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Voorzitter:     Piet Stigter 
     Sportmark 58 
     1355 KD Almere 
     Tel: 036 5400460 
     Email: pieneke@gmail.com 
 
Secretaris:     Moniek van Heumen 
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                                     Tel: 036 8484504 
     Email: vogelverenigingalmere@gmail.com 
 
Penningmeester:    Henk Lammers 
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Aangesloten bij de NBvV, nr. A39 en de ANBvV, nr. 223           KvK Almere 4006.1188            Giro 5339101 EVvV-Almere  

mailto:vogelverenigingalmere@gmail.com
mailto:hjlammers0@gmail.com
mailto:robkristel@kpnmail.nl
mailto:hjvdbrug@hotmail.com
mailto:vogelverenigingalmere@gmail.com
mailto:nicokrakketak@vodafonevast.nl
http://www.vogelverenigingalmere.nl/


 3 

Voorwoord. 

 
 
 
Dag vogelvrienden, 
 
‘Goedemorgen. Ik ben A. van B., inspecteur van de AID en dit is mijn collega C. van D. van 
de politie Almere. U bent de heer Stigter en u kweekt Europese Cultuurvogels? Mogen wij 
even binnenkomen?’ 
 
Zo kregen we begin dit jaar onverwachts bezoek. 
 
Omdat ik al enkele jaren ringen voor putters en barmsijzen bestel, wilde men even kijken of 
alles in orde was. De heren waren van harte welkom. Ik had zelf ook nog wel wat vragen. 
 
Nadat de druk heen-en-weer vliegende vogels in de buitenvolière werden geobserveerd 
werd mij verzocht een putter te vangen voor nadere inspectie. Nou is dat nog niet zo 
eenvoudig in een vlucht van ruim 7 meter, maar al vrij snel had ik er een te pakken. Het 
ringetje werd secuur, met een loepje, bekeken en bleek (natuurlijk) in orde. 
 
Onder het genot van een kop koffie ontstond even later een levendig gesprek. 
Ik vertelde van mijn ervaringen met het ringen; dat je dagelijks bezig bent met controleren of 
de ringen nog wel om het pootje zitten, vooral belangrijk bij de putters en barmsijzen. Dat ik 
enkele jaren geleden ontdekte dat, bij een al uitgevlogen putter, de ring toch was verdwenen. 
De toen gevolgde procedure, op advies van de politie, bleek inderdaad niet de juiste! Uit het 
proces verbaal –over de verloren ring- dat ik liet zien bleek wel mijn goede wil, maar was 
eigenlijk waardeloos! 
 
Hoe het dan wel moest? 
Bij de ‘Dienst Regelingen’ in Den Haag moet bij het verlies van een ring óf als je te laat bent 
met ringen direct een ontheffing worden aangevraagd. Dan ontvang je tevens instructies hoe 
verder te handelen. Let op: bij te laat ringen géén grotere ring dan de officieel toegestane 
ring gebruiken!  
 
Allerlei andere scenario’s kwamen verder aan bod.  
Als je ringen te kort komt mag je geen ringen van iemand anders ‘lenen’, dus je mag ook niet 
je eigen ringen aan een ander geven. Ringen mogen alleen worden gebruikt in het jaar 
waarvoor ze zijn aangevraagd. Ringen van vorige jaren mogen dus niet in latere jaren 
worden gebruikt. Je hoeft geen aparte ringen van dezelfde maat aan te vragen voor 
verschillende vogels, mits ze allemaal op het aanvraagformulier zijn vermeld.  
 
Het was een boeiend gesprek met sympathieke vogelliefhebbers. Dat sommige dingen 
moeilijk, zo niet onmogelijk, zijn te controleren beseften we met elkaar ook wel. Toch goed 
om met elkaar van gedachten te hebben gewisseld. 
 
Helaas konden de heren niet ingaan op mijn verzoek om eens een praatje over deze materie 
op één van onze ledenbijeenkomsten te komen houden. 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
 
Piet Stigter 
Voorzitter 
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Onkruidzaden. 

Maak een bos van meerdere soorten en hang ze zo hoog mogelijk in de vlucht. Zo is het een 

‘feest’ voor de vogels. Let wel op: zorg dat je zeker weet dat op de vindplaatsen geen 

onkruidverdelger wordt gebruikt of dat het een plas- en poepplaats voor huisdieren is. 

Paardenbloem. Het zaad van dit bij iedereen bekende “onkruid” wordt 

door veel vogels met graagte gegeten. De zaadjes kunnen het beste 
worden geoogst als de bloem is uitgebloeid en de witte pluisjes net 
zichtbaar worden. Als u dan de knoppen verzamelt en de witte pluimpjes 
er afknipt, kan het zo aan de vogels worden gegeven. Ze zijn er dol op en 
voeren er hun jongen goed mee. De paardenbloem is een vroegbloeier 
en in het voorjaar tot eind mei te oogsten. 

 

Perzikkruid. Misschien niet direct zo bekend maar het 

komt toch veelvuldig voor, vooral op braakliggend 
terrein. De zaadtrosjes zijn vanaf juli tot in de herfst te 
oogsten. De stengel kan het beste worden afgeknipt 
onder het zaadtrosje. De plant vormt dan een nieuwe 
oogst. Het zaad kan ook worden gedroogd om er een 
wintervoorraad van aan te leggen.  

  

Vogelmuur. Mogelijk het meest bekende en gevoerde onkruid 

aan onze vogels. Het komt overal voor en meestal worden de 

groene blaadjes gevoerd. Het is met de witte bloempjes geschikt 

om aan de vogels te geven. Het is dat dit onkruid het gehele jaar 

kan worden geoogst. Een soort die veel op vogelmuur lijkt heeft 
roze bloempjes en is voor onze vogels giftig; dus oppassen als u 
niet zeker weet met welke soort u te maken heeft. 

 

Melkdistel. Ook een veel voorkomend onkruid. Het heeft kleine gele bloempjes 

en kan op dezelfde manier worden geoogst als de paardenbloem. Het is vanaf juni 
tot in de herfst te oogsten. 

 

Bijvoet. Dit onkruid heeft een voorkeur heeft voor zandige grond is het 

meestal te vinden in bermen, bosranden, tuinen en braakliggende grond. 

Bijvoet heeft talrijke kleine gele tot roodbruinachtige bloempjes die tegen de 

stengels staan en ze verspreiden een aangename geur. De bijvoet bloeit 

van juli tot november. Als de zaden rijp zijn kunnen die met de blote hand 

van de stengels worden gestroopt of in zijn geheel worden ophangen in de 

volière.  

 
Grassoorten. En natuurlijk niet te vergeten de verschillende grassoorten die in ons land 
voorkomen. Ze kunnen allemaal aan de vogels worden gevoerd en daar niet alle grassoorten 
tegelijk bloeien en dus rijp zijn, zijn ze van het voorjaar tot in de herfst te oogsten. 



 6 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 7 

 

 
Wie ben jij ????? 

 
 
 
In deze rubriek maken we nader kennis met leden van vogelvereniging EVvV Almere 

Deze keer Henk van de Brug.                                                    
         
                                                                              

1     Ben je vrijgezel, getrouwd. Heb je (klein)kinderen ?  
 Ik woon samen en heb 2 kinderen, een jongen en een meisje.  
 
2     Hoe lang heb jij al vogels? 
 In 2000 ben ik begonnen met het houden van vogels. 
 
3     Hoe lang ben je er dagelijks me bezig ? 

Afhankelijk van de tijd van het jaar. ’s winters een half uurtje en tijdens het 
kweekseizoen wat langer. 

 
4     Wat zijn je favoriete vogels ? 

Ben begonnen met allerlei vogels; kanaries, kwartels, tropen en valkparkieten. 
Daarna een paar jaar alleen Engelse parkieten. Momenteel alleen grasparkieten. 

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

Omdat de vereniging in mijn woonplaats is en ik het leuk vind om mensen te 
ontmoeten met dezelfde hobby. 

 
6     Wat zou je anders willen op de club ? 

Eigenlijk niet zo veel. Ik zou het wel leuker vinden als er wat meer leden op de 
contactavonden zouden komen. 

 
7     Ben je al eerder lid geweest van een vogelvereniging ? 
 Ja, ik ben 3 jaar lid geweest van de ‘Spotvogel’ in Volendam. 
 
8     Heb je nog andere hobby’s ? 
 Computeren en spelletjes op de computer en X-box. 
 
9     Wat is je beroep of wat voor werk doe je of heb je gedaan ? 

Ik werk al 15 jaar als machine operator in een fabriek waar broodzakjes, 
vuilniszakken, folie voor tijdschriften en airbags maken enz. 

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

Mijn favoriete land is Spanje, maar bij goed weer blijf ik ook graag in eigen land. 
Het liefst doe ik dan lekker niks en geniet van de welverdiende rust. 

 
11   Heb je een tip voor nieuwe vragen in deze rubriek en zo ja welke ? 
 Misschien wat je leeftijd is? 
 
12   Aan wie wil je de volgende keer deze vragen gesteld hebben ? 
 Louis Rijff 
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De penningmeester  / ledenadministratie 

 
 Aansluiting A.N.B.v.V. 

 
Helaas leverde de aansluiting niet het gehoopte resultaat, in de vorm van nieuwe leden, op. 
 
Zoals besloten in de ledenvergadering van 7 maar jl. hebben we het lidmaatschap van de 
E.V.v.V  bij de A.N.B.v.V. per 30 juni 2013 opgezegd. 
 
 Een geweldige gift: 

 
Wij ontvingen een gift van € 1.000, - ter versterking van onze financiële middelen. De 
gever(s) hebben nadrukkelijk verzocht niet bekend te maken van wie de gift komt. 
 
Natuurlijk respecteren wij deze wens, maar het zal duidelijk zijn dat wij erg blij en dankbaar 
zijn voor dit gebaar!  
 
 Donateurs: 

 
Donateurs zijn méér dan welkom bij onze vereniging! Voor een jaarlijkse bijdrage van 
minimaal €  10, - (meer mag ook) ontvangen zij alle informatie over de E.V.v.V. per email en 
zijn zij van harte uitgenodigd bij alle activiteiten, zoals verenigingsavonden, lezingen etc. 
 
Geld kan worden overgemaakt op rekening 5339101 t.n.v. E.V.v.V – Almere. 
 
 
 
. 

De Ringencommissaris 

 

  
  De besteldata voor ringen van de NBvV 2014 zijn: 

  

ronde uiterste besteldatum uitlevering 

1 10-05-2013 01-10-2013 

2 25-09-2013 15-12-2013 

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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Uit de oude doos 

 
HET KWEEKEN VAN KANARIEVOGELS.     DOOR H. VAN HOLK. 

Uit Maandschrift kanarie 1898    Deel IV 

 

In België, te Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent worden buitengewoon 

mooie vogels gefokt, van model zoowel als van kleur.  

 

Dit zijn de groote Gentsche Postuurvogels, sommige wel 20 cM. lang en 

in tegenstelling met de groote Parijsche gefriseerde, van mindere 

ruigte, als zijnde een overgang van Parijsche op Brabanter — van 

Brabanter op Brusselaar — van Brusselaar op Belg, gansch ^vW in de 

veeren en waarbij eenige omgekeerde veeren juist als een groote fout 

worden aangemerkt. 

  

Deze zijn zeer slank van gestalte, hoog op de beenen en voor 't oog  

gelijkmatig geteekende Crested-Norwich. Eene opgezette gele Norwich.  

krachtig waarde en prachtig, tot eene van 100 tot 400 franken het paar.  

België behoeft dus, wat de kanariekweekerij betreft, niet achter te 

staan bij andere landen. 

  

En nu komende in ons eigen land, te Gemert, Helmond, Boxmeer enz., 

Hollandsche rechte gladde kanarie uit het jaar 1800.   

 

Wij zien vogels welke daar door bekwame kweekers gefokt worden, van 

vorm en kleur ongeveer gelijk aan de Harzer vogels. Hoewel de elevage 

ook in die streken een heele bedrijvigheid en groote voordelen 

oplevert, is dit niet in verhouding tot de sommen welke zijn aangegeven 

uit andere landen omdat, in dit deel van ons land geen afzonderlijk ras 

wordt gekweekt dat bepaald is aan te duiden als Hollandsche vogel, maar 

inplaats daarvan vogeltjes van ƒ 1.50 tot ƒ 3 per stuk. 

  

Het zou zeer gewenscht zijn dat onze landgenooten zich op dit gebied 

niet zoozeer door het buitenland lieten bedillen terwijl zij goedkooper 

de vogels zelf kunnen produceeren, vooral ook de bastaardvogels uit 

Frankrijk en Engeland, welke zij met honderden guldens betalen, en die 

daar toch slechts, hoe schoon zij overigens zijn, gefokt worden van 

Hollandsche vinken met kanariepoppen. 

  

Het zou aardiger en voordeeliger zijn als de buitenlanders in Holland  

kwamen zoeken naar mooie kanarievogels, zooals dat gebeurde omstreeks 

1712 toen te Amsterdam onder het burgemeesterschap van den heer Corver 

de Hollandsche kanariefokkerij tot ver in het buitenland in groot 

aanzien was en vooral ook beoefend werd onder de voornaamste luiden te 

Amsterdam en ook bij genoemden Edelachtb., die o. m. in deze eene 

groote kundigheid bezat en in zijne ledige uren eene groote geneuchte 

vond in het aanschouwen zijner vermakelijke kanariequeekerij. ZEd. 

Achtb. kweekte een bijzondere soort. Zeer schoone exemplaren: 

zwartbonte,citroenkleurige, grijze, witte met roode oogen, isabelle, 

agaatkleurige, bruine, roode enz., maar bovenal donker citroenkleurige, 

bij welke vogels het geheele lichaam overdekt was met vederen van 

witten grondslag, hoewel de schoone citroenkleur alleen zichtbaar 

bleef, uitgenomen eenig wit in de zijveeren en den staart. Deze vogels 

werden wijd en zijd geprezen als prachtexemplaren van kweekkunst maar  

zijn thans in ons land nauwelijks meer te vinden.  

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

 

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

          heeft per 1-1-2013  45 leden en heeft 1 jeugdlid 

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 2012 waren er meer dan 300 in allerlei kleuren 

en soorten te zien. 

7.  De contributie bedraagt voor 2013: 

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. 
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Programma en bijeenkomsten/activiteiten 2013.    

 

 Donderdag 10 januari 2013  : Nieuwjaarsontmoeting 

 

 Donderdag 7 februari 2013   : Ledencontactavond 

 Lezing ‘Spatten in bad’  : De heer Hans Wagenaar 

 

 Donderdag 7 maart 2013   : Algemene ledenvergadering 

 Jaarverslag + jaarrekening 2012,  

 Verslag kascommissie 

 

 Donderdag 4 april 2013   : Ledencontactavond 

 Lezing over bijen  : De heer Rob Veldhuizen (o.a. Imker) 

 

 Donderdag 16 mei 2013   : Contactavond (open voor iedereen) 

 E.V.v.V. 30 jaar! 

 Bingo avond 

 

 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  : Contactavond (open voor iedereen) 

 Bingo avond 

 Laatste ontmoeting in 2013 



 14 

De laatste ledenbijeenkomsten vóór de zomervakantie….. 

Donderdag 4 april:  

De heer Rob Veldhuizen neemt ons mee op een tocht door 

bijenland! 

   

 

Donderdag 16 mei: 

Feestelijke bijeenkomst ter ere van het 30 jarig bestaan van de 

E.V.v.V. 

Bijdragen van de leden worden zeer op prijs gesteld. 

Natuurlijk zijn ook ideeën welkom. Laat ze weten via email 

vogelverenigingalmere@gmail com of via een telefoontje naar één 

van de bestuursleden. 

 

….. zorg dat je er bij bent, en neem je partner mee! 

De avonden worden gehouden in “Het Forum”, Haasweg 11, Almere 

en beginnen om 20.00 uur. 


