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Voorwoord.

Dag vogelvrienden,
Hoewel de TT nog ver weg lijkt zij we intern al volop bezig met de organisatie er van.
De locatie van afgelopen jaar, die ons bijzonder goed is bevallen, mogen we helaas niet
meer gebruiken. De zoektocht naar een nieuw geschikt onderkomen hebben we gevonden in
een bijzaal van Sporthal Waterwijk. Een prima alternatief, waar we ook onze ledenavonden
kunnen houden. En dit allemaal voor een redelijk bedrag dankzij de inzet en contacten van
Moniek en Ruud van Heumen!
Na het succes van vorig jaar, met ruim 300 vogels, leggen we dit jaar de lat weer wat hoger.
We mikken nu op 350 vogels.
Een belrondje onder de leden en inzenders van ‘buiten’ geeft aan dat de broedresultaten
wisselend zijn, maar dat het mogelijk is om de nieuwe uitdaging aan te kunnen gaan. Het
heeft nog wat moeite gekost om een extra keurmeester vast te leggen, maar ook dat is
gelukt.
Dat in onze vereniging ‘aan de weg wordt getimmerd’ blijkt wel uit het feit dat enkele leden
zelfs nog enkele vogels met niet erkende kleurslagen in het vraagprogramma op onze TT
introduceren! De foto op de voorpagina is hier een voorbeeld van. Het zou mooi zijn als ook
anderen dit initiatief zouden volgen. Wij geven alle ruimte hiervoor.
Er wordt op dit moment gewerkt aan een plan voor de indeling van de TT, de aankleding, het
in- en uitkooien, de plek waar de verschillende keurmeesters hun werk kunnen doen, een
ruimte (inclusief een bar) om elkaar te kunnen ontmoeten enzovoort.
Verder is het TT-reglement kritisch bekeken en op enkele punten aangepast en/of aangevuld
met nieuwe elementen. Ook hierdoor hopen we de TT aantrekkelijker te maken voor zowel
inzenders als bezoekers.
Nog even over de inzenders gesproken: ook dit jaar zijn er weer contacten met leden van
andere verenigingen die vogels bij ons inzenden. Natuurlijk zorgen wij dat er een
‘tegenprestatie’ wordt geleverd in de vorm van inzendingen naar hun TT’s. verderop in dit
blad een overzicht van de TT’s waarmee wij willen samenwerken.
Tot slot nog een belangrijke mededeling over onze eerstvolgende bijeenkomst. Deze is in
onze nieuwe locatie: Sporthal Waterwijk, IJsselmeerweg 48, Almere. In een oud rooster heeft
als datum 5 september gestaan maar dit moet zijn 12 september, aanvang 20.00 uur. Ik
hoop jullie in grote getale te mogen ontmoeten!
Vriendelijke groet,

Piet Stigter
Voorzitter
PS. Denk bij uw aankopen eens extra aan onze trouwe adverteerders!
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Informatie TT 2013.
Om al vast ‘in de stemming te komen’ volgt hieronder een deel van het TT-reglement.
Locatie

: Sporthal Waterwijk, IJsselmeerweg 48. 1316 RK Almere.

Data

: dinsdag 12 t/m zaterdag 16 november 2013.

Dinsdag
12 november van 14.00 t/m 20.00 uur
Woensdag 13 november vanaf 09.00 uur
Donderdag 14 november 19.30
Donderdag 14 november 20.00 t/m 22.00 uur
Vrijdag
15 november 10.00 t/m 18.00 uur
Vrijdag
15 november 20.00 t/m 22.30 uur
Zaterdag 16 november 10.00 t/m 15.00 uur
Zaterdag 16 november 15.00 uur

Inbrengen vogels
Keuren vogels
Uitslag keuring/opening tentoonstelling
Tentoonstelling open voor publiek
Tentoonstelling open voor publiek
Prijsuitreiking/gezellige avond
Tentoonstelling open voor publiek
Uitkooien vogels

Inschrijvingen geschieden met inachtneming van het bondsreglement van de N.B.v.V. en
sluit op 31 oktober 2013.
Wedstrijdsecretariaat:
Piet Stigter, Sportmark 58, 1355 KD Almere, tel. 036-5400460 of 06-38043490.
Inschrijfformulieren digitaal inzenden naar: pieneke@gmail.com
Inzenders zonder email sturen het formulier per post naar het secretariaat.
De inbreng/afhaalbrief en kooistickers wordt tijdig aan de inzenders toegestuurd.
De kosten zijn voor de eerste 10 vogels € 1,- per ingeschreven vogel, te voldoen tijdens het
inbrengen van de vogels. Vanaf de 11e vogel worden geen inschrijfkosten berekend.
Voor jeugdleden zijn de kosten € 0,50 voor de eerste 5 vogels. Meerdere vogels zijn gratis.
Het volledige TT-reglement, inschrijf- en verkoopformulieren zijn beschikbaar op onze website:
vogelverenigingalmere.nl
De keurmeesters zijn:
 Dhr. J. van der Hoorn
 Dhr. J. Hulsebosch
 Dhr. J.A. Bokkers
 Dhr. J. van Valkenburg
 Dhr. T. de Graaf

Hoofddorp
Haarlem
Nijkerk
Houten
Luttelgeest

Verenigingen waarmee wij samenwerken:
Inschr. vóór:
 De Meern
1 okt.
 Muiden-Muiderberg
21 okt.
 Swifterbant (SSS)
21 okt.
 Huizen
5 nov.
 Zwanenburg (District)
21 nov.

Kleurkanaries
Kleurkanaries
Postuurkanaries
Tropen/Europese cultuurvogels
Tropen/kromsnavels

Inbrengen:
Wo. 23 okt.
Don. 31 okt.
Din. 5 nov.
Din. 19 nov.
Din. 10 dec.

Uitkooien:
Zon. 28 okt.
Zon. 3 nov.
Zat. 9 nov.
Zat. 16 nov.
Zon. 16 dec.

Mogelijk komen hier Zaandam en/of Volendam nog bij.

5

6

Kanaries tentoonstellen (deel 1).
Hoewel geschreven voor het tentoonstellen van kanaries is dit artikel zeker ook van
belang voor hen die andere vogels op een TT willen laten keuren.
U neemt rustig de tijd en bekijkt welke vogels uw aandacht trekken. Dan gaat men ze
voorzichtig uitvangen, voldoen ze aan de door u gestelde eisen dan plaatst men ze in de
leegstaande broedkooi of tentoonstellingskooi.
Bij bontheid of andere gebreken gaan de kanaries onverbiddelijk terug in de volière. Vooral
bij mooie vogels moet men opletten op bontheid in de bevedering en die situeert zich dan
heel dikwijls in de billen. Controleer ook de kleur van de nagels of ze wel aan de
standaardeisen voldoen. Dikwijls wordt dat wel eens vergeten, totdat het oog van de
keurmeester erop valt met alle gevolgen van dien.
Natuurlijk heeft men van te voren al de standaardeis goed bestudeerd. Beantwoordt mijn
vogel eraan? Oppassen met bruine en isabelvogels. Zet ze nooit in de zon. Ze bleken op en
beantwoorden niet meer aan de standaardeisen.
Dan gaat men ringcontrole doen en men zal merken dat er dikwijls vogels bij zitten die uit
hetzelfde nest of van dezelfde vader afkomstig zijn. Noteer dit even en draag zorg voor deze
goede ouders. Doe ze niet te vlug van de hand, het volgend kweekseizoen kunnen ze nog
uitstekende diensten verrichten.
Regelmatig moet men de vogels een bad geven, zodat de bevedering zuiver en glad blijft.
Een gezonde vogel heeft regelmatig behoefte aan badwater.
Verder ga je de tentoonstellingskooien in orde brengen zodat hier zeker niets op aan te
merken valt. Zitten de zitstokken goed vast, zijn de tralies zuiver, zit binnen- en buitenkant
kooi nog goed in de verf, alle naden en kieren dicht, enz. Een mooie vogel oogt alleen mooi
in een nette, verzorgde tentoonstellingskooi. Ik hoor je al zeggen: De keurmeester keurt toch
geen kooien! Gelijk heb je, maar de omgeving doet toch ook wel iets. Zet daarom je beste
vogel in de mooiste tentoonstellingskooi! En heb je al gemerkt dat een goede vogel meestal
zijn kooi net houdt?
Dan begint het africhten van de vogels. Gewoonlijk heeft men daar aparte kooien voor die je
niet meer voor de tentoonstelling gebruikt. De vogels hebben al ongeveer 10 à 14 dagen in
de broedkooi gezeten en regelmatig badwater gehad.
In het begin zet men aan de binnenkant van de tralies een plastic plaat, verkrijgbaar in de
handel of men brengt een plastic doorzichtig velletje aan, zodat de vogel in het begin zijn
bevedering, bv. vleugel- en staartpennen, niet beschadigt. Men brengt zitstokken van
ongeveer 10 cm lang voor aan de tralies, zo leert de vogel om zich goed te laten zien.
Vogels moeten niet wegkruipen tegen de achterwand, ze moeten zich vooraan tonen. Je
kunt ook enkele wasspelden op het eind van de zitstokken aanbrengen, zodat de vogel
verplicht wordt om naar voren te komen.
De vogel moet natuurlijk rustig zijn en een goede houding aannemen. Men kan aan de
voorzijde van de kooi voor de tralies karton of een plaatje, niet doorzichtig, bevestigen juist
op de hoogt dat de vogel, in dit geval de kanarie, zich moet strekken om er over te kijken. Zo
leert men de vogel een goede houding aannemen. Later kan je het drinkflesje en het
snoepbakje ook hoger plaatsen, ook niet te hoog, zodat de vogel ook deze houding moet
aannemen om er bij te kunnen.
Ik wens je een goed tentoonstellingsseizoen toe met veel voldoening.
Succes.

J. Bex
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Wie ben jij ?????
In deze rubriek maken we nader kennis met leden van vogelvereniging EVvV Almere
Deze keer Louis Rijff.

1

Ben je vrijgezel, getrouwd. Heb je (klein)kinderen ?
Ik ben getrouwd, heb 1 dochter, 3 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.

2

Hoe lang heb jij al vogels?
Al van vóór de oorlog, in de 30-er jaren van de vorige eeuw dus.

3

Hoe lang ben je er dagelijks me bezig ?
Een half uur tot drie kwartier.

4

Wat zijn je favoriete vogels ?
Aanvankelijk wildzang, maar door de vele regels ben ik overgestapt op
kleurkanaries. Toen bleek dat ik gedeeltelijk kleurenblind was ben ik
uitgeweken naar postuurkanaries.

5

Waarom ben je lid van de E.V.v.V. ?
Toen ik verhuisde naar Almere heb ik me hier aangesloten.

6

Wat zou je anders willen op de club ?
Ik zou willen dat er meer jeugd kwam. Helaas hebben ze het tegenwoordig te
druk met dingen zoals computers en andere apparaten met schermpjes.

7

Ben je al eerder lid geweest van een vogelvereniging ?
Ik ben ruim 40 jaar lid geweest van Avinatura in Amsterdam..

8

Heb je nog andere hobby’s ?
Tuinieren, aquariums, vissen en vroeger fotografie.

9

Wat eet je het liefst en wat vind je NIET te eten??
Ik ben een alleseter, alleen tulpenbollen (zoals in de oorlog) niet meer.

10 Wat is je favoriete vakantieland of wat doe je het liefst in je vakantie ?
Ik blijf het liefst in ons eigen land in ons ‘buitenverblijf’ op de volkstuin. Verder
ga ik graag vissen.
11 Heb je een tip voor nieuwe vragen in deze rubriek en zo ja welke ?
Ik zou het niet weten.
12 Aan wie wil je de volgende keer deze vragen gesteld hebben ?
Henk van Hulst
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De penningmeester / ledenadministratie
 Oproep:
Vogelvrienden,
Op de tentoonstelling voor dit jaar zijn we van plan een tombola of verloting te organiseren.
Om tot een leuk assortiment van prijzen te komen vragen wij jullie dan ook het volgende:
De meeste mensen hebben wel spulletjes in huis die men heeft gekregen waar men toch
niets mee doet, zoals bijvoorbeeld in kerstpakketten etc..
Dingen die men zelf niet gebruikt of leuk vind worden door anderen vaak wel op prijs gesteld.
Ook navraag bij de kinderen, ouders, vrienden, kennissen etc., zouden wij erg waarderen.
Mocht u spullen hebben dan kunt u deze altijd afgeven op de contactavonden bij
ondergetekende.
Is dit niet mogelijk laat mij dit dan per mail of telefoontje even weten, dan wordt er voor
gezorgd dat het wordt opgehaald.
Uiteraard staan wij open voor ideeën of suggesties om tot een succesvolle organisatie te
komen.
Bedankt namens het bestuur.
Henk Lammers
hjlammers0@gmail.com of 06-38208946 of 036-5326201

.

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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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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Uit de oude doos
HET KWEEKEN VAN KANARIEVOGELS.
Uit Maandschrift kanarie 1898

DOOR H. VAN HOLK.
Deel V

In de vermaarde verzameling van den heer de Bas te 's Gravenhage,
voorzitter van „Avicultura", vinden we nog de mooi gekleurde en
symetrisch Hollandsche bonte kanarie uit het jaar 1700.
De kennis om deze vogels te kweeken is niet geheel verloren gegaan,
maar toch bij veel van de tegenwoordige fokkers onbekend.
In elk geval is het Hollandsche model verloren gegaan, waardoor onze
kanaries op de wereldmarkten uitmuntten en dat wij nu nog alleen zien
op de straks genoemde schilderstukken en tegeltableaux: een volle,
kloeke, donker citroenkleurige vogel, waaruit weder later grootere
modellen gefokt werden en ten slotte gefriseerden.
Van dezen verplaatste weder later de kweekerij zich naar de omstreken
van Roubaix; vogels van 1oo tot 200 francs het paar en nog wel steeds
genaamd: Hollandsche, naar hunne overgrootouders, maar geen enkele
overeenkomst hebbende met de tegenwoordige gewone posturen te Gemert,
Helmond en Boxmeer.
Wanneer er dan ook bij exposities als anderszins sprake is van
Hollandsche land, moest mij de vraag stellen wat eigenlijk Hollandsche
kanarievogels, dan is bij de fokkers de verwarring over de bedoeling
dier benaming algemeen. Bedoelt men: Oud Hollandsche? Hollandsche uit
Roubaix? of Hollandsche uit Gemert?
Ook in Frankrijk en Engeland verkeert men daaromtrent in het onzekere
en een Parijzenaar die onlangs, op eene vergadering van de Société
nationale d'Aviculture de France te Parijs zou spreken over de
Kanariekweekerij in Holland sprak over de gefriseerde Parijsche
„Serin friséllollandais" uit Roubaix.
Over het kweeken zelf van kanarievogels bestaan van vele bekwame
schrijvers verscheidene geschriften, waarin methodes voorkomen welke
alle zeer goede voorschriften bevatten.
Welke van al die methodes de beste is, zullen wij niet beoordeelen.
Doch indien de lezers een paar kanaries willen laten paren, is het
aan te raden den grootsten eenvoud inacht te nemen.
Bij het aanschaffen van een paar fokvogels is het bepaald noodzakelijk
die aan huis te laten komen, of zelf te gaan zien. Want de ondervinding
heeft geleerd, dat eene schriftelijke bestelling wel eens verkeerd
uitkomt. Volgens de statistiek zijn er vele kanariehandelaren
kleurenblind! Een rasvogel heeft «Zy ,c<?f^?«/^ geen bepaalde kleur.
Hij kan geel zijn doch ook groen of bont, evenals paarden, koeien en
honden van een
Het is ook eene verkeerde meening dat twee kanarievogels welke men wil
laten paren, precies hetzelfde moeten zijn van kleur en grootte.
Ziet men dat dan ook in den natuurlijken staat? Bij de musch, de
goudvink de wielewaal? Of zijn bij deze vogels de mannen scherper en
mooier gekleurd dan de wijfjes? Bepaald ras soms onderling in kleur
verschillen?

Wordt vervolgd.
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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

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


Het keurbriefje ontrafeld

 Donderdag 3 oktober 2013


: Ledencontactavond
: Rob Kristel / Cor Verberne
: Ledencontactavond

Verlichting, een wetenschap? : Henk van Hulst

 Donderdag 31 oktober 2013


Bespreking TT 2013



Beleid + begroting 2014

 12 – 16 november 2013

: Algemene ledenvergadering

: TT, ‘3e Open Almeerse’



Dinsdag 12 november inbreng vogels



Woensdag 13 november keuring



Open voor publiek: Do. 14 nov. (avond) Vr. 15 nov. Zat. 16 nov.

 Donderdag 12 december 2013


Bingo avond



Laatste ontmoeting in 2013

: Contactavond (open voor iedereen)

….. zorg dat je er bij bent, en neem je partner mee!
De avonden worden gehouden in Sporthal Waterwijk,
IJsselmeerweg 48, Almere en beginnen om 20.00 uur.
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