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Voorwoord. 

 

Dag vogelvrienden, 

Met een beetje dubbel gevoel zit ik dit voorwoord te schrijven. 

Gelukkig zijn we er, ondanks de lange zoektocht naar een geschikte locatie voor onze 

tentoonstelling, in geslaagd weer een geweldige show te organiseren. Weer meer inzenders 

(nu 54 van 12 verenigingen) en weer meer vogels (nu 540) dan vorig jaar. 

Ondanks dat de ruimte voor onze tentoonstelling, naar mijn idee, niet ideaal was hebben we 

veel lovende kritieken gehad. Naast de lof kregen we ook wat nuttige tips, waardoor het 

volgend jaar nóg aantrekkelijker kan worden. 

Enkele jaren geleden hebben we ons ten doel gesteld om van onze tentoonstelling ‘een 

platform te maken waar (top)kwekers zich met elkaar kunnen meten, zonder de overige 

kwekers en de jeugd te kort te doen’. 

Als we het enthousiasme van de keurmeesters lezen over onze show denk ik dat we aardig 

op de goede weg zijn! De stukjes die zij schreven zijn opgenomen in deze nieuwsbrief, 

evenals de belangrijkste feiten en cijfers.  

Waarom dan dat dubbele gevoel?  

Dat komt doordat we, in het bestuur, de afgelopen weken zijn geconfronteerd met het 

wegvallen van mensen op enkele sleutelposities.  

Onze penningmeester, Henk Lammers, heeft zijn functie neergelegd. Onze TT-secretaris, 

Jean Kievit, gaat begin volgend jaar met zijn vrouw verhuizen naar de Filipijnen.  

Hij is dus niet meer beschikbaar voor de volgende TT. 

Dit, samen met het al langer ontbreken van een secretaris, heeft grote gevolgen voor de 

invulling van de verschillende bestuursfuncties. 

Tot aan de Algemene Ledenvergadering op 3 maart 2016 is er een overgangsperiode, 

waarin Henk Adriani bereid is gevonden om als interim voorzitter op te treden. Ikzelf zal 

gedurende deze periode de taken van secretaris/penningmeester op mij nemen. 

Alle verdere voorkomende taken worden door de overige bestuursleden waargenomen. 

Straks, in de ALV, moeten nieuwe bestuursleden worden gekozen. Nu al wil ik een oproep 

doen aan alle leden om na te denken om een taak(je) op zich te willen nemen. 

De voorzitter wordt in functie benoemd, waarvoor elk lid zich aan kan melden.  

Op verzoek van het bestuur heeft Henk Adriani zich hiervoor kandidaat gesteld, maar 

natuurlijk kunnen ook andere leden zich voor deze, of een andere, functie aanmelden.  

Buiten een bestuursfunctie kan ook het zitting nemen in een commissie heel nuttig zijn. 

Na de ALV zullen de taken binnen het bestuur definitief worden verdeeld, maar nog eens: 

denk er eens over na wat jij zou kunnen doen! 

Vriendelijke groet, 

 

Piet Stigter 

Voorzitter 



 
 

 

 

 



 
 

Nieuws SSS/6e Open Almeerse - Nieuws SSS/6e Open Almeerse 

Wat vonden de keurmeesters er van? 

 
Als keurmeester van de kromsnavels en tropen heb ik een mooie dag beleefd in Almere. 
De grote verscheidenheid aan vogels, zoals hier aanwezig, doet een keurmeester goed. 
 
Ik zag vogels voorbij komen met goede eigenschappen en kwaliteiten waarbij ik zat te 
genieten! Ook waren er wel wat vogels waar het één en ander aan mankeert. Deze vogels 
zijn op dit moment misschien nog niet ‘af’ en mogelijk worden ze het ook nooit helemaal.  
Als dat zo is moet u vooral het keurbriefje goed lezen. Een mindere TT-vogel hoeft niet persé 
een slechte vogel te zijn! 
 
Waar het om gaat is dat je geniet van je hobby, elk op zijn of haar eigen manier. Dat moeten 
we nooit uit het oog verliezen! Denk daar aan als je (nu nog) niet één van de prijswinnaars 
bent geworden. De vogel hobby heeft vele mooie kanten. 
 
Ik wens iedereen veel plezier bij het bezichtigen van de vogels.  
Als keurmeester heb ik dat zeker gedaan. 
 
Piet Verhijde. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Inzenders en bezoekers van deze tentoonstelling kunnen hun hart ophalen aan de hier 
tentoongestelde kleurkanaries. 
Zowel in aantal maar vooral ook qua diversiteit is het aanbod van de tentoongestelde 
kleurkanaries zeker bovengemiddeld te noemen. 
Ook kleurslagen die men toch zelden op shows zult zien, van Topaas tot Jaspis, komt u op 
deze vogelshow tegen. 
De gemiddelde kwaliteit van de vogels bleek tijdens de keuring goed te zijn. 
En dankzij de deelname van enkele gerenommeerde topkwekers in enkele kleurslagen zelfs 
buitengewoon goed te noemen. 
Deze show bezoeken is zeker een aanrader voor iedere vogelliefhebber. 
  
Johan van der Hoorn. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mooie diversiteit bij de postuurrassen!  

En dat niet alleen; er zij ook postuurrassen aanwezig die buiten de gebruikelijke soorten 

vallen die je op andere verenigingsshows tegenkomt. 

Gezien de aangeboden kwaliteit zullen de liefhebber/kweker niet alleen op deze vogelshow 

tot de prijswinnaars behoren, maar ook op de grotere TT’s zéker meespelen om de prijzen! 

Het TT-bestuur mag zich gelukkig prijzen met dit aanbod. 

Adrie Platteeuw. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 

 

 

Dieren en Vogelhandel Rob van Hazendonk B.V. 

  
1e Tieflaarsestraat 19, 4182 PC Neerijnen 

  
Telefoon: 0345-569374  
Fax:          0345-569137  
Mobiel1:  06-54280152  
Mobiel2:  06-50252215 

  
E-mail: robvanhazendonk@planet.nl  

Website: http://www.robvanhazendonk.nl 

mailto:robvanhazendonk@planet.nl
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Het SuyderSeeSjoow klassement. 

Het reglement: 
          

10 beste A-vogels van minimaal 3 inzenders per vereniging met minimaal 1 vogel per inzender. 

            
1e Almere 93 pt 93 pt 93 pt 92 pt 92 pt 92 pt 91 pt 91 pt 90 pt 90 pt   

H. Lammers 1 1 1 1 1 
 

1 1 
  

463 

J. Oldenzeel 1 
  

1 
    

1 
 

185 

R. Kristel 
   

1 1 1 
    

276 

          
Totaal 924 

2e Dronten 
           

H. Dorsman 
  

1 1 
  

1 1 1 1 457 

D. Kamst 
   

1 
  

1 1 1 
 

364 

H. Post 
      

1 
 

1 
 

91 

          
Totaal 912 

3e Zeewolde 
           

A. Blok 
   

1 1 1 1 1 1 1 638 

M. de Vos 
        

1 1 180 

G. van Wee 
        

1 
 

90 

          
Totaal 908 

De wisselbeker 2015 gaat naar E.V.v.V. – Almere. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jeugdklassement 6e Open Almeerse. 

Het reglement: 
          

3 beste A-vogels per jeugdinzender. (bij gelijk eindigen bepaalt de volgende vogel de stand) 

 

Inzender: 
 

 92 pt 91 pt 90 pt 89 pt 88 pt 87 pt Totaal  
 

 

Jordy van de Brug   1 2 3 1   274 

Daniël Koman    1 2   3 1 274 

Robin van Maanen    1 1 2 1  270 

Eric Land       2   178  

Tim Land      1  1  178 

 

De winnaar van het jeugdklassement is Jordy van de Brug. 
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Behaalde Bondsprijzen. 

H.J. Lammers  Kampioen Kl.Kan.Zwart rood mozaïek T-1 93 pnt + BK 

S. Ashouwer    Kampioen Stellen Post.Kan.Scotch Fancy lipo schimmel 188 pnt +BM 

Jordy van de Brug Kampioen Stellen Kl.graspark. Groen 183 pnt + Kampioen jeugd +BM 

A. de Bruin  Kamp Stammen Post.Kan.Münchener d.bont sch.368 pnt + BM 

H. Koman  Kampioen Kl.graspark. Groen 93 pnt + BM 

B. Land  Kampioen Zebravink Grijs M 93 pnt + BM 

J. Oldenzeel  Kampioen Kl.Kan.Satinet wit 93 pnt + BM 

H.J.W. Post  Kampioen Kl.graspark. Lutino 91 pnt + BM 

H.S. van Rijn  Kampioen Kl.Kan.Agaatopaal geelivoor intensief 94 pnt + BM 

F.J. Spaargaren Kampioen Stammen Kl.Kan.Isabel rood intensief 375 pnt + BM 

G.W. Veldhuis  1e prijs Post.Kan.Raza Español lipo schimmel 92 pnt +BM 

           

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

 Ledenmutaties  
 
Afmelding: 

H.J. Lammers heeft zich per 1-1-2016 afgemeld als lid. 

Aanmelding: 

C. de Wit heeft zich per 1-11-2015 aangemeld als lid.  

Hartelijk welkom. Wij hopen dat je je thuis zult voelen bij de EVvV. 

 

Een oud-lid van ons, Aad van Zelst had zich, per 1 oktober 2015, opnieuw als lid bij ons 
aangemeld. Hoewel hij ernstig ziek was bleef hij vogelliefhebber in hart en nieren en 
miste hij het verenigingsleven. 
 

Helaas heeft hij de strijd tegen zijn ziekte verloren en is hij op 5 november overleden. 

Ook vanaf deze plaats wensen wij de familie sterkte toe bij de verwerking van het verlies. 

      

 

Piet Stigter  

penningmeester/ledenadministratie a.i. 06-38043490 of  036-5400460, 

vogelverenigingalmere@gmail.com   

mailto:vogelverenigingalmere@gmail.com


 
 

Sipkema Installatiebedrijf 

Voor alle loodgieters-, verwarmings- en 

onderhoudswerkzaamheden. 

Stefan Sipkema 

Tartinastraat 5, 1323 AR Almere 

Telefoon: 036 844 37 11 

Mobiel: 06 295 07 808 

Mail: contact@sipkemainstallatiebedrijf.nl 

Website: www.sipkemainstallatiebedrijf.nl 
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 De Ringencommissaris: 

De besteldata voor ringen van de NBvV 2016 zijn: 

ronde uiterste besteldatum Uitlevering na 

2 20-9-2015 15-12-2015 

3 21-01-2016 01-04-2016 

4 21-03-2016 15-05-2016 

 

NB:  
1. De uiterste besteldatum is iets eerder dan bij de NBvV staat aangegeven.  
    Ik heb deze tijd nodig om je bestelling te kunnen administreren en doorgeven. 
2. Bestelling van je ringen bij de NBvV wordt gedaan zodra je betaling binnen is. 
    Graag jullie begrip hiervoor.  

1.  

 

Voor vragen kun je mij altijd bellen. 

Henk van de Brug, 

ringencommissaris. 036 844 79 04, hjvdbrug28@hotmail.com 

 

 

DISTRICTS VOGELTENTOONSTELLING NOORD-HOLLAND 

Georganiseerd door; Vereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer en Omstreken 

SPORTHAL de BLOEMHOF, Hornweg 187, 1432 GH Aalsmeer 

OPENINGSTIJDEN: 

Woensdag 23 december 2015 van 19.30 tot 22.00 uur 

Donderdag 24 december 2015 van 10.00 tot 15.00 uur 

Vrijdag 25 december 2015 1e Kerstdag, gesloten 

Zaterdag 26 december 2015 van 10.00 tot 17.00 uur 

Zondag 27 december 2015 van 10.00 tot 15.00 uur 
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Impressie SSS/6e Open Almeerse - Impressie SSS/6e Open Almeerse 

         

Introductie door Dhr. Henk van de Wal            Wim Veldhuis is 25 jaar lid van de NBvV 

         

Henk Lammers wint het Bondskruis…..             onder belangstelling van het publiek 

         
 

    Frans Spaargaren wint een Bondmedaille                      net als Hubrecht Koman 

         

Tijd om de resultaten te bekijken                              en hij is trots op zijn vogels 



 
 

Impressie SSS/6e Open Almeerse - Impressie SSS/6e Open Almeerse 

         

                             Kijken                                                        en nabespreken     

        

   Niet verkeerd; 1e keer meedoen en prijs!                 Edwin staat klaar in zijn ‘winkel’ 

      

      Aan het eind van de TT zijn er de welverdiende oorkondes en bekers voor de jeugd 

      

Hiermee sluiten we een zéér geslaagde SuyderSeeSjoow/6e Open Almeerse af.   



 
 

De Eerste Vereniging van Vogelvrienden  

                        (E.V.v.V.) 

 

2.  

3.       1.  De E.V.v.V. is gevestigd in Almere en heeft per 1-1-2015 45 leden, waarvan 4 

      jeugdleden. 

2.  De vereniging  is aangesloten bij  de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 

(NBvV) onder nummer A39. 

3.  Onze doelstelling is 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, duiven en kwartels. 

6.  Tijdens onze jaarlijkse vogelshow van 2015 waren er 540 vogels in allerlei kleuren 

en soorten te zien. 

7.  De contributie bedraagt voor 2016: 

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. 

 

 



 
 

 



 
 

 

Rooster bijeenkomsten/activiteiten 2016  

 

 Donderdag 14 januari 2016   : Nieuwjaarsontmoeting 
 

 Donderdag 4 februari 2016    : Ledencontactavond 
 

 Donderdag 3 maart 2016   : Algemene ledenvergadering 

 Jaarverslag + jaarrekening 2015, Verslag kascommissie 
 Verkiezing bestuursleden 

 Zaterdag 5 maart 2016   : Vogelbeurs 

 Donderdag 7 april 2016   : Ledencontactavond 

 Donderdag 12 mei 2016   : Ledencontactavond 
(5 mei, de eerste donderdag van mei is Hemelvaartsdag)  

 Donderdag 9 juni 2016   : Ledencontactavond 

 Laatste ontmoeting voor de zomervakantie 
 

 Donderdag 1 september 2016  : Ledencontactavond 

 Zaterdag 1 oktober 2016   : Vogelbeurs/ééndagswedstrijd 

 Donderdag 6 oktober 2016   : Ledencontactavond 

 Beleid + begroting 2017 

 Donderdag 3 november 2016  : Ledencontactavond 

 Bespreking TT 2016 14 – 19 november 2016: 7e Open Almeerse 2016 
 Maandag 14 november opbouw TT 
 Dinsdag 15 november inbreng vogels 
 Woensdag 16 november keuring 
 Donderdag 17 november opening TT 
 Vrijdag 18 november TT open voor publiek 
 Zaterdag 19 november TT open voor publiek 

 Donderdag 1 december 2016  : Openbare bingo avond 

 Laatste ontmoeting in 2016 
 

De avonden worden gehouden in ‘Huis van de Waterwijk’,  

Slufterplantsoen 10 en beginnen om 20.00 uur 


