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Voorwoord. 
 
 
 

Dag vogelvrienden, 
 
Mijn gedachten vliegen alle kanten op als ik bezig ben dit voorwoord te schrijven.  
 
Steeds kom ik echter weer terug bij onze tentoonstelling, die we enkele maanden 
geleden mochten organiseren. Elke keer word ik enthousiaster over de resultaten die 
we met elkaar bereiken. 
 
Dit keer hadden we opnieuw meer inzenders en meer vogels als het jaar ervoor. 
De competitie tussen de kwekers zorgde er voor dat de kwaliteit van de TT op een 
zeer hoog nivo stond. Zelfs de keurmeesters roemden hierover, zoals ook over de 
goede sfeer en verzorging! 
 
Ik ben een cijfermens en kan het niet nalaten om ‘het gevoel’ onderbouwd te willen 
zien met cijfers. Is het allemaal werkelijk zo goed en waar komt dit dan door? Deze 
nieuwsbrief staat daarom voor een groot deel in het teken van deze en vorige TT’s. 
Zo is een aantal gegevens opgenomen waar wel conclusies aan zijn te verbinden. 
 
Op onze website en folders geven wij in 10 punten aan wié en wát we zijn. 
De punten 3 en 4 luiden: 
3. “De vogelvereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de vogelstand in de 
ruimste zin van het woord. Het kweken van alle soorten vogels, met in achtneming 
van de wettelijke bepalingen.”  
4. “Op de ledenbijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld over het kweken, de 
verzorging, voeding, etc. van onze gevleugelde vrienden. 
 
Soms worden dit soort punten als ‘ronkende taal’ beschouwd waar in de praktijk 
weinig van terechtkomt. Op basis van de eerder genoemde cijfers ben ik tot de 
conclusie gekomen dat dit voor de E.V.v.V. niet geldt. Sterker nog: buiten de 
ledenbijeenkomsten en achter de schermen wordt er heel wat advies en begeleiding 
gegeven aan beginnende kwekers! 
 
Natuurlijk blijven er altijd verbeterpunten, maar over het algemeen vind ik dat we een 
fantastische vereniging hebben.  
 
Ik wens jullie veel leesplezier en natuurlijk EEN IN ALLE OPZICHTEN GOED 2014. 
  
 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
 
Piet Stigter 
Voorzitter 
 



 

 
 

 

 
 
 



 

De penningmeester  / ledenadministratie 
 
 Ledenmutaties:  

 
 Met ingang van 1 januari heeft T.J. Smit ons als lid verlaten. 
 In de afgelopen periode hebben J.D Bultje,  John Kromowidjojo, S. Soerjoesing 

en H. IJsselstijn zich als nieuw lid aangemeld. Daarnaast is Tim Land als jeugdlid 
onze gelederen komen versterken. 
Wij  heten jullie van harte welkom in de vereniging! 
 

 Betaling contributie en ringen: 
 
 Op enkele leden na heeft iedereen inmiddels de contributie overgemaakt.  

Mocht u dit vergeten zijn verzoek ik u om dit voor het eind van deze maand nog in 
orde te maken. Hartelijk dank daarvoor! 
Let u er op dat het banknummer moet worden ingevuld volgens de Europese regels? 
Het is een onmogelijk lang nummer geworden, maar we moeten er aan voldoen. 
Voor de volledigheid; het is nu NL05INGB0005339101 t.n.v. EVvV-Almere 

 
Mochten er vragen zijn of problemen met betaling kan men altijd contact met mij  
Henk Lammers, penningmeester. hjlammers0@gmail.com  of 06-38208946 of  036-5326201 
. 

De Ringencommissaris 
 

  De besteldata voor ringen van de NBvV 2014 zijn: 

ronde uiterste besteldatum uitlevering 

3 26-01-2014 01-04-2014 

4 26-03-2014 15-05-2014 

 
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:  Jan Oldenzeel. 
                                                                                                  
                    
1 Ben je vrijgezel, getrouwd. Heb je (klein)kinderen ?  

Ik ben samenwonend en heb 1 zoon. 

 
2.    Hoe oud ben je ?  
 70 jaar. 

  
3.    Hoe lang heb jij al vogels ?  
 3 jaar. 

  
4.    Hoe lang ben je er dagelijks me bezig ?  

In het broedseizoen 2 uur, met 16 kweekhokken. 

 
5.    Wat zijn je favoriete vogels ?  

Kanaries, Arleguim Portugais. 

 
6.    Waarom ben je lid van de E.V.v.V. ?  

Voor de begeleiding en tips als beginnend kweker. Daarnaast wil ik behulpzaam 
zijn in de vereniging. 

 
7.    Wat zou je anders willen op de club ?  

Bestelling en aflevering van ringen. 
De organisatie van de TT kan beter. 

 
8.    Ben je al eerder lid geweest van een vogelvereniging ?  
 1 jaar in Swifterbant. 
  
9.    Heb je nog andere hobby’s ?  

Voorheen werk, bouwen en zeilen, nu vogels. 

 
10.  Wat is je favoriete vakantieland of wat doe je het liefst in je vakantie ?  

Strand en zon. Spanje, Canarise eilanden. 

 
11.  Heb je een tip voor nieuwe vragen in deze rubriek en zo ja welke ?  
 Nee 

  
12.  Aan wie wil je de volgende keer deze vragen gesteld hebben ?  
 Wim Veldhuis. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 



 

Terugblik op de TT 2013. 
 
Zoals ik in het voorwoord aangaf ben ik van mening dat we, met elkaar, een fantastische 
vereniging vormen! 
 
Ik baseer dat op wat ik hoor en wat ik zie. Hoe we met elkaar omgaan en klaarstaan als dat 
gevraagd wordt of nodig is. Wat dat betreft voldoen we dus zéker aan de doelstelling, zoals 
die beschreven staat in de punten 3 en 4 van ons Mission Statement. Daarnaast voldoen we 
steeds beter aan de wens om voor meer competitie en de kwaliteit van de ingezonden 
vogels op de TT te verhogen. 
 
Verder merk ik dat als er gewerkt moet worden, zoals met de organisatie van een TT, een 
flink aantal mensen ‘een tweede mijl gaan’ en een extra inspanning doen. Dit soms ondanks 
de hoge leeftijd of lichamelijke ongemakken! 
 
Nou zit ik niet altijd op een ‘roze wolk’ en merk best dat er soms irritaties zijn, fouten worden 
gemaakt en sommige leden wat meer interesse zouden kunnen tonen of medewerking 
kunnen geven. 
Gelukkig krijgen we in november 2014 de kans om deze ‘missers’ niet meer te maken. 
 
Hoe kom is er bij dat mijn optimistische beschouwing is te onderbouwen met cijfers? 
 
Hiervoor heb ik gekeken naar de resultaten van de tentoonstellingen vanaf 2007. 
In 2007 was het laatste jaar dat wij een onderlinge TT hadden, dus zónder inzendingen van 
‘buiten’. Daarna hadden we in 2008 een SuyderSeeSjoow en vanaf 2009 ‘open’ TT’s, met 
inzenders van buiten de E.V.v.V. 
 

 Aantal Aantal % Aantal % 
 

Jaar, soort TT: Totaal =/>90 =/>90 =/<89 =/<89 
 

2007 (EVvV) 210 64 30.5 % 146 69.5 % 

2008 (SSS) 290 100 34.5 % 190 65.5 % 

2009 (Open) 153 51 33.3 % 102 66.7 % 

2010 (geen gegevens)      

2011 (Geen TT)      

2012 (Open) 288 105 36.5 % 183 63.5 % 

2013 (Open) 380 172 45.3 % 208 54.7 % 

2013 (Alleen cijfers EVvV) 202 94 46.5 % 108 53.5 % 

 
Uit de gegevens in bovenstaande tabel is een aantal interessante conclusies te trekken: 

 Het aantal ingezonden vogels is door de nieuwe opzet van de (open) TT gestegen. 

 Het aantal inzenders, de verscheidenheid aan vogels en de competitie is groter 
geworden. 

 De kwaliteit van de gekeurde vogels is in de loop der jaren hoger geworden  
(in 2007 was het % vogels met 90 punten of meer 30,5%, in 2013 was dit 45,3%). 

 De kwaliteit van de gekeurde vogels van de eigen leden is zelfs nog verder gestegen 
van  30.5% in 2007 naar 46.5% in 2013! 

 Uit dit laatste blijkt dat de leden elkaar actief stimuleren, advies geven, begeleiden en 
zo nodig van goede kweekvogels voorzien! 

 
Nogmaals; alles is nog niet perfect, maar we zijn op de goede weg. 
 
Piet Stigter 



 

Een foto impressie: 
 
 

    
 

Dit jaar opnieuw naar een nieuwe locatie. 
 

 

   
 

De verkoop klasse.       Enkele prijswinnaars. 
 
 

    
 

De eerste bezoekers.        Hoe gezellig was het… 
 



 

De Deelnemers: 
 

   E.V.v.V. Almere: 
H. Adriani       1MFX  036 5450148  
H.J. van de Brug      5NNX  036 8447904   
Jordy van de Brug      6SUR  06 14678193 
G.J. Bulten       7RNX  036 5292942 
J. Kievit       J375  06 26030565 
R.M. Kristel       5LRN  036 5360308  460  3e prijs   
H.J. Lammers       9SCH  036 5326201 
B. Land       7RUX  036 5242304 
E.R.M. Mous       PR05  036 5470301 
J.C. Oldenzeel      9SJB  06 51318355 
N.A.M. van Paridon      8KEF  036 5366248  462 1e prijs 
L. Rijff,        4MUS  036 5331173 
F.C. Smits       6RNE  06 29089090 
P. Stigter       PT49  036 5400460 
G.W. Veldhuis       LS96  036 5366766  461  2e prijs 
M. Verhoog       3LKU  036 5339801 
W. Weerdesteyn      8PZE  036 5314935 
 
   U.K.V. De Meern: 
J.J. van Bennekom      6102  035 6562027   
J.A. Gremme       2NZQ  06 55488902 
B. Krans       4784  030 8881958 
C. Smits       6729  034 6570115 
 
   V.V. Haarlemmermeer: 
P. Duister       3NBT  06 34500080 
T. Koenen       5NCC  06 57332096 
W. Lemmers       ZJ55 
A.C.W. Moleman      RR07  06 34500080 
C. Rombaut       NY41  023 5634800 
R. Troost       6RJJ  06 34500080 
 
   Vogelvreugd Huizen: 
H. Brasser       SR88  035 5255562 
P. de Jong       1CCG  035 5260083 
Daniël Koman       9RNC  06 22504553 
H. Koman       6NFW  06 22504553 
C. van der Wal      2PYY  035 5264011 
 
   V.V. De Kwartel Muiden-Muiderberg: 
A. Oudshoorn       2PCX  020 4266430 
A. Sijmons       7JNY  036 5468908 
B.G Sijmons       NE06  036 5361686 
 
   Vogelvriend Amstelveen: 
F. Spaargaren       V217  036 5310557 
 
   Verspreid lid: 
G.D.J. Snip       5948  036 5244300 
 

                                                                           *= puntentotaal van de 5 beste vogels. 



 

De keurmeesters: 
 

 
De Heer G.J. Haank uit Eerbeek   (kleurkanaries) 
De Heer J.A.M. Hulsebosch uit Haarlen  (kleurkanaries) 
De heer J. Bokkers uit Nijkerk   (postuurkanaries) 
De heer T. de Graaf uit Luttelgeest   (tropen en kromsnavels) 
De heer J. van Valkenburg uit Houten  (tropen en Europese cultuurvogels) 
De heer K. Vlaar uit Avenhorn   (tropen - aspirant) 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hun commentaren: 
 

Vandaag een leuke keurdag in Almere gehad.  
 
Er is een mooie verscheidenheid aan vogels waar zeker een paar uitblinkers te zien 
zijn! 
De kapoetsensijzen zijn van zeer goede klasse en ook bij de grote parkieten zitten 
een paar uitblinkers. De grasparkieten zijn goed, maar sommige nog te fors en te 
breed in bovenbouw.  
De conditie van de vogels is over het algemeen goed. 
 
Er was een leuke groep mensen om mee te werken. Al met al voor mij een leuke 
keurdag, met een zeer goede verzorging! 
Nogmaals bedankt en ik wens u een zeer goede show toe en veel succes gewenst 
met de toekomstige shows. 
 
Tinus de Graaf 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Na de ontvangst met koffie en bijpraten met de collega’s en leden van de vereniging 
zijn we om 09.00 uur met de keuring gestart. Zelf ben ik begonnen met Duitse kuiven 
en mijn collega met de vetstof kanaries. 
 
Gedurende de dag hebben we een heel scala aan kleuren voorbij zien komen in een 
enorme variëteit. Vooral was er een heel goede klasse jaspissen. Zo veel als er hier 
waren heb ik zelden meegemaakt. Onder de vele verschillende soorten waren ook 
enkele unieke exemplaren te bewonderen.  
 
De algemene indruk is dat er, naast wat mindere vogels, over het algemeen een 
hoge kwaliteit aanwezig is. 
 
Vermeldenswaardig is de goede verzorging en de fijne sfeer op deze dag. 
 
Vriendelijke groet, 
 
G.J. Haank 
 



 

De Eerste Vereniging van Vogelvrienden  
                        (E.V.v.V.) 

 

1.        1. De Eerste Vereniging van Vogelvrienden is gevestigd in Almere en  

          heeft per 1-1-2014 42 volwassen leden en 2 jeugdleden. 

2.  De E.V.v.V. is aangesloten bij  de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) 

onder nummer A39. 

3.  De vogelvereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de vogelstand in de 

ruimste zin van het woord. Het kweken van alle soorten vogels, met inachtneming 

van de wettelijke bepalingen. 

4.  Op de ledenbijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld over het kweken, de 

verzorging, voeding etc. van onze gevleugelde vrienden. 

5.  De leden kweken onder meer de volgende soorten vogels: kleurkanaries, 

postuurkanaries, zangkanaries, exoten van zaadeters  tot en met vruchten- en 

insecteneters, grasparkieten, grote parkieten, lori's, duiven en kwartels. 

6.  Tijdens onze jaarlijkse vogelshow van 2013 waren er bijna 400 in allerlei kleuren en 

soorten te zien. 

7.  De contributie bedraagt voor 2014: 

Lidmaatschap  E.V.v.V.   €  26,40 per jaar (men is dan geen bondslid) 

Jeugdlidmaatschap E.V.v.V.  € 13,20 per jaar (men is dan geen bondslid) 

Wilt u ook aangemeld worden bij de NBvV dan komt daar nog €  18,00 bij. 

8.  Als bondslid krijgt men een eigen kweeknummer, de mogelijkheid om ringen te 

bestellen en het rijk geïllustreerde en kleurrijke vogel/natuurmaandblad "Onze 

Vogels" van de NBvV   

9.  Ook al hebt u maar één vogeltje als huisdier, lid worden van een vereniging is altijd 

aan te bevelen omdat ook dit diertje de juiste voeding en verzorging nodig heeft. 

Uiteraard staan onze leden altijd met raad en daad voor u klaar. 

10. Regelmatig nemen wij deel aan diverse activiteiten in de regio. 

  

 



 

HET KWEEKEN VAN KANARIEVOGELS.     DOOR H. VAN HOLK. 

Uit Maandschrift kanarie 1898    Deel VI  

 

Wanneer men bij kanarievogels kleur bij kleur paart, zullen de 

jongen hoe langer hoe leelijker worden; tenminste nooit mooier dan 

de ouders reeds waren.  

 

Maar wanneer men vogels van verschillende kleuren te samen voegt zal 

men vogels kweeken, welke dikwijls bijzonder fraai zijn en veel 

schooner dan de ouders, omdat de natuur dikwijls behagen schept uit 

afwijkende kleuren door samenvoeging iets fraais te scheppen.  

 

Wie alzoo schoone kanarievogels wil kweeken, zal de volgende 

voorschriften in acht moeten nemen: 

  

 Het mannetje moet donker-bont zijn en helder van kleur en het 
wijfje  

éénkleurig-jonquille zonder vlekken. Als men daarop let zal men 

altijd schoone vogels fokken.  

 Alle zwart- of grijs- of vaalbonte mannetjes met gele of 
citroenkleurige wijfjes geven schoone afstammelingen.  

 Jonquille mannetjes met een grijze- zwarte- of isabel kuif, 
gepaard met ongekuifde wijfjes welke de kleur “des mans kuif” 

hebben, zullen de mooiste jongen voortbrengen.  

 Een Cinnamon en Belg of Lizard met groen, geven fraaie jongen.  

 Bij een gekuifd mannetje behoort nooit een gekuifd wijfje. Als 
men die samen laat paren, verkrijgt men gewoonlijk jongen met 

onvoltooide  

kuiven.  

 De kleuren van de veeren moeten overerfelijk zijn, dat wil 
zeggen, dat de vogels niet moeten gekleurd geweest zijn met 

koningsgeel, karnaatgeel, saffraan, geeloker of kurkuma, zooals 

dat wel eens voorkomt op plaatselijke vogelmarkten.  

 De mannetjes moeten bij een anderen handelaar gekocht worden dan 
de wijfjes, om zeker te zijn dat zij niet aan elkaar verwant 

zijn.  

 Vogels welke van de reis komen, verkouden zijn of een piepend 
geluid maken, houdt men een paar dagen warm en geeft men een 

stukje oud wittebrood geweekt in lauwe thee of melk, benevens 20 

droppels van een mengsel glycerine en whisky in hun drinkwater.  

 Overigens moeten de vogels gezond zijn. Hoe grooter en 
fonkelender oogen zij hebben, hoe beter zij zijn aan te bevelen 

voor de fokkerij en om te onderkennen of een manneke goeden 

aanleg heeft als huisvader, neme men hem uit de kooi in de hand. 

Als hij zich dan stil houdt, komt hij niet in aanmerking. 

Schreeuwt hij als een pasgeboren kind, dan zal het een goede 

fokvogel zijn.  

 De vogels moeten niet ouder zijn dan twee jaar. De jonkheid van 
een  

kanarie kan men zien aan zijne pooten, als bij de kippen. Hoe 

gladder de pooten zijn en hoe korter de nagels hoe jonger is de 

vogel.  

 

 

Wordt vervolgd. 



 

Programma bijeenkomsten/activiteiten 2014.    

 

 Donderdag 9 januari 2014  : Nieuwjaarsontmoeting 

 

 Donderdag 6 februari 2014   : Ledencontactavond 

 

 Donderdag 6 maart 2014  : Algemene ledenvergadering 

 Jaarverslag + jaarrekening 2013, Verslag kascommissie 

 Donderdag 3 april 2014   : Ledencontactavond 

 

 Donderdag 8 mei 2014   : Ledencontactavond 

 

 Donderdag 5 juni   : Ledencontactavond 

 Laatste ontmoeting voor de zomervakantie 

 

 Donderdag 4 september 2014  : Ledencontactavond 

 

 Donderdag 2 oktober 2014  : Ledencontactavond 

 

 Donderdag 30 oktober 2014  : Algemene ledenvergadering 

 Bespreking TT 2014 

 Beleid + begroting 2015 

 10 – 15 november 2014   : TT, ‘Open Almeerse’ 

 Maandag 11 november opbouw TT 

 Dinsdag 12 november inbreng vogels 

 Woensdag 13 november keuring 

 Zaterdag 15 november sluiting TT 

 Donderdag 12 december 2014  : Contactavond (open voor iedereen) 

 Bingo avond 

 Laatste ontmoeting in 2014 

 

De avonden worden gehouden in Sporthal Waterwijk, 

IJsselmeerweg 48, Almere en beginnen om 20.00 uur. 



 

VOGEL 2014 
 

Waar vogelliefhebbers uit het 
hele land elkaar ontmoeten 

 

in de Americahal, Laan van Erica 50 
te Apeldoorn van 16 t/m 19 januari  
 
 

Toegangsprijzen: 

 entree volwassen € 7,50 p.p. 

 idem + catalogus € 12,00 p.p. 

 jeugd tot 12 jaar € 3,50 p.p. 

 idem + catalogus € 8,00 p.p. 

 catalogus losse verkoop € 6,00 
 
 

Organisatie: 
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
 
 

Data en openingstijden: 
 Donderdag 16 januari van 11.00 - 17.00 uur 

 Vrijdag 17 januari van 10.00 - 17.00 uur 

 Zaterdag 18 januari van 10.00 - 17.00 uur 

 Zondag 19 januari van 10.00 - 16.00 uur 


