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van de voorzitter 

Terwijl ik dit schrijf is het einde van het jaar alweer in zicht.  

December is de maand waarin velen genieten van cadeautjes, lekker eten, versierde 

bomen en vele lichtjes in diverse kleuren. 

Velen van ons brengen deze dagen door met geliefden, vrienden en familie, maar het 

is ook een tijd van bezinning. 

Helaas hebben wij als vereniging te maken met een tanende interesse in onze 

vogelsport. Tentoonstellingen worden zeer matig bezocht, en het aantal 

inschrijvingen daalt.  

Ook op bestuurlijk vlak zijn er veelal moeilijk mensen te vinden die hier hun vrije tijd 

voor beschikbaar willen stellen. 

Natuurlijk ben ik mij er van bewust dat we in een haastige wereld leven, en iedereen 

druk is en weinig tijd heeft. 

Toch hoop ik dat u bereid bent om in de nabije toekomst een stukje van uw kostbare 

tijd vrij te maken voor onze vereniging, vele handen maken het werk immers licht. 

Ik ben degene die het afgelopen jaar hun bijdrage aan de vereniging hebben geleverd 

zeer dankbaar voor hun inzet, en ik hoop dat we ook in het nieuwe jaar op hun 

kunnen rekenen. 

Namens het gehele bestuur nodig ik u van harte uit om op donderdag 19 januari op 

de nieuwjaarsreceptie met ons het glas te komen heffen op een mooi 2017. OOK 

ZULLEN ER OP DEZE AVOND EEN AANTAL BELANGRIJKE PUNTEN 

WORDEN BESPROKEN, WAARBIJ IK EEN SPECIALE OPROEP DOE AAN DE 

MENSEN, DIE NIET VAAK AANWEZIG ZIJN, OM JUIST DEZE AVOND BIJ TE 

WONEN. 

 

Met vriendelijke groet, 

Henk adriani, voorzitter. 

Vogelmuur (Stellaria media) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muur.jpg
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het ei leeft 

Het broedsel vormt voor de vogelliefhebber telkens weer een hoogtepunt van zijn 

hobby, en het aantal eieren dat jaarlijks met behulp van menselijke zorg en 

toewijding wordt uitgebroed. 

Hoe geweldig is het ook niet om in een tijd van vergaande mechanisering, het 

natuurleven van dichtbij te kunnen, of beter te zeggen, mogen aanschouwen en soms 

zelfs te beïnvloeden: Een vorm van vrije tijdsbesteding , die door geen ander te 

evenaren is. 

Het ei is in wezen niets anders dan een levende cel die door de natuur met de 

benodigde voedingsstoffen voor zijn ontwikkeling is uitgerust. 

Zijn oorsprong is terug te vinden in een eierstok, waarvan iedere vrouwelijke vogel 

bij de geboorte twee exemplaren bezit, doch waarvan op geslachtsrijpe leeftijd slechts 

de linker is uitgegroeid, terwijl de rechter eierstok niet tot ontwikkeling komt.  

De eierstok, een klierachtig orgaan in de buik bevat een aantal eierdooiers, waarvan 

er steeds één zodanig is vervolmaakt, dat hij kan worden opgenomen door de 

‘trechtervormige’ monding van de eileider. Door sterke bewegingen van de 

eilanderwand wordt de opgenomen dooier, die door een zeer dun vlies wordt 

omgeven, snel in de eileider omlaag geschoven, nadat nog in het bovenste gedeelte 

van de eileider de (eventuele) bevruchting plaats heeft gevonden. Door 

schroefvormige bewegingen van de eileider wordt de dooier, die om zijn as draait 

naar onder wordt geperst. Hierbij wordt de dooier met eiwit omgeven. Duizenden 

kleine kliertjes scheiden het eiwit af. 

Het inwendige van een pas gelegd ei: 

 

a. gele dooier, b. eiwit, c. hagelsnoeren, d. eiwitvlies, e. schaal, f. luchtkamer, g. witte dooier, 

h. kiemschijf, j. schaalvlies, k. dooiervlies  
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De eiwitvlokken worden op de weg door de eileider steeds talrijker en de 

eiwitmassa hoopt zich om de dooier op. Door het draaien om dezelfde as, wordt 

het vloeibare eiwit steeds dikker aan de polen van de dooier en ontstaan tenslotte 

twee taaie , tot strengen gewikkelde draden, de hagelsnoeren waarin de dooier 

elastisch hangt. In 3 á 6 uur wordt 2/3e van de eileiderweg afgelegd, waarna het 

ei wordt omgeven door een witte, leerachtige schalenhuid. 

Alvorens het ei wordt gelegd ondergaat het nog een bewerking, het wordt 

namelijk door een kalkschaal omgeven. Dit gebeurt in het onderste gedeelte van 

de eileider, waarin het ei wel 12 tot 24 uur blijft hangen. Ook de pigmenten 

worden daar afgezet, in de gevallen dat het ei gekleurd of getekend is 

(bijvoorbeeld bij de kanarie). 

Tenslotte vormt zich nog een dun wasachtig laagje over de kalkschaal, dat grote 

verdampingen uit het ei tegengaat, waarna het ei de legdam verlaat. De grootte 

van het ei verschilt naar gelang de hoeveelheid voedingsstoffen die aan het ei 

wordt meegegeven, ten dienste van het toekomstig embryo. 

Embryo op de 4e bebroedingsdag: 

 

a. ammion, b. dooierzakje met bloedvaten, c. allentois 

Het broedsel bevat alle bouw- en voedingsstoffen, waaruit ten slotte een vogel 

compleet met veren, vlees en bloed tevoorschijn komt, wat een natuurwonder in 

miniatuur te noemen is. 

Als geheel bestaat het broedsel uit 28,49% dooier, 60,53% eiwit en 10,98% schaal. De 

dooier, het essentieelste in het ei bestaat uit voedings- en vormingsdooier. De 

voedingsdooier is de grote, gele kogel, terwijl de ronde witte vlek, die op iedere 

dooier ligt de vormingsdooier is, hetgeen dat duidelijk te zien is. Deze 

vormingsdooier bevat de bevruchte cel, en wordt witte dooier genoemd. De 

hagelsnoeren hebben niets met de bevruchting te maken, deze zorgen er echter voor 

dat de dooier vrij zwevend in het ei blijf hangen. Het eiwit is het voedsel voor het 

zich ontwikkelende vogeltje, terwijl de voedingsdooier vlak voor het uitkomen door 

de snavel van de jonge vogel naar binnen wordt gezogen, en als voedsel voor de 

komende 48 uur dient. 
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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 

Onderstaande lid is per 1-1-2017 lid van onze vereniging: 

(Kees) C. van der Maarel 

Youri Egorovweg 43 

1311 KV Almere 

Helaas hebben er de onderstaande 3 mensen hun lidmaatschap opgezegd: 

- Syrus Hossein Pour 

- Dick Peters 

- Elly Poot 

 

conributie  

Veel leden hebben positief gereageerd op de oproep, om voor 31 december 2016 te 

betalen, hartelijk dank daarvoor! 

Het verzoek aan degene die dit nog niet gedaan hebben, is dit nog voor 31 januari te 

doen, zodat de administratie op dit punt kan worden afgerond. 

Bij voorbaat dank, 

Piet Stigter, secretaris/penningmeester EvvV Almere 

 

mailto:hjvdbrug28@hotmail.com
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van (over)grootvader 
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Wegens de overweldigende(helaas niet) deelnemingen aan de prijsvraag, is dit de 

nieuwe rubriek. In ‘van (over)grootvader staat in iedere uitgave een stukje tekst 

centraal, die meer dan een eeuw geleden is geschreven. Uiteraard niet erg ‘up-to-

date, maar het blijft altijd leuk om te lezen wat de vogelliefhebbers toentertijd 

meemaakte. Is het u opgevallen dat men in der tijd maarliefst 30 jongen uit één 

koppeltje kanaries kregen?  
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wie zijn wij 

 

1. De E.V.v.V. is gevestigd in Almere en heeft per 1-1-2017 48 leden, 
waarvan 4 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 2017 waren er ongeveer 
280 vogels in allerlei kleuren en soorten te zien. 

7.  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   

8.  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. 

9. Regelmatig nemen wij deel aan diverse activiteiten in de regio. 
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tentoonstelling 2016 

 

Ook dit jaar was de tentoonstelling, ondanks een lager aantal inzendingen weer een 
groot succes. Dit is (daar zijn we het waarschijnlijk wel mee eens) een groot 
verdienste van de man achter de schermen op deze tentoonstelling, namelijk de heer 
Edwin Mous. Bij de opening is Edwin gehuldigd voor zijn grote inzet voor de 
vereniging, en dat wordt zeker gewaardeer. Nogmaals dank, Edwin! 

 

 

Nederlands Kampioenschap 

Dan kan ik u tot mijn vreugde ook nog melden dat we weer een tweetal Nederlands 

kampioenen in onze vereniging hebben. 

Onze voorzitter Henk Adriani heeft met een Isabelopaal wit met maarliefst              95 

punten een Nederlands kampioenschap behaald. 

Ons jeugdlid Robin van Rijn-van Maanen heeft 4 Kampioenschappen behaald met 

een Zwart wit dominant van 92 punten, een Agaat geel intensief met 91 punten, een 

Agaat geel schimmel met 91 punten en een Agaatkobalt geel schimmel met 92 

punten. 

GEFELICITEERD!!! 
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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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de agaat 

De agaat, ofwel de eerste reductiefactor is een verdunde vorm van de zwarte kanarie. 

Deze verdunning heeft hoofdzakalijk vat op de toppen van de contourbevedering, en 

de staart- en vleugelpennen. Het gevolg is dat de agaat een lichte omzoming om de 

staart- en veugelpennen heeft, waardoor de indruk ontstaat dat het bruin en zwart in 

de vogel zijn ‘afgezwakt’. Dit is maar ten dele waar. De vraag is wat er nu precies 

met deze vogel s gebeurd. Het phaeomelanine(bruin) wordt door een factor met een 

verdunde werking beïnvloedt. Dit geeft weer schijn dat het zwart en bruin zijn 

opgebleekt. Eigenlijk is dit geen verdunning, maar vermindering van het aantal 

bruine pigmentkorrels. De factor die dit veroorzaakt, noemt men zoals ik eerder al 

vermeldde, de eerste reductiefactor. Het is daarom ook niet erg vreemd dat een 

beginnend liefhebber nog wel eens een agaat met een zwarte wil verwisselen, 

ondanks dat er toch een duidelijk verschil waarneembaar is. De eerste reductiefactor 

heeft, wat u hopelijk wat duidelijker is geworden, een grote invloed op het 

totaalbeeld van de agaat. 

Belangrijke punten om op te letten bij de kweek zijn onder andere het formaat(14cm), 

een fijne, smalle en symmetrische tekening bestreping, doorlopend tot in de flanken, 

het pigmentbezit(het liefst vanaf de snavel), minimaal phaeomelanine(bruin) in het 

rugdek(en ook zeer belangrijk, in de opgebleekte randen van de vleugelpennen). 

Hieronder even in het kort de standaardeisen van de agaat: 

1. Fijne, korte, smalle en onderbroken tekening, symmetrisch ten opzichte 

van elkaar, ook in de flanken. En een duidelijke baardtekening. 
2. Hoorndelen vleeskleurig. 
3. Geen bezit van phaeomelanine(bruin) in het rugdek/pennen. 
4. Licht opgebleekte randen van de staart- en vleugelpennen. 
5. Melanine op de kop met beginnen aan de snavelbasis. 
6. Formaat moet circa 13,5 tot 14,5 centimeter zijn. 

Ik hoop bij veel (beginnende) liefhebbers de agaat weer eens onder het daglicht 

gebracht te hebben, en zo de aandacht die deze reeks vogels vraagt weer eens 

opgewakkerd te hebben. Deze vogels verdienen het! 

 agaat wit 
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agenda 

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

 

Donderdag 19 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:                Ledencontactavond 

Donderdag 11 mei 2017:                Ledencontactavond 

Donderdag 8 juni 2017:                 Ledencontactavond 

Donderdag 7 september 2017:      Ledencontactavond 

Donderdag 5 oktober 2017:           Ledencontactavond       

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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