellandse Zee hing. Maar nu lijken ze op tijd 

te zijn en wordt er zelfs al genesteld. En straks, na de zomer, eind augustus, 

vertrekken ze weer naar Afrika, om daar te ruien en te overwinteren. 

Inmiddels weten we door onderzoek dat de jongen niet met de ouders meevliegen 

naar hun overwinteringsplek. Maar hóe weten ze dan zo’n eerste keer waar ze naar 

toe moeten vliegen? Dat is nog steeds een raadsel 

bron:Vroegevogels 

  

 

mailto:wout@woutvangils.be
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Hier hebben we 

nog plaats voor 

een advertentie 

 

Wie regelt er een 
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Aanpassingen aan het 95 punten systeem ingaande komend 
tentoonstellingsseizoen 
Het KMV-bestuur heeft in overleg met het hoofdbestuur van de NBvV een aantal 

aanpassingen in het keuringsysteem aangebracht. 

Deze aanpassingen zijn inmiddels goedgekeurd door het hoofdbestuur en zijn dan 

ook per direct van kracht voor u als organisator van een tentoonstelling/keuring, onze 

keurmeesters en ter informatie voor u als inzender. De maatregelen moeten er voor 

zorgen dat het huidige puntensysteem 

eenvoudiger toepasbaar is voor de keurmeester. 

De maatregelen zijn: 

1. Vogels die in stammen of stellen zitten kunnen geen prijzen meer winnen bij de 

enkelingen. Zij kunnen alleen nog de mooiste vogel van de show worden als een 

vogel in een stel of stam gelijke of hogere punten heeft dan een vogel bij de 

enkelingen. 

2. Er blijft gekeurd worden t/m 95 punten, echter alleen prijswinnende vogels mogen 

93 punten of meer punten krijgen bij de enkelingen. In stammen of stellen kunnen 

vogels van 93 of hoger voorkomen zonder dat de stam of het stel prijswinnaar is. 

3. Tussen de prijswinnende vogels bij de enkelingen moet een punt verschil zitten 

met uitzondering van de derde (prijswinnende) vogel en de vierde (niet 

prijswinnende) 

vogel. Bij stammen en stellen blijft dat ook hier verschil in punten duidelijk moet zijn 

tussen de prijswinnaars. 

4. Bij de stellen zijn de toe te kennen eenheidspunten vervallen. 

Indien u nog vragen heeft over deze aanpassingen kunt u deze stellen per mail: 

secretariaatkmv@gmail.com 

bron:nieuwsbrief NBvV 
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Ringenbestellen voor 2019/2020 

Bestelronde ringen voor 2020   uitlevering    

   

1 april   tot  5 mei 2019   1 oktober 2019 

16 mei tot  20 september 2019  15 december 2019  

1 oktober tot  20 januari 2020  1 april 2020 

1 februari tot  20 maart 2020  15 mei 2020 

Bestellingen voor ringjaar 2020 na 1 april 2020 zijn altijd spoedbestellingen, dus € 1 

per ring extra 

  

 

 

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

Niet van het voorjaar geniet 
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 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
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Uil voedt eendje op alsof het haar eigen kroost is 

 

 

 

 

 

 
  
  

   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 

  

 
Moederliefde kent geen grenzen. Dat moet ook Laurie Wolf gedacht hebben. Ze ontdekte in 

haar tuin in Florida het nest van een uil. Toen ze naar het nestje ging kijken zag ze dat de uil 

helemaal geen uilenjong had, maar een eendenjong. Het lijkt misschien een verhaal uit een 

kinderboek, maar de amateurfotografe legde de bizarre relatie vast in haar tuin in Florida. 

Wolf dacht oorspronkelijk dat de steenuil haar eigen kuiken had uitgebroed. Maar bij nader 

onderzoek bleek dat het gele schattige kuikentje geen uil was, maar een eendje. 

Redactie: Dit bericht hebben wij niet op juistheid gecontroleerd ! 
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