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DATUM EERSTVOLGENDE LEDENVERGADERING: NOG ONBEKEND!

 

 

Beste leden,

 

Hierbij de laatste Snaveltjes Nieuwsbrief van 2021. We sluiten 2021 af met opnieuw 

een rare tijd. Ik heb weer opnieuw geprobeerd om de Nieuwsbrief in te vullen met 

diverse informatie zodat u in deze dagen weer wat leesvoer heeft. 

 

Namens het bestuur van Schagen en Omgeving wensen wij u, 

 

Hele fijne kerstdagen & een gelukkig en vooral een gezond 2022. 

Wij hopen u snel weer te mogen ontmoeten op onze verenigingsavonden.

 

  

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:

Let op: bij deze Snaveltjes Nieuwsbrief zijn extra documenten toegevoegd, 

zie bijlage, wat belangrijk voor u is. Neem deze goed door, zodat u niet voor 

verrassingen komt te staan! 

“Vogel 2022” ofwel de Nederlandse Kampioenschappen gaan in januari 2022 

opnieuw niet door i.v.m. de Corona! 
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Ringen informatie; 

In de maart editie van Onze Vogels is alles te lezen over het bestellen van ringen (data, 
kosten etc.) voor 2022 inclusief het analoge bestelformulier! 

Kortom het is zinnig deze editie te bewaren en pas weg te gooien als je, je ringenbestelling 
hebt verzonden. 

Uiteraard is deze informatie ook te vinden/lezen op de website van onze bond; https://
www.nbvv.nl/ringen/  

waar ook het digitale bestelformulier is te downloaden. 

Bestelronde:                   2           3  4 
Uiterlijk inleveren bij de ringencommissaris:   20-09-21  20-01-22  20-03-22 
Bestelling moet uiterlijk op het bondsbureau zijn op:  30-09-21  30-01-22  31-03-22  
Uitlevering ronde 1, en rondes 2, 3 en 4 uiterlijk:  15-12-21  01-04-22  15-05-22 

 
Met de vriendelijke ringen groet, 

Maaik Kruijer (Ringencommissaris) 

Op het hok bij…. Peter de Vries 

Bekijk het filmpje door op de afbeelding (of op het oranje pijltje rechtsonder) te klikken. 

RINGENCOMMISSARIS

In de maart editie van ‘Onze Vogels’ is alles te lezen over het bestellen van ringen 

(data, kosten etc.) voor 2022 inclusief het analoge bestelformulier!

Kortom het is zinnig deze editie te bewaren en pas weg te gooien als je, 

de ringenbestelling hebt verzonden.

Uiteraard is deze informatie ook te vinden/lezen op de website van onze bond; 

https://www.nbvv.nl/ringen/ 

waar ook het digitale bestelformulier is te downloaden.

Bestelronde:                           2       3            4

Uiterlijk inleveren bij de ringencommissaris:   20-09-21  20-01-22  20-03-22

Bestelling moet uiterlijk op het bondsbureau zijn op:  30-09-21  30-01-22  31-03-22 

Uitlevering ronde 1, en rondes 2, 3 en 4 uiterlijk:  15-12-21  01-04-22  15-05-22

Met de vriendelijke ringen groet,

Maaik Kruijer (Ringencommissaris)

 

OP HET HOK BIJ…. Peter de Vries
Bekijk het filmpje door op de afbeelding te klikken. 

https://youtu.be/iD-8VfcQkAA


ONDERLINGE TENTOONSTELLING

Van 5 tot en met 7 november hebben wij onze jaarlijkse Onderlinge Tentoonstelling 

gehouden. Voor het eerst werd deze gehouden in de Spartahal waar wij sinds vorig 

jaar zijn ingetrokken. 

Op maandag 1 november zijn wij begonnen met de opbouw hiervan wat vrij spoedig 

verliep waarna dinsdagavond de vogels ingebracht werden door onze leden. Dit jaar 

waren er zo’n 135 vogels ingebracht, ruim 65 vogels minder dan twee jaar terug, die 

de dag erna gekeurd werden door Gerrit Streefkerk voor tropen/kromsnavels en Jos 

Wokke en Gerard Berlee voor de kanaries. 

De kwaliteit was weer zeer hoog net als andere jaren en daarom willen de keur-

meesters maar al te graag keuren bij onze vereniging. Om 14:00 uur waren alle 

vogels gekeurd en waren de kampioenen bekend. Op donderdag ging onze voorzit-

ter erop uit voor de prijzen waarna vrijdagavond om 20:00 uur de opening gepland 

stond. Ondanks de coronatijd werd er extra aandacht besteed aan de coronamaatre-

gelen. 

Hieronder vindt u de kwekers die in de prijzen vielen.

Algemeen Kampioen M. Kruijer kooi 42  94 punten+ BK+Jac. Pronk beker.

Kampioen Stammen Kanaries; J.W. Visser kooi 61/64  371 punten

Kampioen Stellen Kanaries;  M. Kruijer  kooi 38/39 184 punten

Groepskampioen Zebr./Jap.meeuwen;  J.Voorthuijsen kooi 104 93 punten

Kampioen Stellen overige vogels; J. Modder kooi 107/108 184 punten

Kampioen Tropen; J. Modder kooi 128 94 punten

Groepskampioen Europese Cultuurvogels;  G. Schutten kooi 136 91 punten

Groepskampioen Parkieten; F. Lem kooi 139 90 punten

Klassementsprijs; J. Modder met 461 punten na 6 vogels

Derby Kampioen ringnr.; 10;J. Modder kooi 112 91 punten na loting

Aangetoonde vogel; J. Modder  kooi 128  94 punten na loting



Zondagmiddag kwamen de kwekers hun vogels weer ophalen, waarna er gelijk afge-

bouwd zou worden.  

 

Wij hoopten dat onze leden het TT-bestuur even zouden helpen maar helaas gingen 

de meeste kwekers na het inpakken van hun vogels gelijk naar huis.  

 

Jac Visser en Peter de Vries hielpen  het TT-bestuur wel een handje en wij willen 

deze heren via deze weg hartelijke danken!  

EEN KORTE IMPRESSIE VAN ONZE OTT 2021
Bekijk het impressie filmpje door op de afbeelding te klikken.
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Zondagmiddag kwamen de kwekers hun vogels weer ophalen waarna er gelijk afgebouwd 
zou worden. Wij hoopten dat onze leden het TT-bestuur even zouden helpen maar helaas 
gingen de meeste kwekers na het inpakken van hun vogels gelijk naar huis. Jac Visser en 
Peter de Vries hielpen  het TT-bestuur wel een handje en wij willen deze heren via deze weg 
hartelijke danken!   

Een korte impressie van onze OTT 2021 
Bekijk het impressie filmpje door op de afbeelding (of op het oranje pijltje rechtsonder) te klikken. 

 

 
Film: Erik Hogerheijde
Fotografie & montage: Peter de Vries 

https://youtu.be/pujh-gpFgV0


Artikel van de V.v.N.K (Vereniging voor Nieuwe Kleurkanaries)

   

Broedrijp maken van de kweekvogels.  

Voor velen onder ons breekt de mooiste tijd van het jaar weer aan. Voor hen is 

het kweken met vogels één van de spannendste momenten van het jaar in de 

kanariesport. Geen wonder natuurlijk. De vogels zien nestelen, het broeden en het 

zien opgroeien van de nestjongen tot takkelingen is een waar feest. Ieder jaar kijken 

we weer vol bewondering naar de mogelijkheden van de natuur.

Maar het broeden met vogels kan ons ook het plezier in de liefhebberij wegnemen als 

het niet gaat zoals wij menen dat het zou moeten gaan. Kanaries kweken is leuk, als 

het in deze periode loopt zoals wij vooraf hadden gepland. De verrassing is telkens 

weer dat het bij enkele koppels niet gaat zoals gepland. Of bij alle koppels niet zoals 

gepland. De vogels blijven de baas is me regelmatig te verstaan gegeven.

De basis voor een vruchtbare kweektijd ligt in de voorbereiding. Feitelijk begint de 

voorbereiding van de vogels op de kweektijd al direct na afloop van de vorige broed-

periode. Een goede verzorging van de vogels moet het gehele jaar centraal staan. 

In de rustperiode (die gelegen is vanaf het einde van de ruiperiode tot aan de aan-

loop naar de kweektijd) blijven de vogels op een maximale daglengte van 10 uur. Bij 

deze lengte van de dag zullen de hormonen van de kanaries die noodzakelijk zijn in 

de kweektijd, in rusttoestand blijven. De vogel zelf heeft voldoende tijd om te eten. 

De dieren vallen niet in de rui en gaan geen eitjes leggen. Tenminste, zolang we van 

schakelklok of automatische lichtdim-installatie afblijven. Dat is namelijk zeer belan-

grijk; regelmaat met het licht. Niet naar behoefte maar wat aan de lichtknop romme-

len. Dat zal je al snel bezuren. Een goed doordacht plan maken in voorbereiding naar 

de kweek toe en je daaraan houden. Zorg er ook voor dat het gedurende de nacht 

voldoende donker is in de vogelruimte en geen licht van de buren of straatverlichting 

dat de hele nacht naar binnen schijnt.

Diverse manieren om uw vogels “broed- of kweekrijp” te maken zijn mogelijk. Bij alle 

manieren hoort op de eerste plaats een juiste verzorging met een prima voeder. 



Eerst zal ik u vertellen hoe ik met licht werk. We beginnen vanaf 10 uur licht per dag. 
Zes weken voor dat ik de vogels in de broedkooi wil plaatsen, verhoog ik het licht tot 
10 ½ uur per dag. Drie of vier dagen later komt er weer een ½ uur bij. Dat betekent 
dat de vogels al 11 uur licht hebben per dag. Een week na de eerste aanpassing van 
de klok doen we er weer een ½ uur bij, waarna we drie dagen later de klok op 12 uur 
licht zetten. Zo maken we zes weken achtereen de dag één uur per week langer. In 
die zes weken zijn we dan van 10 uur licht naar 16 uur licht gegaan. 

Houd in de tijd dat u aan de knoppen draait rekening met het feit dat einde maart 
reeds de zomertijd ingaat. Mocht u de klok –in wintertijd tot ’s avonds tien uur aanlat-
en, betekent het dat in zomertijd de klok al tot elf uur aan zal staan. Mocht u iedere 
avond om half elf naar bed willen -of moetenheeft u een probleem. Zet u dan de klok 
–in wintertijd- tot ’s avonds 9 uur. In die zes weken dat u het licht opvoert zijn man-
nen en poppen gescheiden van elkaar. 

De mannen blijven in de verblijven zo dicht mogelijk bij het licht (in mijn geval de 
hoogste kooien), de poppen in de wat donkere ruimtes. Op die manier zullen mannen 
en poppen ongeveer tegelijkertijd in de juiste stemming zijn. Na een week of vijf kunt 
u wat nestmateriaal bij de poppen in de kooi leggen. Als de meeste poppen dan met 
grote snorren nestmateriaal van de ene naar de andere stok vliegen (steeds maar 
weer), weet u dat het grote moment er aan komt. De mannen zullen vrijwel de gehele 
dag achter elkaar aan jagen en continu hun liedje laten horen. Soms moet u zelfs 
enkele mannen apart zetten om bloedvergieten te voorkomen. Als we ervan overtuigd 
zijn dat de vogels broed- of kweekklaar zijn gaat het grote spel beginnen.

De broedkooien maken we helemaal picobello schoon. Niet alleen met een sopje maar 
ook met een ontsmettend middel als dettol, bleek of halamid. Virkon S is op dit mo-
ment wel het krachtigste desinfectiemiddel dat in de handel is. 
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de dag één uur per week langer. In die zes weken zijn we dan van 10 uur licht naar 16 uur 
licht gegaan. Houd in de tijd dat u aan de knoppen draait rekening met het feit dat einde 
maart reeds de zomertijd ingaat. Mocht u de klok –in wintertijd tot ’s avonds tien uur 
aanlaten, betekent het dat in zomertijd de klok al tot elf uur aan zal staan. Mocht u iedere 
avond om half elf naar bed willen -of moetenheeft u een probleem. Zet u dan de klok –in 
wintertijd- tot ’s avonds 9 uur. In die zes weken dat u het licht opvoert zijn mannen en 
poppen gescheiden van elkaar. De mannen blijven in de verblijven zo dicht mogelijk bij het 
licht (in mijn geval de hoogste kooien), de poppen in de wat donkere ruimtes. Op die manier 
zullen mannen en poppen ongeveer tegelijkertijd in de juiste stemming zijn. Na een week of 
vijf kunt u wat nestmateriaal bij de poppen in de kooi leggen. Als de meeste poppen dan met 
grote snorren nestmateriaal van de ene naar de andere stok vliegen (steeds maar weer), weet 
u dat het grote moment er aan komt. De mannen zullen vrijwel de gehele dag achter elkaar 
aan jagen en continu hun liedje laten horen. Soms moet u zelfs enkele mannen apart zetten 
om bloedvergieten te voorkomen. Als we ervan overtuigd zijn dat de vogels broed- of 
kweekklaar zijn gaat het grote spel beginnen. 

De broedkooien maken we helemaal picobello schoon. Niet alleen met een sopje maar ook 
met een ontsmettend middel als dettol, bleek of halamid. Virkon S is op dit moment wel het  
krachtigste desinfectiemiddel dat in de handel is. 

 

 

Daarna insmeren of inspuiten met een insectendodend middel. Let op bij gebruik hiervan 
beschermingsmiddelen te gebruiken zoals mondkapje en handschoenen.  

 

Daarna insmeren of inspuiten met een insectendodend middel. Let op bij gebruik hier-
van beschermingsmiddelen te gebruiken zoals mondkapje en handschoenen. 



Op dit moment is Exzolt het best werkende middel tegen bloedluis. Te gebruiken via 
het drinkwater van de vogels (1 ml op 2 liter water) herhalen na 7 dagen. Na twee 
maanden de behandeling herhalen. Exzolt is onder andere verkrijgbaar bij Trigenio 
(Dr. Coutteel) en Ave cur, Hardenberg (NL) info@avecur.nl .

Schone stokken en schone lades met welke bodembedekker dan ook. Ieder heeft zijn 
eigen mening over welke bodembedekker te gebruiken. In mijn kooien maak ik geb-
ruik van ribbeltjeskarton met een dun laagje schelpenzand.

Welke voedingsmiddelen verstrekken we de vogels in voorbereiding op het broed-
seizoen? Op de eerste plaats natuurlijk een goede zaadmengeling. Niet te veel, waar 
te voor staat is zelden goed. Vanuit de rustperiode hadden de vogels betrekkelijk 
weinig zaad nodig. Nu we de dagen langer maken EN de vogels actiever worden heb-
ben ze ook meer zaad nodig. Let daarop bij het vullen van de zaadbakken. 

In de rustperiode geef ik de vogels alle dagen eivoer echter zonder supplementen. 
Vanzelfsprekend krijgen de vogels met speciale behoeften wel wat ze nodig hebben, 
denk aan extra vitamine bijvoorbeeld voor de witte kanaries. Ook zes weken voor de 
kweek beginnen met een gift tarwekiemolie toevoegen aan het eivoer is een goede 
traditie. Dichter bij de kweektijd pas ik het eivoer langzamerhand aan. 
Afhankelijk van de behoefte kun je door het eivoer wat kleurversterkende middelen 
zoals luteïne of canthaxantine gaan mengen. Ook de hoeveelheid eiwitten kun je dan 
aanpassen. Winmix van Comed is -bijvoorbeeld- een prima product. 
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Wel meng ik dat eivoer dan met wat gekookte zaden en een kleine hoeveelheid buf-
falowormen uit de diepvries. Voorheen maakte ik het eivoer rul met rusk of couscous, 
tegenwoordig gebruik ik een Italiaans product, LOR Unifeed Vita. In principe een vol-
waardig product, zonder de tekortkomingen van rusk en couscous. Unifeed mengen 
met water in de verhouding 1:1 (100 gram Unifeed op 100 cc water) wel langer lat-
en inweken dan rusk of couscous. LOR Unifeed heeft ook nog een “onderhoudsvoer”, 
Unifeed canarini mantenimento. Dit product zou een vervanger van kanariezaad kun-
nen/moeten zijn. Zelf gebruik ik het als “erbij” en bij de zeer jonge vogels om sneller 
zelfstandig te kunnen eten.
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Wel meng ik dat eivoer dan met wat gekookte zaden en een kleine hoeveelheid 
buffalowormen uit de diepvries. Voorheen maakte ik het eivoer rul met rusk of couscous, 
tegenwoordig gebruik ik een Italiaans product, LOR Unifeed Vita. In principe een 
volwaardig product, zonder de tekortkomingen van rusk en couscous. Unifeed mengen met 
water in de verhouding 1:1 (100 gram Unifeed op 100 cc water) wel langer laten inweken 
dan rusk of couscous. LOR Unifeed heeft ook nog een “onderhoudsvoer”, Unifeed canarini 
mantenimento. Dit product zou een vervanger van kanariezaad kunnen/moeten zijn. Zelf 
gebruik ik het als “erbij” en bij de zeer jonge vogels om sneller zelfstandig te kunnen eten. 

 

De zaden die ik kook zijn in de verhouding;  

Pirella wit 1 kg  
Dari wit 1 kg  
Dari rood 1 kg  
Gepelde haver 2 kg  
Katjang Idjoe 1 kg  
Boekweit 1 kg  

 
Water aan de kook brengen, hoeveelheid benodigde zaad toevoegen, 10 minuten laten koken. 
Afkoelen en in de zeef goed naspoelen. 

Als de poppen eenmaal op eitjes zitten geven we maar minimaal eivoer. Slechts 
mondjesmaat om de pop niet te laten vervetten. 
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Als de poppen eenmaal op eitjes zitten geven we maar minimaal eivoer. Slechts 
mondjesmaat om de pop niet te laten vervetten.



Als na de periode van zes weken alle vogels broedrijp zijn zetten we ze in de gereinig-
de broedkooien, nadat we de nagels waar nodig hebben geknipt.  
 
Ongerechtigheden in de bevedering halen we weg, lange of te lange broekbevedering 
knippen we korter zodat de bevruchting beter kan plaatsvinden. Een gebroken vleu-
gel- of staartpen knip ik af tot een lengte dat de vogel er geen last meer van heeft.  
Uittrekken kan wel, maar dan gaat de pen opnieuw aangroeien. 

En eerlijk gezegd heeft de vogel nu de energie nodig om een aantal jongen groot te 
brengen. Als de bovensnavel erg lang is knip ik die ook een ietsje af. Dan kunnen ze 
later beter de jongen voeren, en/of ze beschadigen niet zo snel de eitjes. 

Verstrekken van allerlei supplementen is tegenwoordig “een absolute must”. Denk er 
wel om dat te veel eiwitten en vitaminen sneller problemen veroorzaakt dan te weinig 
eiwitten en vitaminen. Verstrekken van supplementen neemt nooit de plaats in van 
verstrekken van natuurlijke producten, bijvoorbeeld een appeltje, broccoli, lof, eitje, 
buffalowormpjes of pinky’s enzovoort. 

Veel succes! Rob

 Met dank aan:
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Veel succes! Rob 
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____________________________________________________________________________________________ 

Wilt u als vogellieIebber 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 nuZge informa[e.    * Elk jaar een Onderlinge Tentoonstelling. 
* Gezellige verenigingsavonden.      * Tentoonstellingskooien wat gra[s te leen is.  
* Zeer ervaren kwekers die met deskundig advies graag voor u klaar staan 
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Inschrijfformulier 

INSCHRIJFFORMULIER VOGELVERENIGING S&O

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

Aanmelden en opzeggen kan alleen schri_elijk bij:

Secretaris Henk van Spelden, Fresiastraat 9, 1782 NS in Den Helder.

Ledenadministra[e en Penningmeester:

Arie Groot, Sierkersstraat 19, 1741 SH in Schagen. Tel. 0224 - 298352

ContribuZe Senioren: € 40,00 per jaar

ContribuZe 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 zeben van mijn handtekening geef ik expliciet toestemming om

mijn gegevens te gebruiken voor:

* Administra[eve- en Contribu[everwerking

* 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:

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.



VOGELVERENIGING SCHAGEN EN OMGEVING
www.vseno.nl
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