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Voorzitter   Secretaris    Penningmeester +  
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TH. Smit   H. van Spelden   A.J. Groot 
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Notulen verenigingsavond 21 januari 2020 

Opening : Voorzitter opent vergadering om 20. 00 uur en heet een ieder welkom. 

Afwezig met kennisgeving Leo Kluppel . 

Mededelingen : 

Het is de eerste ledenvergadering op de nieuwe locatie . Het zal even wennen zijn na al die 

jaren dat wij in de Blokhut vergadert hebben . Des al niet te min is het ook hier goed 

vergaderen. De voorzitter refereert aan de afgelopen paar maanden waarin er toch wel een 

aantal zaken gepasseerd zijn o.a. het verlaten van de Blokhut , de resultaten van de leden 

op de tentoonstellingen . Het voor de zoveelste keer niet plaatsen van de uitslagen in de 

Schagercourant. De voorzitter bood zijn excuus aan en vind het teleurstellend dat de courant 

het telkens niet wil plaatsen ook dat hebben wij niet in eigen hand. Ook werd er gesproken 

over het adverteren voor de districtstentoonstelling 2020 waarvan Klaverblad de 

hoofdsponsor is , dat het niet zo kan zijn dat het niet in de krant komt te staan .Het bestuur 

draagt de zorg omdat in goede banen te leiden . 

Resultaten NK : 

De uitslagen van het NK 2020 waar Jac Visser kampioen werd met zijn stam en enkeling 

,Hans Dudink zilver met een enkeling, Eric Hoogerhijede zilver met een stel, Leo kluppel 2x 

zilver en 2x brons , Jan modder 1x Brons. Het kampioenschap van Mike is anders 

overgekomen als dat het was en dat is jammer hij heeft er even van mogen genieten maar 

was uiteindelijk voor korte duur . Zo zie je maar weer dat het altijd mensenwerk blijft. 

Ingekomen Post : 

Er was geen ingekomen post 

Notulen vorige vergadering : 

Hans Dudink had een opmerking t.a.v de vorige vergadering v.w.b de prijzenverdeling. Eric 

had een voorstel naar voren gebracht om de kleine prijzen te laten vervallen en in elke groep 

goud , zilver en brons toe te kennen. Volgens Hans heeft dat financiële voordelen die je b.v 

zou kunnen gebruiken om inzenders gratis hun vogels in te laten sturen waar Eric al voor 

gepleit had, zodat je misschien ook wat meer vogels op de show krijgt. Hier zal verder op de 

ALV overgesproken worden . 

Kascontrole : 

De kascontrole zal dit jaar door Jan Modder en klaas Ploeger verzorgd worden . 

Verkiezing bestuursleden : 

Mochten er leden zijn die de aftredende en herkiesbare bestuursleden willen vervangen die 

kunnen zich schriftelijk aan melden bij de secretaris zodat het op de AVL behandeld kan 

worden 

 Aangezien er niemand behoefte heeft en het huidig bestuur te kennen heeft gegeven om 

voorlopig te blijven zitten zal dit punt op de AVL niet ter sprake komen . 

Verslagen : 

Aan de desbetreffende bestuursleden werd gevraagd om de jaarverslagen te schrijven zodat 

die met de ALV behandeld kunnen worden 

Stichtingbestuur : 

Het nieuwe stichtingbestuur bestaat uit een vertegenwoordiger van museum Vreeburg en 

een vertegenwoordiger van de muziektuin. Theo heeft de afspraak met beide 

vertegenwoordigers dat wij de berging van de gemeente mogen huren en dat de lekkage in 

de berging voor 31 maart door de gemeente verholpen zal worden . Jan Dietforst krijgt als 
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enige de sleutel van de berging . 

Vogelpraatje : 

Enkele liefhebbers hadden al jongen of zelfs al vliegen . Voor de meeste is het net begonnen 

of moet nog gaan starten in ieder geval wordt er niet meer naar de maanstand gekeken want 

dat werd voor een aantal leden een fiasco . Ook is er over de nieuwe standaardeisen 

gesproken . 

Ook worden de kleurslagen aangepakt want daar zijn er veel te veel van . 

Rondvraag : 

Jan vroeg hoe het met het ophalen van het oud papier gaat . Henk heeft contact gehad met 

HVC en zij starten voortaan bij de Spartahal . 

Henk vroeg of de leden mee willen denken om iets te organiseren tijdens de 

districtstentoonstelling of andere ideeën waardoor we de aandacht kunnen trekken van 

mensen zodat zij ook de show gaan bezoeken . 

Ook kwam de vijver aan de orde waarin we al een keer tijdens een show mooie eenden 

hebben laten zwemmen het is het overdenken waard. 

Joop van der Laan had gevraagd of Henk de leden wilde bedanken voor hun inzet naar 

aanleiding van de verdwenen vogel op de wereldshow. 

Sluiting : 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.00 uur en heet een 

ieder welthuis . 
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hebben laten zwemmen het is het overdenken waard. 
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Idee: Iedere bezoeker in de hot tub?? 

  

Niets geleerd 

Afgelopen januari was er weer een COM show, dat is die tentoonstelling die ook wel 

worldshow wordt genoemd. Ergens in een zuidelijk land werd die dit jaar gehouden. 

Ik weet nog goed toen in Rosmalen deze show werd aangekondigd. Diervriendelijk etc. 

Mensen die daar geweest zijn zullen zich ongetwijfeld de lopers met honderden kanaries op 

een paar decimeter herinneren. Zelf stoorde het mij zo dat ik een brief naar de organisatie 

heb gestuurd ( natuurlijk geen reactie).  

Toen mijn oog viel op een foto van de COM show van dit jaar 

was ik met stomheid geslagen. In al die jaren tussen Rosmalen 

en nu is er dus niets veranderd, gezien de hoeveelheid vogels 

die in een te kleine loper zitten opgesloten.  

Oordeelt u zelf naar aanleiding van bijgaande foto,                      Leo Kluppel 
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Hier hebben we 

nog plaats voor 

een advertentie 

 

Wie regelt er een 
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HET ZIT ER WEER OP!  

 

HET ZIT ER WEER OP!  

In het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 december heeft vogelvereniging 

VoVOS voor de 3e keer in haar bestaan de districtsshow, het kampioenschap van 

Noord-Holland georganiseerd. De Oranjehal van voetbalvereniging VVS ’46 aan de 

Spanbroekerweg 120A in Spanbroek was omgetoverd tot een ware vogeltuin waarin 

vele vogels in mooie vitrines en volières weer opgesteld stonden tussen de mooie 

bloemenpracht. VoVOS staat er om bekend er een ware show van te maken en dat 

is dan ook in deze grotere vorm zeker geslaagd! Exclusieve vogelsoorten door de 

diverse kwekers gehouden en gekweekt werden door hen weer geshowd.  

Met op vrijdagavond 20 december de opening verricht door de heer Klaas Snijder, 

voorzitter van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, die versteld stond van de 

geweldige variëteit aan vogels op de show en de schitterende aankleding met 

bloemen, bloemstukken en beplanting. Tijdens de opening werd Bert v.d. Beek door 

Klaas Snijder voorzien van zijn verdiende speld voor 60 jaar bondslidmaatschap, wat 

Klaas eigenlijk belangrijker vond dit te doen dan het openen van de show.Op 

zaterdag 21 en zondag 22 december hebben naar schatting zo’n 1500 bezoekers de 

show kunnen bewonderen. Het was best druk! 

Modelbouwvereniging Waterland trok met hun op afstand bestuurbare 

schaalmodellen die af en toe door de hal rond reden goede aandacht. 

Om niet te vergeten het computergestuurde modelspooremplacement waar de 

modeltreinen rondreden met op de goederenwagons onze vele sponsoren die onze 

show hebben ondersteund. 

Oscar van den Berge van het natuuratelier legde uit hoe hij te werk ging met het 

prepareren van overleden dieren. Ook belangstelling voor zijn tak van sport was 

goed te noemen. 

Vera Doodeman toonde een aantal van haar werken in de hal en vertelde aan de 

geïnteresseerden met veel passie hoe zij het haar schilderijen maakt. 

Zondag om 14.00 uur werd de trekking van de grote VoVOS loterij verricht. Alle 
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prijzen zijn inmiddels bij de prijswinnaars bezorgd. Tijdens de openingsavond en de 

zondagmiddag heeft het rad van avontuur weer zijn werk gedaan met als Jos Smook 

de “spreekstalmeester”. Samen met de tombola zorgen deze 2 items altijd voor de 

financiële impuls waardoor we geen entree hebben en  in het lopende jaar weer een 

aantal lezingen en andere activiteiten kunnen organiseren waarbij van de leden 

weinig tot geen bijdrage wordt gevraagd. De bierviltjes die op diverse locaties op de 

bar lagen, de verslagen in het Noord-Hollands Dagblad en in het weekblad de Kogge 

hebben een mooie bijdrage geleverd aan het bezoekersaantal. Al met al kunnen we 

terugkijken op een mooie geslaagde show. 

Misschien tot een volgende keer, maar in ieer geval eerst tot het einde van het jaar in 

het weekend van 20, 21 en 22 november, gewoon weer op het oude vertrouwde 

adres in Café, zaal “Het Huis van Egmond” in Hoogwoud. Een zelfde show maar dan 

weer kleiner en knusser. 

 

Het bestuur van VoVOS dankt daarom zonder mensen in persoon met naam te 

noemen al het publiek, alle inzenders, alle sponsors, alle medewerkers en iedereen 

die een bijdrage heeft geleverd heel hartelijk. 

 

Zwarte stip.... wordt in een volgende aflevering vervolgd. 

 

In het land der blinden is eenoog koning. Hiermee wil ik zeggen dat zolang een 

probleem niet opgelost is iedereen gelijk heeft. Dit mag er ons natuurlijk niet van 

weerhouden om constructief na te denken en te trachten oplossingen te zoeken voor 

problemen. Zwarte stip is één daarvan. 

Iedereen zal zich afvragen waarom? 

 

Het circovirus tast het immuunsysteem aan, en secundaire infecties doen de jongen 

sterven. 

Maar of dit helemaal waar is weten wij niet. Waarom? 

- Er bestaan voldoende studies betreffende het circovirus bij kanaries, maar alleen 

die van Goldsmith (1995) wijst naar een verband tussen de zwarte stip en het 

circovirus. 

Andere studies tonen wel circovirus infecties aan bij kanaries, maar zonder melding 

van zwarte stip. 

- Dr. Grífols (2008) onderzocht een bestand kanaries waarin er een sterk verhoogde 

sterfte optrad. 

Hij bevestigde elektronenmicroscopisch de oorzaak: circovirus. 

Maar anamnese leerde dat deze liefhebber geen melding maakte van zwarte stip. 

Dr. Grífols besluit dus: De beschrijving van Goldsmith (1995) van het typisch voor 

kanaries beschreven “zwarte stip” moet verworpen worden, omdat dit enkel een 
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teken is van de secundaire infecties, en dus een a posteriori beschrijving. 

Circovirus infecties moeten vermoed worden als er sterk verhoogde sterfte optreedt, 

zelfs zonder zwarte stip. 

Hieruit moeten we dan besluiten dat zwarte stip niet kenmerkend is voor het 

circovirus en dat ook kanaries zonder zwarte stip drager kunnen zijn van het 

circovirus. 

- Onderzoek in verband met circovirus infecties bij duiven (jonge duiven ziekte) heeft 

aangetoond dat experimenteel besmette duiven inderdaad het circovirus dragen, 

maar bij deze met het circovirus besmette duiven bleven secundaire infecties uit. 

(Duchatel, 2011). 

- Prof. Sheykhi (2018) noteerde dat 25% van de kanaries drager zijn van het 

circovirus. 

Mocht dit waar zijn, en circovirus infecties de enige oorzaak zijn van de zwarte stip 

dan zou de incidentie bij onze liefhebbers veel hoger liggen. 

 Het gebruik van verschillende antibiotica als preventief middel voor secundaire 

infecties is teleurstellend. 

 

Maar recent is er wel wat onderzoek gedaan hetgeen onze visie zou kunnen 

veranderen. 

Deze research betreft een aantal bevindingen in verband met Isosporose, beter 

gekend door ons als Lankasterella of Atoxoplasmose. 

Toch eerst, voor alle duidelijkheid, een paar basisbegrippen: 

- Coccidiose en Lankasterella zijn twee verschillende aandoeningen, beiden 

veroorzaakt door aparte parasieten. 

- Coccidiose infecties beperken zich tot de darmen, terwijl Lankasterella infecties 

zowel de darm als het hele lichaam kunnen aantasten. 

Wij kennen allemaal de symptomen bij jonge vogels (2-9 maanden oud): bol zitten, 

geen eetlust, vermageren, diarree, versnelde ademhaling, evenwichtsstoornissen, tot 

sterfte toe. 

Sommige vogels hebben deze symptomen, maar bij veel vogels zie je geen 

symptomen (asymptomatische carriers). 

Stress kan ervoor zorgen dat de infectie opflakkert en de vogel symptomen begint te 

vertonen. 

De infectie vindt plaats in de darmen, maar verspreid zich ook over het lichaam via 

de witte bloedcellen om zo verschillende organen te bereiken, zoals de lever, milt, 

longen en hersenen. 

Overdracht gebeurt via de zogenaamde feco-orale route. 

Dit wil zeggen dat stoelgang van een besmette vogel, welke de parasieten bevat en 

opgegeten wordt door een andere vogel besmetting veroorzaakt.Dit noemen we 

horizontale transmissie  
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Diagnose bij levende vogels is moeilijk. 

De parasieten lijken sterk op deze van coccidiose en de meeste dierenartsen 

kunnen, bij een microscopisch onderzoek van de stoelgang, niet het verschil maken. 

Een zekerheid diagnose kan alleen gemaakt worden op een dode vogel bij autopsie. 

Tevens is het zo dat niet alle vogels te allen tijde de parasieten uitscheiden met de 

stoelgang, wat tot verwarring kan leiden met een vals gerust gevoel. 

Tot op heden hebben we altijd gedacht dat dit een ziekte was van vogels, waarbij de 

besmetting ten vroegste optrad na de geboorte, dus zowel bij nestjongen als 

uitgevlogen jongen. 

Dit net omdat we ervan uitgingen dat de besmetting steeds via de ouders naar het 

jong gebeurde via de beschreven horizontale route. 

We hebben nooit geweten dat dit in feite niet juist is. Recent is er aangetoond dat 

verticale transmissie ook mogelijk is. 

Dit wil zeggen dat de pop een ei legt en via deze route de infectie doorgeeft via het 

ei. 
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Als we dit begrijpen kunnen we ons ook voorstellen dat een Lankasterella infectie 

reeds kan plaatsvinden in het ei. 

Zoals we weten worden zwarte stip jongen geboren met de zwarte stip en het kan 

dus niet anders dan dat de infectie reeds optreedt in het ei gedurende het broeden. 

Dit werd onlangs voor het eerst aangetoond in een studie, nooit voorheen! 

Dit verklaart ook waarom de meest zogenaamde “preventieve kuren” niet helpen. 

De meeste antibiotica doen echter niets aan een infectie met Lankasterella. 

Even terug naar onze basisbegrippen: 

- Coccidiose = enkel horizontale transmissie. 

- Lankesterella = zowel horizontale als verticale transmissie. 

  

  

Wat kunnen we doen? 

Een goede basisverzorging is essentieel. Kooien reinigen, eet- en drinkbakken welke 

niet verontreinigd kunnen worden met stoelgang zijn essentieel. 

Het verminderen van stress en verstoren van vogels in de kweek zou ook zorgen 

voor minder opflakkeringen van de infectie waardoor de excretie van parasieten zou 

verminderen. 

Wat medicatie betreft is er tot op heden geen enkele medicatie gekend welke de 

infectie voor 100% kan elimineren. 

Zelfs bij langdurige behandelingen van 3 maanden en meer zien we na het stoppen 

van de behandeling een heroptreden van de ziekte met parasieten in de stoelgang, 

en dit zelfs al na 10 dagen! 

Als we kijken naar de medicatie gebruikt voor de behandeling (versta onderdrukken) 

van Lankasterella dan hebben we decennia gebruik gemaakt van sulfamiden zoals 

ESB3 en analogen. 

Maar we weten uit ervaring dat we deze best niet in de kweek gebruiken en dit 

wegens bijwerkingen als een verminderde vruchtbaarheid en dunne eischalen. 

Experimenten werden gedaan en zijn nog lopende met de nieuwere medicaties 

zoals diclazuril (Apper-Tab, Grog New Coutteel) en toltrazuril (Baycox). 

 De meeste ervaring werd opgedaan met diclazuril en er werd aangetoond dat dit 

geen negatieve effecten heeft op vogels in de kweek. Geen negatieve effecten 

werden aangetoond wat betreft vruchtbaarheid, aantal eieren, kwaliteit eischaal en 

sterfte in het ei. 

Wel moet aangestipt worden dat we deze medicatie reeds moet toedienen voor de 

eileg en moeten blijven geven in shots zolang de kweek duurt. Dosis van het actief 

bestanddeel is 2 mg/kg. 

Voorbeelden zijn Apper-Tab en Grog New van dr. Coutteel. 

Nadeel van diclazuril is wel dat het niet oplosbaar is in water, dus moet toegediend 

worden via het eivoer, hetgeen een perfecte dosage bemoeilijkt. 

Nieuwere experimenten worden ook gedaan met toltrazuril (Baycox). Het lijkt erop 



Snavelkrantje februari ’20 
 12 

dat dit één van de meest krachtige medicaties is wat Lankasterella betreft maar 

voorzichtigheid is geboden. 

Sommige studie beweren dat er een verband zou bestaan tussen hogere doses en 

een verminderd aantal gelegde eieren. 

Toen ik de vraag stelde aan een dierenarts specialist in vogels beweerde die dat 

Baycox wel kan in de kweek, maar slecht één dag per week en dit gedurende de 

hele kweek. Dit zou de Lankasterella onderdrukken en de overdracht van pop naar ei 

doen dalen. Een ander voordeel is dat Baycox wateroplosbaar is en diclazuril niet, en 

tevens wordt Baycox beter opgenomen in het ei. 

Ik hoop dat dit een aantal liefhebbers kan helpen welke getroffen zijn door toch wel 

grote aantallen zwarte stip, maar zoals ik vermeldde.... wordt vervolgd. De 

wetenschap staat niet stil. 

 

Dr. Jan Vanderborght 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringenbestellen voor 2020/2021 

Bestelronde ringen voor 2021   uitlevering    

   

1 april   tot  5 mei 2020   1 oktober 2020 

16 mei tot  20 september 2020  15 december 2020 

1 oktober tot  20 januari 2021  1 april 2021 

1 februari tot  20 maart 2021  15 mei 2021 

Bestellingen voor ringjaar 2021 na 1 april 2021 zijn altijd spoedbestellingen, dus € 1 

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

De voorbereiding voor onze 

districtsshow niet al ter hand neemt 

    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 
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 We zitten per januari 2020 in 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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 Supercup 2019-2020 

De cup is, zal u, naar aanleiding van de uitslagen van dit jaar, niet verwonderen, gewonnen 

door KLAAS PLOEGER 

De volledige uitslag uitgaande van de 5 beste vogels 

K. Ploeger   95+94+93+93+93  468 pnt 

L. Klüppel   94+94+93+93+93  467 pnt 

J.W. Visser   93+93+92+92+92  462 pnt 

H. Dudink   93+93+92+92+92  462 pnt 

E. Hogerheijde  94+92+92+92+92  462 pnt 

H. van Spelden  93+92+92+92+92  461 pnt 

Th Smit   92+92+92+92+91  459 pnt 

J.C. Dietvorst  92+92+92+91+91  458 pnt 

J. Modder   93+91+91+91+91  457 pnt 

N.H. Mulder  93+92+90+90+90  455 pnt 

M. Kruijer   93+92+90+90+89  454 pnt 

J. Voorthuysen  91+91+91+90+90  453 pnt 

M.M.J. Groot  91+91+90+90+89  451 pnt 

R.A. v/d Zande  91+89+88+88+88  444 pnt 

De 5 beste vogels zijn genomen over het hele tentoonstellingsseizoen. Deelgenomen kan 

zijn aan een enkele of aan meerdere tentoonstellingen.  

 

 

Klaas, van harte 

gefeliciteerd 
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