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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 

 

 

 

 

 

 

48e jaargang januari 2020 

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
  
 
    Contactpersonen    
    Kleurkanaries   : Th. Smit 0226-391682 
    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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Beste leden, 

Het nieuwe jaar is weer begonnen en ik wens u dan ook het allerbeste, maar het aller 

aller beste wat u kunt doen is de contributie voor 2020 betalen. Dat is ook nodig als u 

ringen wilt bestellen want geen betaling, dan geen ringenbestelling. E.e.a. is 

afgesproken in 2005 en we houden ons daaraan. 

De kosten voor 2020 zijn € 40 en kunnen voldaan worden op: 

NL29RABO0140 8354 82 t.n.v. Penn. Vogelver. Schagen en Omgeving onder vermelding 

van uw naam en “contributie 2020” 

A. Groot, penningmeester 

  

Streker Vogelvrienden  

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, afd. Lutjebroek 

(L17) 

 

 

BUSREIS VOGELMARKT TE ASSEN 28 MAART 2020 

 

Streker Vogelvrienden organiseert op zaterdag, 28 maart 2020 voor haar leden 

weer busvervoer naar de Vogelmarkt Meppel. 

Sinds oktober 2014 wordt de vogelmarkt gehouden in de TT-hallen te Assen. 

Assen klinkt erg ver maar de ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat 

dit reuze meevalt. De reistijd met de bus bedraagt vanaf Zwaagdijk ± 2 uur. Ook 

niet-leden zijn van harte welkom. 

De bus vertrekt vanaf de parkeerplaats bij de Rabobank aan de Graanmarkt in 

Zwaagdijk-Oost. Afhankelijk van de aanmeldingen en de mogelijkheden komen 

er tussen het vertrekpunt en Den Oever één of meer opstapplaatsen. Zo waren 

er vorig jaar bij Wognum/Benningbroek,  Wieringerwerf en Den Oever 

op/uitstapplaatsen. Daarvoor wordt een geschikte locatie met 
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parkeergelegenheid gezocht. 

De bus zet u af voor de deur van de markthal en haalt u ook daar weer op. Dat 

bespaart u gezoek naar een parkeerplaats, TT-hal en gesjouw met uw aankoop. 

Als bij aankomst de hal nog niet open is, wacht u behaaglijk warm in de bus. 

Bovendien hebben wij de afspraak met de organisatie dat wij ruim voordat de 

beurs zijn deuren voor het publiek opent al naar binnen mogen. Dat heeft zo 

zijn voordelen. Voorgaande jaren ging de bus om 12.00 uur weer huiswaarts. 

Sinds vorig jaar gaan we om 11.00 uur terug. De ervaring heeft geleerd dat voor 

de meesten het laatste uur alleen uit wachten bestaat. Ook gezien de kosten 

voor dit uur is besloten het vertrek een uur te vervroegen. Nu zijn we rond 

13.30 uur weer thuis. 

De kosten bedragen voor leden van Streker Vogelvrienden en voor niet-leden € 

17,50 en voor kinderen tot 12 jaar € 7,50. Dit is inclusief de entree van de markt 

(€ 5,--). U hoeft dus niet in de rij voor de kassa te staan.  

U kunt zich tot 24 maart 2020 per email opgeven bij W. Groot, op: 

strekervogelvriende2@quicknet.nl. Vermeld in uw aanmelding uw naam, adres 

en telefoonnummer en het aantal personen dat u aanmeldt. 

De kosten moeten vooraf worden voldaan door overmaking op IBAN NL77 

ABNA 0816 2287 60 t.n.v. W. Groot onder vermelding van uw naam en aantal 

personen. 

Na uw betaling krijgt u ongeveer een week van te voren een brief thuisgestuurd 

waarmee u toegang tot de bus krijgt. In deze brief staan ook de definitieve 

opstapplaatsen met vertrektijden vermeld. 

  

   Assen is niet alleen motorracen  

  

 

 

 

mailto:w.groot1@quicknet.nl
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Notulen verenigingsavond 17 December 2019  

voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 

Mededelingen : Voorzitter deelt mee dat deze vergadering de laatste zal zijn in de Blokhut 

en dat de volgende vergaderingen gehouden gaan worden in de Spartahal in Schagen . Het 

zal wel even vreemd zijn maar ook daar wennen we wel weer aan . 

Er is een aangetekende brief in samenspraak met Jos Beemsterboer verzonden naar de 

gemeente omtrent het plaatsen van een container achter de Spartahal . Helaas is gebleken 

dat het ambtenarenbestel ook hier niet werkt waardoor de brief een dusdanige weg is 

gegaan waardoor niemand iets van een brief afweet . 

Afwachtende op het besluit van de gemeente zijn wij verplicht om zowel de Blokhut als het 

opberghok voor ons materiaal deze per 31 december 2019 ledig te verlaten , zodat er aan de 

renovatie van het gebouw begonnen kan worden . In samenspraak met Jan zal er gekeken 

worden wat wel en wat niet weg kan . 

Verder waren er allerlei speculaties vanuit de leden wat er allemaal zou kunnen plaats 

vinden na 1 Januari 2020 . Verstandig is het om alles af te wachten totdat echt bekend is wat 

er zal gebeuren. 

ingekomen post:  

Er is een mail binnen gekomen van de bond t.a.v vogel 2020 daar heeft men de 

inschrijfdatum verlengt tot 15 december in verband waarschijnlijk met te weinig vogels . 

Er is een brief van de Paradijsvogel binnen gekomen t.a.v contributie verhoging van de bond. 

Er werd een oproep gedaan aan verenigingen om te reageren tegen deze eenzijdige 

beslissing. 

Ook is er een mailreactie gekomen van de bond waarin men verklaart dat niemand op de 

hoogte was van de vermissing van een kanarie . En waarom er niet eerder gereageerd is 

van deze vermissing . De bond vroeg zich af waarom wij daar 10 maanden mee gewacht 

hebben en het niet gelijktijdig hebben gemeld . Hier zal later op gereageerd worden . Leo zal 

een stukje in het snaveltje schrijven . 

 Notulen vorige vergadering : 

Er waren geen op of aanmerkingen 

Evaluatie tentoonstelling : 

Er waren geen op of aanmerkingen voor wat de show betreft alles was goed verlopen t.a.v 

de financiën komen wij daar op de jaarvergadering op terug . 

Ringen bestelling : 

De ringen die bestelt waren voor het jaar 2020 werden door de voorzitter uitgedeeld . 

Vervolgens gaf hij te kennen dat we blij zijn dat Freek weer aanwezig is nadat hij een 

operatie had ondergaan en wenste hem sterkte en beterschap 
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Pauze met verloting 

Voorstel Eric : 

Het voorstel van Eric voor wat betreft de prijsverdeling o.a. dat de eerste prijs en de tweede 

prijs komen te vervallen in plaats daarvan goud , zilver en brons en de groep indeling van de 

hoofdgroepen die eventueel aangepast kunnen worden gaf meerdere meningen . Ook zullen 

we na gaan denken hoe we de beste vogel van de show gaan aanwijzen . Nu is het elk jaar 

een andere groep maar eerlijker is dat je de keus maakt voor de vogel met het meest aantal 

punten ongeacht uit welke groep hij komt. Op de jaarvergadering zal daar verder over 

gesproken worden . 

Rondvraag : 

Eric vraagt of er op de agenda vogelpraatje kan komen te staan Henk belooft dat te zullen 

doen . 

Sluiting: 

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

thuis 
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 Uitslagen Zwolle NK 

Klaas Ploeger  kan.  Rood intensief  89, 91 

    Rood schimmel  90, 91 

Niek Mulder  kan. Geel ivoor int  89, 89, 90, 90 stam 363 

    Geel schimmel 90 

Hans Dudink  kan. Rood ivoor int  90 

    Rood schimmel 91, 90 

    Rood ivoor sch. 93 ( Zilver) 

Maik Kruijer  kan Rood Moz. Type 1  92, 93, stel (kamp) 

    Rood moz. Type 1  89, 89 

Theo Smit  kan. Rood moz. Type 1  89, 89 

    Isabel wit  90, 89, 91, 89 stam 363 

    Isabel past wit  89, 90 

Jac Visser  kan. Bruin geel int.  93, 91, 91, 91 stam (370) (kamp 

    Bruin geel int   90, 93 (kamp) 

Erik Hoogerheide kan. Agaat op. Wit  91,91, stel ( zilver) 

    Agaat op. Wit  89, 89, 89 

    Agaat wit   90 

Jan Modder  Zebravink witborst gr. Man  91 

   Zebravink witborst gr. Pop 91, 88, 91 (brons) 

Leo Kluppel  Dwergrietvink wildkl.  93 (zilver) 92 (brons) 

   Driekleurnon wildkl.  90, 91, 93 (zilver)  

   Prachtnon wildkl.  89, 92, 92 (brons) 

  

Alle prijswinnaars gefeliciteerd en de niet prijswinnaars volgend jaar meer succes 
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Vogels van jac Visser, 

kampioenen 

 

 

 

 

 

 

  

Agaat opaal wit van Erik Hogerheijde 

Zilver 
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Hier hebben we 

nog plaats voor 

een advertentie 

 

Wie regelt er een 
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Rood ivoor schimmel  

van Hans Dudink 

Zilver 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Rood moz. Type 1 

 Maaik Kruijer 

  kampioen 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

Zebravink witborst 

grijs pop van jan 

Modder 

Brons 
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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 

 De voorbereiding voor onze districtsshow niet al ter hand neemt 
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          Vogels van Leo Kluppel 

Van boven naar beneden 

Driekleurnon , zilver 

Prachtnon, brons 

Dwergrietvink, zilver 
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Vogelorganisaties doen onderzoek naar afname van het 

aantal wilde eenden in Nederland 

 

  

Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland 

hebben de wilde eend uitgeroepen tot vogel van het jaar 2020. Er 

broeden volgens Sovon in Nederland nog circa 200.000 tot 300.000 

paar wilde eenden in Nederland en het is nog een van de weinige 

diersoorten waarop nog zonder een ontheffing mag worden gejaagd. 

Volgens de vogelorganisaties is er echter sprake van een bijna 

sluipende afname van het aantal wilde eenden in Nederland. 

In het voorjaar zoeken eendenparen een nestplaats waar in korte tijd 

een nest wordt gemaakt met 6 tot 10 eieren. In sommige jaren wordt 

wel 2 of 3 keer gebroed. Een broedpaar kan in theorie wel 30 jongen 

grootbrengen, maar in werkelijkheid ligt dat aantal fors lager. De 

problemen doen zich met name voor in de kuikenfase. Er groeien 

maar weinig kuikens uit tot volwassen eenden. 

Over de oorzaak van de massale kuikensterfte onder wilde eenden is 

nog maar weinig bekend. Er zijn wel vermoedens zoals predatie door 

alle mogelijke roofdieren, verstoring door maaiwerkzaamheden of 

recreanten of een gebrek aan voedsel. Om meer kennis te 

verzamelen over eendenkuikens in de kritische eerste weken wordt 

aan natuurliefhebbers gevraagd om dit voorjaar de ontwikkeling van 

nesten in hun omgeving op de voet te volgen. De komende maanden 

komt daarvoor een speciale app op de website van Sovon 

beschikbaar gesteld. 

bron:Tubantia 
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480 MILJOEN DIEREN OMGEKOMEN IN BOSBRANDEN 

AUSTRALIË: WNF KOMT IN ACTIE 

 

 

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is een inzamelingsactie begonnen voor noodhulp aan 

dieren die worden getroffen door de bosbranden in Australië. Vooral koala’s hebben het 

zwaar te verduren. Onderzoekers voorspelden al dat het dier binnen 30 jaar kan verdwijnen 

door ontbossing, maar de ontbossing geeft nog een extra zet die richting in. 

Het WNF kreeg de afgelopen dagen veel verzoeken van mensen die geld willen geven voor 

hulp aan getroffen dieren. Het fonds is daarom een actie gestart via de website, sms (sms 

‘Australië’ aan 4333) of een Tikkie. Het geld wordt via WWF Australië besteed aan noodhulp 

aan gewonde koala’s en voor het herstellen van bossen. 

Tot nu toe is al 8,4 miljoen hectare bos verwoest en zijn zeker 24 mensen om het leven 

gekomen. Geschat wordt dat al zo’n 480 miljoen dieren zijn omgekomen, waaronder 

kangoeroes en daaraan verwante wallabies en vogels zoals de kookaburra. In een belangrijk 

leefgebied van koala’s in de oosthoek van het land is naar schatting een derde van de 

populatie omgekomen in de vlammen. Dat komt alleen daar al neer op zo’n 8400 dieren. 

bron:ANP  

Veel kookaburra omgekomen in de branden 

  

https://www.wwf.nl/kom-in-actie/australie
https://tikkie.me/pay/WWFNL/pEgM1FSdT52MzW88rWcbm7
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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 

Vanaf jan. 2020 elke 3e zaterdag van de maanden augustus t/m juni ( m.u.v. 

september dan 4e  zaterdag)  van 09.30 - 12.00 uur vogelbeurs bij: De 

Paradijsvogel; Havenstraat 71,  1506 PK Zaandam (zuid); Inlichtingen:  06-

18093761   

 

http://www.vvtropica.nl/
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   OUDPAPIER  2020/2021 

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 

 

 

Vuurwerk en wilde dieren: diverse dode vogels, allemaal een 

hartstilstand’ 

Vleermuizen en eekhoorns die uit hun winterslaap zijn gehaald, uilen die sterven 

door de honger, spreeuwen die een hartstilstand krijgen en reeën die de weg kwijt 

zijn. Voor wilde dieren was deze jaarwisseling geen pretje. “Sommige dieren vluchten 

zichzelf de dood in.” 

Dit jaar was het volgens boswachter Erik de Jonge, die in de bossen van Brabant 

werkt, ‘weer raak’. “Het begint altijd een paar dagen vóór de jaarwisseling”, vertelt hij. 

“Dieren raken in blinde paniek en doen dingen die ze normaal niet doen. Ze rennen 

tegen gebouwen op, tegen auto’s aan, tegen ruiten.” 

Zelf heb ik ervaring met dit feit.  De vogel waarmee ik op de districtstentoonstelling 

kampioen werd vond ik 2 dagen voor de inbreng naar Zwolle dood in zijn kooi. 

Duidelijk geval van dood door schrik want de vogel mankeerde niets. Achter op het 

parkeerterrein werd al ver voor oudjaar met enorme bommen het einde van het jaar 

ingeluid. Met gevolg vreselijke knallen en een drukverplaatsing die het huis deed 

trillen. De daders aanspreken hielp wel, na uitleg over de gevolgen bij de vogels, 

maar toen was het leed al geschied. Jammer, hopelijk is het volgend jaar minder. 

Leo Kluppel 
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