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Voorwoord.
Dag vogelvrienden,

‘Dag meisje, je wordt elke dag mooier hé’. Ze kijkt me aan en luistert, met haar mooie hoofdje, licht
gebogen naar mijn stem.
We staan bijna neus aan snavel, elk aan een kant van het gaas. Zij binnen in de ren op een stok,
ik er buiten. Haar broer komt er ook bij. ‘Ja, ook jij begint al een mooie jongen te worden’, zeg ik.

“Met wie sta je te praten?’ roept mijn vrouw Ineke vanuit de kamer. Als ze ziet dat ik voor de volière
sta komt ze er ook bij.
‘De Goulds komen echt al mooi op kleur’, zegt ze. ‘Alleen die man heeft nog een beetje rare streep
op zijn borst, waardoor ook het paars niet mooi aansluit’. Ze heeft er kijk op, mijn vrouw!
Nieuwsgierig komt ook een Kaputsensijs ons bekijken. Ook hij wordt door ons vriendelijk
verwelkomd. Alsof we het tegen een paar baby’s hebben, zo praten we tegen de vogels. Een klein
beetje belachelijk voelen we ons wel.
Voor ons is dit een heel leuke manier om vogels te houden. Steeds spannend wat dit keer de
resultaten zullen zijn van het broedseizoen en hoe jongen zich ontwikkelen.
Ook spannend is het natuurlijk wat de keurmeesters van onze vogels vinden op de verschillende
TT’s waar we aan meedoen. Hoewel prijzen halen niet het belangrijkste is zou het toch wel aardig
zijn als de kwaliteit voldoende om weer naar het District in te zenden en mogelijk zelfs, voor de
eerst keer, naar ‘Apeldoorn”. We zien het wel.
Over TT’s gesproken; ‘achter de schermen’ wordt al weer gewerkt aan de organisatie van de onze,
in het Topsportcentrum.
Elk jaar wordt de droom wat groter! Halen we dit jaar de 450 vogels of misschien wel 500? Er zijn
natuurlijk contacten met de inzenders van het afgelopen jaar, maar inmiddels ook met een aantal
Speciaal clubs en zusterverenigingen.
Omdat we genoeg ruimte in de zaal hebben willen we aan verenigingen, clubs of hobbyisten de
gelegenheid geven zich, tijdens de opening uren van de TT, te presenteren. Hiertoe kunnen we
tafels ter beschikking stellen. Ook wordt gekeken om een verkooppunt in te richten voor vogel
gerelateerde zaken.
Voor de financiën hopen we een flink aantal loten van de Grote Clubactie te kunnen verkopen. Van
de verkoopprijs komt 80% te goede aan de clubkas!
Als ik het woordje ‘we’ gebruik hoop ik oprecht dat we allemaal, naar vermogen, ons willen inzetten
om de komende maanden tot een feest te laten zijn.
Vriendelijke groet,

Piet Stigter
Voorzitter
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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 1-1-2014 45 senior 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 tentoonstelling van 2013 waren er bijna 400 vogels 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.
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RUIPERIODE & AFRICHTING VAN UW VOGELS VOOR DE T.T.
TIPS VOOR DE RUIPERIODE
• Het komt er op neer om de vogels die geschikt zijn om deel te nemen aan tentoonstellingen zeer
vroeg op te kooien en niet in grote vluchten samen met anderen onder te brengen (de lege en
schoongemaakte kweekkooien zijn hiervoor het best geschikt).
• Jonge vogels, vooral kanaries ruien het 1ste jaar niet volledig uit, d.w.z. ze ruien geen enkele
vleugel noch staartpen.
• Vroeg opgekooide vogels hebben minder kans dat vleugel- en staartpennen beschadigd of
gebroken worden.
• Een nieuwe pen kost niet alleen veel energie aan de jonge vogel, maar het duurt toch wel een 6
à 7 weken voor een pen volledig op lengte is.
• Een nieuwe pen is NOOIT gelijk aan de jeugdpen (1ste pen) ze is steeds breder en langer
zodanig dat we dan met wanverhoudingen kunnen te maken hebben in vleugels en staart waar het
vooral duidelijk te zien zal zijn. De kleur kan eveneens verschillen.
• Een goede en afwisselende voeding en veel badgelegenheid verschaffen tijdens de rui en
voorbereidingsperiode op de tentoonstellingen.
• Toevoeging in hel badwater van NATURAL BADZOUT of GLICERINE om de glans in de
bevedering te bevorderen is aan te raden.
TIPS VOOR DE AFRICHTING EN CONDITIE
• Wanneer de vogel (kandidaat tentoonstelling) in afzonderlijke kooi (africhting TT- kooi) is
ondergebracht, gaan we hem regelmatig verplaatsen en er veel mee bezig zijn.
• Af en toe eens in grote vlucht laten uitvliegen voor een paar dagen en daarna terug in
africhtingkooi zal de africhting en conditie bevorderen.
• De voeding wordt aangepast, zodanig dat hij niet te vet wordt (één koffielepel kanariezaad is
ruimschoots voldoende voor 1 dag).
• Witzaad om vetzucht te voorkomen af en toe een snoepbakje gezondheidszaden.
• We zorgen dus opnieuw voor een variatie aan voeding en laten regelmatig de vogel baden
zodanig dat zijn bevedering mooi zal glanzen (toevoeging badzout of ander product is nu nog
meer aangewezen).
• Een vuile bevedering rond de snavel is soms het gevolg van een vuil snoepbakje, eetbakje, zaad
die niet proper is, vuile tralies en of zitstokken en is niet zo gemakkelijk proper te maken, dus
voorkomen is gemakkelijker dan genezen. Vergeet dus niet de africhtingkooi regelmatig goed
proper te maken, tralies zitstokken en zandlade anders wordt de bevedering vlug vuil, ook
zaadmengeling voor witte en lichtgekleurde vogels dient gereinigd te worden.
• Geen grof zand of andere grove materialen op de bodem of lade, gebruik uitsluitend fijn wit zand.
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• Dagelijks vers drinkwater is geen luxe maar en must, te koud water is niet gezond.
• De vogel niet blootstellen aan grote temperatuur schommelingen.
• Minstens 6 weken voor de eerste tentoonstelling grondige controle van de pennen, pootjes en
nagels. Indien nodig de vogel minstens 2 dagen voor de TT goed wassen.
• Kleurslag, ring- en stamnummer gegevens noteren.
• Lichturen en temperatuur opdrijven (licht naar 14 à 15 uur, warmte naar 18 à 20°C) zodanig dal
de vogel terug in kweekconditie komt (minstens 1 maand voor de TT).
• Een vogel in topconditie is een vogel in kweekconditie. Hij bezit een heldere kleur, een glanzende
bevedering en als man zingt hij alle lucht uit zijn borstkast.
ROODFACTORIGE KANARIES
Op onze tentoonstellingen zien we de laatste jaren pracht exemplaren verschijnen, maar ook nogal
wat vogels die niet egaal of met een overdosis werden opgekleurd. Kregen wij af en toe de
opmerking “niet egaal opgekleurd” op het keurbriefje, dan moeten we daar dringend iets aan
veranderen.
Hebben wij ons al eens de vraag gesteld of het product waarmee we opkleuren wel vers is,
overschrijden we soms wel eens de aangegeven dosis, of is er geen regelmaat in het voederen
van die rode kleurstimulans.
Welke methoden van toedienen kennen we:
1. Door hel eivoeder mengen opgelost in water.
2. Over het eivoeder strooien en goed mengen.
3. In hel drinkwater doen (tijdens de kweek niet aanbevolen)
Wanneer beginnen met op te kleuren.
1. Er zijn ook veel kwekers die al rood eivoeder geven tientallen dagen voordat de vogels hun
eieren leggen. Hel voordeel hier is, dat de vleugel- en staartpennen dan beter doorgekleurd
zijn. Deze methode is volgens mijn bescheiden mening de goede, want het is toch een
pluspunt als de pennen doorgekleurd zijn.
2. Sommige kwekers beginnen als de jongen zijn uitgepikt. De kleurstof krijgen de vogels dan
in het eivoeder gemengd. Dit kan gebeuren door de aangegeven hoeveelheid op te lossen
in een beetje warm water (70°C) goed mengen en niet meer eivoeder gebruiken dan nodig
voor het aantal vogels en hoeveelheid voor 1 dag. (Dus dagelijks vers voedsel
verschaffen). Rood in drinkwater is niet aangeraden, de vogels nemen te weinig water op
om de kleurstof te kunnen doorgeven aan de jongen.
3. Er zijn ook voeders op de markt die het vochtgehalte erg goed opnemen, zoals rusk of
couscous, als men daar dan de opgeloste kleurstof door vermengt geeft dit een nog beter
evenwichtige balans in de dosering en in ons eivoer.
4. En er zijn ook nog kwekers die hel rood niet meer oplossen, maar het gewoon over het
eivoeder strooien, dit weer goed mengen en aan de vogels geven. Deze methode zou ook
goede resultaten geven.
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Zoals je hebt kunnen lezen zijn er verschillende methodes, maar maakt zelf een keuze en gebruikt
de juiste hoeveelheid, dagelijks vers voederen of maximum vier dagen in de koelkast bewaren.
Kleurstof toedienen tot de vogels zelfstandig zijn.
Eens de kanaries uit de kweekkooi zijn en in een gemeenschappelijke vlucht zijn ondergebracht
krijgen ze het opgeloste rood in het drinkwater. Sommigen wachten daarmee en beginnen pas na
4 à 5 weken. Vergeet echter nooit de juiste hoeveelheid te verschaffen en dagelijks verversen Om
gemakkelijk te werken, maken we een hoeveelheid van 1 liter klaar en bewaren we dat in de
koelkast. Dus niet wachten tot de drinkflesjes leeg zijn, maar dagelijks nieuw en verse, water
geven en aanmaken met hel product uit de koelkast. Bij erg warm weer zelfs 2 maal daags
verversen. Kleurstof die te eng wordt blootgesteld aan daglicht zou minder sterk werken.
Hoeveelheid kleurstof die men dient toe te dienen.
Dit is voor iemand die maar met enkele koppels kweekt zeer moeilijk te zeggen, ook de te geven
hoeveelheid voor deze koppels is niet te zeggen. Toch enkele richtlijnen hierna.
· Persoonlijk gebruik ik eivoer, gemaakt van 2 eieren, 6 plastieklepeltjes die in de Mc. Donalds
gebruikt worden om de koffie te roeren opgelost in warmwater (niet te warm) anders is de kleurstof
minderwaardig. De kleurstof en het water goed mengen en over het eivoer strooien, in de mixer
doen en drie seconden mixen. Het zo gemaakte roodvoer is goed gelijkmatig verdeeld en heeft
een mooie rode kleur.
· Ander methode is in water oplossen van: 1 gram per liter water.
· Nog een ander methode is in eivoeder mengen voor 50 vogels: 3 à 4 gram.
· Op eivoeder strooien, goed mengen voor 50 vogels: 4 à 5 gr.
Het toedienen van kleurstof stoppen als de vogels uitgeruid zijn. Met tentoonstellingsvogels
doorgaan tot aan de 1ste tentoonstelling. (Tot de vogels volledig zijn uitgeruid.)
Overdosering heeft totaal geen zin, de rode kleur krijgt een paarse tint. De vogel wordt vlekkerig,
hel is schadelijk voor de gezondheid ven de vogel en hel kost ons meer geld, zonder resultaat.
Vooral bij overdosering krijgen we vogels met leveraandoeningen. Als uw vogels gekregen hebben
wal hiervoor is beschreven in de juiste hoeveelheid en zonder onderbreking, dus regelmatig en ze
zijn nog niet goed doorgekleurd, dan is het jammer maar het roodbezit (bezit van de roodfactor)
in uw vogels is dan te zwak en zult u naar andere kweekvogels moeten gaan uit zien. U zult bel
vlug merken welke vogel een sterk of een zwak roodbezit heeft. Met een goed kweekboek en een
goede roodfactor, kunt u zeer goede koppels samenstellen.
NOG ENKELE TIPS.
Steeds de juiste hoeveelheid gebruiken die de fabrikant aangegeven heeft.
Dagelijks of zelfs 2 X daags verversen vooral in de zomer.
Opgeloste kleurstof bewaren in de koelkast of op een donkere plaats (zo ook voor de kleurstof
zelf). Gebruik geen oude kleurstof (jaarlijks nieuwe aankopen).
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Weinig kiemzaad, fruit, groenvoeder verschaffen (de vogels drinken dan veel minder).
Badwater niet te lang laten staan ½ uur volstaat (ook niet dagelijks badwater geven) een à twee
maal per week is voldoende.
Rode kleurstof zeer goed door elkaar mengen met het eivoeder, het beste is met de mixer 3
seconden mixen.
Roodfactorige vogels op de tentoonstelling.
De vogels die je uitzoekt voor de tentoonstellingen, moet je zeker een 9 tal weken voor de 1ste
tentoonstelling eens controleren, het is niet uitgesloten dat er enkele pennen in staart of vleugel
gebroken zijn. Zijn het er 1 of 2, kan men deze met een korte ruk uittrekken. Let wel als men een
pen in de linkervleugel trekt, je dan ook een pen in de rechtervleugel moet trekken, dit geldt ook
voor een staartpen. Anders bekom je een ongelijke staart of vleugels. Nieuwe pennen zijn altijd
wat langer dan de eerste (jeugdpennen).
Zijn het er meerdere die getrokken of verwijderd moeten worden, dan 1 cm achter de schacht
afknippen en de week daarop kan men eenvoudig, zonder de vogel te kwetsen de stompjes verwijderen.
Daarna doorgaan met het regelmatig toedienen van kleurslof.
Tijdens het opkooien van de tentoonstellingsvogels geen kleurstof meer geven in het drinkwater,
maar in het eivoeder. Vanaf de aanvang ven het tentoonstellingsseizoen geen kleurstimulator
meer geven als dat niet nodig is.
Veel voorkomende fouten aan de roodfactorige kanaries.
Niet egaal opgekleurd, tweekleurig (deels oranje rest rood), gele vlekken, paarse kop of borst, te
bleke (niet doorgekleurde pennen) enz.
Met regelmatige en juiste toediening en steeds de gelijke hoeveelheid moeten de vogels in de
prijzen vallen.
Tot slot.
Als je besloten hebt roodfactorige kanaries te kweken, weet dan dat dit verre van eenvoudig is. Je
zult precies moeten werken, veel geduld moeten hebben en vergeet niet dat de ervaring er maar
komt na enkele jaren.
Ik hop met dit artikel weer enkele tips te hebben kunnen geven en wensen de roodkwekers, veel
succes toe in de kweek en op de tentoonstellingen de komende jaren, meer vragen hieromtrent
kunnen altijd aan mij gesteld worden.
Succes met uw gevleugelde vrienden.
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Nieuws - nieuws - nieuws – nieuws – nieuws – nieuws - nieuws
Commissie Dierenwelzijn NBvV:
 Er staat een ingrijpende verandering in de regels voor het houden van dieren aan te
komen. De overheid is druk doende om de wet hiervoor aan te passen. Maandelijks wordt u
in ‘Onze Vogels’ op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen hierover.
Volgens het ministerie van EZ is men er niet op uit om onze hobby ‘de nek om te draaien’
maar wél dat er meer aandacht moet zijn voor de positie van het dier en welzijn.
Dat is ook het uitgangspunt van onze Bond en de leden. Het is daarom belangrijk dat wij,
samen met de overheid, tot een werkbare situatie komen.
Uitdrukkelijk wordt de medewerking van alle dierenliefhebbers, waaronder natuurlijk ook
vogelliefhebbers, gevraagd om mee te werken aan het maken van een ‘dossier’ waarin zo
veel mogelijk relevante informatie wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen de commissieleden
met echte gegevens -anders dan wat aannames van anderen- aantonen wat het belang
van onze hobby voor zowel het dier als de economie is.
Op twee manieren kunt u nu al meedoen aan de informatie voorziening:
 1) vul de vragenlijst, die is te vinden op de website van de NBvV in.
www.nbvv.nl/debond/dierenwelzijn
 2) vul de enquête in die u vindt op:
https:/www.enqutesmaken.com/s/5279d10
Als u het nog niet gedaan hebt: Doe het vandaag nog!
 Grote Clubactie:
 Hoe werkt het?
 Jaarlijks wordt de landelijke Grote Clubactie georganiseerd.
Leden verkopen loten à € 3,- per stuk aan hun ‘achterban’. Hiervan is € 2,40 voor de
clubkas en de rest voor prijzen en onkosten.
 In de eerste week van september zijn de loten beschikbaar, waarna vanaf 13
september met veel publiciteit de start van de actie wordt bekendgemaakt.
 Op 27 november is de trekking en worden de prijswinnende loten bekendgemaakt.
Naast een hoofdprijs van € 100.000,- (belastingvrij) zijn nog veel meer grote prijzen te
winnen. Elders in deze nieuwsbrief staat het volledige prijzenpakket.
 De coördinator van de actie bij de EVvV is Piet Stigter. Bij hem kunt u terecht voor
loten, folders etc. Hij zal ook bijhouden op welke loten prijzen zijn gevallen en dit
(zo mogelijk) doorgeven aan de verkoper hiervan.
Email: pieneke@gmail.com of telefoon 036 5400460
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 Prijzen Grote Clubactie:
Naast de hoofdprijs van € 100.000,- belastingvrij zijn in de loterij van de Grote Clubactie vele
mooie prijzen te winnen.
1e

€ 100.000,- belastingvrij

2e

€ 10.000,- belastingvrij

3e

Reischeque luxe campingvakantie met Eurocamp naar keuze
t.w.v. € 2.500,-

4e

- 8e

Verblijf in de Dordogne (Frankrijk) in een vakantiehuis van
Topic Travel t.w.v. € 1.500,-

9e

- 11e

Reischeque luxe campingvakantie met Eurocamp naar keuze
t.w.v. € 750,-

12e - 19e

Waardebon voor een Beick fiets t.w.v. € 600,-

20e - 24e

Waardebon DFDS Seaways t.w.v. € 500,-

25e - 34e

Weekendverblijf in Walibi Village

35e - 54e

Sunparks cadeaubon voor een weekend/midweek verblijf in
4- of 6-pers. select vakantiehuis

55e - 74e

Bon van Zonnebrillen.com t.w.v. € 175,-

75e - 104e

Duinrell incl. onbeperkt Tikibad 4 entreekaarten

105e - 164e

4 entreekaarten Walibi Holland

165e - 224e

4 entreekaarten De Thermen

225e - 249e

4 entreekaarten Attractiepark Slagharen

250e - 309e

4 entreekaarten Dolfinarium

Prijzen op eindcijfers:
Laatste 6 cijfers goed

Geldprijs t.w.v. € 450,-

Laatste 5 cijfers goed

Geldprijs t.w.v. € 400,-

Laatste 4 cijfers goed

Sunparcs voucher t.w.v. €130,- incl. trolley FWW
t.w.v. € 120,-

- 13 -

Nieuws - nieuws - nieuws – nieuws – nieuws – nieuws - nieuws
 SuyderSeeSjoow 2014:
 Dit jaar wordt de SSS georganiseerd door “De Roerdomp” in Zeewolde.
 Er is een andere locatie dan voorheen, namelijk bij Welkoop Zeewolde, Baardmeesweg
30, 3899XS Zeewolde.
 Het inbrengen van de vogels is op dinsdag 4 november van 17.00 t/m 20.30 uur
 Afhalen van de vogels op zaterdag 8 november vanaf 15.00 uur
 Inschrijven kan tot uiterlijk 20 oktober. De inschrijfformulieren zullen tijdig worden
verstrekt.
 Zet deze data vast in uw agenda!
Ons lid Jan Oldenzeel heeft ons meegedeeld dat hij om gezondheidsredenen moet afzien van zijn
deelname in TT commissie,
Langs deze weg willen wij hem bedanken voor het feit dat hij zich toch beschikbaar heeft willen
stellen. Helaas was het voor hem fysiek toch niet mogelijk om deze taak op zich te nemen.
Natuurlijk blijft hij op andere gebieden actief binnen de E.V.v.V.

Programma bijeenkomsten/activiteiten 2014.
 Donderdag 4 september 2014

: Ledencontactavond

 Donderdag 9 oktober 2014
(Let op datum is gewijzigd)

: 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


Bingo avond



Laatste ontmoeting in 2014

: Contactavond (open voor iedereen)

 De avonden worden gehouden in ‘De Veldhoek’,
 Deurnestraat 40, Almere-Stedenwijk.
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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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