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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 1-1-2015  42 senior leden en 4 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 tentoonstelling van 2014 waren er bijna 500 vogels in allerlei kleuren en 

soorten te zien. 

7.  De contributie bedraagt voor 2015: 

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 €  20,00 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. 

  

 



 
 

Voorwoord. 

Het zonnetje schijnt, de vogels zingen, er is in de buitenvolière al wat activiteit te 
ontdekken van vogels die ‘het voorjaar in de kop hebben’, maar het is pas februari!!! 

Nou moet ik eerlijk bekennen dat ook bij mij de kriebels van het broedseizoen een aantal 
maanden eerder beginnen dan een paar jaar geleden. Toen was ik gewend om de volière 
pas rond Koninginnedag klaar te maken, zodat alle vogels in mei hun ei(eren) konden 
leggen. Véél te laat natuurlijk, maar ik was niet wijzer. 

Over enkele weken wordt de boel dus weer omgespit, vijver schoongemaakt, struiken en 
klimop gekortwiekt en nestkasten opgehangen. Half maart zijn we er dan al weer klaar 
voor. 

Natuurlijk, bij een aantal van ons zitten de eerste jonge vogels al op stok, maar voor mij is 
dát nog even afwachten. 

Ik ontdek ook bij mijzelf dat het leven een wat ander ritme begint aan te nemen. Leefde ik 
in het ‘werkzame leven’ van project naar project en na onze pensionering van vakantie 
naar vakantie; nu wordt in de agenda steeds meer gekeken waar en wanneer de TT’s zijn 
waar we aan mee gaan doen. Soms nog een hele puzzel om het tussen de andere 
activiteiten in te plannen, maar het wordt met het jaar leuker! 

In het bestuur hebben we de eerste gesprekken al weer gevoerd over de komende 
SuiderSeeSjoow, die we dit jaar weer organiseren. De ruimte in het Topsportcentrum is al 
weer gereserveerd en er wordt gedroomd van 600 vogels op de tentoonstelling. Gelukkig 
mag dromen nog steeds en soms zijn ze géén bedrog. 

Verdere ontwikkelingen binnen de vereniging zijn er ook. Begin vorig jaar heeft Nico van 
Paridon aangegeven dat hij, na een groot aantal jaren, zou stoppen met het onderhouden 
van onze website. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn inzet!  

Henk van Hulst heeft onlangs de taak overgenomen en is de site weer online. Er wordt 
nog aan een paar pagina’s gewerkt, maar dat komt ook goed. Naast het werk aan de site 
heeft Henk zich ook beschikbaar gesteld om te zorgen dat de TT-materialen in orde 
worden gehouden en, waar nodig, aangevuld. Een hele opluchting dat dat nu ook goed is 
geregeld. 

Niet onvermeld mag blijven dat onze leden goede resultaten hebben geboekt op de 
verschillende TT’s, met name Henk Lammers, die goud, zilver en brons op de 
Bondskampioenschappen in Apeldoorn scoorde en Rob Kristel die ook met goud zilver en 
brons naar huis kwam van de Mondiaal 2015 in Rosmalen. Een prestatie van formaat! 
Nogmaals gefeliciteerd beiden. 

Rest mij ons allen een goed broedseizoen toe te wensen. 

Vriendelijke groet, 

Piet Stigter 
voorzitter 



 
 

Programma bijeenkomsten/activiteiten 2015.    

  

 Donderdag 5 maart 2015  : Jaarvergadering 

 Donderdag 9 april 2015  : Filmavond 

 Donderdag 7 Mei 2015   : Lezing de hr. Diepstraten  van Witte Molen 

 Donderdag 4 juni 2015   : Bingo avond 

 Donderdag 3 September 2015 : lezing en bespreking vogels  door  

                                                             een keurmeester van  tropische vogels. 

 Donderdag 8 oktober 2015  : voor bespreking tentoonstelling en draaiboek 

 29 oktober 2015    : Algemene leden vergadering en inschrijving  

        tentoonstelling 

 9 – 14 november 2015  : SuiderSee Sjoow open Almeerse 2015  

●  Maandag     9 november opbouw TT 

●  Dinsdag     10 november inbreng vogels 

●  Woensdag 11 november keuring 

●  Zaterdag    12 november sluiting TT 

 Donderdag 17 december 2015 : Bingo avond          Laatste ontmoeting in 2015 

 

 De avonden worden gehouden in  

 'Het Forum' Haaswijkweg 11, Almere-Buiten. 

 



 
 

Wanneer vogels voeren? 
 
Vogels gebruiken het hele jaar veel energie. In de winter om zich op temperatuur te 
houden, in het voorjaar om te nestelen en om eieren te leggen, daarna om hun territorium 
te verdedigen en hun jongen groot te brengen. In het najaar moeten ze weer reserves 
opbouwen voor de winter. 
U kunt ze dus het hele jaar bijvoeren. Ze zullen zich niet volproppen als hun honger gestild 
is. Ook zullen ze niet verleren zelf voedsel te vinden. 

Winter: voer en water 
In de winter kunnen vogels weinig insecten, bessen en zaden 
vinden. Zeker als het vriest of als er sneeuw ligt. Vogels komen 
daarom in de winter gemakkelijker in de buurt van uw huis. In 
ruil voor een beetje voer laten ze zich goed bekijken! 
Het kost vogels veel energie om hun lichaamstemperatuur op 
40 graden te houden. In een koude nacht verliezen kleinere 
soorten wel tien procent van hun gewicht. 
Als u wat voer strooit komen ze dus graag eten. Als extra 
energiebron kunt u vetbollen en pinda’s ophangen. 
 

Bij lichte vorst kunt vers water aanbieden. Er wordt van gedronken en in gebadderd.  
Dit is geen probleem. Het water rolt direct van de ingevette veren, dus bevriest niet. 
 
Bij strenge vorst kunt u beter geen open (warm) water aanbieden. Als er geen sneeuw ligt 
om op te pikken, kunt u ijs vergruizen zodat ze de ijssplinters kunnen oppikken. Erg koud 
in de buik, dus het kost wat energie, maar het voorziet wel in de vochtbehoefte. 
 
Lente: geen vetbollen en pinda’s 

In de lente is het topdrukte in het vogelbestaan. Een partner 
zoeken, een nest bouwen, eieren leggen, jongen grootbrengen. 
Ook nu kunt u de vogels een handje helpen. Het voedsel moet 
in deze periode meer kalk en eiwit bevatten dan in de winter en 
minder vet. 
Vetbollen en pinda’s kunnen in het voorjaar dan ook beter van 
het menu worden geschrapt. Ook omdat vet door de oplopende 
temperatuur ranzig kan worden. Het is absoluut af te raden nog 
hele pinda’s te voeren in het voorjaar. Wanneer vogels de 
jongen hiermee voeren, kunnen ze er in stikken. 

 
Insecten, rupsen en wormen zijn een bron van eiwitten. Vogels zullen daar altijd zelf naar 
op zoek gaan, ook al ligt er voer op uw voedertafel. Kalk zit in veel natuurlijk voedsel. 
Mocht u de vogels toch aan extra kalk willen helpen dan kunt u ze wat goed uitgekookte 
en fijngestampte eierschillen geven. Geef ze geen melk! 
 
Jarenlang werd geadviseerd om vogels in de lente helemaal niet bij te voeren. De reden is 
dat jonge vogels veel zaden en noten niet goed kunnen verteren. Het blijkt echter geen 
kwaad te kunnen. De ouders doen zich tegoed aan het moeilijker verteerbare voer, terwijl 
ze hun jongen voeden met insecten. Pas als er een totaal gebrek is aan natuurlijk voedsel 
bieden ze ook hun kroost zaden en noten aan. In dat geval moet u er op letten dat er geen 
hele pinda’s te vinden zijn, maar alleen kleine stukjes. 
 
 



 
 

Zomer: eiwitrijk voedsel 
In de zomer is eiwitrijk voedsel van levensbelang. Vogels krijgen 
nu het verenkleed dat ze tegen de winterse kou moet 
beschermen. Of dat hen in staat stelt om in de winter naar het 
zuiden te trekken. 
Vogels gaan zelf op zoek naar de wormen en insecten die ze 
nodig hebben om aan hun portie eiwitten te komen. U hoeft ze 
dat niet aan te bieden. Maar u kunt ze wel helpen! Bijvoorbeeld 
door met bloeiende planten insecten te lokken. Of door uw 
gazon te besproeien en zo de wormen naar boven te lokken. 
Bij zeer lang aanhoudende droogte waarderen de vogels ook de 

eiwitten die u aanbiedt. Merels eten dan bijvoorbeeld graag het blikvoer van de kat, of 
geweekte hondenkoekjes. Dit soort voer trekt echter ook snel ‘grote eters’ zoals meeuwen, 
kraaien en eksters. Bied het dus met mate aan. 
 
Herfst: vitaminerijke bessen 

Zodra het kouder wordt komen de vogels weer dichterbij huis. 
Ze gaan nu actief op zoek naar een plek waar ook in koude 
jaargetijden wat te vinden is. Als u ze nu gaat voeren, hebt u al 
snel stamgasten voor de winter. Veel vogelsoorten waarderen 
nu ook de vitaminerijke bessen uit de struiken in uw tuin. 
Bij lagere temperaturen kunt u ook vetbollen en pinda’s weer 
ophangen. Let er in deze tijd wel extra goed op dat voer niet 
beschimmelt. 
Kant en klare Premium voeren voor tuinvogels 
Vogelbescherming heeft een ruim assortiment vogelvoeren van 

hoge kwaliteit ontwikkeld, in samenwerking met CJ Wildbird Foods. Deze voeren hebben 
een hoog energie en oliegehalte en zijn getest op diverse gifstoffen. Ook zijn er diverse 
voedersystemen beschikbaar. In onze winkel in Zeist en de webwinkel kunt u deze 
aanschaffen. 

 

 

 
 

Tijdens de Bondshow heeft  ons lid  Henk Lammers  verschillende bondsprijzen behaald  
met zijn vogels: 
 

H J Lammers ALMERE  Zwart rood mozaïek type 2   185 Z 
 

H J Lammers ALMERE  Zwart rood mozaïek type 2    92 Z 
 

H J Lammers ALMERE  Agaatopaal rood mozaïek type 1     92 Z 
 

H J Lammers ALMERE  Agaatopaal rood mozaïek type 2     93 G 
 

H J Lammers ALMERE  Agaatopaal rood mozaïek type 2     91 B 
 

Henk gefeliciteerd met dit geweldige resultaat. 
 

http://www.vogelbescherming.nl/winkel
https://www.vogelbeschermingshop.nl/vogels_in_de_tuin/vogelvoer#_ga=1.157412860.754527939.1422273704


 
 

 
 
 

 

 
 

Dieren en Vogelhandel Rob van Hazendonk B.V.  
1e Tieflaarsestraat 19, 4182 PC Neerijnen  

Telefoon: 0345-569374  
Fax : 0345-569137  

Mobiel1: 0654280152  
Mobiel2: 0650252215  

 
E-mail: robvanhazendonk@planet.nl  

Website: http://www.robvanhazendonk.nl 
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**************************************************************************************** 
Ringen bestellen voor het broedjaar 2015:             Bestelronde: 4* 
 
Uiterlijk inleveren bij uw ringencommissaris:       4e ronde    20-03-15 
 
Uitlevering : 3e ronde  01-04-15,  4e ronde      15-05-15 
 
 
Ringencommissaris:  Henk v.d. Brug 
      Merwedehof 13 
     1316 EK Almere 
      Tel: 036 8447904 
      Email: hjvdbrug28@hotmail.com 

 
**************************************************************************************** 
 
 

Hoe vliegen vogels? 

Vogels kunnen vliegen omdat ze verschillende aanpassingen hebben die andere dieren 
niet hebben, zoals vleugels en veren, maar ook dunne, holle beenderen en de afwezigheid 
van zware tanden en kaken. Dit draagt bij aan een vermindering van hun lichaamsgewicht. 
Zij hebben ook een heel efficiënt bloedcirculatie- en ademhalingssysteem en een hoge 
stofwisselingssnelheid, waardoor hun vermogen tot het omzetten van energie in 
vliegkracht wordt vergroot. 

Los komen van de grond 
De eerste uitdaging bij het vliegen is om los te komen van de grond. Om dat te doen, moet 
een vogel de zwaartekracht overwinnen, door genoeg energie te verzamelen om op te 
stijgen en in de lucht te blijven. Kleine vogels zijn licht genoeg om met eenvoudige 
vleugelslagen op te stijgen, maar grotere vogels moeten een aanloop nemen of zich met 
hun vleugels afzetten op het wateroppervlak. Echt zware vogels, zoals zwanen, moeten 
om op te kunnen stijgen meer inspanning leveren over een grotere afstand. 

Luchtweerstand 
Eenmaal opgestegen, moet een vogel in de lucht zien te blijven. Daarvoor moet hij het 
probleem overwinnen van de weerstand die wordt veroorzaakt door zijn voorwaartse 
beweging. Dat doet hij door genoeg vaart te maken waardoor er een evenwicht wordt 
bereikt. Hoe sneller een vogel vliegt, hoe minder weerstand hij krijgt, dus snel vliegende 
vogels gebruiken minder energie over dezelfde afstand dan langzaam vliegende vogels. 

Vliegen of zweven 
Verschillende soorten gebruiken verschillende technieken om in de lucht te blijven. 
Sommige houden hoogte door snel met de vleugels te slaan, andere gebruiken lange 
en/of brede vleugels en maken glijvluchten. Zwaardere soorten, zoals roofvogels, cirkelen 
rond op hun brede vleugels en halen hun voordeel uit opstijgende warme lucht, ofwel 
thermiek. 

 

mailto:hjvdbrug28@hotmail.com


 
 

 

Algemene Ledenvergadering donderdag 5 maart 2015. 

1)   Welkom / Opening / Tekenen presentielijst 

2)   Vaststelling agenda 

3)   Mededelingen 

4)   Ingekomen stukken 

5)   Verslag vergadering  31 oktober 2014 
  (er blijkt geen verslag te zijn gemaakt van deze vergadering!)  

6)   Jaarrekening 2014 

7)   Kascommissie; 

a Verslag 

b Verkiezing kascommissie 

8)  Beleid 2015; 

a Vergader + TT-locatie 

b Invulling programma contactavonden 

c Groei ledental 

d Fondsenwerving 

9) Verkiezing bestuursleden; 

Dit jaar is de voorzitter, Piet Stigter, aftredend, maar heeft zich herkiesbaar 
gesteld. Om de werkzaamheden beter te kunnen verdelen heeft het bestuur 
behoefte aan een uitbreiding. Jean Kievit, onze TT-secretaris, en Henk van 
Hulst, die de website verzorgt en verantwoordelijk is voor onze materialen, zijn 
bereid gevonden zich verkiesbaar te stellen. 

De leden wordt gevraagd of zij (opnieuw) kunnen instemmen met het aanstellen 
van genoemde bestuursleden. 

10)  Rondvraag 

11)  Pauze 

 

De vergadering wordt gehouden in: 

 ‘Het Forum’, Haasweg 11, Almere-Buiten. Aanvang 20.00 uur 

 

 



 
 

 



 
 

Weten waar het eten ligt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe weten vogels zo snel dat er ergens eten ligt? Voor veel tuinvogels is zicht het belangrijkste 
instrument bij het zoeken naar voedsel. Maar ook de onderlinge communicatie is bij veel 
soorten heel belangrijk. 
Samen eten 
De huismus laat het graag weten aan soortgenoten als er ergens iets te halen valt. Wanneer deze 
sociale tuinvogel voedsel vindt zal hij dit door geluid kenbaar maken aan soortgenoten. Zo kan er 
in een mum van tijd een groep huismussen verzamelen bij een voederplaats.  
 
Je kunt je afvragen waarom mussen graag in groepen eten. Je zou denken dat een mus, als hij 
zijn vondst voor zichzelf houdt, méér kan eten. Voedsel eten in een groep heeft echter als voordeel 
dat het veiliger is. Er zijn meerdere ogen die op vijanden kunnen letten. Een individuele vogel hoeft 
daardoor minder tijd te besteden aan het in de gaten houden van zijn omgeving. Hij houdt zo meer 
tijd over om voedsel te vergaren.  
 
Niet alle vogels slaan samen toe. Zo hebben roodborstjes het hele jaar door een territorium waar 
ze zelf naar voedsel scharrelen. Ze dulden daar ook geen concurrenten. 
Eten ruiken 
Vroeger werd gedacht dat het reukvermogen van vogels zo gering was, dat het te verwaarlozen 
was. Het gezicht en gehoor werden als belangrijkste zintuigen beschouwd. Maar 
vooral vogelsoorten die ‘s nachts eten en minder gebruik kunnen maken van hun 
gezichtsvermogen, hebben belang bij een goed ontwikkeld reukvermogen. Dit geldt ook voor 
soorten die, zoals sommige gieren, afhankelijk zijn van de reukzin om voedsel (kadavers) in 
bossen te vinden. 
 
Geur kan dus ook bij vogels een rol spelen bij het vinden van voedsel. Er moet nog veel onderzoek 
verricht worden naar het reukvermogen van vogels om aan te kunnen geven bij welke soorten en 
in welke mate dit vermogen ontwikkeld is. We weten dat mussen hun voedsel kunnen ruiken en 
spreeuwen vinden nestmateriaal op geur. Waarschijnlijk kunnen de meeste vogels in meerdere of 
mindere mate ruiken. 
  

Uitnodiging 
 

5 maart 2015 Jaarvergadering 

aanvangstijd 20.00 uur. 
 

U bent van harte welkom 
 

Het Forum' Haaswijkweg 11, Almere-Buiten. 
 

http://www.vogelbescherming.nl/huismus
http://www.vogelbescherming.nl/roodborst


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws - nieuws - nieuws – nieuws – nieuws – nieuws – nieuws - nieuws 
 

 
Nederland  
 
 
 

    R.M. KRISTEL 

GOUD 3x 

ZILVER 2x 

BRONS 1x 

 

EEN GEWELDIG RESULTAAT VAN HARTE GEFELICITEERD 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 

 
Leden administratie 

 
Nieuwe Leden per 1-1-2015 

 
H. Kapel      hk.kapel.gmail.com 

 
G D J Snip      gerardenmartie@hotmail.com 

 
 
 

Per 01-02-2015 
 

Eric Land                    bertrand11@kpnplanet.nl           
 
 

Van harte  welkom bij vereniging          
 

            

 


