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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 oktober 2020 

De district-

tentoonstelling 

gaat niet door 

 

Redactie 

stapt op 
 Zie pagina 17 

 

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  :  
  
 
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 :  
 

 

 

  

Ere galerij           Erelid: Arie Romijn  
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 Betreft notulen: Verenigingsavond     Datum: 20 

Oktober 2020 

Voorzitter: Theo Smit hierna vz. genoemd.   Begintijd: 20.10 uur

         Eindtijd: 21.50 

Notulist: Erik Hogerheijde      Locatie: Spartahal 

 

Afwezig: Theo Smit, Nic Mulder, Arie Groot, Jan Dietvorst, Lou de Jong, Hans 

Dudink, Klaas Ploeger, Jan Modder, Jaap Voorthuizen, Leo Kluppel en Erik 

Hogerheijde.  

Afwezig met afbericht: Henk van Spelden, Freek Lem, Peter de Vries, Hans 

Moerland en Cees Kindt.  

Afwezig zonder afbericht: Jack Visser (is waarschijnlijk van de fiets gevallen 

volgens zijn bevriende collegakwekers).  

20.05 uur: Opent de vz de vergadering en heet een ieder welkom.  

 

De vz gaat naar aanleiding van de vorige vergadering de agendapunten stapsgewijs 

volgen vanavond!  

Ledenaantal is minimaal deze avond i.v.m. de Corona. Een aantal leden durven het 

risico niet te nemen waar wij uiteraard begrip voor hebben.  

 

Freek Lem schrijft niet in voor de OL omdat hij slecht gekweekt heeft. Hij heeft 2 

vogels gekweekt. Deze zitten nog in de rui. 

Henk van Spelden is even uit de roulatie. Hij moet even pas op de plaats maken en 

hoopt eind/begin volgend jaar weer bij ons te zijn. Hij zendt helaas geen vogels in.  

Arie Groot is voor de tweede keer te laat. Bleek later dat hij in slaap was gevallen.  

Onze ringencommissaris heeft de ringen aan Nic Mulder overhandigd die hij mee 

heeft voor de leden.  

Lou de Jong zorgt ervoor dat de ringen bij de afwezige Hans Moerland komen.  

 Inkomende Post:  

* Nederlandse Kampioenschappen gaan niet door!  

Vz. Als jij een TT wilt organiseren is er op dit moment helemaal geen 

vraagprogramma! Op de site van de   Nederlandse Bond staat een nieuw 

vraagprogramma. Nu vraag ik mij af, waarom zijn wij lid van de bond?!!! Nic heeft 

geen Pc, hoe moet hij er dan achterkomen? Dit moet je kenbaar maken in “Onze 

Vogels”! Voorheen zat hij erbij! Sommige vogels hebben een ander nummer 

gekregen. Hou hier rekening mee als jij je vogels inschrijft!  

* District vergadering is afgelast! 

Het bestuur van het District is gevallen. Er zijn geen leden die een bestuursfunctie 

willen binnen het District. Misschien ga je nu een combinatie krijgen dat je samen 

met Zuid Holland gaat!  
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Jan Modder oppert om de bovenste helft van Noord Holland toe te voegen bij 

Friesland en de onderste helft bij Zuid Holland.  

Vz. vraagt of er leden zijn om het District bestuur te versterken? Helaas geen animo. 

Op Notulen van de vorige vergaderingen. Geen bijzonderheden. Getekend en 

gearchiveerd. dinsdag 17 november kan je tijdens de verenigingsavond de TT 

formulieren overhandigen aan Jan Modder!! 

Uiteraard kan het ook via de @mail.  

Leo vraagt waarom we de vogels niet dezelfde avond mee kunnen nemen? 

Aangezien dat het donker is en de één ze wel weg kan zetten thuis en de ander niet, 

kiezen we voor zaterdagochtend. Kunnen we gelijk afbouwen!   

Er komen tijdsblokken om je vogels tijdens de OL in te brengen en uit te kooien!  

Op vrijdagavond mogen we tot en met 20:00 uur in de Spartahal aanwezig zijn. 

Daarna naar huis!  

Vz. geeft aan dat de berging van Loet 10 gerepareerd is.  

 

Stemming over Loet 10 of Spartahal: De vz. vraagt wie er naar Loet 10 terug wilt 

en wie er in de Spartahal wil blijven. Aangezien dat er in Loet 10 geen 

alcohol/frisdrank geschonken mag worden, wordt er gekozen voor de Spartahal. De 

berging bij Loet 10, het gedeelte waar de werkbank staat, houden we wel aan.  

Vogelpraatje:  

Vz. heeft een Rood Mozaïek man overgenomen van Maurice de Jong en heeft 9 

jongen eruit gekweekt. Eén van de 9 is een postuur kanarie! Ze kweken deze kanarie 

erin voor de houding. Ik heb contact gehad met Maurice en hij vertelde dat hij twee 

jaar terug een postuur erin gekweekt heeft om de houding wat te verstevigen.   

 

Peter de Vries wilde bruin geel kanaries overnemen van Jack Visser. Aangezien 

Peter een buitenvolière heeft waar de zon soms in staat heeft Jack geadviseerd om 

geen bruin geel te nemen maar te beginnen met zwart geel. Hij heeft bij iemand in 

Castricum en Amsterdam een aantal zwart gele gehaald. 

Hans Dudink en Klaas Ploeger heeft matig gekweekt. Bij Klaas hebben alleen de 

rode vetstof het redelijk tot goed gedaan. 

Bij Hans zien de vogels er weer perfect uit en zingen de sterren van de hemel.  

Nic Mulder verteld dat Maaik Kruijer een hoop dode jongen had tijdens de kweek.  

Leo verwijst naar het artikel wat Erik ingestuurd heeft en wat in de snaveltjeskrant 

stond van oktober namelijk het “Levensritme volgens de leer van Riediger”. Daar 

staat precies beschreven over de levenscyclus van de pop en de man. Leo heeft 

geprobeerd om het te achterhalen, namelijk met zijn vogels, en het klopt!!!  

Erik verwijst naar Kanarioloog.skyrock.com Dit is een hele interessante site waar 

je een hoop kan zien en lezen waaronder het bovenstaande!!!Erik vraag hoe we 

verder gaan met het Snaveltje? Leo gaat ons aan het eind jaar helaas verlaten. We 
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gaan iemand verliezen met een hele hoop kennis, ontzettende mooie vogels en een 

zeer gewaardeerde kweker! Maar wie gaat Leo opvolgen, in wat voor vorm (Snaveltje 

of de “Snavelnieuwsbrief”) en wie gaat de Ledenlijst bijhouden? Er viel een minuten 

lange stilte maar niemand stond op. Actiepunt voor de komende Ledenavond. 

Erik vraag hoe we verder gaan met het Snaveltje? Leo gaat ons aan het eind jaar 

helaas verlaten. We gaan iemand verliezen met een hele hoop kennis, ontzettende 

mooie vogels en een zeer gewaardeerde kweker! Maar wie gaat Leo opvolgen, in 

wat voor vorm (Snaveltje of de “Snavelnieuwsbrief”) en wie gaat de Ledenlijst 

bijhouden? Er viel een minuten lange stilte maar niemand stond op. Actiepunt voor 

de komende Ledenavond. 

Hans gebruikt drinkflesjes waar ze een pennetje in moeten drukken om water op te 

nemen. De vogels hangen aan het gaas als ze drinken. Hans ververst het water om 

de vier dagen omdat er geen lucht bij komt, althans amper. Dit doet hij ook in de 

zomer, geen probleem! De flessen hangen aan de buitenkant en het pijpje gaat door 

het gaas. En als ik ze schoon maak doe ik er wat grove chloor in en laat ik ze een 

half uurtje tot een uurtje weken, daarna goed omspoelen en klaar. Ik doe dat 1x in de 

3 maanden. Na een paar jaar gaan ze een keer druppelen maar dan met een beetje 

chloor en de ze doen het weer perfect. Klaas heeft van tempex een soort “vlotter” 

met rode tape aan de zijkanten in zijn drinkfles gemaakt. Hieraan kan hij precies zien 

hoeveel water er nog in de fles zit. Hij heeft twee flessen naast elkaar.  

Rondvraag: 

Nic vraagt om 2 kalenders van de bond en Theo heeft er ook interesse in. Klaas 

besteld liever een Playboy-kalender.  

 

Arie zit zijn geld te tellen van de verloting terwijl Klaas wat voorstelt voor de 

Rondvraag. Dit is helaas niet te horen!! 

 

Klaas gaat kijken of hij zijn bovenverdieping beschikbaar kan stellen voor de 1ste en 

3de dinsdag van de maand. 

Jaap Voorthuizen: Gezasept is niet meer verkrijgbaar! Vz. dit mag niet meer 

verkocht worden! 

 21.50 uur: Vz. sluit de vergadering en heet iedereen wel thuis! 

Voorzitter:        Secretaris: 
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 Uitgelicht: Een bijzonder fenomeen: de vogeltrek 

Langs de kust kun je bijvoorbeeld genieten van de jaarlijkse vogeltrek 

Gepubliceerd: 22 oktober 2020 

 

De zomer is voorbij en de herfst is begonnen. Kou en regen bepalen vaker het 

weerbeeld. Maar op een zonnige dag is het nog steeds heerlijk om in de buitenlucht 

een wandeling te maken. Goed voor de conditie en de gezondheid. En er valt veel te 

zien. Langs de kust kun je bijvoorbeeld genieten van de jaarlijkse vogeltrek. 

Het blijft een bijzonder fenomeen. Miljoenen vogels ontvluchten in het najaar het 

hoge noorden en gaan op zoek naar een warmere plek in het zuiden. Ze komen 

soms met duizenden tegelijk overvliegen: koperwieken, kramsvogels, zanglijsters, 

graspiepers of sijsjes. En ze weten precies waar ze heen moeten. Langs vaste routes 

vliegen ze van het hoge noorden naar het zuiden. Sommige vogels stoppen in 

Nederland of Noord-Frankrijk en anderen vliegen door naar Afrika of nog verder. 

Eén van die trekroutes loopt over het duingebied. Daar komen grote zwermen met 

vogels voorbij. De vogels zijn goed waar te nemen vanaf uitkijkpunten, zoals de 

Puinhoop in Katwijk. Je ziet er bijzondere vogels voorbij komen zoals de staartmees, 

de beflijster, de roodkeelpieper en de ijsgors. Af en toe neemt een zwerm 

koperwieken of kramsvogels een rustpauze en doen ze zich tegoed aan oranje 

duindoornbessen in het duin. 

Dat deze vogels, die hun jongen in Scandinavië of Siberië hebben grootgebracht, 

met het invallen van de winter naar het zuiden trekken lijkt logisch. De hevige 

sneeuwval in het noorden maakt het lastig om voedsel te vinden en de winter door te 

komen. Maar waarom keren deze vogels elk jaar weer terug naar het noorden? Daar 

zijn twee verklaringen voor. 

De eerste verklaring heeft te maken met roofdieren. Als de vogels met zijn allen op 
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een kluitje een nest maken en de eieren gaan uitbroeden, dan vormen zij een 

makkelijke prooi voor roofdieren. Het spreiden van de nesten over een groot gebied 

maakt het voor roofdieren moeilijker om de eieren te vinden. De tweede verklaring 

heeft te maken met voedsel. Ook hier geldt, dat als je met zijn allen op een kluitje 

blijft zitten het voedsel snel op is. En in de zomer is er in de Scandinavische landen 

en in Siberië voldoende voedsel te vinden. 

Maar waarom sommige vogels elke jaar van zuid naar noord trekken en andere 

vogels steeds op dezelfde plek blijven, dat blijft een raadsel. En dat is ook het mooie 

van de natuur: het blijft voor een deel een raadsel. En daar kun je van genieten. 

Voor meer informatie over natuur en gezondheid zie: www.duinbehoud.nl 

  

-------------In sommige landen worden vogels wel op een hele speciale manier gelokt 

om daar te komen overwinteren of te broeden-----------------

-  

In zo’n boom wil je toch wel een nestje of een holletje maken!! 

Dit zien ze liever dan een knotwilg. Zeg nou zelf, als alle bomen er zo uitzagen zag 

de wereld er heel anders uit. 
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Opwinding onder vogelaars: voor het 

eerst zeldzame zwartkopzanger op 

Texel 
Grote opwinding onder vogelaars: voor het eerst is in Nederland namelijk 

een zwartkopzanger gespot. De vogel is normaal alleen in Noord- en Zuid-

Amerika te zien, maar werd zondag op Texel voor het eerst gespot door 

vogelaar Han Zevenhuizen. "Dat me dit nu overkomt, is fantastisch." 

Volgens de vogelkenner is de kans dat dit gebeurt echt heel klein. 

Zondagochtend werd hij door zijn echtgenoot op pad gestuurd voor een 

boodschap, maar de winkel was nog niet open. "En dus had ik een paar 

minuten over", vertelt Zevenhuizen in het NOS Radio 1 Journaal. 

"Ik kreeg echt een brainfreeze toen ik de vogel herkende. Je wilt toch 

checken of je het wel goed gezien hebt. Maar ik zag meteen dat het om 

deze vogel ging. Ik heb mijn camera gehaald en de vogel was er nog. Toen 

kon ik foto's maken en opgelucht ademhalen."

 

Windhoos Maar hoe komt zo'n vogel uit Noord- en Zuid-Amerika nu op 

Texel terecht? "Hij is in feite weggeblazen", zegt de kenner. De vogel 

broedt normaal in het noordelijk Noord-Noord-Amerika en in delen van 
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Canada. In het najaar trekt de vogel naar het zuiden en overwintert dan in 

landen als Venezuela. 

"Opmerkelijk is, dat deze vogel zijn broedgebied via de oostkust verlaat. 

Dan maakt hij een grote boog over de oceaan naar het zuiden. We weten 

dat het op die oceanen regelmatig stormt. En als zo'n vogeltje in zo'n 

windhoos komt, dan bestaat de kans dat 'ie wordt meegenomen in een 

windstroom en op een ander continent terechtkomt. Europa in dit geval." 

Texel 

Zevenhuizen komt al jaren naar Texel, ook om vogels te spotten. "Zo'n 

eiland is natuurlijk omringd door water. Vogels gebruiken dit als stopplek, 

om op te vetten en even uit te rusten en vervolgens weer door te gaan. Dat 

maakt Texel uniek." 

Volgens de vogelaar blijft de zwartkopzanger niet lang op het 

Waddeneiland. "Hier gaat zijn biologische klok weer aan en trekt hij verder 

naar het zuiden. Maar omdat het vrij slecht weer was, heeft de vogel geen 

goede omstandigheden voor een vogel om weg te trekken." Dus men heeft 

nog kans de vogel te spotten. 

 Over spotten gesproken: De echte spotvogel lijkt er een beetje op. 
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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 €1   

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 op de 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 slechts 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   

Let op nieuwe data vanaf 1-1-2020 

Alle beurzen zijn i.v.m. Corona afgelast 

tel:06-18093761
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Hé, jij daar…. Je bent een echt uilskuiken als je  

Als je niet weet dat de districts-

tentoonstelling niet doorgaat 

    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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TOT SLOT 

De redacteur die de redactie vormt van het Snavelkrantje heeft besloten om naar 

een andere vereniging te gaan. Niet vanwege de ongezelligheid, maar omdat die 

andere vereniging hoofdzakelijk leden heeft die tropen kweken. En als echte 

tropenkweker voel je daar meer affectie dan met een vereniging van hoofdzakelijk 

kanariekwekers. 

Over het algemeen heb ik het Snavelkrantje met plezier gemaakt. De relatie met 

de drukker van de fysieke uitgave was prettig en de reacties van de overige 

vogelverenigingen uit het district waren inspirerend en positief.  

Jammer was dat weinig kopij uit de eigen vereniging kwam, maar dat is een veel 

gehoorde klacht. Waarom zo weinig mensen hun bevindingen en ervaringen niet 

aan het papier durven toevertrouwen is mij een raadsel. Anderen kunnen veel 

leren van bijvoorbeeld kweekverslagen en daardoor betere en mogelijk 

enthousiastere kwekers worden. 

Ik wens jullie nog veel plezier bij de vereniging en de hobby en we zullen elkaar 

zeker nog tegenkomen op beurzen en tentoonstellingen.    

  Gegroet, Leo 
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