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van de voorzitter 

De zomervakantie is alweer een tijdje voorbij, maar we hebben ook nog kunnen 

genieten van een paar mooie nazomerweken. 

 Sommige van u zijn ver weg geweest en hebben de zon opgezocht. Weer andere zijn 

in eigen land gebleven of gewoon lekker thuis gebleven. Hoe dan ook, thuis wachten 

altijd weer de vogels.  

De meeste vogels hebben ondertussen de rui-periode achter de rug en we kunnen nu 

gaan selecteren. Sommige vogels zijn geschikt om deel te nemen aan de 

tentoonstellingen, anderen worden alleen voor de kweek geselecteerd en van 

sommige zullen we ook afscheid nemen. 

Voor ons als bestuur breekt in ieder geval een drukke tijd aan. De eerste vergadering 

met de TT-commissie is alweer achter de rug, en ik moet zeggen dat ik er alle 

vertrouwen in heb dat ook dit jaar de tentoonstelling weer een groot succes wordt. 

Natuurlijk is uw hulp altijd welkom, evenals uw inzendingen. Alleen samen kunnen 

wij ervoor zorgen dat het een succesvolle tentoonstelling wordt. 

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om ons nieuwe jeugdlid Robin bij u 

te introduceren. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij nu al een geduchte concurrent voor 

de kanariekwekers onder ons. Wij heten hem hartelijk welkom.  

Robin heeft zich tevens bereid verklaard om de nieuwsbrief van onze vereniging te 

gaan verzorgen, waarvan u hier het eerste exemplaar aantreft. 

Om Robin een goede start te geven, wordt het zeer gewaardeerd dat u kopij 

aanlevert. Het is altijd nuttig en leerzaam om uw ervaringen met andere leden te 

delen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Henk adriani, voorzitter. 

Perzikkruid (Persicaria Maculosa) 
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prijsvraag 

 

Nieuw in de nieuwsbrief is de prijsvraag. Vanaf de uitgave van deze nieuwsbrief zal 

in iedere uitgave een nieuwe prijsvraag verschijnen. Omdat ik nog op zoek ben naar 

geschikte prijzen, heeft Rob Kristel besloten om de prijs voor de eerste prijsvraag 

vanuit de vereniging beschikbaar te stellen, namelijk 5 loten van de Grote Clubactie. 

De vraag luidt: 

Wie waren de eerste voorzitter en secretaris  

bij oprichting van EvvV Almere? 

Stuur uw antwoord en naam naar redactieevvvalmere@gmail.com (Robin) en maak 

kans op deze geweldige prijs. 

 

ziekte of verslaving 

‘Een ziekte is het, de vogelliefhebberij!’, een gezegde dat je vaak hoort. En als je goed 

nadenkt is het in feite ook zo. Je wordt ermee besmet, en je komt er nooit meer vanaf. 

Het is ook een uitlaatklep, waar vol trots en chagrijn over wordt gesproken. Heeft 

men goede kweekresultaten behaald, dan worden er plannen gemaakt om het 

komende seizoen het og beter te doen met mogelijk meer vogels in de kweekkooien. 

Iets dat je ook vaak hoort is het tegenovergestelde, namelijk slechte kweekresultaten. 

De standaardreactie is dan: ‘Ik stop ermee, ik investeer een hoop tijd en geld, maar 

schiet er niets mee op.’  

Een oppepper is het als je een mooi exemplaar fokt. Je krijgt weer inspiratie, en gaat 

vol goede moed weer verder. Zo heeft iedere vogelliefhebber wel eens die gedachten 

gehad en toch ga ja door. Dus toch een ziekte? Of zou het een verslaving zijn? Ach, 

eigenlijk doet het er niet toe. We zijn met een prachthobby bezig, waar we veel 

plezier aan beleven, die we zo goedkoop en duur kunnen maken als we zelf willen. 

En ondanks alle tegenslag die iedere vogelaar wel eens te verwerken krijgt, blijven ze 

doorgaan met deze ziekte of verslaving, die de naam VOGELLIEFHEBBERIJ heeft 

gekregen.  

mailto:redactieevvvalmere@gmail.com
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agenda 

Rooster bijeenkomsten/activiteiten 2016 
Tijd/locatie ledenavonden: 20.00 uur ‘Markerkant 10-50’ 

 

Donderdag 14 januari 2016:                     Nieuwjaarsontmoeting 

Donderdag 4 februari 2016:                      Ledencontactavond 

Donderdag 3 maart 2016:                          Algemene ledenvergadering 

-  Jaarrekening 2016 

- 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/Tafelkeuring       

Donderdag 6 oktober 2016:           Ledencontactavond 

 Donderdag 3 november 2016:     Algemene ledenvergadering 

- Beleid & begroting 2018 

- Bespreking 8e Open Almeerse 2017 

- Laatste dag inleveren inschrijfformulieren 

14 – 19 november 2016:                  7e Open Almeerse 2017 

- Maandag 14 november: opbouw TT 

- Dinsdag 15 november inbrengen vogels 

- Woensdag 16 november: keuing 

- Donderdag 17 november: opening TT 

- Vrijdag 18 november: TT open 

- Zaterdag 19 november: TT open/prijsuitreiking/sluiting 

Donderdag 1 december 2016:      Ledencontactavond 
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van de ringencommissaris 

BESTELDATA RINGEN NBvV 2017 

RONDE UITERSTE BESTELDATUM UITLEVERING NA 

3 21-1-2017 1-4-2017 

NB:  

*De uiterste besteldatum is iets eerder dan bij de NBvV staat aangegeven. Ik heb deze 

tijd nodig om je bestelling te administreren en door te geven. 

*Bestelling van de ringen wordt gedaan zodra de betaling binnen is. Graag jullie 

begrip hiervoor. 

 

Voor vragen kan je me atijd bellen,  

Henk van de Brug, 036-8447904, hjvdbrug28@hotmail.com 

 

ledenmutaties 

Nieuwe leden per 1-11-2016: 

(Wim) W.J. van Llint 

Blekerstraat 113 

1315 AD Almere 

 

(Bert) A. de Greeuw 

Walvisplein 8 

1317 JW Almere 

 

(Henny) H. van Maanen 

Bloemstraat 5 

1214 BZ Hilversum 

 

Robin van Rijn – van Maanen (jeugdlid) 

Bloemstraat 5 

1214 BZ Hilversum 
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drinkwater 

Water is een bouwstof. Voor een vogel is water een zeer belangrijke stof. Meer dan 

de helft van het vogellichaam bestaat, net als bij de mens, uit water. Een ei bestaat 

voor ongeveer 65% uit water. Het water is niet gelijk over het vogellichaam verdeeld. 

Het bloed en de spieren bevatten een hoog percentage water(bloed 95%, spieren 

75%).  

Water dient als transportmiddel van het voedsel in het spijsverteringskanaal. Het is 

nodig om zaden in de krop te weken en om enzymen in de gelegenheid te stellen het 

voedsel te verteren.  

Ook speelt water een grote rol bij de lichaamstemperatuurregeling van de vogel. Een 

vogel bezit in tegenstelling tot de mens geen zweetklieren. De afgifte van overtollige 

warmte geschiedt bij vogels doormiddel van de longen en luchtzakken.  

Afgifte van overtollige warmte door de vogel is regelmatig waar te nemen tijdens 

bijvoorbeeld hittegolven. De vogels zitten dan veelal te hijgen(afgifte via longen). Het 

schudden van de veren geeft de vogels gelegenheid de warmte, die via luchtzakken 

en huid tussen de veren is gekomen, kwijt te raken. 

Iedere keer als voedingsstoffen van en naar een cel vervoerd worden, is water het 

vervoermiddel. Opgelost in water worden de afbraakproducten via de nieren 

uitgecheiden. 

In bijna alle voedingsmiddelen is water aanwezig. Bij verbranding van 

voedingsstoffen , zoals eiwit, vet en koolhydraten, ontstaan in het lichaam een vogel 

naast de vrijgekomen energie de verbrandingsprodukten water en koolzuur. Dit 

water wordt gedeeltelijk door een vogel benut. Het water dat tijdens de verbranding 

vrijkomt is ontoereikend voor de totale waterbehoefte van een vogel. Extra water zal 

dan ook in de vorm van drinkwater moeten worden opgenomen. 

Toch kan een vogel vrij lang zonder water. Een vogel bezit dan ook het vermogen on 

het aan het voeder gebonden water zoveel mogelijk te benutten. 

Voor wat betreft het veroorzaken van darminfecties blijkt (verontreinigd) water één 

van de belangrijkste bronnen te zijn. Water dient dan ook iedere dag ververst te 

worden. Verstrek nooit ijskoud water en maak de drinkfesjes minstens 1 maal per 

week schoon. 
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wie zijn wij 

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 afdelingscode 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 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/natuur-
maandblad "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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tentoonstellen 

wennen 

Alvorens men de gehele procedure begint betreffende het ‘showklaarmaken’ van de 

vogels, is het raadzaam gedurende een aantal weken een TT-kooi in de voliére te 

plaatsen op de volgende manier:  

Men verwijdert het voorfront van de TT-kooi en plaatst deze in de voliére. De TT-

kooi wordt vervolgens gevuld met vogelvoer, zodat de vogels alvast een voorproefje 

krijgen en langzaam kunnen wennen aan de TT-kooi. 

onregelmatige bevedering 

Twee weken na de gewenningsprocedure in de voliére gaat men de vogels opkooien. 

Voordat dit gebeurt moet er nog het één en ander aan de vogels gedaan worden. 

Ten eerste moeten gebroken of beschadigde vleugel/-staartpennen verwijderd 

worden. Let op!!! Trekt u de buitenste linker pen, dan behoeft u ook de buitenste 

rechter pen te trekken, ookal is deze niet beschadigd. Wanneer dit niet nageleleefd 

wordt zullen de nieuwe pennen altijd langer zijn dan de oude, waardoor een ongelijk 

verenpak ontstaat. (Er zijn plaatjes in de handel die men aan de binnenkant van de 

tralies kan bevestigen, waardoor wordt voorkomen dat de pennen alsnog afbreken.) 

Ten tweede moet men bijgekuifde vogels (bijvoorbeeld Gloster Corona) ook rekening 

met de kuif houden. Hier kunnen namelijk nogal wat schoonheidsfoutjes in 

voorkomen, maar bezint eer gij begint. Bij de gekuifde vogels kunt u wel fouten 

verdoezelen, maar nooit wegnemen. 

Als laatste is het zeer belangrijk om naar de nagels/snavel van de vogel te kijken. Als 

deze te lang zijn, kunnen deze geknipt(nagels) of licht gevijld(snavel) worden. 

verzorging 

Uiteraard kan men in 6 weken tijd geen wonderen verwchten als u de vogel enkel 

een ‘opknapbeurt’ heeft gegeven. De verzorging van een vogel behoort het ganse jaar 

aandacht te krijgen. Met regelmatig een badje of douche(eventueel met badzout), een 

schone voliére en uiteraard goede maar vooral gezonde voeding. 

Ook is het zaak de vogel grondig maar zorgvuldig te wassen, zodat deze goed 

schoon is. Bij het wassen is voorzichtigheid geboden, want het zal niet de eerste maal 

zijn dat een vogel het loodje legt. Het is dus belangrijk het vogeltje rustig en kalm te 

behandelen. 
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Voor het wassen gebruikt men meestal een babyshampoo(Switsal) daar deze over het 

algemeen een zachte shampoo is, waardoor het een goed verdraagbare shampoo 

voor vogels is. Na het wassen moet de shampoo goed worden uitgespoeld, daar dit 

anders een nare uitwerking kan hebben; een geïrriteerd velletje en een poezelig en 

met roosachtige schilfers bedekt verenpak. Droog daarna het vogeltje voorzichtig 

met watten met deppende bewegingen af en zet het in een TT-kooi die verwarmd(39 

graden Celsius) en uit de tocht staat. De wasbeurt zal door andere kwekers op 

verschillende tijdstippen en meerdere malen plaatsvinden. 

tussentijdse verzorging 

Gedurende de resterende weken kan men de vogel douchen met een plantensproeier 

wat deze ook nog op prijs zou stellen en zich na het douchen meteen zal gaan 

oppoetsen. Bij een regelmatige douche zal de vogel na verloop van tijd een mooi, 

‘strak’ verenpak tonen. 

training 

Nadat de vogel is opgekooid moet men beginnen de vogel rustig te krijgen. De vogel 

moet wennen aan de TT-kooi en ook aan andere geluiden, want op de tentoonstelling 

zal het er luidruchtiger aan toe gaan dan thuis.  

Het is aan te raden een radio bij de opgekooide vogels zetten, en gedurende een 

aantal uur per dag aan te zetten, waardoor de vogel beter went aan vreemde 

geluiden. Dit is vooral bangrijk dat de vogel op de keurtafel niet meteen zijn kansen 

mist, enkel en alleen door zijn/haar wilde gefladder. Men gebruikt ook wel een soort 

van antenne die voorzichtig tegen de kooi wordt aangetikt, met de bedoeling dat de 

vogel goed ‘in houding’ gaat zitten. Men kan ook de kooi aan de voorkant afdekken, 

zodat de vogel iets hoger op de poten gaat zitten om over het afgedekte gedeelte te 

kijken. 

naar de tentoonstelling 

 Als de dag is aangebroken moeten de vogels naar de tentoonstellingszaal worden 

gebracht. Houd er rekening mee dat de vogels correct getransporteerd worden, zodat 

de vogels niet al te gestressd op de tentoonstelling aankomen. 

De TT-periode valt altijd in de ‘koude periode’. Belangrijk is om de vogels in de TT-

kooien goed te verpakken. De vogels komen altijd uit een warme, benauwde zaal. 

Het valt dan ook aan te raden de temperatuur thuis ongeveer gelijk te houden aan 

die in de TT-zaal, en vervlgens weer langzaam af te bouwen naar de normale 

temperatuur. Dit voorkomt tevens dat de vogels vroegtijdig in de rui vallen en/of 

ziek worden. 
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Venta Benelux B.V. 
Dorpstraat 113 

5504 HC Veldhoven 
Nederland 

Tel. +31 40 254 43 61 
Fax +31 40 254 05 35 

E-Mail info@venta.nl 
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agenda 

Rooster bijeenkomsten/activiteiten 2017 
Tijd/locatie ledenavonden: 20.00 uur ‘Markerkant 10-50’ 

 

Donderdag 12 januari 2017:                     Nieuwjaarsontmoeting 

Donderdag 2 februari 2017:                     Ledencontactavond 

Donderdag 2 maart 2017:                         Algemene ledenvergadering 

-  Jaarrekening 2016 

- Verslag kascommissie 

- Verkiezing bestuursleden 

Zaterdag 4 maart 2017:                              Vogelbeurs 

Donderdag 6 april 2017:                Ledencontctavond 

Donderdag 8 juni 2017:                 Ledencontactavond 

Donderdag 7 september 2017:      Ledencontactavond 

Donderdag 5 oktober 2017:           Ledencontatavond       

Zaterdag 7 oktober 2017:               Vogelbeurs 

 Donderdag 2 november 2017:     Algemene ledenvergadering 

- Beleid & begroting 2018 

- Bespreking 8e Open Almeerse 2017 

- Laatste dag inleveren inschrijfformulieren 

13 – 18 november 2017:                  8e Open Almeerse 2017 

- Maandag 13 november: opbouw TT 

- Dinsdag 14 november inbrengen vogels 

- Woensdag 15 november: keuing 

- Donderdag 16 november: opening TT 

- Vrijdag 17 november: TT open 

- Zaterdag 18 november: TT open/prijsuitreiking/sluiting 

Donderdag 30 november 2017:     Ledencontactavond 
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