Nieuwsbrief E.V.v.V.
1 – 2016

1e kwartaal 2016
Aangesloten bij de NBvV, afdelingscode A39 KvK Almere 4006.1188 Bankrekening NL05INGB0005339101 EVvV-Almere
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Voorwoord.
Zoals al in de vorige nieuwsbrief is gememoreerd hebben we in het oude jaar afscheid
genomen van penningmeester Henk Lammers en TT-secretaris Jean Kievit.
Henk gaf te kennen dat hij vond niet meer op zijn plaats te zijn binnen onze vereniging, Jean
maakt zich op voor een verhuizing naar het verre buitenland. Zo kwam het dat de
bestuurstaken opnieuw moesten worden verdeeld, in het voorwoord van de vorige
nieuwsbrief heeft u daarover kunnen lezen.
De nieuwsbrief werd de laatste tijd gemaakt door Jean Kievit, ook voor deze taak diende een
nieuw slachtoffer te worden gevonden. Voorlopig neemt ondergetekende deze taak waar,
hier en daar geholpen door Henk vd Brug. Mocht u zich binnen onze vereniging van uw
creatieve kant willen laten zien, dan zijn Henk en ik natuurlijk bereid om deze taak aan u
over te dragen. Mocht u niet zo creatief zijn maar wel enige tijd over hebben om aan de
vereniging te besteden dan kunt u zich melden bij de voorzitter ad-interim.
Rob Kristel.

Almere-Pampushout.
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Ledenbijeenkomst donderdag 4 februari 2016.
Donderdag 4 februari gaan we gezamenlijk rond de tafel zitten. We nemen de (vogel)vragen
mee die we al zolang hadden willen stellen. Met z’n allen zullen we zo goed mogelijk
proberen al deze vragen te beantwoorden, twee weten meer dan één.
Hoe meer mensen komen, des te meer vragen, des te meer antwoorden. We hebben al horen
fluisteren dat één van onze leden “wel tweehonderd vragen heeft”.
Een bijeenkomst nieuwe stijl die weleens tot nieuwe gezichtspunten in uw vogelhobby zou
kunnen leiden, in ieder geval word uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld.

Waar?

Huis van de Waterwijk, Slufterplantsoen 10 .

Wanneer?

Donderdag 4 februari, aanvang 20.00 uur.
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Rooster ledenavonden/activiteiten 2016
 Donderdag 14 januari 2016

: Nieuwjaarsontmoeting

 Donderdag 4 februari

: Ledencontactavond

 Donderdag 3 maart 2016

: Algemene ledenvergadering



Jaarverslag + jaarrekening



Verslag kascommissie



Verkiezing bestuursleden

 Zaterdag 5 maart 2016

: Vogelbeurs

 Donderdag 7 april 2016

: Ledencontactavond

 Donderdag 12 mei 2016

: Ledencontactavond

 Donderdag 9 juni 2016

: Ledencontactavond

 Donderdag 1 september 2016

: Ledencontactavond

 Zaterdag 1 oktober 2016

: Vogelbeurs / ééndagskeuring

 Donderdag 6 oktober 2016

: Ledencontactavond

 Donderdag 3 november 2016

: Algemene ledenvergadering



Beleid en begroting 2017

 Maandag 14 tm zaterdag 19 november 2016


Maandag 14 november

: opbouw TT



Dinsdag 15 november

: inbreng vogels



Woensdag 16 november

: keurdag



Donderdag 17 november

: opening TT



Vrijdag 18 november

: open voor publiek



Zaterdag 19 november

: open voor publiek / uitkooien vogels

 Donderdag 1 december 2016
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: 7e open Almeerse TT

: Ledencontactavond

Van de Ringencommissaris:
De besteldata voor ringen van de NBvV 2016 zijn:
ronde

uiterste besteldatum

Uitlevering na
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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
Ledenmutaties
Afmelding:
J. Kievit heeft zich per 1-1-2016 afgemeld als lid.
Aanmeldingen:
S.A. Akbar heeft zich per 1-1-2016 aangemeld als lid.
W.M. Meijer heeft zich per 1-1-2016 aangemeld als lid.
H. Klaassen heeft zich per 1-2-2016 aangemeld als lid.

Hartelijk welkom. Wij hopen dat jullie je thuis zullen voelen bij de EVvV.
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2.
3.

1. De E.V.v.V. is gevestigd in Almere en heeft per 1-1-2016 40 leden, waarvan 3
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.
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Scherpe maagkiezel!
Vogels hebben geen tanden en hierom heeft de natuur voor andere mogelijkheden
gezorgd, zodat een goede vertering van de zaden kan plaatsvinden.
Als een zaadje van de schil is ontdaan, wordt het in de krop opgenomen om daar een
verwekingsproces te ondergaan. Nadat het gepelde zaadje geweekt is, verlaat het de
krop en gaat het naar de kliermaag, waarin extra verteringssappen worden
toegevoegd. Samen met deze sappen gaat het voedsel naar de spiermaag. Deze
spiermaag heeft een sterke wand. Dit is dan de plaats, waar het geweekte voedsel zal
worden verkleind, zal worden 'vermalen'.
In de spiermaag moeten daarom steeds scherpe maagkiezeltjes aanwezig zijn, die door
hun onregelmatige vorm en door de uitzettende en samen- trekkende bewegingen
van de spiermaag de geweekte zaden malen. Het oppervlak van elk zaadje wordt door
deze bewerking enorm vergroot en hierdoor kunnen de verteringssappen op het juiste
moment veel intensiever erop inwerken. Door de uitzettende en samentrekkende
beweging van de spiermaag worden ook de scherpe kiezeltjes op den duur rond
geslepen. Als dit het geval is, verlaten zij het lichaam en moet de vogel nieuwe scherpe
kiezel kunnen opnemen.
Hieruit volgt dat het geen enkel nut heeft om aan de vogels rivierzand te geven, omdat
dit al rond geslepen is. Deze ronde kiezeltjes beschikken praktisch over geen enkel
malend vermogen en worden bovendien direct weer afgescheiden. Dit houdt in dat
de vogel weer nieuwe opneemt en zodoende telkens weer door het darmstelsel een
overbodige passage van kiezel moet doorstaan, wat aan een goede spijsvertering niet
ten goede komt. En dan hebben wij nog niet eens gesproken van de hinder, die daarbij
aan de tere darmwand wordt veroorzaakt.
Het oude gezegde: "Zand schuurt de maag, maar voor wie het heeft is het een
plaag", wordt hier voor de vogel tot een harde waarheid. Als onze vogels in hun
gevangenschap over werkelijk scherpe kiezel de beschikking krijgen, leidt dit tot een
betere conditie en, met minder voedsel, tot beter resultaat. In de praktijk blijkt vaak
dat jonge kwartels niet op rivierzand kunnen worden opgefokt. Na twee à drie dagen
zijn zij allen dood en bij sectie blijkt dan dat zij met ronde kiezel zijn gevuld. Dus:
opfokken op gladde bodem of zeer fijn volièrezand en het probleem is van de baan!
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Kiezel is totaal onverteerbaar en heeft geen enkele voedende waarde. Het dient alleen
als maalsteen en moet in alle vogelverblijven steeds beschikbaar zijn, eveneens in de
buitenvolière, omdat na enige tijd ook daar alle scherpe steentjes door de vogels zijn
verbruikt.
Oesterschelpengrit en scherpe maagkiezel kunnen samen worden gemengd in een
verhouding van 1 zak Oesterschelpengrit en 1 zak scherpe maagkiezel en in één
voerbakje worden verstrekt. Scherpe maagkiezel is gemalen, gewassen, gebrand,
zuiver en zonder bijvoegingen en is alleen verkrijgbaar in de originele 1 kg
verpakking in overdozen van 12 kg.

Oesterschelpengrit!
Voor een stevige eischaal! En voor de groei van een fors en stevig beendergestel van
de jonge vogels!
Kalk, ook wel calcium genoemd, is een belangrijk voedingselement dat het hele jaar
bij de verzorging extra aandacht verdient. Het is in de eerste plaats nodig voor de
vorming van een stevige eischaal. Daarnaast is kalk van groot belang voor de
ontwikkeling van een fors en stevig beendergestel van de jonge vogels. Kalk, fosfor
en vitamine D3 liggen aan de basis van een goede ontwikkeling hiervan.
In de broedperiode kan de popvogel onvoldoende kalk aan het beendergestel
onttrekken en uit het voedsel opnemen voor de productie van eitjes met een stevige
eischaal. En we mogen niet vergeten dat de groei van het beendergestel van de Jonge
vogels zich niet alleen in de kweekperiode voltrekt, maar dat de groeiontwikkeling
van de botten in de daarop volgende rui- en rustperiode nog in volle gang is. Zijn de
jonge vogels eenmaal volwassen, dan is hieraan niets meer te veranderen. Een
kalkgebrek kan niet alleen leiden tot dunschalige eitjes, maar ook tot jonge vogels die
onvoldoende zijn uitgegroeid.
Zaden bevatten doorgaans te weinig kalk om in de behoefte te kunnen voorzien. Daarom is
het van groot belang dat zaad etende vogels het hele jaar vrij kunnen beschikken over
Oesterschelpengrit bij voorkeur te verstrekken in een apart voerbakje. De vogels nemen
hiervan naar behoefte op, zoals uit voedingsproeven is gebleken.
In de broedperiode zal de popvogel wat vaker aan de grit bak verschijnen om in haar
natuurlijke behoefte te voorzien. En zodra de jongen het nest/blok hebben verlaten, zullen
ook zij dankbaar gebruik maken van de mogelijkheid om extra kalk te kunnen opnemen.
Oesterschelpengrit is dus onmisbaar voor een succesvolle kweek. Het lost volledig op in een
spijsverteringskanaal en voorziet in de kalkbehoefte van de zaad etende vogels.
Het is een misvatting, dat Oesterschelpengrit ook een functie zou hebben als 'maalsteen', die
de vertering van het voedsel in de spiermaag bevordert. Hiervoor blijft scherpe maagkiezel
onontbeerlijk. Oesterschelpengrit en scherpe maagkiezel kunnen samen worden gemengd in een verhouding van 1 zak Oesterschelpengrit en 1 zak scherpe maagkiezel - en in één
voerbakje worden verstrekt. Uw vogels nemen hiervan datgene, waaraan ze behoefte
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hebben. Dus zorg ervoor, dat het hele jaar Oesterschelpengrit en scherpe maagkiezel vrij ter
beschikking staan.

Oestergrit.

Oesterschelpengrit bevat geen houtskool en/of roodsteen. Deze producten kunnen niet
alleen vocht aan het verteringskanaal onttrekken, maar ook vitaminen! Deze worden dan
ongebruikt via de ontlasting door het lichaam afgescheiden. Alleen bij diarree
(darmstoornis) mag tijdelijk een weinig houtskool worden verstrekt.
Oesterschelpengrit is gemalen, gewassen, gebrand, zuiver en zonder bijvoegingen en is
alleen verkrijgbaar in de originele 2,2 kg verpakking in overdozen van 11 kg.
Bron: de folder van F. Thijssen, de specialist in Scherpe maagkiezel en Oesterschelpengrit.
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De kleur van een “groene” kanarie (officieel zwartgeel intensief) is opgebouwd uit zwarte
eumelanine, roodbruine phaeomelanine en geel lipochroom. Zoals we zien is de zwarte
eumelanine grotendeels zichtbaar in de bestreping en in de vleugel- en staartpennen.
Gedeeltelijk ook in de min of meer groene grondkleur. De bruine phaeomelanine is
verweven in de groene grondkleur, evenals het geel lipochroom. Haal je alle eumelanine en
phaeomelanine weg, houd je een gele kanarie over.
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