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Van de voorzitter
Met enige trots kan ik melden dat we een nieuwe locatie hebben. Dit is dan voor zowel onze
contactavonden, de vogelbeurzen en niet te vergeten de tentoonstelling.
Vanaf 1 september 2016 hebben wij dus nu ons onderdak op Markerkant 10-50 in Almere Stad.
Een locatie voor onze plaatselijke vereniging die in dit gebouw diverse activiteiten kan ontplooien.
Voor de meesten van ons zit het kweekseizoen er weer op. Ikzelf ben dus weer volop alle broedkooien
en andere spullen schoon te maken, uit te zoeken en weer op te bergen. Al het kunstlicht gaat weer uit
en een aantal maanden er voor zorgen dat onze mooie gekweekte vogels door de rui komen.
Voor velen van ons breekt er in september een hectische tijd aan van opkooien en voorbereiden voor
de tentoonstellingen. Ook dit jaar hoop ik dat jullie in grote getale inzenden op onze eigen
tentoonstelling in november en tevens, als het even kan, ook op de tentoonstellingen van onze
zusterverenigingen.
We gaan dit seizoen weer starten met een grandioze avond over kromsnavels van grasparkiet tot
papegaai, verzorgd door de heer Benno Lowik. Werkelijk de moeite waard om bij te wonen.
Ik hoop een ieder van jullie dan ook te mogen ontmoeten op donderdag 1 september.
Groetend,
Henk Adriani

Berenklauw.
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Benno Lowik is een nationaal en internationaal bekendstaande fokker en keurmeester van
kromsnavels. Vanzelfsprekend kunnen ook houders en fokkers van rechtsnavelige vogels
op deze avond weer hun kennis uitbreiden. Markerkant 10-50 is te vinden op
industrieterrein Markerkant, parallel aan het fietspad dat hemelsbreed tussen Praxis en de
Gamma ligt.
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Van de Ringencommissaris:
De besteldata voor ringen van de NBvV 2017 zijn:
ronde

uiterste besteldatum

Uitlevering na

2

21-09-2016

15-12-2016

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
Nieuw per 1-3-2016
Ivar Dobber
Mauritiusstraat 59
1339 RH Almere, 036 5351245
ivardob@gmail.com
Nieuw per 1-5-2016:
Quincy Kiban
Gleditiastraat 66
1326 BJ Almere, 06 46950140
qlippers@gmail.com

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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“Miereneitjes” maken:
Jawel, het is mogelijk zelf een alternatief voor miereneitjes te maken met een even hoog
eiwitgehalte. Gelezen in “Die Voliere” nummer 7/2001.
Breng yoghurt aan de kook tot dat het schuim verdwijnt, daarna giet je het geheel door een
schone keukendoek. Onder koud stromend water het geheel nog eens naspoelen en goed
uitdrukken. Er moet een relatief droge massa overblijven. Deze massa kan je nu fijn
verkruimelen en met echte miereneitjes oen/of pinky’s mengen. Ook kan je het geheel door
een zogenaamde aardappelpersdrukken. Hierdoor ontstaan allemaal bolletjes in de vorm
van miereneitjes die zich weer prima laten invriezen. Voor het invriezen mengen met wat
Carmix. Op de juiste momenten heeft u dan altijd een prima voeding voor de vogels.
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VOORBEREIDING VOOR DE KEURING, HET SCHEELT SOMS MAAR EEN PUNTJE
Nog even en het is weer zover, voor velen van ons breekt dan een spannende
tentoonstellingstijd aan. Een periode welke ons met betrekking tot een aantal zaken
duidelijkheid zal brengen.
Vragen als, beschikken we over het juiste kweekmateriaal, zijn de verwachtingen omtrent de
kwaliteit van de jongen gerechtvaardigd geweest en is de moeite welke we ons aan de
opkooiperiode getroost hebben al of niet beloond, zullen dan beantwoord kunnen worden.
Als we voor onszelf aan de hand van de standaardeisen vooraf al kunnen bepalen en tot de
conclusie kunnen komen dat bovenstaande op onze vogels, althans voor een deel hiervan,
positief uitvalt, dan is de kans aanwezig dat we met de top kunnen meedraaien of nog
mooier, kampioen worden. Maar de concurrentie is erg groot geworden, vandaar dat het
zaak is om alles wat met de kweek te maken heeft, zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Een
goede zaak, want de doelstelling is toch het verbeteren van ras of kleurslag en het
wedstrijdelement draagt daar wezenlijk toe bij. Niet zelden zien we, zeker op grote
tentoonstellingen, meerdere topvogels in eenzelfde reeks, naar de prijzen dingen. De
onderlinge verschillen in kwaliteit zijn soms zo gering dat meerdere vogels voor de titel
strijden. Dit geeft dan wel een duidelijk beeld van de minimale kwaliteitsverschillen en de
heersende concurrentie. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat meer of minder scoren van
slechts één puntje kan bepalen of de vogel kampioen wordt of buiten de prijzen valt.
Wat kun je zelf verdienen? Hier een voorbeeld: twee vogels welke voor wat kleur betreft tot
de top behoren.
Vogel I is eigendom van een kweker welke veel waarde hecht en tijd besteedt aan het
opkooien. Vogel II is het eigendom van een kweker die de moeite niet kan opbrengen.
Door een goede voorbereiding heeft kweker I de kans dat zijn vogel een goede houding laat
zien aanmerkelijk vergroot en tevens de kans op schade aan de bevedering verkleint. Bij
kweker II liggen deze zaken precies andersom, een kleine kans op een goede houding en een
grote kans op beschadiging.
Denk er eens over na!
Veel succes op de komende tentoonstellingen.
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