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

 

        1. De Eerste Vereniging van Vogelvrienden is gevestigd in Almere en  
          heeft per 1-1-2015  41 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. 

 

“Des te intensiever je met iets bezig bent des te meer plezier je er aan beleeft”. 

Het zou een ‘tegeltjeswijsheid’ kunnen zijn die de docent op een cursus stimuleren en 
enthousiasmeren aan de cursisten meegeeft. 

Toch is het wel degelijk waar. Of het nu gaat om werk, een hobby, een relatie, sport, vakantie 
(voorbereiding); uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het klopt.  
Hoe intensiever ik bijvoorbeeld met onze vogelsport bezig ben hoe leuker het wordt. Je leert 
steeds weer nieuwe dingen, ontmoet nieuwe mensen en ontdekt nieuwe kansen. 

Eén van die nieuwe uitdagingen is, wat ik zou willen noemen, EVvV 2.0. 
Ik heb het idee dat we met onze vereniging aan een nieuwe fase toe zijn. 
We hebben inmiddels bewezen dat de nieuwe opzet van onze TT een succes is qua inzenders, 
inzendingen en locatie en dat de organisatie steeds soepeler verloopt. Dat is natuurlijk heel fijn, 
maar we moeten er voor waken dat we ons zelf niet te goed gaan vinden. Er zijn kansen genoeg 
om te werken aan een nog toekomstbestendiger EVvV. 

Gelukkig dat de taken, dankzij de uitbreiding van het aantal bestuursleden, beter kunnen worden 
verdeeld. Populair gezegd ‘wordt de kar nu door meerdere mensen getrokken’. 
Er wordt nagedacht over zaken als; zijn we toe aan een meer permanent (eigen) onderkomen en 
wat zijn hiervan de financiële gevolgen? Kunnen we dit jaar een vogelbeurs organiseren en is dit 
uit te bouwen tot een regelmatig terugkerende activiteit? Hoe kunnen we nieuwe (jeugd)leden 
winnen en de kwaliteiten van leden die wat minder actief zijn benutten? Een ieder die dit leest 
wordt van harte uitgenodigd mee te denken. 

In de komende maanden gaan we natuurlijk bezig met de voorbereidingen voor de organisatie van 
de SuyderSeeSjoow, Verder wil ik jullie aandacht nog eens vestigen op onze website 
vogelverenigingalmere.nl  

Henk van Hulst is constant bezig deze te verfraaien en te zorgen dat er nieuwe 
wetenswaardigheden op worden gepubliceerd. Ook hier geldt: wie een leuk, interessant, bijzonder 
of desnoods vreemd bericht tegenkomt; Henk wil ze graag ontvangen!  

Wij ontmoeten elkaar -hopelijk- weer op de eerstvolgende bijeenkomst, wat tevens de laatste is 
voor de vakantie. Let wel op: zowel de datum als de locatie zijn anders als eerder is aangegeven; 
het is op 11 juni, in het gebouw van de postduivenvereniging in Almere-Haven, aan de Oude 
Waterlandseweg, aanvang 20.00 uur. 

 

Vriendelijke groet, 

Piet Stigter 
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Programma bijeenkomsten/activiteiten 2015.    

 Donderdag 11 juni 2015  : Toekomst EVVV Eigenclubhuis, vogelbeurs etc 

 Donderdag 3 September 2015 : lezing en bespreking vogels  door  

                                                             een keurmeester van  tropische vogels. 

 Donderdag 8 oktober 2015  : voor bespreking tentoonstelling en draaiboek  

  De aanvangstijd is 19.30 uur         en Tafelkeuring kleurkanaries door aspirant     

                                                            keurmeester Henk Adriani 

 29 oktober 2015   : Algemene leden vergadering en inschrijving  
        tentoonstelling 

 9 – 14 november 2015  : SuyderSee 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 of Klaverjas avond         
  Laatste ontmoeting in 2015 

 De avonden worden gehouden in  

Het gebouw van de postduivenvereniging aan de 
 Oude Waterlandseweg, Almere-Haven aanvang 20.00 uur. 

 
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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Nieuwsbrief samenwerking NBvV en ANBvV 

Nummer 1, mei 2015 
 

 

 

Leden ANBvV en NBvV hechten goedkeuring aan onderzoek naar 
samenwerking 

Het informele aftasten naar de mogelijkheid van een verregaande vorm van samenwerking en 
zo mogelijk integratie tussen de ANBvV en de NBvV heeft sinds zaterdag 9 mei een officiële 
status gekregen. Zowel het Bondscongres als de Algemene Vergadering van beide bonden 
hebben hun goedkeuring gehecht aan het voorstel van de besturen om de komende maanden 
het onderzoek heel concreet op de rails te zetten teneinde te komen tot officiële 
besluitvorming. Daarmee heeft de intentie om te komen tot concrete resultaten draagvlak 
gekregen in beide bonden die nu ook daadwerkelijk aan de slag kunnen. 

Het proces, dat onder verantwoordelijkheid van beide hoofdbesturen plaatsvindt, zal worden 
gecoördineerd door een projectgroep waarin bestuurders van beide bonden zitting hebben. In 
de projectgroep hebben zitting; namens de ABVvV, Rein Grefhorst, Onno Bijlsma en Anne 
Houtkooper en namens de NBvV, Klaas Snijder, Dirk Verburg en Ton Koenen. De instelling van 
diverse werkgroepen op basis van onderwerp(en) zal moeten leiden tot advisering over de 
haalbaarheid van tal van zaken die nader bekeken dienen te worden. 
Deze werkgroepen zullen advies per onderwerp uitbrengen aan de projectgroep, die 
vervolgens tot een eindadvies aan de beide hoofdbesturen zal komen. De verwachting is dat 
met het voltooien van het proces in elk geval een jaar gemoeid zal zijn. 

Een eerste – en zeker niet onbelangrijk - resultaat is al geboekt. Beide bonden hebben de 
intentie uitgesproken om al in januari 2016 een gezamenlijke Bondsshow te organiseren in  de 
Americahal in Apeldoorn. Twee werkgroepen gaan de uitvoerbaarheid onderzoeken, te 
weten; een werkgroep bestaande uit keurmeesters van beide bonden die moet onderzoeken 
wat er nodig is om de keurtechniek op elkaar aan te laten sluiten, en een werkgroep die de 
organisatorische aanpassingen rondom de bondsshow in kaart moet brengen. Beide 
werkgroepen gaan nog in mei van start. 

Het hele samenwerkingsproces wordt zoveel mogelijk met de achterban van beide bonden 
gedeeld. We kiezen ervoor een gezamenlijke nieuwsbrief uit te geven die op dezelfde dag 
verstuurd wordt. Ook beraden we ons op een facebookpagina. 

De projectgroep 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anatomie van een Vogel 
Vogels (Latijn: Aves) zijn gewervelde dieren. Ze bestaan uit 10.474 levende soorten, die weer 
onderverdeeld zijn in 2197 geslachten, 228 families en 40 ordes. Vogels zijn anders dan andere 
dieren erg gemakkelijk te herkennen; ze hebben als enige veren en samen met 
de vleermuizen vleugels. Vogel hebben zeer uiteenlopende gebieden waarin ze leven; ze leven in 
oceanen tot woestijnen en van tropische regenwouden tot het poolgebied. De vogels verschillen 
van vorm ook enorm; destruisvogel is erg groot en kan niet vliegen en de kolibrie is erg klein en 
kan supersnel vliegen. 

Inhoud 

• 1 Het ontstaan van de vogel 

• 2 Anatomie 

o 2.1 Skelet & spieren 

o 2.2 Zenuwstelsel 

o 2.3 Spijsvertering 

o 2.4 Voortplanting 

o  
Het ontstaan van de vogel 

De voorloper van de vogel leefde al in het Jura-tijdperk; dit was de Archaeopteryx. Er is zelfs een 
fossiel die laat zien dat hij misschien in het Trias leefde, hoewel dit minder waarschijnlijk is. De 
meer moderne vogels splitsten zich in meerdere groepen. In het Krijt leefden lange tijd de 
Enantiornithes, wat omgekeerde vogel betekent. Dit is omdat de botjes omgedraaid op hun poten 
staan. De vogels van nu, de Neornithes. Een kenmerk is hetzelfde bij al deze vogels: veren. 
Vondsten uit China wijzen erop dat er meerdere soorten veren waren vroeger. Er zijn 3 theorieën 
over het verwantschap tussen vogels en dinosauriërs: 

1. Vogels zijn dinosauriërs die zijn gaan vliegen nadat ze veren kregen. 

2. Dino's waren vogels die niet meer konden vliegen. 

3. Ze stammen af van een onbekende voorouder. 

De meeste wetenschappers vinden de eerste de meest logische. 

 

Anatomie 

Anders dan verschillende diergroepen zijn de vogels erg makkelijk te herkennen aan hun veren. 
Door speciale aanpassingen aan hun lichaam, bijvoorbeeld sterke vliegspieren, holle botten en 
een erg bijzonder ademhalingssysteem. 
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Skelet & spieren 

 
Het skelet van een vogel. 

Alle vogels stammen af van dezelfde voorouders. Hierdoor hebben alle 
vogels dezelfde soort bouw. De skeletten bevatten minder booten dan die 
van een zoogdier. De vleugelbeenderen zijn hol en eindigen allemaal in 
een drievingerige hand. De poten van iedere vogels lijken op een z en 
hun enkelgewricht lijkt op een naar achter wijzende knie. Bij snelle 
vliegende vogels als duif zijn de spieren wel 40% van het 
lichaamsgewicht. Deze spieren zorgen voor veel warmte waardoor de 
lichaamstemeratuur meer is dan 40 °C. 

 

Zenuwstelsel 

Voor het vliegen heeft de vogel snelle reacties nodig. Ook moet hij het vermogen hebben op snel 
informatie te kunnen verwerken (vooral via de ogen) als de vogel bijvoorbeeld achtervolgt wordt. 
De hersenen van de vogel zijn erg goed ontwikkeld en kunnen 2 keer zo groot zijn dan bij 
zoogdieren van dezelfde grootte. Naast vliegen kunnen vogels nog veel meer eigenaardige 
dingen; denk aan balts en langeafstandsnavigatie. Veel van dit gedrag staat vast in het 
zenuwstelsel maar andere dingen moeten geleerd worden, zoals het bouwen van een nest. 

 

Spijsvertering 

Sommige vogels als kraaien en meeuwen eten alles wat ze kunnen eten, maar de meeste vogels 
hebben een speciaal dieet en spijsverteringsstelsel. Omdat vogels geen tanden hebben moeten ze 
het eten in zijn geheel doorslikken. Het voedsel wordt onderweg door het spijsverteringskanaal 
opgeslagen in de krop. Hierna gaat het door twee delen van de maag; de eerste is de kliermaag, 
de tweede is de spiermaag. Zaadetende vogels hebben een grote krop waardoor ze snel kunnen 
eten, net als zeevogels. Bij de hoatzin (ook wel stinkvogel genoemd) werkt de krop als een soort 
vernietiger waardoor alles helemaal wordt afgebroken. 

Voortplanting 

Alle vogels planten zich voor via het leggen van eieren. Bij veel vogels is de voortplanting een 
jaarlijks verschijnsel, waarbij het voortplantingssysteem wordt aangezet aan het begin van het 
broedseizoen en uitgezet aan het eind van het broedseizoen. Eieren zijn bijzonder; ze bevatten 
genoeg voedingsstoffen die een embryo nodig heeft. De ontwikkeling van het kleine vogeltje start 
echter pas na de geboorte. 

• Vogels 

•  

 Website: www.vogelverenigingalmere.nl 
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Bruinborst Rietvink 
 
De Latijnse naam van de Bruinborst Rietvink is Lonchura Castaneo 
Thorax.  
De Bruinborst Rietvink komt oorspronkelijk uit Australië en Iran en is 
ongeveer 12 cm groot.  
Het is heel moeilijk uitwendig te bepalen van welk geslacht de vogel is.  
Het enige verschil is dat het mannetje zingt en het vrouwtje niet.  
Dit is een rustige en sterke vogel die je heel goed in zowel een 
kamervolière als in een buitenvolière kunt houden en zelfs in een 
broedkooi.  
Deze vogels kunt u het beste in een groep houden. Ze eten tropisch 
zaad, trosgierst, insectenpaté, gekiemde zaden en eivoer.  
Het eivoer (kunt u gewoon door het tropisch zaad mengen) wordt in de 
broedtijd sterk aangeraden net zoals het levendvoer: meelwormen en 
fruitvliegjes bijvoorbeeld. 
Zoals alle vogels hebben ook deze vogels de basis behoefte nodig van: schelpenzand met grit, 
sepia en vitamines.  
Ze broeden in zowel halfopen nestkastjes als in gesloten nestkastjes.  
Als u er een kokosvezel mandje indoet en ze genoeg nestmateriaal geeft dan maken ze zelf hun 
nestje.  
Als er eenmaal jongen zijn kunt u ze bij voorkeur brandnetelzaad bijvoeren.  
Let op! Net zoals bij de witkopnon, de zwartkopnon, de driekleurnon en nog een aantal 
soorten moet u het knippen van de nagels bijhouden. 
 
 

Leden administratie 
 

Nieuwe Leden  

1 Hosseinpour J. 
                                   
1-3-2015 

2 Bawoek M. 22-3-2015 

 

 Opgezegd   

 Naam m.i.v.  

    

1 Soerjoesing S. 1-4-2015  

2 Smits F.C. 1-5-2015  

3 Oomen A. 1-1-2016  

4 Ramsaran P. 1-1-2016  

    

 Totaal 41 leden  
 



 
 
 
 
Mededelingen  
 
 
Wij maken ons ernstige zorgen over de gezondheidssituatie van Gerard Snip, één van onze leden.  

Hoe de nabije toekomst er voor hem uit zal zien is niet bekend, maar de berichten zijn verre van 
hoopgevend.  

We leven mee met de betrokken familieleden. 

 

Bestuur  EVVV 
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