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Voorwoord.

Dag vogelvrienden,
Het jaar zit er al weer op.
Onvoorstelbaar hoe snel het allemaal gaat en ‘de mallemolen van het leven’ draait maar
door.
Vorig jaar schreef ik op deze plek over het dieptepunt van het niet doorgaan van de TT en de
positieve reacties van verschillende zusterverenigingen in de regio.
Hoe anders is het TT seizoen dit jaar verlopen!
Allereerst een nieuwe locatie. Hoewel we de laatste jaren gastvrij zijn ontvangen door
Ranzijn en alle medewerking kregen, bijvoorbeeld met het gebruik van hun kantine, was de
TT ruimte toch niet optimaal.
Daarnaast was er de actieve medewerking van onze eigen leden, in de vorm van
inzendingen van meer dan 200 vogels en hun hulp vóór, tijdens en ná de TT.
Verder waren er 4 zusterverenigingen, die met elkaar ook ruim 100 vogels op onze TT
inschreven. Zij hebben hun belofte van vorig jaar waargemaakt.
In deze nieuwsbrief is een foto-impressie opgenomen van onze TT.
Niet alleen wij konden voordeel halen uit het feit dat anderen bij ons wilden inzenden. Ook
onze leden lieten zich van hun beste kant zien. Met in totaal meer dan 100 vogels hebben wij
de TT’s van zusterverenigingen kunnen aanvullen. Een groot compliment voor allen!
Helaas moesten we ook constateren dat DierPlus, onze hoofdsponsor, het volkomen heeft
laten afweten. Hoewel niet onoverkomelijk is het toch een flinke financiële tegenslag.
Gelukkig wordt de pijn wat verzacht door onze leden, die hebben afgezien van een
vergoeding voor het inzenden van vogels bij zusterverenigingen en een aantal mensen dat
zich heeft aangemeld als donateur.
Een ander punt is de wisseling van de wacht in ons bestuur. Ad Oomen, onze
penningmeester, is opgevolgd door Henk Lammers en de plaats van Bert Land, onze
secretaris, is ingenomen door Moniek van Heumen. Ik wil Ad, op wie ik vanaf het begin van
mijn voorzitterschap kon rekenen, en Bert, die wat korter ons teamlid was van harte
bedanken voor hun inzet! Henk en Moniek, die uiteraard méér dan welkom zijn in het
bestuur, stellen zichzelf in deze nieuwsbrief voor.
Al met al mogen we het nieuwe jaar met vertrouwen binnenstappen.
Vriendelijke groet en tot ziens,
Piet Stigter
Voorzitter
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De penningmeester/ledenadministratie
 Ledenmutaties:
Per 1 januari 2013 heeft zich aangemeld:
* De heer W.A. Teunisse
Het bestuur en de overige leden heten hem van harte welkom in de vereniging!
Per 31 december 2012 hebben enkele leden het lidmaatschap opgezegd:
*W. Beens
*K. van den Brande
*R. Rademaker
*T. Stuifzand
*H. Veldwijk
 Contributie:
De contributie van de EVvV voor het jaar 2013 bedraagt € 26,40
De contributie van de NBvV voor het jaar 2013 bedraagt € 18,00
De contributie van de ANBvV voor het jaar 2013 bedraagt € 26,04
Wat moet u betalen?
Bent u enkel lid van de NBvV
Bent u enkel lid van de ANBvV
Bent u lid van de NBvV als ook van de ANBvV
Bent u geen bondslid maar wel lid van de EVvV

€ 44,40
€ 52,44
€ 70,44
€ 26,40

Aangezien geen acceptgirokaarten worden verstuurd wordt u verzocht de verschuldigde
contributie zelf vóór 28 februari a.s. over te maken op:

Bankrekening ING 5339101 ten name van Eerste Vereniging van Vogelvrienden.
.

De Ringencommissaris

De besteldata voor ringen van de NBvV 2013 zijn:
ronde

uiterste besteldatum

uitlevering
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20-01-2013

01-04-2013
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20-03-2013

15-04-2013

De ANBvV kent geen bestelrondes. Ringen kunnen gedurende het gehele jaar besteld
worden. Uitlevering van de bestellingen geschiedt na 6 tot 8 weken.
Voor vragen kunt u mij altijd bellen. Het telefoonnummer is: 036 844 79 04.
Vriendelijke groet,
Henk v.d. Brug (Ringencommissaris).
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Wie ben jij ?????
In deze rubriek maken we nader kennis met leden van vogelvereniging EVvV Almere
Deze keer Henk Lammers.
1

Ben je vrijgezel, getrouwd. Heb je (klein)kinderen ?
Ik ben getrouwd met Ria en heb 2 dochters.

2

Hoe lang heb jij al vogels?
Dit wordt mijn 3e jaar als leerling vogelkweker.

3

Hoe lang ben je er dagelijks me bezig ?
Ik besteed per dag tussen 1 a 2 uur aan de vogels, in de kweeken tentoonstelling periode is dit aanzienlijk meer.

4

Wat zijn je favoriete vogels ?
Kanaries, maar ik zie ook graag mooie andere vogels.

5

Waarom ben je lid van de E.V.v.V. ?
Om kennis op te doen van kanaries en andere vogels, maar ook voor de
contacten met andere leden.

6

Wat zou je anders willen op de club ?
Meer samen doen en met meer leden naar omliggende TT’s gaan.
Ook de eigen TT had, na het dieptepunt van vorig jaar, een hele mooie herstart.
We hadden dit keer een aantal mooie vogels en goede kwekers die hadden
ingezonden. Dit schept natuurlijk verplichtingen, daar zullen we met meer leden
een actieve bijdrage aan moeten geven.

7

Ben je al eerder lid geweest van een vogelvereniging ?
Nee.

8

Heb je nog andere hobby’s ?
Nee, de vogel hobby is meer dan genoeg.

9

Wat eet je het liefst en wat vind je NIET te eten ?
Andijvie, sla, bruine bonen, dus stevige Hollandse kost.
Witlof hoef je mij niet voor te zetten.

10 Wat is je favoriete vakantieland of wat doe je het liefst in je vakantie ?
Maakt niet uit, als het maar een warm land is, met schaduw en zwembaden.
Maar lekker thuis bezig zijn is ook zalig.
11 Heb je een tip voor nieuwe vragen in deze rubriek en zo ja welke ?
Niet speciaal voor deze rubriek, maar ik vind wel dat de nieuwsbrief
wat meer moet gaan betekenen.
12 Aan wie wil je de volgende keer deze vragen gesteld hebben ?
Moniek van Heumen.
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De Open Almeerse Vogeltentoonstelling 2012, een impressie…

Ons nieuwe onderkomen in “Het Forum”.

Hoe gaan we de TT inrichten?

De eerste vogels zijn binnen…..

En ook de laatste.

Het ziet er keurig uit!

Keurmeester H.Jansen met tropen.
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Een goede publieke belangstelling.

Eén van de kampioenen…..

En nog een!

Enkele cijfers:
 28 inzenders, waarvan 2 jeugdleden
 uit 6 verenigingen
 brachten 306 vogels in
 die door 5 keurmeesters werden beoordeeld
 5 vogels haalden 93 punten, 18 vogels haalden 92 punten
 Er waren 23 kampioenen in verschillende hoofdgroepen.
Cijfers zeggen wel wát over een tentoonstelling, maar zeker niet alles.
Achter de cijfers staan mensen. Mensen die het hele jaar thuis bezig zijn met hun hobby, de
een meer de ander iets minder doelgericht, met liefde voor hun dieren.
Er zijn mensen die in de aanloop naar de TT bezig zijn met de voorbereiding, organisatie en
opbouw. Zij zijn het ook die tijdens de TT paraat staan om alles goed te laten verlopen en
vervolgens na afloop te zorgen dat alles weer wordt opgeruimd.
Kortom: zonder de werkers achter de schermen is er geen TT mogelijk.
Hierbij wil ik allen die, op welke manier dan ook, hebben meegewerkt om deze TT tot een
succes te maken hartelijk bedanken!
Piet Stigter
Voorzitter
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Wie ben jij ?????
In deze rubriek maken we nader kennis met leden van vogelvereniging EVvV Almere
Deze keer: Moniek van Heumen.

1

Ben je vrijgezel, getrouwd. Heb je (klein)kinderen ?
Getrouwd met Ruud en heb twee jongens van 17 en 20.

2

Hoe lang heb je al vogels ?
Twee jaar.

3

Hoe lang ben je er dagelijks mee bezig ?
Nu een uurtje, straks hoop ik het drukker te krijgen.

4

Wat zijn je favoriete vogels ?
Kanaries, edelzangers en goulds.

5

Waarom ben je lid van de EVvV ?
Het begon om de ringen maar werd zo warm ontvangen dat ik graag bij de club
wil horen en daar mijn steentje aan bij wil dragen.

6

Zou je iets anders of meer willen bij de club ?
Ik ben te kort bij de club om daar al een antwoord op te hebben.

7

Ben je al eerder lid geweest van een vogelvereniging ?
Nee nog nooit.

8

Heb je nog andere hobby’s ?
Een spelletje op de computer en klaverjassen.

9

Wat eet je het liefst en wat vind je NIET te eten ?
Het liefste eet ik heetgekruid eten en wat ik echt niet naar binnen krijg is rooie
kool.

10

Wat is je favoriete vakantieland of wat doe je dan het liefst in je vakantie ?
Wij gaan nooit op vakantie omdat ik last heb van heimwee en we te veel
beesten hebben waar we met liefde voor thuisblijven.

11

Heb je een tip voor nieuwe vragen en zo ja welke ?
Op dit moment niet.

12

Aan wie wil je de volgende keer deze vragen gesteld hebben ?
Henk v.d. Brug
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Uit de oude doos
HET KWEEKEN VAN KANARIEVOGELS.
Uit Maandschrift kanarie 1898

DOOR H. VAN HOLK.
Deel III

In het sportland Engeland houden ook de voornaamste personen, dames en
heeren, er belangrijke kweekerijen op na. Vooral in de omstreken van
Norwich, waar elk jaar wel 50,000 vogels gefokt worden. De
Norwichvogels rollen niet zoo buitengewoon als de Harzers maar zingen
toch ijverig. De meesten dezer vogels zijn eenige centimeters grooter
dan de Harzers en sommigen hebben zelfs eene lengte van 20 centimeter!
Maar bovenal een bijzonder kenmerk van de Engelsche kanaries is hun
krachtige volle gestalte en hun buitengewoon fraai gevederte, verkregen
door het voederen. Hetzij met peper of onschadelijke fabriekskleurstoffen door het rood van hard gekookte eieren gemengd, waardoor
de vogels oranjebruin en rood van vederen worden, hetzij door het
voeren van brood, meel, zemelen en haver waardoor de veeren bijna
zuiver wit worden, behalve de zwarte of groene afteekeningen welke door
kruising van kleuren reeds aanwezig zijn, zooals een zware ronde kuif,
nu eens zwart of grijs, en dan weder geel of groen, maar altijd zuiver
rond zonder op den achterkop te zijn uitgegroeid.
De firma Mackley te Norwich heeft op verschillende Engelsche exposities
met deze vogels reeds meer dan 8000 prijzen gewonnen, waaronder
verscheidene gouden cups. De waarde van deze Engelsche vogels verdeeld
in London-Fancy's, Turncrest's, Quakers, Glasgow-Don's. NorwichFancy's, Lizards, Cinnamons, slanke York- \ The Turncrest en gekuifde
Norwich, ontstaan door kruising van degefriseerde Hollandsche met
gewone kanaries, Shire's en groote Manchesters, enz. varieeren voor de
wijfjes van ƒ 4,00 — ƒ 50,00 en voor de mannetjes van ƒ 6,00 — ƒ 100,00
ja voor sommige „Manchester coppies" tot ƒ 150,00!
Een afzet, zooals geschiedt in Norwich bijvoorbeeld, van ongeveer
50,000 vogels per jaar, kan dan ook wel geschat worden op eenige tonnen
gouds. En een aantal Engelsche jonge dames vormen met de kanariekweekerij een aardige spaarkas en maken van dat geld een reis door
Europa. Zouden de Hollandsche dames daar geen lust in hebben?
Ook in andere landen van Europa is de kanariekweekerij zeer belangrijk
en worden dure vogels gekweekt, bijv. in Frankrijk speciaal te Roubaix
en Rijssel. Dit zijn „de Parijschen", lange vogels met gekrulde veeren
zooals men dat ziet bij chineesche kippen. Deze vogels doen denken aan
„Skye Terriers" en Russische windhonden. In den regel zijn van deze
soort kanaries de witte vogels de grootste en het grofste bevederd,
terwijl de gelere vogels het slankste en het minste ruig zijn in de
veeren, welke exemplaren door vele liefhebbers worden betaald met
francs 100 a 150 het paar. Hoewel nu de kleinere en gladdere exemplaren
tot lagere prijzen verkocht worden kan men toch wel aannemen dat er ook
in Parijs, Roubaix en Rijssel een groot kapitaal aan kanarievogels
geproduceerd wordt.

Wordt vervolgd.

10

Programma en bijeenkomsten/activiteiten 2013.
 Donderdag 10 januari 2013

: Nieuwjaarsontmoeting

 Donderdag 7 februari 2013

: Ledencontactavond



Lezing ‘Spatten in bad’

 Donderdag 7 maart 2013


: De heer Hans Wagenaar

: Algemene ledenvergadering

Jaarverslag + jaarrekening 2012, Verslag kascommissie

 Donderdag 4 april 2013

: Ledencontactavond

 Donderdag 16 mei 2013

: Ledencontactavond



Bingo avond



Laatste ontmoeting voor de zomervakantie

 Donderdag 12 september 2013

: Ledencontactavond

 Donderdag 3 oktober 2013

: Ledencontactavond

 Donderdag 31 oktober 2013

: Algemene ledenvergadering



Bespreking TT 2013



Beleid + begroting 2014

 12 – 16 november 2013

: TT, ‘3e Open Almeerse’



Dinsdag 12 november inbreng vogels



Woensdag 13 november keuring

 Donderdag 12 december 2013


Bingo avond



Laatste ontmoeting in 2013

: Contactavond (open voor iedereen)
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