
   De Snaveltjes Nieuwsbrief    

 

 

 

 

 



   De Snaveltjes Nieuwsbrief    

Vogelvereniging Schagen en Omgeving 
Opgericht: 10 januari 1963. Aangesloten bij de Nederlandse bond van Vogelliefhebbers. 

Postadres: Vogelvereniging S&O, Fresiastraat 9,  1782 NS in Den Helder  
Rabobank: NL29RABO0140 8354 82  t.n.v. Penn. Vogelver. Schagen en Omgeving  

Clubgebouw : Spartahal, Zuiderweg 2A, 1741NA in Schagen. 
 Inschrijving : K.v.K. nr. V634510  

Afd.code : NBvV S25 
Website: www.vseno.nl 

De Snaveltjes Nieuwsbrief mailadres: carperazzi@hotmail.com 

De Snaveltjes Nieuwsbrief van: februari 2021 

     Dagelijks Bestuur 

                         
            Voorzitter     Secretaris                  Penningmeester   
           Theo Smit                                             Henk van Spelden                           Arie Groot 
      Tel: 0226 391682                Tel: 06 – 20763461                                    Tel: 0224 - 298352 
Mail: theoria010@gmail.com   Mail: henkvanspelden@hotmail.com                      Mail: arie.groot.1@quicknet.nl 

 

                                            
          2

e
 Voorzitter                                  2

e
 Secretaris                       2

e
 Penningmeester 

          Lou de Jong                           Erik Hogerheijde                                             Nic Mulder 

     Tel: 0224 – 799857                  Tel: 06 – 55521005                               Tel: 0226 – 392217 

Mail: info@l-de-jongh.speedling.nl     Mail: carperazzi@hotmail.com  

                                    
        Materiaalman                     Ringen commissaris         TT Secretaris &Webmaster 

         Jan Dietvorst                                                  Maaik Kruijer                       Jan Modder 

    Tel: 0224 – 292620                      Tel: 06 – 53859330                Tel: 0224 – 571871 

Mail: jc.dietvorst@quicknet.nl   Mail: mjn.kruijer@quicknet.nl         Mail: j.modder@quicknet.nl 

DE VOLGENDE LEDENVERGADERING IS NOG NIET BEKEND!!! 

http://www.vseno.nl/
mailto:carperazzi@hotmail.com
mailto:theorie010@gmail.com
mailto:henkvanspelden@hotmail.com
mailto:info@l-de-jongh.speedling.nl
mailto:jc.dietvorst@quicknet.nl
mailto:mjn.kruijer@quicknet.nl
mailto:j.modder@quicknet.nl


   De Snaveltjes Nieuwsbrief    

Ingekomen post 
 

Voorstellen afdeling Aalsmeer A01 

Algemeen; 

Nu dat bijna het voltallige district bestuur heeft aangegeven te stoppen met hun 

bestuursfunctie, is de situatie in district NH nijpend en staat op de rand van de 

afgrond. Dit kunnen wij als afdelingen van vele trouwe vogelliefhebbers niet laten 

gebeuren. Samengaan in een naast gelegen district werkt niet, het verschil in ieders 

identiteit is te groot, we hebben voorbeelden van afdelingen die samengaan dat zeer 

stroef en moeizaam verloopt. Nu leven we elk jaar naar de district show NH, maar 

dat is straks over. Let goed op, wat weg is of afgeschaft is komt nooit meer terug, 

Een dringend verzoek om met z’n allen samen te werken voor een goede gezonde 

basis in district NH om onze gezamenlijke vogelhobby goed voort te zetten, zeker 

in Noord-Holland, daarom, 

Voorstel 1; Elk rayon levert 1 bestuurslid in het district bestuur. 

Uitleg; Het district NH heeft 4 rayons met in totaal 24 afdelingen. Als elk rayon 

zijn verantwoordelijkheid draagt en 1 bestuurslid levert zijn we uit de problemen en 

is er een bestuur. Hierdoor is ook de afstand van de afdelingen in het rayon naar het 

district zeer beperkt, waardoor er een goed overzicht is wat er bij de afdelingen 

leeft. Hierbij een dringende oproep om er goed over na te denken, niet gelijk nee te 

zeggen, het is nu erop of eronder, dus bespreek het. 

Voorstel 2; stel een interim bestuur samen gedurende 1 jaar. ( niet gekozen ) 

 

Uitleg; Voor het samenstellen van een district bestuur zijn persoonlijke gesprekken 

noodzakelijk, vanwege de corona maatregelen zijn bijeenkomsten niet aan te 

bevelen te groot risico, om deze reden het voorstel om eerst een interim bestuur 

samen te stellen, zonder verkiezingen, voor een periode van 1 jaar. De taken 

worden dan onderling verdeelt. In dit jaar zal dan duidelijk moeten worden wat de 

afdelingen willen en of er 1 bestuurslid uit elk rayon word geleverd. Indien blijkt 

dat er in dit jaar geen bestuur te vormen is zal alsnog naar samen gaan van 

districten worden geïnformeerd. 

Voor vragen kunt u terecht bij, Gerard Goeijenbier, secretaris afd. Aalsmeer tel. 06- 

10666878 bij voorkeur per e-mail, vogelvrienden.aalsmeer@quicknet.nl 
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DISTRICT NOORD-HOLLAND 

van de NBvV 

 

Voor de schriftelijke Districtsvergadering najaar 2020 is het volgende tijdspad 

vastgesteld: 

1 aanleveren agenda, stemformulier en overige stukken door 

het districtsbestuur 

24 december 

2020 

2 opsturen stemformulier door de afdelingen 1 februari 2021 

3 alle reacties bundelen en sturen aan de afdelingen door het 

districtsbestuur 

7 februari 2021 

4 indienen definitieve standpunten door de afdelingen 21 februari 2021 

5 overzicht maken van de definitieve stemmingen en 

versturen aan de afdelingen door het districtsbestuur 

28 februari 2021 

Na het toesturen van de uitslag van de definitieve stemming kan desgevraagd aan 

vertegenwoordigers van de afdelingen inzage worden gegeven van de stukken. 

Het aan de 24 afdelingen in het district verstrekte stemformulier luidt als volgt: 

Op 25 januari 2021 zijn de afdelingen door middel van een e-mailbericht herinnerd aan het tijdig 

inzenden van het stemformulier. 

Van 17 afdelingen is een stemformulier terugontvangen. Inventarisatie daarvan heeft geleid tot het 

volgende resultaat: 

UITSLAG STEMMING 

SCHRIFTELIJKE DISTRICTSVERGADERING NAJAAR 2020 

Voor de uitgebrachte stemmen zie het hieronder staande overzicht. Gezien de uitslag behoeft dit geen 

nadere toelichting. 
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UITGEBRACHTE STEMMEN 

Afdeling 

Agendapunt 

  2 8 12 

Voor Tegen Voor Tegen Voor Tegen Voor Tegen 

A01 Aalsmeer 1   1   1   1   

A03 Alkmaar 1   1   1   1   

A18 Akersloot 

 

  

 

  

 

      

A25 Anna Paulowna 1   1   1   1   

B04 Beverwijk 1   1   1   1   

B22 Broek in Waterland 1   1   1   1   

H06 Huizen 

 

  

 

  

 

      

H12 Den Helder 1   1   1   1   

H93 Hoorn  

 

  

 

      

 

  

H47 Heemkerk 1   1   1   1   

H55 Heerhugowaard 1   1   1   1   

H80 Heiloo 

 

  

 

      

 

  

L17 Lutjebroek 1   1   1   1   

M11 Muiden/Muiderberg 1   1   1   1   

N12 Amstelveen 1   1   1   1   

N39 Nieuw Vennep 1   1   1   1   

207 Schiphol 

 

  

 

  

 

      

O36 Opmeer/Spanbroek 1   1   1   1   

S25 Schagen  1   1   1   1   

U09 De Kwakel 1   1   1   1   

V23 Volendam 1   1   1   1   

W13 Wormerveer 

 

  

 

  

 

      

Z11 Zaandam 1   1   1   1   

Z15 Haarlemmermeer 

 

  

 

  

 

      

    

 

  

 

  

 

      

  Totaal 17 0 17 0 17 0 17 0 

 

Een aantal afdelingen heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid bij de agendapunten onder 7, 9 en 

10 een reactie gegeven. Deze zijn hieronder geïnventariseerd. 
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Agendapunt 7. 

Ten aanzien van Verkiezing leden districtsbestuur/Toekomst District Noord-Holland heeft de afdeling 

de volgende opmerkingen en/of suggesties: 

-Een afdeling (A01 Aalsmeer) verwijst naar de voorstellen die separaat zijn gedaan ten aanzien van 

een interim - districtsbestuur. 

-De afdeling 03 Alkmaar spreekt de voorkeur uit voor indeling van de afdeling in het district 

Friesland. Dit in verband met de reistijd. 

-A25 Anna Paulowna geeft aan geen kandidaten voor een bestuursfunctie te verwachten maar spreekt 

de hoop uit dat er toch mensen opstaan die de kar willen trekken. 

-De afdeling H47 Heemskerk stelt voor dat indien het district Noord-Holland wordt opgeheven dit te 

verdelen over de districten Friesland, Zuid-Holland en Utrecht. 

-De afdeling H55 Heerhugowaard heeft buiten de huidige penningmeester Jaap Kostelijk geen leden 

voor een functie in het districtsbestuur beschikbaar. 

 Bij onvoldoende  kandidaten zou Noord-Holland op kunnen gaan in de districten Utrecht en Zuid-

Holland. 

-De afdeling L17 Lutjebroek constateert dat  indien er geen kandidaten voor de bestuursfuncties zijn er 

niets anders op zit dan het district op te heffen. De afdelingen zullen dan naar een ander district 

moeten gaan. 

-De afdeling M17 Muiden/Muiderberg geeft de volgende reactie: 

Omdat: 

- vanwege de coronapandemie het waarschijnlijk voor veel verenigingen niet mogelijk is om hierover 

met enige degelijkheid met de leden te communiceren en  

- de activiteiten binnen de meeste verenigingen stilliggen en (daardoor?) binnen het District tamelijk 

beperkt zijn, 

verzoeken wij het door ons gewaardeerde districtsbestuur om de lopende bestuurszaken van het 

District nog te blijven beheren tot het weer verantwoord is dat de afdelingen activiteiten kunnen 

organiseren. 

Dan kunnen afdelingen in de tussentijd bij zichzelf te rade en hopelijk wordt de opheffingsdreiging 

nog afgewend, maar . . . .  als we de teruglopende ledenaantallen zien dan is het verminderen van het 

aantal districten misschien de beste oplossing. 

-De afdeling N12 Amstelveen geeft als suggestie het district Noord-Holland te verdelen over de 

districten Friesland, Zuid-Holland en Utrecht en de afdelingen zelf de keuze te laten bij welk district 

zij zich willen aansluiten. 
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-De afdeling O36 Opmeer - Spanbroek spreekt de hoop uit dat er in het belang van onze vogelhobby er 

voldoende vrijwilligers zijn om een nieuw districtsbestuur te kunnen formeren. 

-Als er geen kandidaten zijn voor het districtsbestuur en het district Noord-Holland komt te vervallen 

dan kies S25 S&O Schagen voor de optie district Friesland. 

-Z11 Zaandam stelt dat er vanuit de afdeling geen kandidaten zijn voor het districtsbestuur. Men 

vermoedt dat er ook geen of te weinig animo zal zijn vanuit de andere verenigingen. Het voorstel van 

de afdeling is om het district Noord-Holland op te splitsen naar regio: bijv. de kop van Noord-

Holland samen met Friesland, omgeving het Gooi bij Utrecht en de overige verenigingen bij Zuid-

Holland samen te voegen. 

Agendapunt 9. 

Ten aanzien van de Districtstentoonstelling 2021 en volgende jaren heeft de afdeling de volgende 

opmerkingen en/of suggesties: 

-De afdeling A01 Aalsmeer vermeldt hier “eerst bestuur” waarmee waarschijnlijk is bedoeld te zeggen 

dat er eerst een districtsbestuur moet zijn voordat hier een antwoordt op wordt gegeven of kan 

worden gegeven. 

-De afdeling H55 geeft aan zich niet kandidaat te stellen voor het organiseren van de 

districtstentoonstelling 2021. 

 De afdeling geeft verder aan het wel een goede zaak te vinden een districtstentoonstelling te blijven 

organiseren, maar dan door het  district in samenwerking met afdelingen. 

-De afdeling L17 Lutjebroek geeft de logische conclusie dat als het district wordt opgeheven er ook 

geen districtstentoonstelling meer is. 

-De afdeling M11 Muiden / Muiderberg is van mening dat: “We kunnen niet anders dan ernaar te 

streven om in 2021 weer een districtstentoonstelling te houden en daarom de voorbereidingen met 

alle voorbehouden op te starten. Het draaiboek zoals bij VoVos gebruikt, lijkt goed bruikbaar.” 

-De afdeling N12 Amstelveen geeft aan dat: 

-voor 2021 de mogelijkheid zou moeten worden onderzocht voor inzending bij een ander district; 

 -na 2021, indien Noord-Holland opgesplitst gaat worden lost dit zichzelf op. 

-O36 Opmeer/Spanbroek stelt dat als het mogelijk is een nieuw districtsbestuur samen te stellen het 

ook mogelijk moet zijn een districtstentoonstelling te kunnen blijven organiseren, c.q. dat als er geen 

District Noord-Holland meer is het onmogelijk is een districtstentoonstelling te organiseren. 
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Agendapunt 10. 

Ten aanzien van de jeugd - districtdag 2021 en volgende jaren heeft de afdeling de volgende 

opmerkingen en/of suggesties: 

-De afdeling A01 Aalsmeer vermeldt hier “eerst bestuur” waarmee waarschijnlijk is bedoeld te zeggen 

dat er eerst een districtsbestuur moet zijn voordat hier een antwoordt op wordt gegeven of kan 

worden gegeven. 

-De afdeling H55 geeft aan zich niet kandidaat te stellen voor het organiseren van de jeugd - 

districtdag 2021. 

 De afdeling geeft verder aan het wel belangrijk te vinden dat de jeugd - districtdag blijft bestaan. 

-De afdeling M11 Muiden/Muiderberg stelt het volgende: M11 heeft slechts één jeugdlid en ziet 

geen mogelijkheid om zelf iets te organiseren. Organiseer het vanuit een vereniging die zelf een 

redelijk aantal jeugdleden heeft. Onze vereniging vindt het geen probleem om wat meer financiële 

ondersteuning te geven. 

-De afdeling N12 Amstelveen geeft aan dit graag ter beoordeling over te laten aan de afdelingen met 

jeugdleden. 

-O36 Opmeer/Spanbroek stelt dat een jeugd - districtdag in de toekomst steeds moeilijker zal worden; 

er zijn namelijk al minder jeugdleden bij de verenigingen 

Overige opmerkingen: 

De afdeling M11 Muiden / Muiderberg stelt op het stemformulier  aanvullend het volgende: 

Er is in 2018 een onderzoek geweest (door studenten) over een betere publiciteit die aan de vogelsport 

kan worden gegeven.  

Volgens mij zou daarop door de NBvV worden gewerkt aan foldermateriaal en aan adviezen voor 

verenigingen om in de eigen regio meer aandacht te krijgen.  

Wellicht is bovenstaande niet geheel juist weergegeven, maar de PR zou in elke vergadering wel een 

agendapunt moeten zijn.  



   De Snaveltjes Nieuwsbrief    

Ringencommissaris  

 

Ringen bestellen?   

Via de website van onze vogelbond; nbvv.nl/ringen kan je alle 

informatie vinden aangaande het bestellen van ringen voor jou 

vogels.  

Ook kan je op deze site het ringenformulier downloaden die voor jou 

van toepassing is.  

Het is een kwestie van de vetgedrukte link/tekst hierboven 

aangegeven te kopiëren en te plakken op je zoek scherm van internet 

en je bent op de juiste pagina van onze bond!  

De recentste informatie over het bestellen van ringen is hier te lezen 

om een goede bestelling door te zetten naar de ringencommissaris.  

Als je hier nog vragen over hebt kan je mij (Maaik Kruijer) altijd 

raadplegen, ik help je graag.  

 

Kortom ga naar de pagina van onze bond; nbvv.nl/ringen, probeer het 

eens en ik kan dit controleren of dit gelukt is als jij mij uiterlijk voor 

15 februari kan aangeven via de mail mjn.kruijer@quicknet.nl wat de 

komende drie jaar in volgorde de kleuren worden van de ringen.  

2022   Violet  

2023   Oranje  

2024   Blauw  

 

Ik help je graag maar als vogelaar of ornitholoog moet je soms een 

beetje moeite doen en meegaan in de tijd om alle informatie die 

aanwezig is te vinden op het internet!  

 

Succes en groetjes, 

Maaik Kruijer  
 

mailto:mjn.kruijer@quicknet.nl
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Het maandelijkse artikel waar vele naar uitkijken 

Hieronder een stukje wat ik op Facebook tegen kwam. 

Houd dit eens in de gaten en deel uw ervaring op de eerst 

komende verenigingsavond. 

Naar aanleiding van een fotootje van een paar maanden geleden; ben ik anders gaan kijken 

naar de te ringen jongen. 

Er zijn inderdaad verschillen te zien. 

Gecontroleerd aan de hand van geslachtsgebonden vererving van mijn Rubino's. 

Ik denk dat het klopt!!! 

Je kunt in een vroeg stadium zien of het mannen of poppen zijn. 

Kweek ik al bijna 40 jaar kanaries en kom ik daar nu pas achter. 

Je bent dus nooit te oud om te leren. 

Ik noteer nu het ringnummer en de stand van het staartje. 

De te verwachten mannen gaan in vlucht A en de te verwachten poppen gaan in vlucht B. 

Na de rui gaan we zien of het klopt. 

Lijkt mij handig om te proberen en te delen. 

  

Hieronder nog eentje om misschien in de gaten te houden? 
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Ziekten voorkomen bij onze kanaries 

Het ziek worden van kanaries hebben we voor een deel in eigen handen. Het is dan ook aan te 

raden om aan bepaalde aspecten extra aandacht te geven, want zoals de meeste mensen wel 

weten is voorkomen beter dan genezen en dit is niet anders bij het kweken van kanaries.  

 

Het kweken van kanaries moet ten alle tijden hygiënisch gebeuren. Daar bovenop moet men 

de kanaries een gezonde en evenwichtige voeding ter beschikking stellen. Indien men 

kanaries optimaal verzorgt en er toch een ziek individu wordt waargenomen, moet men deze 

zieke kanarie zo snel mogelijk apart in een ziekenkooi plaatsen. In de ziekenkooi kan men de 

kanarie beter bestuderen en is er minder kans dat hij andere kanaries gaat besmetten. Het 

spreekt natuurlijk voor zich dat de ziekenkooi zeer hygiënisch moet zijn. Men plaatst ook best 

het eten op de bodem, omdat de kanarie zich daar het meest zal vertoeven.  

 

Ervaren kanarieliefhebbers kunnen vaak zelf een correcte diagnose stellen. Indien dit niet het 

geval is, moet men een dierenarts inschakelen. Men moet er wel rekening mee houden, dat er 

maar zeer weinig dierenartsen gespecialiseerd zijn in kanaries of vogels in het algemeen. 

Afhankelijk van de diagnose zal men dan een behandeling kunnen starten en indien nodig de 

vogelverblijven kuisen en ontsmetten.  

 

Hygiëne bij de kanarie  

Een gezonde kanarie heeft van nature de drang om zichzelf schoon te houden. Voor een groot 

deel komt dit neer op het schoon houden van de bevedering. De kanarie gaat regelmatig baden 

in water en zijn snavel door de bevedering halen. Hierdoor wordt de bevedering, tegelijkertijd 

met het op orde brengen, ingesmeerd met de wasachtige substantie afgescheiden door de 

stuitklier. Zo zal de bevedering proper blijven en al haar goede eigenschappen, zoals isoleren 

en water en bacteriën afstoten, behouden. Het badwater mag nooit langer dan 2 uur in het 

vogelverblijf aanwezig zijn, omdat het anders een kweekhaard wordt voor allerhande 

ziekteverwekkers.  

 

Een vuile bevedering is een perfecte schuilplaats voor allerlei ziekteverwekkers en parasieten. 

Het isolerende vermogen van bevuilde bevedering is ook lager, waardoor de kanarie zijn 

weerstand zal dalen en bijgevolg wordt hij vatbaarder voor allerhande ziekten. Als de kanaries 

jongen hebben, zullen ze de eerste zes dagen de uitwerpselen uit het nest verwijderen. De 

uitwerpselen zijn omgeven door een vliesje en bijgevolg gemakkelijk uit het nest te 

verwijderen. Als de jongen ouder worden gaan de ouders de uitwerpselen op de rand van het 

nest laten liggen.  

 

Hygiëne bij de kanariekweker  

Het is zeer belangrijk voor de gezondheid van onze gevederde vrienden, dat hun verblijf 

proper en hygiënisch is. Daar bovenop is het ook veel aangenamer om kanaries te bewonderen 

in propere verblijven zonder dat er overal vuil ligt en er verschillende individuen chronisch 

ziek zijn. Dit vraagt wel veel inspanningen van verschillende aard. Zorg steeds voor schoon 

voedsel en drinkwater en reinig en ontsmet de vogelverblijven regelmatig. Verwijder mest en 



   De Snaveltjes Nieuwsbrief    

etensresten en zorg voor een propere en droge bodembedekking. Zeef de oude 

bodembedekking niet maar ververs ze. De bodembedekking moet een groot waterabsorberend 

vermogen hebben om schimmelgroei te voorkomen.  

 

De huisvesting  

De voornaamste fout, die gemaakt wordt bij het houden van kanaries, is overbevolking in de 

kooien en volières. Dit zal een verhoging van de hoeveelheid stress betekenen, wat dan gaat 

leiden tot het pikken van veren bij andere kanaries. In overbevolkte volières en kooien zal de 

vervuiling ook toenemen en net deze vervuiling is een perfecte leefomgeving voor vele 

ziekteverwekkers. Bij het bouwen van een vogelverblijf moet men er altijd op letten, dat ze 

gemakkelijk proper is te houden. Er moeten genoeg voederplaatsen aanwezig zijn, waarbij 

men er voor zorgt, dat er geen uitwerpselen in het voer kunnen terechtkomen. Er mogen geen 

kieren en naden zijn waarin parasieten zich kunnen verschuilen. Het vogelverblijf moet ook 

tochtvrij zijn en mag niet te vochtig zijn, maar het moet ook goed ventileerbaar zijn, om 

voldoende “- schone” lucht te kunnen aanvoeren.  

 

De zitstokken worden in geen geval boven de voederplaatsen bevestigd. Ze moeten ook 

gemakkelijk verwijderbaar zijn, omdat ze regelmatig moeten worden gereinigd, omdat een 

kanarie in geen geval in contact mag komen met uitwerpselen. Zorg er ook voor dat de 

kanaries genoeg grip hebben op de zitstokken. Dit is vooral belangrijk bij het paren in het 

kweekseizoen. De zitstokken moeten ook de juiste dikte hebben om te lange teennagels en 

ongemak bij het zitten te voorkomen. Zorg er ook voor dat ongedierte en wilde vogels geen 

kans hebben om uw hokken te betreden. Zij zijn drager van vele ziekten en kunnen deze 

overdragen op onze kanaries door bijvoorbeeld uitwerpselen. Muggen worden ook best 

geweerd uit onze vogelverblijven, omdat ze verschillende ziekten kunnen overdragen.  

 

Muizen zijn vaak dragers van Salmonella en pseudotuberculose. Ze beschouwen onze 

vogelverblijven als een stukje paradijs op aarde en kunnen dan ook in grote hoeveelheden 

voorkomen. Men kan ze voorkomen door het ingraven van gaas, het plaatsen van opstaande 

randen van glad materiaal waarop de muizen geen grip hebben en de voederplaatsen mogen 

natuurlijk ook niet bereikbaar zijn voor muizen.  

 

Het voedsel  

Het niet juist omgaan met voedsel voor de kanaries zal al snel leiden tot besmettingsbronnen. 

Men moet aandacht besteden aan de opslag van het voer. Het moet droog en koel worden 

bewaard om bederf tegen te gaan. Gebruik nooit voer dat bedorven is, want dit kan leiden tot 

ernstige ziekten. De opslagplaatsen moeten ook vrij van ongedierte zijn en bewaar het voedsel 

bij voorkeur in afsluitbare emmers, omdat zakken kunnen worden aangevreten door 

allerhande ongedierte. Het voer moet van goede kwaliteit zijn en voldoende vers. Vers voer 

op het oude voer gooien is dus uit den boze. Er ontstaat een koek die een uitstekende 

groeiplaats is voor allerhande schimmels. Rantsoeneren is dus aan te raden, zodat het oude 

voer iedere dag opgekuist kan worden en de kanaries niet enkel het lekkerste kunnen opeten. 

Groenvoer ruimt men het best na een paar uur al op en overdrijf ook niet, want een kanarie is 

geen konijn. Zorg voor variatie in het voedsel en voeder op vaste tijdstippen op verschillende 
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plaatsen. Het voedsel mag uiteraard ook geen uitwerpselen bevatten. Als men aangepaste 

voedingssupplementen toevoegt, moet men zeker rekening houden met de voorgeschreven 

dosering.  

 

Het drinkwater  

Drinkwater moet schoon en vers zijn. Er mogen geen uitwerpselen in terecht kunnen komen 

en het wordt best iedere dag ververst om algengroei bij warm weer tegen te gaan. Elke 

toevoeging (medicijnen, vitaminen, enz.) zorgt voor extra bacteriegroei. Het is dus aan te 

raden om na zulke toevoeging de drinkflesjes te reinigen. Kanaries moeten constant water ter 

beschikking hebben, omdat ze anders snel zullen uitdrogen en ziek worden.  

 

Allerlei  

Kanaries die worden tentoongesteld, moeten extra goed verzorgd worden. Ze moeten zeer 

goed worden gecontroleerd op ziekteverschijnselen en kunnen extra vitaminen krijgen om hun 

natuurlijke weerstand optimaal te houden. Op de tentoonstelling worden ze blootgesteld aan 

allerlei nieuwe zaken zoals eten, drukte enz. Dit heeft een verhoging van de hoeveelheid 

stress tot gevolg, waardoor het natuurlijk afweermechanisme vermindert. Op een 

tentoonstelling zitten veel vogels dicht bij elkaar. Ziekten worden dan ook snel overgedragen 

en parasieten kunnen bij liefhebbers terecht komen die er oorspronkelijk geen hadden. Ook 

een gevaarlijke periode is de kweekperiode. Het produceren van eieren en het voederen van 

de jongen vraagt extra energie van onze kanaries. Ze worden tot het uiterste gedreven en 

moeten dus extra verzorgd worden tijdens deze periode.  

 

Enkele tips  

Kweek enkel met gezonde kanaries. Kweken met zieke kanaries zou enkel het ras verzwakken 

en meestal hebben zieke exemplaren toch geen goede kweekresultaten. Gebruik nooit 

preventief antibiotica. Het natuurlijk afweersysteem van de kanarie verzwakt erdoor en er is 

kans op resistentie van de ziekteverwekker. Gebruik enkel insecticiden indien dit nodig is en 

overdoseer ze ook niet.  

 

Net zoals een mens kan ook een kanarie immuun worden voor  infectieziekten. Inenten tegen 

pokken is dan ook aan te raden als je een groot kanariebestand hebt. Knip te lange teennagels 

en doorgroeiende snavels, om ongemak bij het zitten of eten te voorkomen.  

 

Werk in uw volières met leeftijdsgroepen! Kanaries per kleur in volières zetten, doe je best 

pas na de rui. Na de rui heeft een jonge kanarie voldoende weerstand opgebouwd om zich te 

verweren tegen “ziekteverwekkers” van soortgenoten. Eimeria (coccidiose) is bijvoorbeeld 

altijd aanwezig in het darmstelsel van onze kanaries. Door de natuurlijke weerstand van onze 

kanaries kunnen ze zich in normale omstandigheden wel weren tegen deze Eimeria stammen. 

Wanneer verschillende leeftijdsgroepen worden gemengd tijdens de rui, zullen de kanaries in 

aanraking komen met andere Eimeria stammen van soortgenoten. Dit kan aanleiding geven tot 

het ontstaan van coccidiose en kan dus best worden vermeden door kanaries pas te mengen na 

de rui.  

Kevin Clijmans 



   De Snaveltjes Nieuwsbrief    

Wilt u als vogelliefhebber lid worden van onze Vogelvereniging Schagen en Omgeving? 

Meld u zich nu dan aan of woon een keer op de 3e dinsdag van de maand om 20.00 uur  

gerust een verenigingsavond bij. 

              Wat vindt u onder andere bij onze Vogelvereniging?  

* Als 1ste een zeer gezellige vereniging!   * Bestuur die graag voor u klaar staat.  

* Elke maand een nieuwsbrief met nuttige informatie.  * Elk jaar een Onderlinge Tentoonstelling. 

* Gezellige verenigingsavonden.   * Tentoonstellingskooien wat gratis te leen is.  

* Zeer ervaren kwekers die met deskundig advies graag voor u klaar staan. 

INSCHRIJFFORMULIER VOGELVERENIGING S&O 
Ik geef mij op als lid van Vogelvereniging S&O. 

  Aanmelden en opzeggen kan alleen schriftelijk bij: 
 Secretaris Henk van Spelden, Fresiastraat 9, 1782 NS in Den Helder. 

Ledenadministratie en Penningmeester: 
  Arie Groot, Sierkersstraat 19, 1741 SH in Schagen. Tel. 0224 - 298352 

Contributie Senioren: € 40,00 per jaar 
  Contributie Jeugdlid: € 20,00 per jaar 
  Graag overmaken op NL29 RABO 0140 8354 82 t.a.v. Penningmeester. 

Naam: 
      Straat: 
   

Postcode: 
 Woonplaats: 

  
Geb.datum: 

 Telefooonummer: 
 

Mobiel: 
  Emailadres: 

     Ik word lid per: 
     Ik ben ook lid van een andere vereniging:    JA  /  NEE 

 Zo ja, welke vereniging? 
    Ik heb reeds een kweeknummer namelijk: 

  Met het zetten van mijn handtekening geef ik expliciet toestemming om 

mijn gegevens te gebruiken voor: 
   * Administratieve- en Contributieverwerking 

  * Toezenden van uitnodigingen voor afd. bijeenkomsten 
 * Het bestellen van ringen met persoonsgebonden unieknummer 

* De database voor het organiseren van tentoonstellingen. 

Handtekening indien minderjarig handtekening door ouder: 

       

       

        


