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 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 september 2019 

http://www.vseno.nl/
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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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Notulen verenigingsavond 21 mei 2019 

  

Aanwezig: 12 leden  

Voorzitter opent de vergadering om 20.00uur en heet een ieder welkom . 

Mededelingen en ingekomen post: 

Ingekomen post: Uitnodiging rayonvergaering en districtsvergadering, nieuwsbrief 

NBvV. 

Mededelingen: 

Henk en Hans waren op de rayon en districtsvergadering geweest. Daar zijn een 

aantal punten aan de orde geweest. Het NK 2020 wordt met 1 1/2 week ingekort 

inbrengen vogels 29 dec keurdag 30 dec en opening 2jan. 2020. Ook het 

puntenstelsel is enigszins veranderd men blijft wel tot 95 punten keuren alleen bij 

de stellen komen de eenheidspunten te vervallen. Een en ander staat uitgebreid in 

het snaveltje. 

Er werd geëvalueerd t.a.v de districtstentoonstelling die in Aalsmeer is gehouden. 

Het aantal vogels wat is in gezonden was redelijk te noemen ondanks de 

wereldshow. 

Wil Groot heeft aan gegeven dat hij nog 1 jaar secretaris blijft in het districtsbestuur. 

Hij hoopt dat er binnen de verenigingen een geschikte kandidaat is om hem op te 

volgen. Wil zou contact opnemen met Leo. 

Er is vanuit de bond weinig actie ondernomen t.a.v een inzender die tot de 

ontdekking kwam dat zijn vogel tijdens de wereldshow niet meer in de kooi aanwezig 

was en niemand daar iets vanaf wist en dat is een kwalijke zaak. Het is een 

minachting van de bond naar de inzender die zijn vogel kwijt is. 

 De jaarverslagen secretaris en penningmeester district werden goedgekeurd. 

Er waren geen concrete voorstellen van de afdelingen ontvangen.                                                                   

De bestuursfunctie commisaris 1 en 2 worden verlopig waargenomen door Johan 

van der Hoorn en Gerrit Streefkerk zolang er zich geen kandidaten aan melden. 

Sjoerd Munniksma was voor het laatst en stopt definitief hij kreeg van het 

districtsbestuur een bedankje en voor de laatste keer de districtsprijs. 

Locatie districtstentoonstelling 2020 in Sint Maartenbrug is bezocht door het 

districtbestuur en hebben de locatie goedgekeurd. Klaverblad verzekeringen 
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sponsert de distictstentoonstellingen tot en met 2020 dus schagen is de laatste. 

Leo: Het sponsor geld dat vooraf betaald werd wordt nu achteraf betaald omdat men 

eerst wil zien of de afspraken die gemaakt zijn t.a.v reclame voor klaverblad ook 

uitgevoerd worden . 

Certificaat: De bond is bezig om de toezichthouders te certifiseren zodat zij na de 

cursus een certificaat ontvangen . 

Blokhut: Op de vergadering van het stichtingbestuur is aangegenven dat als er voor 

1 juli 2019 geen kandidaten zijn die het over willen nemen dan sluit de blokhut per 1 

Januari 2020.  Voor S&O is het van belang om voor die tijd uit te kijken naar een 

andere lokatie. 

Rondvraag: Geen vragen  

Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en heet 

eenieder wel thuis en een heel fijne vakantie. 

  

 

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

secretariaatkmv@gmail.com 

bron:nieuwsbrief NBvV 

 

Hittewonder: moederduif verlaat nest, maar ei komt toch uit 

De hitte levert voor veel dieren problemen op, maar een jonge duif in de 

Vogelopvang Utrecht heeft er zijn leven aan te danken. 

Als een nest eitjes door de moederduif in de steek wordt gelaten, worden de eitjes 

normaal gesproken te koud en overleven ze 

het niet. Maar een Utrechts echtpaar dat 

een verlaten nestje eieren uit de tuin naar 

binnen haalde, werd deze week verrast: uit 

één van de eitjes klonk ineens getik. 

bron:Opdehoogte, nieuwsbrief NPO 
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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 blij bent met het tentoonstellingsseizoen 
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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; Havenstraat 71; 1506 PK  Zaandam ( nieuw 
adres )    Inlichtingen:  06-18093761 

 

 

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

 

 

  

Piet Onderdelinden postuum erelid Bond Vogelliefhebbers 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHIEDAM – Er ging een schok door de internationale vogelwereld, toen bekend 

werd dat Piet Onderdelinden op dinsdag 16 juli plotseling was overleden in zijn 

woning in Vlaardingen-Holy. Dat zei Klaas Snijder, voorzitter van het hoofdbestuur 

van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV), tijdens de 

begrafenisplechtigheid, Klaas Snijder maakte bekend dat het bestuur had besloten 

Piet Onderdelinden postuum te benoemen tot erelid, de hoogste onderscheiding van 

de bond. Hij overhandigde het bewijs van de onderscheiding aan Piets kleinzonen 

Sander en Ruben, die het plechtig op de kist plaatsten. En wat je toch nog weinig 

meemaakt tijdens uitvaartdiensten: er klonk een luid applaus! 
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Hierboven ziet u een foto van een keurmeester. 

Deze keurmeester is er nog een van het oude vertrouwde soort. Stofjas aan in de 

standaard kleur. Schrijven op een keurbriefje. Nog in staat om te tellen tot 95 en niet 

te beroerd om extra bijschriften te maken op het keurbewijs waardoor hij wellicht later 

naar huis moet gaan maar de eigenaar van de vogels een groot plezier doet. Dat kon 

allemaal. 

Nu zien we keurmeesters die in een oogwenk zien wie de winnaar wordt, die niet of 

nauwelijks aangeven wat er mankeert aan de niet prijswinnende vogels en in staat 

zijn om honderden vogels per dag te keuren met behulp van hun tablet. 

Hoe kundig zijn de keurmeesters eigenlijk?  

Als ik de ervaringen hoor van deelnemers aan de COM show in Zwolle krijg ik zo mijn 

twijfels. Vogels die normaliter goed zijn voor 93 tot 95 punten werden gewaardeerd 

met 87 punten ( ik schrijf hier o.a. uit eigen ervaring) Deze vogels waren gekeurd 

door keurmeesters uit Portugal en Spanje. Deze mannen of vrouwen hadden volgens 

mij nog nooit de vogels voor ogen gehad die ze nu moesten keuren. 

De vraag is : waar moet dat heen? Laat dit de vraag zijn die als gesprekonderwerp 

op de volgende bijeenkomst ( 17 september) besproken gaat worden.  

  De Redactie 

 

 

 



Snavelkrantje september 2019 
 12 

Dronken duiven 

 

Dat de Ieren een volk van drinkers zijn, dat was al langer bekend. Maar dat het 

drinkgedrag ook op de lokale duiven is overgeslagen, is nieuws, al blijkt het daar een 

bekend fenomeen te zijn. De Facebookpagina van de wijk Marino in het noorden van de 

Ierse hoofdstad Dublin heeft zoals elk jaar een waarschuwing voor figuurlijk 

aangeschoten vogels de wereld ingestuurd. Duiven zouden er zich tegoed doen aan 

rotte peren en zo dronken geraken. 

Een nacht zijn roes uitslapen 

Als de overrijpe peren op de grond vallen, beginnen ze te gisten. Daarbij wordt de suiker 

in de vrucht omgezet in alcohol. De duiven zijn niet zo groot van gestalte en voelen het 

effect daarvan snel. Zo kunnen te dronken vogels flauwvallen en op de openbare weg 

terecht komen. De Facebookpagina beschrijft het verhaal van een duif die bewusteloos 

werd aangetroffen op straat en naar een dierenarts werd gebracht. Die liet het dier een 

nachtje zijn roes uitslapen, waarna het weer zijn vleugels kon uitslaan. 

 

 

Een nuchtere stadsduif 

 

bron:Metrotime/facebook 
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Jonge zeearenden vliegen, maar blijven bij broedgebied 

De twee Flevolandse zeearendenjongen die dit voorjaar een GPS-zendertje kregen, 

zijn succesvol uitgevlogen. Dat zegt de Werkgroep Zeearend die de roofvogels volgt. De 

werkgroep bestudeert de gegevens van de GPS-trackers om meer te weten te komen 

over de vliegbewegingen en leefomgevingen van de arenden. 

Eén van de arenden zit in de Leperlaarplassen in Almere, de andere heeft z’n nest bij het 

Spijkbos in Biddinghuizen. Wat de onderzoekers opvalt is dat ze vooral blijven vliegen 

rond het broedgebied. De twee vogels maakten ‘kleine reizen’ van zo’n zeven kilometer 

bij het nest vandaan. Volgens de Werkgroep Zeearend vloog de vogel uit de 

Lepelaarplassen twee keer richting de Oostvaardersplassen. De arend uit Biddinghuizen 

vloog nauwelijks richting de randmeren. De werkgroep geeft als verklaring dat dit komt 

door de drukke recreatievaart. 

De roofvogel uit het Spijkbos bij Biddinghuizen heeft al meerdere vluchten gemaakt over 

het agrarisch gebied van Dronten. Daarbij is de arend meerdere windmolens 

gepasseerd. Een van de onderzoeksdoelen is er achter komen hoe arenden omgaan 

met turbines. Door te analyseren wat de vlieghoogte is in de nabijheid van windmolens 

kan bekeken worden of de arenden die ontwijken. 

Eerder dit jaar kregen de arenden een zender. 

De GPS-zenders slaan normaal gesproken om de vijf minuten de posities van de vogels 

op. Op momenten dat de vogels in de buurt van molens komen, wordt er om de 3 

seconden een log gemaakt. Zo kunnen de onderzoekers het gedrag en vliegbewegingen 

van de zeearenden nog gedetailleerder in kaart brengen 

Volgens de werkgroep gaan de arenden vroeg of laat verder vliegen dan nu. Verwacht 

wordt zelfs dat ze hun geboortegrond verlaten. De werkgroep werkt momenteel aan een 

website waarop geïnteresseerden de vliegbewegingen van de arenden kunnen volgen. 

De Werkgroep Zeearend hoopt na de zomer daar meer duidelijkheid over te hebben. 

Bron: omroepflevoland 
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