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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 
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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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Notulen algemene ledenvergadering 18 februari 2020 

Opening : 

Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom in het bijzonder Peter de 

Vries als nieuw lid . 

Aanwezig : 13 Leden 

Afwezig : met kennisgeving : Hans Moerland en Hans Dudink 

Mededelingen : 

De voorzitter keek terug naar het afgelopen jaar waar hij de resultaten aan haalde 

van de districtstentoonstelling waar spanbroek meer punten vergaard heeft dan wij 

met ze allen . Het punten verschil was wel erg veel nl. 7punten . Waarschijnlijk komt 

dat door dat wij weinig vogels hadden ingezonden .Voor de aankomende 

districtstentoonstelling is het onze taak om die bokaal weer naar S&O te brengen . 

Ook werden de kampioenen aangehaald die het afgelopen jaar meerdere prijzen 

hebben gehaald op verschillende tentoonstellingen . 

Ingekomen post : Er was geen ingekomen post 

Notulen vorige vergadering :Er waren geen op of aanmerkingen 

Draaiboek districtstentoonstelling 2020 : In de bestuursvergadering is het draaiboek 

behandeld en met elkaar doorgenomen. Daar zijn een aantal punten die onder de 

leden besproken moeten worden o.a wie gaat de tentoonstelling openen. Gedacht 

werd o.a. aan iemand van het districtsbestuur. Gedacht werd aan Jelle Beemsterboer 

Wethouder te Schagen . Ooit is hij jeugdlid van S&O geweest . Alleen zal er 

schriftelijk toestemming gevraagd moeten worden aan het college . Henk zal een 

brief schrijven gericht aan burgemeester en wethouders . 

Blokhut : De prijzenkast is uit de blokhut gehaald en ondergebracht bij Jan in de 

opslag . De bedoeling is dat deze op de districtsshow komt te staan met een leuke 

anekdote er bij . 

 Kascontrole : Jan gaf aan dat op een paar aanvullingen na alles in orde was . 

Verslag penningmeester : Er waren enkele opmerkingen o.a. de tentoonstelling .  

Leo vindt , dat de tentoonstelling er apart uitgezeefd moet worden om het meer te 

specialiseren, zodat het voor iedereen wat duidelijker is. 

Volgens Freek heeft de tentoonstelling negatief gedraaid nl. min 16 euro . Volgens 

de voorzitter gebeurt het wel meer dat de uitkomst negatief is . 

Jac vroeg waarom er niks over de financiën van de Blokhut aangegeven staat. Dat 

komt omdat de financiën nog niet helemaal rond zijn . De akte van koop door de 
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gemeente is pas geweest daarna worden pas de financiën afgehandeld.  

Jac gaf aan dat we de gemeente in de gaten moeten houden omdat als wij denken 

dat zij er voor ons zijn komen we van een koude kermis thuis . 

Aan de penningmeester werd decharge verleend 

Verslag secretaris: Er waren geen op of aanmerkingen 

Verslag materiaalcommissaris : Kees vroeg aan Jan waar de bingo spullen waren 

want die stonden niet in het verslag . Arie wist waar het gebleven was en zou de 

spullen weer terug halen . 

  

 

Superbokaal: 

De superbokaal die elk jaar op de jaarvergadering uitgereikt wordt is dit jaar 

gewonnen door Klaas Ploeger met 5 vogels van 95-94- 93-93-93 totaal 468 punten 

een heel mooie prestatie.. 

Bestuursverkeizing : 

Aangezien er geen kandidaten waren voor de functie voorzitter en 2de 

penningmeester die aftredend en herkiesbaar waren , konden beide bestuursleden 

op hun plek blijven zitten . Ook Jan als materiaalcommissaris die vacant was gaat 

nog een jaartje door . 

Bestuur en verenigingsvoorstellen : 

Het voorstel van Erik om de eerste en tweede en derde prijs te veranderen in Goud , 

zilver en brons zal op een later tijdstip over gestemd worden en ook over het gratis 
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inzenden van de showvogels zal op een later tijdstip gestemd worden . De groep die 

elk jaar door middel van rouleren aan de beurt is voor het algemeen kampioenschap 

blijft gehandhaafd zoals afgesproken . Dit moet niet aan de keurmeesters vermeld 

worden . Alleen bij een gelijk aantal punten gaat de groep die aan de beurt is voor . 

  

Rondvraag : 

Freek kwam met het idee om er eens over na te denken of het wat is om zijn 

buurman die een trein fanaat is om die uit te nodigen met zijn treinen op de 

districtstentoonstelling het is mooi dat hij mee denkt wij zullen dat meenemen in het 

bestuur . 

Peter de Vries legde uit wat voor vogels hij kweekt en hoopt in de toekomst een rol te 

kunnen spelen met de andere kwekers . Theo wenste hem een goed broedseizoen . 

Leo zal een brief schrijven naar de bond t.a.v. vogels die in lopers vol gepropt zitten 

op de vogelbeursen om die aan te pakken . De bond stelt overal regeltjes voor maar 

houd in deze geen toezicht op het misbruik hiervan terwijl zij zelf de regel hebben 

gemaakt dat in deze lopers maar een aantal vogels gehuisvest mogen worden . 

Leo vroeg of we weer eens een spreker willen uitnodigen en dat hoeft dan niet alleen 

over kanaries , tropen of parkieten te gaan maar bijvoorbeeld vogels in het algemeen 

dus in de natuur .  

Erik zou het wel interesant 

vinden om in groepjes 

over je vogels te 

discussiëren dus tropen 

kwekers over de tropen 

enz. Lijkt mij een goed 

plan kunnen we alleen 

maar van leren . 
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Sluiting : 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder 

welthuis . 

  

Junkfood heeft impact op darmen van stadsvogelsJunkfood heeft 

impact op darmen van stadsvogels

 

  

  

 

Het dieet van stadsvogels heeft een negatief effect op de bacteriën in hun 

darmen. Dat blijkt uit een vergelijkende studie door onderzoekers van de 

universiteiten van Antwerpen, Gent en Toulouse. De minder vezelrijke voeding 

zorgt voor een lage diversiteit aan darmbacteriën, waardoor stadsvogels minder 

goed met veranderingen in hun dieet kunnen omgaan. 

De wetenschappers vergeleken het dieet van stads- en plattelandsmussen. 

Daarvoor plaatsten ze in het wild gevangen vogels in twee volières: de ene groep 

kreeg een vezelarm stedelijk dieet (cake, chips, brood) voorgeschoteld, de andere 

een vezelrijk plattelandsdieet (tarwe, zonnebloempitten, meelwormen). 

“Uit ons onderzoek blijkt dat voeding een belangrijke rol speelt bij de 

waargenomen verschillen tussen de stad en het platteland”, zegt bioloog Erik 

Matthysen van de UAntwerpen. “Stadsmussen hebben namelijk een minder 

vezelrijk dieet, waardoor de diversiteit en de samenstelling van hun 

darmmicrobiota – het geheel aan micro-organismen in hun darmen – erop 

achteruitgaat. Door deze lage diversiteit aan darmbacteriën zijn de stadsmussen 

zelfs niet gebaat bij een vezelrijk plattelandsdieet.” 

Vanaf zes weken op een stadsdieet, was de diversiteit in de darmen aanzienlijk 

aangetast, bleek uit de studie. Omgekeerd kon het plattelandsdieet de diversiteit 

vergroten. 

De stadsmussen waren echter alleen gebaat bij het voedzamere plattelandsdieet 

als hun darmmicrobiota bij aanvang van het experiment nog divers genoeg was. 

Deze resultaten suggereren dat de lagere diversiteit als gevolg van het leven in 

de stad gepaard gaat met een verlies aan plasticiteit van de microbiota, waardoor 

stadsvogels een beperkter vermogen hebben om met veranderingen in hun dieet 

om te gaan. 

bron:nieuwsblad.be 
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Hier hebben we 

nog plaats voor 

een advertentie 

 

Wie regelt er een 
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Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) hebben in samenwerking met de politie en de Landelijke Inspectiedienst 

Dierenbescherming (LID) 53 vogels in beslag genomen voor en tijdens de vogelmarkt 

in Zwolle. Het gaat om tangara’s, putters en grijze roodstaartpapegaaien. Een 

handelaar is aangehouden. Tijdens een controle op een parkeerterrein bij de 

vogelmarkt troffen inspecteurs op zaterdag 29 februari 27 putters aan in de auto van 

een Belgische handelaar. De vogels waren voorzien van pootringen, maar deze 

bleken vals. Het vermoeden bestaat dat de vogels in het wild zijn gevangen. De Belg 

is aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Het Openbaar 

Ministerie beslist hoe de zaak verder gaat. 

 Inbeslaggenomen grijze roodstaartpapegaaien  

Een Oostenrijkse handelaar kon niet aantonen dat hij twee grijze 

roodstaartpapegaaien op een legale manier in zijn bezit had gekregen. Hij kreeg 

daarvoor een boete van 500 euro, die hij ter plekke heeft betaald.  

Smokkel vooraf  

Een Nederlandse vrouw probeerde op woensdag 19 februari 24 tangara’s het land in 

te smokkelen. Zij was op Schiphol aangekomen met een vlucht uit Suriname. De 

Douane trof de vogels aan in haar koffer en waarschuwde de NVWA. Die nam de 

vogels in beslag en doet nog verder onderzoek. De dieren waren waarschijnlijk 

bedoeld voor de verkoop op de vogelmarkt in Zwolle.  

Drone  

De NVWA heeft signalen over zogeheten kofferbakverkoop op de parkeerplaatsen 

rondom de vogelmarkt. Daarom is een drone ingezet om de omgeving van de markt 

vanuit de lucht in de gaten te houden. Op basis van de dronebeelden zijn 

verschillende controles uitgevoerd. Daarbij zijn geen overtredingen geconstateerd.  

  

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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Risico illegale handel  

Er is een levendige handel in vogels. Helaas ook voor een deel illegale handel. Het 

kan dan gaan om beschermde inheemse en uitheemse vogels die in het wild zijn 

gevangen. Deze handel brengt risico’s met zich mee voor het voortbestaan van 

sommige soorten. Ook worden er vogels de Europese Unie binnengesmokkeld. Het 

importeren van vogels van buiten de EU is niet toegestaan om de insleep van 

dierziektes te voorkomen. Meld illegale handel De NVWA doet regelmatig 

strafrechtelijk onderzoek naar de illegale handel in beschermde dieren. U kunt daarbij 

helpen door vermoedens van illegale handel te melden. Dat kan desnoods anoniem 

via 0800-70 00 (Meld Misdaad Anoniem). bron:nvwa.nl 

Als voorbeeld: 

Een Nederlandse vrouw probeerde vorige maand 24 Surinaamse vogels Nederland in te smokkelen. 

Zij was op Schiphol aangekomen met een vlucht uit Suriname. De douane trof de vogels aan in haar 

koffer en waarschuwde de NVWA.  

 

 

Het gaat om zogenoemde tangara’s  
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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 

 



Snavelkrantje maart ’20 
 11 

Friese vogelwacht roept op om kat ’s nachts binnen te 

houden 

 

  

 

 

Vogel in het land, kat in de mand.‘ Met deze campagneleus wil de Bond 

Friese VogelWachten (BFVW) het bewustzijn vergroten dat katten 

weidevogelkuikens opvreten. 

Provincie Fryslân, de agrarische collectieven en It Fryske Gea, 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer ondersteunen de campagne. Dat werd 

donderdagmiddag bekendgemaakt na overleg met de partijen. Jagers die ’s 

nachts met lichtbakken op vossen jagen, zien naast een enkele vos en drie 

steenmarters soms wel veertig katten lopen in de weidevogelgebieden, geeft Age 

de Jong van de BFVW de aanleiding voor de campagne aan. 

Volgens wetenschappelijk onderzoek is de kat zelfs een van de schadelijkste 

invasieve exoten. Katten vreten niet alleen de kuikens, maar verstoren de 

weidevogels ook, weet voorzitter Albert van der Ploeg van het Kollektivenberied 

Fryslân. ‘Een weidevogel vliegt van haar nest als zij wordt opgeschrikt door een 

kat. De jongen kunnen dan koud worden.’ 

Muizen en ratten vangen 

Van der Ploeg roept boeren op hun katten ’s nachts binnen te houden. ‘Katten 

worden gehouden om muizen en ratten te vangen, niet om weidevogels te 

verstoren en kuikens op te vreten.’ De voorzitter weerspreekt dat het op een 

agrarisch bedrijf lastig is om katten ’s nachts binnen te houden. ‘Het gaat om 

gedragsverandering. De katten kunnen naar binnen worden gelokt met wat melk 

en ’s morgens tijdens het melken kan de schuurdeur weer open.’ 

Voor katten die na enkele jaren campagne nog ’s nachts in het land lopen, 

moeten andere maatregelen worden getroffen, vindt Van der Ploeg. Voor het 

schieten op verwilderde katten verleent de provincie een ontheffing, maar volgens 

Titus Sijmonsma van de BFVW bedenkt een jager zich wel twee keer voordat hij 

een kat doodschiet. ‘De jagers werken heel zorgvuldig.’ 

De campagne start in april. Via video’s op sociale media als TikTok, Instagram en 

Facebook worden burgers en boeren benaderd om katten ’s nachts binnen te 

houden. 

bron:nieuweoogst.nl 

Kat in het bakkie 
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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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MIDDELSTE BONTE SPECHT GEZIEN IN ZUID-

HOLLAND(video) 

 

  

  

“20 december ontdekte Stef Strik in zijn achtertuin in het Heempark in Alphen 

aan de Rijn een middelste bonte specht. Een spectaculaire ontdekking, want 

ondanks de ‘mibo’ de laatste decennia aan een enorme opmars bezig is, laat 

Zuid-Holland nog steeds links liggen. Na een waarneming op 9 oktober 1898 in 

Den Haag en de vogel die van 13 februari t/m 16 maart 2009 in Barendrecht werd 

gezien, is dit pas het derde geval voor Zuid-Holland. Nadat ik de vogel op 21 

december vorig jaar had gezien, had ik er zes pogingen voor nodig om deze weer 

in de kijker te krijgen. Een echte stiekemerd dus”, aldus filmer Luuk Punt. 

bron:vroegevogels/Youtube 
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voor de kleinkinderen of eigen kinderen: zo teken je een parkiet 
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