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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 december 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 : Zuiderweg 2A, 1741 NA Schagen 
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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Het einde van een mooie tijd 

Het tijdperk van de Blokhut is afgesloten. Gisteravond 17 december hadden we 

de laatste verenigingsavond. Deze was goed bezet want ook Freek was met zijn 

nieuwe heup aanwezig. Aan de stemming was niet te merken dat dit de laatste 

bijeenkomst was in de Blokhut. Er werd ook niets gevierd, geen koek geen 

borreltje, nee, het was zoals het is met de vogelvereniging S&O, sober en 

gericht op het resultaat van de vogels op de komende tentoonstellingen. De 

gesprekken gingen dan ook over de verdeling van tafels, stoelen en serviesgoed 

uit de kantine. Enkele leden probeerden alvast wat mee te pikken uit de gelden 

die vrij komen als we vertrekken, door het prijzengeld te laten verhogen, maar 

zoals eerder gezegd wij zijn sober, dus dat ging vooralsnog niet door.  

In de agenda stond zoals gebruikelijk het onderwerp “mededelingen en 

ingekomen stukken”. Bij ingekomen stukken viel een mail van het 

districtsbestuur erg op en nadat deze was voorgelezen door de secretaris was 

het hoongelach niet van de lucht.  

Daarom bijgaand verhaal, “De vogel is gevlogen” waaruit zal blijken wat er aan 

de hand is.  

De vogel is gevlogen  

Tijdens de show in Zwolle van de COM waar ook diverse kwekers uit Schagen 

aan deelnamen, was plots een kooitje leeg. Met zekerheid was de vogel die 

daarin zat ingeschreven want er staat een handtekening  op het 

inbrengformulier. Tijdens de keuring bleek dat een voordrager op een kooi 

stuitte die leeg was. Zo snel mogelijk is door leden van S&O melding gemaakt 

van de vermissing bij de stand van het hoofdbestuur, waar diverse 

functionarissen het verhaal over de verdwijning hebben aan gehoord.  

“vervolgens werden we “van het kastje naar de muur gestuurd, ( bond, 

organisatie, vrije verkoop, ziekenboeg)”. Niemand die maar enigszins een 

toezegging wilde doen of verantwoording wilde nemen.  
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Tijdens de show is hier verder niet op teruggekomen en ook in de maanden 

daarna was een oorverdovende stilte alles wat we te horen kregen, ook als 

ernaar gevraagd werd, o.a. door de eigenaar bij het Bondsbureau. De mensen 

die deze vogel hadden ingeleverd voor een kennis die niet naar Zwolle kon 

komen , voelden zich meer en meer opgelaten, temeer daar de vogel tot de 

categorie potentiele prijswinnaars behoorde.  

Op 22 november j.l kreeg Henk van Spelden, secretaris van S&O, een pingeltje 

dat iets in zijn mailbox was gedeponeerd. Het bleek bijgaande mail te zijn van 

Ruud Kok, voorzitter van ons district.  
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 Naar aanleiding van de inhoud van de mail enige opmerkingen: 

1. Waarom wordt de mail van de Bond niet rechtstreeks doorgestuurd 

naar van Spelden, maar wordt de inhoud door de schrijver in eigen 

woorden weergegeven? 

2. Wanneer was het antwoord van de bond binnen? 

3. Het aankaarten is gedaan bij het hoogste orgaan binnen de Bond!! 

4. Is de communicatie binnen het Bondsbestuur zo slecht dat een 

dergelijk probleem niet met elkaar wordt besproken? ( en dat terwijl 

diefstal toch altijd een hot item is binnen de Bond) 

5. De laatste Alinea, beginnend met : “Achteraf,……. Doet vermoeden 

dat het onjuiste of trage optreden van onze leden de oplossing van 

het probleem in de weg zou hebben gestaan. 

 

 

  

Met een dief in de nacht, en weg was de vogel 
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Hier hebben we 

nog plaats voor 

een advertentie 

 

Wie regelt er een 
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Over diefstal gesproken 

We weten natuurlijk allemaal dat diefstal niet alleen van deze tijd is . 

Maar dat tegenwoordig zonder enige schaamte de meest dure en 

emotionele voorwerpen heel opzichtig worden gestolen blijkt uit het 

verhaal van een eigenaar van een prachtige vogel op een 

tentoonstelling. Zonder ook maar iets te zeggen liet hij zijn TT kooi zien 

met daarin geen vogel, maar wel stukgeknipte tralies. 

Zijn verhaal bestond verder slechts uit woorden die beter niet in dit blad 

gepubliceerd kunnen worden 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

Het zal je maar gebeuren 
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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 naar Zwolle gaat en kijken natuurlijk 
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Kat vangt nieuwe vogelsoort voor België 

  

Voor veel vogelaars is de Roodkeelnachtegaal een soort van heilige 
graal: een mythische soort die broedt in de Siberische taiga, en die 

slechts uitzonderlijk afdwaalt tot in West-Europa. Bovendien is het niet 
zomaar een ‘klein bruin vogeltje’, maar hebben de mannetjes – zoals de 

naam al zegt – een schitterende rode keel. Jonge vogels en de meeste 
vrouwtjes missen de rode keel, maar allen hebben ze een duidelijke witte 

wenkbrauwstreep, waardoor ze ook in deze kleden gemakkelijk 
herkenbaar zijn. Qua formaat is de soort vergelijkbaar met ‘onze’ 

Nachtegaal. Als insecteneter trekt de soort na het broedseizoen weg, om 

de winter door te brengen in Zuidoost-Azië en de Filipijnen. 

Van de ongeveer 35 Europese waarnemingen werden de meeste gezien 
in Groot-Brittannie (14), met daarnaast nog waarnemingen in 14 andere 

landen. Het merendeel van de Roodkeelnachtegalen wordt in Europa 
tijdens de najaarstrek in de maand oktober waargenomen, maar de 

eerste (en voorlopig enige) Nederlandse vogel verbleef van januari t.e.m. 
april in Hoogwoud. De soort kan hier dus perfect overwinteren, en dat is 

waarschijnlijk net wat de Waalse vogel ook van plan was. Wellicht kwam 
de vogel hier aan in de loop van oktober, en vond hij ter plaatse 

voldoende voedsel om een tijdje te blijven. Helaas stak een plaatselijke 

kat daar dus een stokje voor. 

 Hoewel het voor deze ene vogel uiteraard erg jammer is dat hij op deze 
manier aan zijn einde kwam, zal dit op niveau van de populatie van de 

soort geen probleem zijn. Anders is het mogelijk gesteld met de vele 
miljoenen andere slachtoffers die huiskatten jaarlijks maken. Uit eerder 

onderzoek van de Zoogdierenwerkgroep bleek dat de 1 miljoen Vlaamse 
katten jaarlijks zo’n 24 miljoen prooien vangen, gespreid over meer dan 

100 verschillende soorten. De meeste prooien bleken algemene soorten 
te zijn, maar ook bijvoorbeeld de zeldzame Eikelmuis werd als slachtoffer 

gemeld. Voor dergelijke soorten, die soms lokaal in kleine populaties 
voorkomen, kan predatie door katten de doodsteek betekenen. Daarom 

is het altijd het beste om katten zoveel mogelijk binnen te houden. Wie 
toch zijn kat wil laten buitenlopen, zorgt best voor een belletje, of – nog 

beter – een kleurrijke halsband (zoals deze) die volgens recent 
onderzoek zou leiden tot 80% minder vogelprooien gevangen door 

katten. 
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Na de Bruine Klauwier is dit al de tweede nieuwe vogelsoort voor België 
dit jaar, indien aanvaard als een wilde vogel wordt dit de 453e vogelsoort 

die in België werd vastgesteld. 

Bron:Natuurpunt.be.tekst: Simon Feys, Natuurpunt Studie 
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En veel gezonde en prachtige vogels gewenst 

door het voltallige bestuur van de vogelvereniging 

S&O. 

  

Zorg goed voor uw eigen gezondheid, heilzame 

boodschappen kunnen niet alles verzorgen 
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De inschrijving valt een beetje tegen. Tussentelling geeft aan dat in de TT klasse circa 9000 

vogels zijn ingeschreven. 

 Met de verkoop afdeling gaat het beduidend beter dan voorgaande jaren. 

  

 

 

 

 

 

De inschrijving valt een beetje tegen. Tussentelling geeft aan 

dat in de TT klasse circa 9000 vogels zijn ingeschreven. 

 Met de verkoop afdeling gaat het beduidend beter dan 

voorgaande jaren. 
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We gaan per januari 2020 naar de Spartahal met al 

onze activiteiten: 

Bestuursvergaderingen 

Ledenavonden 

Tentoonstellingen 

Etc. 

 Zuiderweg 2A, 1741 NA Schagen 
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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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NVWA MAAKT VOGELOPVANG VLEUGELLAM 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  

   OUDPAPIER  2018/2019 

Aanvang 13.00 uur op zaterdag: 

 

 

 
HONDERDDUIZEND DIEREN 

 

 

‘Wij pleiten al jaren voor een aanpassing van de regels’, vertelt Bruining. 

‘Maar niemand wilde naar ons luisteren. Misschien dat er nu, door deze 

feitelijke sluiting op last van de NVWA , eindelijk iets in beweging komt.’ 

 De Vogelopvang in Naarden vangt even geen vogels 
meer op. Na een bezoek van de NVWA zijn onder meer 

medicijnen in beslag genomen en mogen de 
medewerkers ‘geen diergeneeskundige handelingen 

meer verrichten’. 
HANDHAVEN 

‘Wij handhaven gewoon de wet’, zegt de NVWA. ‘Maar 
wij, en onze collega’s in 45 wildopvangcentra in 

Nederland kunnen niet anders’, zegt beheerder Erik 
Bruining van de opvang in Naarden. De Partij voor de 

Dieren dringt aan op een gesprek tussen de 
opvangcentra en de minister en de NVWA. 

ALLEEN DE DIERENARTS 
Volgens de wet is het stellen van een diagnose bij een 

zieke of gewonde vogel, het behandelen van wonden en 
ook het geven van antibiotica voorbehouden aan 

dierenartsen. Toch gebeuren al deze zaken al vele 

tientallen jaren in de 45 wildopvangcentra in ons land. 

‘Het is, zeker in het voorjaar, totaal onmogelijk om voor 
iedere vogel die binnenkomt een dierenarts erbij te 

halen’, zegt Bruining. ‘De wet zegt ook dat we bij iedere 
dode vogel de doodsoorzaak moeten laten vaststellen 

door een dierenarts. Die ziet ons aankomen!’ 
NIET REALISTISCH 

‘Het is inderdaad niet realistisch om voor al deze zaken 
een dierenarts erbij te roepen’, beaamt ook Rob van 

Zon, vogeldierenarts in Utrecht en adviseur voor de 
opvang in Naarden. ‘Het is heel goed dat de NVWA 

toeziet op zaken als het toedienen van antibiotica. Maar 
het zou ook goed zijn als er regels komen om het werk 

van de opvangcentra wel mogelijk te houden. Een 

gecertificeerde opleiding die garandeert dat de 

beheerders weten waar ze mee bezig zijn zou een 
goede start zijn’, aldus Van Zon. 
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In Naarden worden jaarlijks ongeveer 6.000 vogels opgevangen. 

Landelijk gaat het om meer dan honderd duizend dieren (naast vogels 

ook veel egels, eekhoorns en andere dieren). 

POLITIEKE STEUN 

De opvang krijgt steun van de Partij voor de Dieren. Tweedekamerlid 

Frank Wassenberg heeft een motie ingediend, waarin hij pleit voor 

structurele financiering van de opvangcentra. ‘Die vogels en andere 

dieren zitten over het algemeen door onze schuld in de opvang. Het zijn 

vaak slachtoffers van verkeer, gebouwen, windmolens … Als deze dieren 

door ons in de problemen komen hebben wij ook de morele plicht om 

deze dieren te helpen. Ik heb aan minister Schouten gevraagd om in 

gesprek te gaan met de opvangcentra en de NVWA om een oplossing te 

zoeken voor de inpasse. De minister heeft dat gesprek inmiddels 

toegezegd.’ 

bron:bnnvara/vroegevogels 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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HEBBES !!!!!!! 

 

Hij zat bij Klaas maar nu bij de eeuwige jachtvelden 
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