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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 17 september 2019 

Opening:   Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 

Afwezig met kennisgeving Hans Moerland , Arie Groot 

Mededelingen en ingekomen post : 

Voorzitter deelt mede dat Arie in Alkmaar in het ziekenhuis ligt vanwege hart -

klachten en wenst hem sterkte en beterschap. 

De notulen van stichting de Blokhut blijft telkens een probleem het komt niet of 

veel te laat. Helaas blijft dat telkens een probleem. Ondanks dat er dan geen 

notulen zijn weten we ongeveer wel hoe de zaken ervoor staan mochten daar 

vragen over zijn. 

Ingekomen post : 

Brief van de bond t.a.v.  keuringspunten, uitnodiging regio vergadering te Hoorn   

Notulen vorige vergadering : 

Er waren geen op- of aanmerkingen  

Bokhut: 

Per 31 december 2019 worden wij geacht de blokhut te verlaten en de opslag 

van onze spullen te verwijderen uit de opslagruimte zodat de gemeente het 

over gaat nemen en de overdracht half maart 2020 plaats zal vinden  

Nieuwe locatie vergader en tentoonstellingsruimte : 

Vanaf 1januari 2020 kunnen wij onze vergaderingen en tentoonstellingen 

houden in de sparta hal te schagen. Door het in stemming te brengen waren 

alle aanwezige leden hiermee accoord. 

De tentoonstelling in nov wordt nog in de blokhut gehouden op de oude 

manier met tombola en lootjes. De tentoonstellingen die gehouden gaan 

worden op de nieuwe locatie zullen een ander aanpak gaan krijgen. 

Opslag tentoonstellingsmateriaal : 

Aan de gemeente zal gevraagd worden of er toestemming gegeven kan worden 
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om een container achter de sporthal te plaatsen. 

Regionale kranten: 

Leo gaf aan dat de regionale kranten niet meer verschijnen en we een oplossing 

moeten zoeken om onze tentoonstelling onder de aandacht te brengen. 

Misschien het noordhollands dagblad. 

Rondvraag : 

Er waren geen vragen  

Sluiting : 

Voorzitter sluit de vergadering om 21.50 en heet eenieder welthuis. 

 

 

Exit? 
 



Snavelkrantje oktober 2019 
 5 

 



Snavelkrantje oktober 2019 
 6 

 

 

 
 

 

Hier hebben we 

nog plaats voor 

een advertentie 

 

Wie regelt er een 



Snavelkrantje oktober 2019 
 7 

 

 

Publicatie op verzoek van VoVOS 

Nog enkele maanden en dan is het zover, de districtsshow van 2019!  

Als organiserende vereniging wij willen u de show graag alvast onder de aandacht 

brengen.  

Nadat wij als VoVOS in 2014 de 2e districtsshow in ons bestaan hebben 

georganiseerd hebben wij binnen ons bestuur gezegd; “misschien over 5 jaar nog 

eens”.  

En inderdaad, in december is het 5 jaar geleden en kunnen we in ieder geval zeggen 

dat we hierin woord hebben gehouden.  

Zaterdag 21 en zondag 22 december 2019 als open dagen en de opening op vrijdag 

20 december kunnen we u deze datums alvast geven met als locatie de Oranjehal 

van voetbalvereniging VVS ’46, Spanbroekerweg 120A te Spanbroek.  

Dit is de locatie waar we 5 jaar geleden ook de districtsshow hebben gehouden.  

Helaas kunnen we allemaal constateren dat de laatste jaren het aantal 

tentoongestelde vogels aanzienlijk is teruggelopen en dat is toch best jammer.  

De redenen hiervan, daar zijn de meningen over verdeeld. Afgelopen jaar werd mede 

als argument de COM wereldshow genoemd, wellicht speelden locaties een rol, bij 

sommige liefhebbers zou de afstand naar een locatie te ver zijn met als verhaal dat je 

er toch vaak twee keer heen moet. De eerste keer om vogels in te brengen, de 

tweede keer om ze op te halen en misschien een derde keer om bij de opening 

aanwezig te zijn.  

Het is dan inderdaad even een drukke week met reizen als het wat verder weg is, 

maar er zijn oplossingen.  

Wij bij VoVOS doen het volgende voor leden van onze verenging die mee willen 

doen met een district tentoonstelling elders.  

Binnen onze vereniging benaderen we de leden die leuk hebben gescoord met hun 

vogels op de eigen afdeling en leden die sowieso willen meedoen aan een 

districtstentoonstelling.  

 Na inschrijving houden we contact met elkaar en proberen we de ingeschreven vogels op 1 

locatie te verzamelen en van daaruit brengen 2 personen alle vogels in 1 auto naar de 

tentoonstellingslocatie. Er wordt een kleine vergoeding per ingezonden vogel gevraagd om 

gezamenlijk de vervoerskosten, de brandstof van de auto te betalen . Dit scheelt voor de 

inzender in ieder geval 1x heen rijden. Naar de opening ook met elkaar meerijden, dat brengt 

vaak ook een stukje gezelligheid met zich mee. Misschien zijn dit ideeën voor u.  
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Soms krijg je in de wandelgangen te horen; “Er stonden ook bijna geen vogels, er was bijna 

niets te zien, bij onze eigen tentoonstelling was net zoveel te zien”.  

Maar mensen, we zijn zelf de inzenders die voor vogels moeten zorgen en zelf ook een deel 

van het publiek. Wij kunnen dus zelf zorgen dat de aantallen weer omhoog gaan. Dus ik zou 

zeggen; kom op en maken we met elkaar er een mooie show van.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De locatie hebben we, een hele mooie ruime hal waarin alle vogels in één ruimte staan 

opgesteld vlak bij de “gezelligheidsruimte”. De locatie is centraal gelegen in Noord Holland 

en goed te bereiken vanaf de grote weg. Ook de datum lijkt ons perfect, vóór de kerstdagen 

speelt alles, vanaf de opbouw, de inbreng tot het afhalen zodat u de kerstdagen in 

familiesfeer kunt doorbrengen. Ook zitten we een week voor de nationale tentoonstelling in 

Zwolle, dus daar ligt het ook niet aan. Hieronder voor u alvast een aantal datums.  

Sluiting inschrijving : Zaterdag 30 november 24.00 uur.  

Inbrengen vogels : Dinsdag 17 december 15.00 - 20.30 uur.  

Opening show : Vrijdag 20 december 19.30 uur.  

Openingstijden show : Zaterdag 21 december 09.00 - 21.00 uur.  

Zondag 22 december 09.00 - 16.00 uur.  

Afhalen vogels : Zondag 22 december 15.30 - 17.30 uur.  

Verdere gegevens kunt u binnenkort vinden op www.vovos.nl  

Namens bestuur, Paul Commandeur, secretaris vogelvereniging 

file:///C:/Users/lklup/Downloads/www.vovos.nl
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Roodborstjes op vakantie 

Voor de meeste mensen zit het er weer op, maar voor de vogels is hij net begonnen: 

de vakantie. De vogeltrek is alweer enkele weken onderweg. In Nederland kun je het 

roodborstje het hele jaar rond zien. Toch is het roodborstje wel degelijk een 

trekvogel. Hoe zit dat dan precies? 

Je ziet ze het hele jaar door omdat de roodborstjes allemaal een stukje doorschuiven 

tijdens de vogeltrek. De roodborstjes uit Scandinavië komen naar ons toe. Zij nemen 

de plek in van de Nederlandse roodborstjes, die op hun beurt weer doorschuiven 

naar bijvoorbeeld Spanje en Portugal. Slim geregeld, zou je zeggen. Op deze manier 

hoeven ze allemaal niet zo ver te vliegen om op hun overwintervakantiebestemming 

aan te komen. 

Toch is korter vliegen niet de voornaamste reden waarom de roodborstjes voor 

elkaar doorschuiven. Op het moment dat de Nederlandse roodborstjes niet zouden 

doorschuiven en de Scandinavische roodborstjes hier aankomen, moeten zij de strijd 

met de Scandinaviërs aangaan om hun territorium te verdedigen. En dit zijn juist de 

roodborstjes die ons land meer dan goed weten te vinden, blijkt uit onderzoek van 

SOVON. Dit kan uitlopen op hevige gevechten met soms zelfs een dodelijke afloop. 

Die Scandinavische roodborstjes kunnen er wat van! Dan kun je maar beter in het 

warme Spanje zitten. 

 Strand en stad 

Het grootste gedeelte van de Nederlandse roodborstjes trekt dus nog voor de winter 

richting het warme Spanje en Portugal. Uitzondering zijn enkele stoere en vooral 

sterke Nederlandse roodborstmannetjes. Zij blijven wel hier, om hun territorium met 

hun leven te verdedigen. Als je eenmaal mooi woont, zoals de roodborstjes in 

Nationaal Park Hollandse Duinen, dan wil je er immers blijven. Het leuke van dit 

vogeltje is dat hij zowel voorkomt in de duinen langs het strand als in de stad, waar 

ooit ook duinen waren. Je vindt de roodborst vooral in dicht struweel en in de 

opgaande bossen. In Meijendel ging hun aantal door onbekende oorzaken even 

achteruit, maar de laatste jaren zit de groei er weer in. In 2018 broedden er in 

Meijendel ongeveer 15 paar per vierkante kilometer duin. 

Op basis van ringgegevens weten we dat de najaarstrek in Meijendel (300-900 

vangsten per jaar) vrij lang duurt: deze start eind augustus en loopt pas medio 

november ten einde. Veruit de meeste geringde roodborsten in het najaar zijn jonge 

vogels. 

Velen van hen overleven de trektocht niet: hun ‘vakantie’ is toch wel een stuk 

gevaarlijker dan de onze. Toch kunnen sommige een voor een zangvogel zeer 

respectabele leeftijd bereiken. De oudst bekende roodborst, vastgesteld aan de hand 

van een ring, komt uit Nederland: 20 jaar en 6 maanden. Dat dit geen toevalstreffer 

was, blijkt uit een melding in Tsjechië van een vogel die ruim 19 jaar werd. Best oud 

voor een zangvogel die in het broedseizoen gemiddeld 16 gram en in de winter 18 
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gram weegt! 

Wij wensen de laatste stoere roodborstmannetjes succes en de rest een fijne 

overwintervakantie in Spanje. Daarna zien we de redbreast, zoals het roodborstje 

heet in Noorwegen en Zweden, vast weer terug bij de voederplank in de tuin of in het 

duin! 

bron: naturetoday.com 

  

 

 

Dat zoiets belangrijks voor het verenigingsleven verloren moet gaan ( de Stikstofuitstoot is 

minimaal, daar zal het niet aan liggen.) 
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Gebruik van zuurkool vocht, met probiotica en het onderdrukken 

van het ontstaan van coccidiose bij vogels door oregano. 

Wat zijn prébiotica en wat zijn probiotica. 

Prébiotica  zijn kruiden/specerijen en niet te verteren delen in de voeding, w.o. voornamelijk 

celstoffen die de darmwand prikkelen en hiermee een bijdrage leveren aan het goed 

functioneren van het spijsverteringskanaal, zeg maar het helpen darmen gezond te houden. 

Probiotica zijn bacteriën die bijdragen om de stofwisseling optimaal te laten functioneren. 

Deze soort bacteriën zorgen voor de balans in het spijsverteringskanaal, waar met voeding 

zowel positieve als negatieve bacteriën in die voeding meekomen en invloed uitoefenen op 

de gezondheid van de vogel. 

In de lezing heb ik een uitleg gegeven over de invloed en dan met name bij zeer jonge 

vogels welke nog geen weerstand tegen ziekteverwekkers hebben kunnen opbouwen. 

Het is juist in deze periode dat probiotica een bijdrage leveren in het opbouwen van de zo 

nodige weerstand  tegen ziekten, dus in de derde tot vijfde dag is het nodig de jongen één 

keer te helpen. 

Het is een bacterie welke op natuurlijke manier is ontstaan tijdens een fermentatieproces in 

verschillende soorten voeding, (bijv. bier, jakult, schimmelkaas) maar het is dus GEEN 

MEDICIJN ! 

Je kunt dus ‘ongestraft’ maar wel indien er een aanleiding toe is dagelijks voor een bepaalde 

periode, bijvoorbeeld een week achter elkaar, probiotica door het drinkwater verstrekken. 

Ik heb gekozen voor zuurkool vocht, a. omdat het goedkoop is en b. omdat het lang 

houdbaar is. (zie vervaldatum op de verpakking) Daarnaast is het eenvoudig aan te schaffen 

en als je van zuurkool houdt en dus als groenten (stamppot) klaar maakt, kost het zelfs niets 

!! 

Gezegd moet worden, dat zuurkool alleen als verse groenten te gebruiken is, dus NIET uit 

een pot!! !  

Deze is door sterilisatie lang houdbaar en alle bacteriën zijn hierdoor gedood, de werking is 

dus NUL. 

 

 

 

Zuurkool is gesneden wittekool, die door de inwerking van 

diverse melkzuurbacteriën is geconserveerd. Zuurkool smaakt hierdoor zuur. In Vlaanderen wordt 

veel choucroute gezegd, naar de Franse verbastering van het originele Middelhoogduitse sūrkrūt. 

De moderne Duitse vorm is Sauerkraut (in het noorden en midden ook wel Sauerkohl). 

 

 

 

Zuurkool is gesneden wittekool, die door de inwerking van 

diverse melkzuurbacteriën is geconserveerd. Zuurkool smaakt hierdoor 
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verbastering van het originele Middelhoogduitse sūrkrūt. De moderne 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Wittekool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melkzuurbacteri%C3%ABn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Conserveren_(voedsel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middelhoogduits
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wittekool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melkzuurbacteri%C3%ABn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Conserveren_(voedsel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middelhoogduits
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Het gebruik. 

Na het kopen van een pakje van 500 gram zuurkool knijp ik deze stevig uit en vang dit in een 

kom op. 

Het vocht (ongeveer 150 cc) doe met behulp van een trechter in een bruin medicijnflesje en 

zet dit in de deur van mijn koelkast, tot gebruik. 

Ik kan het over een periode van 4 tot zes weken gebruiken, hierna gooi ik het weg. 

Niet omdat het dan niet goed meer zou zijn, immers het zuur behoudt lang het vocht op 

‘conditie’ maar ik wil ook het risico dat het eventueel niet goed zou kunnen gaan VOLLEDIG 

vermijden. 

De toediening; 

Ik schud het flesje, er vormt zich mogelijk wat bezinksel, en doe tot 50 cc op een liter KOUD 

water. 

Bij de eerste keer KAN je het iets milder maken door er wat honing of suiker door te doen, 

maar dat hoeft niet. 

De hoeveelheid water in het drinkflesje pas ik wel aan, naar minimaal.  

De volgende dag vul ik het flesje bij tot een normale hoeveelheid en geef voor die vogels die 

de eerste dag weinig gedronken hebben de gelegenheid alsnog probiotica op te nemen. 

Wat heb ik gedaan; 

Schimmelstokken en kropgeel tot een minimum beperkt, iets wat met het aanzuren van 

water ook gebeurt. 

Door de zuurgraad de bacterie werking in het water teruggedrongen, wat naar mijn mening 

volledig overbodig is, immers hierdoor bouwt een vogel weerstand op. 

Het belangrijkste; positieve bacteriën de probiotica toegevoegd die het zuur van de maag 

overleven en in het spijsverteringskanaal hun positieve werk kunnen doen. 

Het geven van oregano ‘thee’. 

Eigenlijk maak je thee zoals je ook thee voor je zelf zou maken. 

Een normaal theezakje weegt 5 gram en is ongeveer een eetlepel in volume. 

Afhankelijk van de duur van het trekken zal de thee sterker zijn en afhankelijk van de soort 

donkerder, uitgaande van een ‘normale’ melange.  

Voor de smaak doen we er vaak iets zoets in. 

  

Het klinkt mogelijk wat beleerd, maar hierdoor onthoudt een ieder het eenvoudiger / beter. 

Voor drie á vier liter oregano thee gebruik ik één (volle)  eetlepel met daarbij een eetlepel 

citroensap en twee eetlepels honing. 

De citroen is om het wat langer houdbaar te maken en de honing maakt het makkelijker 

drinkbaar en van elke soort suiker krijgt een vogel dorst en dan drinkt de vogel wat meer en 

dat is in dit geval prettig. 
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We brengen water aan de kook, doen de oregano erin, met de citroen en de honing, doven 

het vuur of warmtebron en laten het koud worden. 

Dit doen we de dag voor we het geven. Nadat het koud is zeven we de thee doen het in 

enkele flessen (ik neem altijd twee x melk ‘flessen’ van twee liter) en zetten deze gedurende 

de nacht in de koelkast.  

De volgende dag geven we het theewater aan de vogels, die van fris/koud water houden en 

laten het dus gedurende 24 uur beschikbaar zijn, want dan hebben ze allemaal gedronken.                                     

1xper 14 dagen is voldoende en ik doe het óók altijd de dag nadat ik de jonge vogels heb 

geringd want dan komen de drie belangrijkste dagen voor het opbouwen van weerstand en is 

een steuntje in de rug op de natuurlijke manier altijd positief. 

Je behoeft dan niet voor elk nestje verse thee te maken, want ik maak dan voor een paar 

dagen thee in de koelkast in combinatie met het zuur is dat best goed houdbaar voor 3-5 

dagen. 

Je kan het ook samen met het zuurkool vocht geven en in het hierboven beschreven stukje, 

over het gebruik van zuurkoolvocht doe je dan bij de thee i.pl.v. citroensap het zuurkoolwater 

en ook in de hierboven beschreven verhouding, dus het vocht van een pakje van 500 gram 

zijnde ongeveer 130-150 cc op die drie á vier liter water.  

Als je deze combinatie maakt heb je de bacterie werking onderdrukt, kropgeel en 

schimmelstokken in de krop voorkomen en de vogel in het spijsverteringskanaal geholpen 

met probiotica = weerstandsopbouw en het ontstaan van coccidiose bijna teniet gedaan. 

Ik wens een ieder veel en vooral gezonde vogels toe die vlot opgroeien, o.a. omdat hun 

weerstand op een natuurlijke manier is ondersteund. 

Met vriendelijke sprotgroeten, Kees Diepstraten.   

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u mij altijd mailen. 

 cbdiepstraten@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

oregano, hiervan wordt de heilzame thee 

gemaakt 

mailto:cbdiepstraten@gmail.com
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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  

Geen vogels instuurt (di 5 nov. 19.00) op de TT  
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Opmerkingen ivm komende TT 

* Keurmeesters kanaries kleur-, vorm- en postuur: 

   Dhr. Kristel en Dhr. Dermois 

* Keurmeester overige vogels: Dhr. Streefkerk 

* Verkoopvogels zaterdagochtend inbrengen 

* Na afloop van de TT gezamenlijk opruimen 

• Vergeet de tombola niet 

• We hebben ook jubilarissen 

• Opening vrijdag 8 nov. Om 20.00 uur  
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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


Snavelkrantje oktober 2019 
 18 

 
  
  

   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 

 

Big Brother op de Waddenzee: meer dan honderd vogels 
worden gevolgd 
Uw vogelman 8 dagen geleden inheemse vogels, natuurbescherming 2 opmerkingen 85 Bekeken 

Op de Waddenzee is een netwerk van ontvangers actief om de bewegingen van meer 

dan honderd kanoeten te volgen. Die hebben allemaal een zendertje op hun rug. 

Het gaat om een onderzoek van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der 

Zeer (NIOZ), dat graag wil weten hoe de kanoeten reageren op de veranderingen in de 

Waddenzee. 

Het Waddenzeegebied is van groot belang voor vogels. Sinds deze zomer zijn 160 

kanoeten met een zendertje rechtstreeks te volgen. Nu al is te zien dat de vogels ver 

moeten vliegen om aan eten te komen. Het gaat soms om afstanden van zo’n 80 

kilometer. 

Er zijn in totaal 26 ontvangers actief. Zij staan allemaal in het westelijke Waddengebied. 

Als het signaal van een vogel door drie ontvangers wordt opgepikt, kunnen onderzoekers 

zien waar het dier heen vliegt. Het is de bedoeling dat er ook een website komt waar het 

grote publiek de vogels rechtstreeks op kan volgen. 

bron:OmropFryslân 

 
 

 

https://vogelblad.nl/author/uw-vogelman/
https://vogelblad.nl/category/inheemse-vogels/
https://vogelblad.nl/category/natuurbescherming/
https://vogelblad.nl/big-brother-op-de-waddenzee-meer-dan-honderd-vogels-worden-gevolgd/#comments
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