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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 mei 2020 

i.v.m. het coronavirus wordt bij 

de drukkerij niet gewerkt. Voor 

degene die geen internet 

hebben deze maand dus geen 

Snavelkrantje 

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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Om weer een beetje op gang te komen 

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 . 
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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 

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 : 
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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 

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 . 
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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 

interessant 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 . 

Sluiting : 

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

welthuis . 

  

Toen wisten we nog van niets, maar even later ging de wereld op stil, met gevolg dat ook het 

verenigingsleven tot nader order is stilgelegd. En juist in deze tijd van sociale leegte bereikte 

ons het bericht dat de vrouw van onze penningmeester is overleden. 

Onze condoleance 

gaat uit naar Arie, 

kinderen, 

kleinkinderen en 

familie. 

Wij herinneren Riet 

als een vrolijke, 

spontane en 

hartelijke vrouw.  

Wij wensen Arie en 

familie veel sterkte 

en kracht in de 

komende tijd. 

Namens het bestuur 

van S&O 
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Hier hebben we 

nog plaats voor 

een advertentie 

 

Wie regelt er een 
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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 
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€€1   

  

Op de vogelbeurs inde IJsselhallen werden in 2017 illegaal beschermde vogels 

te koop aangeboden. Maandag kreeg een man die eerder betrokken was bij de 

diefstal van vogels uit Avifauna een boete van 750 euro, waarvan 250 euro 

voorwaardelijk. 

,,Ze moeten altijd mij hebben’’, zei de 38-jarige Marinus C. maandag in de 

rechtbank in Zwolle. Hij was vanuit Drunen naar de politierechter gekomen omdat 

hij bezwaar had gemaakt tegen een boetevoorstel van 750 euro. ,,Niemand kan 

mij de stukken tonen waaruit blijkt dat ik fout zit en dan word ik weggezet als Jan 

Lul. Ja zo gaat dat niet’’, zei hij onomwonden. 

Diefstal 

Dat de controleurs hem moesten hebben, hoeft inderdaad geen toeval te zijn. C. 

was een van zes mannen die betrokken waren bij de roof van zeldzame vogels bij 

vogelpark Avifauna. De mannen vormden een bende die inbraken in 

vogelverblijven om de tropische beesten door te verkopen. Een aantal 

neushoornvogels stierf omdat ze door de bendeleden slecht verzorgd werden. C. 

kreeg in juni 2017 8 maanden celstraf waarvan 2 maanden voorwaardelijk als 

heler van de vogels. 

Drie maanden later stond C. op de Vogelbeurs in de IJsselhallen. De twee 

zeldzame hoppen van hem die werden gecontroleerd, hadden te grote ringen. De 

controleur schoof zo een van de ringen van de poten. Dat betekent volgens het 

Openbaar Ministerie dat ze in het wild gevangen zijn en dat mag niet met deze 

beschermde vogelsoort. De hop komt in Nederland inmiddels niet meer in het wild 

voor, maar nog wel in Frankrijk. En daar kwamen deze twee vogels vandaan. 

Grof geld 

Voor dergelijke beestjes wordt flink geld neergeteld. C. kocht de hoppen met 

onder meer een paar rode kardinalen voor 2.300 euro. Volgens de verdachte had 

hij geen argwaan toen hij de vogels kocht bij een Franse handelaar. Bij de andere 

vogels had hij de ringen gecontroleerd, maar net bij deze niet. 

,,Meneer is een gewaarschuwd man en hij weet dat ermee gerotzooid wordt. 

Deze beestjes worden gewoon uit de natuur geplukt’’, zei de officier van justitie. 

Hoewel de zaak oud was, zag ze niet in waarom ze de boete moest verlagen. De 

rechter legde echter een deel van de boete voorwaardelijk op. 

bron: bd.nl 
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Zeer zeldzame kievit gezien in Zijperpolder: “Het is een 

unieke vogel” 

SCHAGERBRUG – Nog nooit van zijn leven heeft Ruud Brouwer zo’n kievit gezien. 

Terwijl hij al meer dan 34 jaar weidevogels inventariseert. De foto’s die Ruud heeft 

gemaakt van zijn bijzonder lichtgekleurde kievit gaan rond in het wereldje van 

weidevogelbeschermers. “Het is een unieke vogel!” 

Voor de provincie en natuurbeheerorganisaties speurt Ruud Brouwer al meer dan 34 jaar 

de Noord-Hollandse weilanden af. “Na zoveel jaar denk je dat je alles wel een keer hebt 

gezien”. Niet dus. Ineens is daar die ene unieke vogel die lijkt op een gewone kievit, 

maar alles behalve gewoon is. “Ik zie hem in mijn kijker voorbij komen en denk: ‘Wat is 

dat?’. Toen ik hem eenmaal goed in beeld had, wist ik eigenlijk niet wat het nou eigenlijk 

precies was.” 

Flavistisch Kleed 

Nauwkeurig observerend leerde Ruud dat het hier toch echt ging om een kievit. Een 

vrouwtje om precies te zijn. Na overleg met andere deskundigen is Ruud er zeker van 

dat het een kievit is in ‘flavistisch kleed’. “Dat is pigment stoornis waardoor de donkerste 

kleuren in het pigment zijn weggevallen.” Bij kikkers komt dat ook wel eens voor. 

“Hierdoor lijkt de vogel een beetje gelig. Je ziet wel de tekening die ook bij normale 

kieviten voorkomt, maar dan dus veel lichter.” 

Waar de vogel vandaan komt is niet duidelijk. “Ze is niet geringd en er is nog geen 

melding binnen gekomen dat ze ergens anders al eens eerder is gezien. Misschien is het 

een jonge vogel uit de buurt.” 
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Succes 

Wilde dieren met albinisme, die dus helemaal spierwit zijn met rode ogen, maken het 

meestal niet lang in de natuur. “Die vallen veel te veel op en worden door roofdieren 

meteen opgemerkt en opgepeuzeld. Ook zijn ze zeer kwetsbaar voor zonlicht. Dat is met 

deze vogel dus niet aan de hand. Ze lijkt gezond.” 

 Of haar afwijkende kleuren haar extra interessant maken voor de kievitmannetjes is nog 

niet bekend. “Misschien laten ze haar links liggen, misschien vinden ze haar juist extra 

mooi en heeft ze veel succes.” En wie weet is het erfelijk. Dan onstaat er straks een 

lichtgekleurde Noord-Hollandse kievit-variant: de vanellus vanellus Noord-Hollandicus.” 

bron:nhnieuws 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verschil is duidelijk 
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Hé, jij daar…. Je bent een echt uilskuiken als je  

De voorbereiding voor onze 

districtsshow niet al in uw hoofd zit 

    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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 Sommige vertrouwde dingen gaan gewoon door, zoals de eerste huiszwaluwen die bij 

hun kolonies verschijnen. Ze bouwen hun nesten van honderden klompjes klei of nemen 

een kunstnest in bezit. Voor het derde jaar op rij worden ze gevolgd in een landelijk 

nestonderzoek. Een mooi project om aan mee te doen als je thuis blijft en een kolonie 

aan of vlakbij huis hebt. 

Deel deze pagina 

Op zonnige dagen is het rusteloze gezwier van huiszwaluwen een mooi schouwspel. Tot 

halverwege de vorige eeuw waren ze alomtegenwoordig in steden en dorpen. Vanaf de 

jaren zeventig ging het bergafwaarts en verdween ruim 75 procent, maar vanaf de 

eeuwwisseling nemen ze weer toe. Sinds 2018, het Jaar van de Huiszwaluw van Sovon 

en Vogelbescherming, helpen vrijwilligers met een landelijk onderzoek naar de oorzaken 

van deze veranderingen. 

Nestonderzoek 

Tot voor kort was er nauwelijks iets bekend over wat er zich afspeelt in de nesten onder 

de Nederlandse gevels en dakranden. Om de veranderingen van een populatie te 

begrijpen, is het belangrijk om gegevens over het broedsucces van een vogelsoort te 

verzamelen. 

In 2018 en 2019 werd het wel en wee van honderden nesten van een afstandje 

geobserveerd, verspreid over het hele land. Daaruit bleek onder meer dat hooguit de 

helft van de huiszwaluwparen een tweede legsel startte. In vergelijking met oudere 

onderzoeken in Europa is dat een laag aandeel. Ook bleek dat nesten van klei in het 

oosten van het land, op zandgrond, sneller kapotgaan dan op kleigrond. Kunstnesten 

raken vaker bezet op zandgrond. Op kleigrond geven huiszwaluwen vaak de voorkeur 

aan zelfgebouwde nesten van het vorige jaar. Dit zijn uitkomsten die ook vertaald 

kunnen worden naar beschermingsmaatregelen.    bron:naturetoday.com 
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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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Americahal in Apeldoorn is niet meer 

 De Americahal aan de Ericalaan was al dicht sinds eind 2017, maar sinds deze week 

verdwijnen de allerlaatste sporen van het terrein, waar bouwmarkt Hornbach binnenkort 

zal verrijzen. We verzamelden een paar indrukwekkende sloopfoto’s. 

Nieuwe bestemming 

De Americahal, waar vele vlooienmarkten, kermissen, concerten, boekenmarkten en de 

jaarlijkse nationale tentoonstelling van de NBvV zijn gehouden, werd eind 2017 al 

gesloten, om plaats te maken voor de komst van bouwmarkt Hornbach. 

Pas dit jaar werd begonnen aan de ontmanteling van de evenementenhal. De delen 

worden zorgvuldig verwijderd, om later weer te worden gebruikt voor een nieuwe 

bestemming in Zwolle. Welke dat zijn is nog niet bekend. 

bron:indebuurt.nl 
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