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van de voorzitter
De zomervakantie is alweer achter de rug. Velen van ons bereiden zich voor om de
gekweekte vogels te gaan showen. Hetzij op onze tentoonstelling, dan wel de
districtstentoonstelling of eventueel het Nederlands Kampioenschap in Zwolle.
Waarschijnlijk weet u al dat de Bondsshow(Nederlands Kampioenschap) dit jaar niet
is verhuisd van Apeldoorn naar Zwolle?
Vooruitlopend op het TT-seizoen organiseren wij op 5 oktober een tafelkeuring voor
kleur en-postuurkanaries. Hiervoor hebben wij keurmeester Bertus Barfuss
uitgenodigd. Dit is voor u een goede gelegenheid om alvast een professioneel
oordeel te hebben bij de selectie voor de tentoonstelling; het aanhouden van vogels
voor de kweek of de keuze voor de verkoop op onze najaarsbeurs op 7 oktober
aanstaande. Ook als u geen kanaries heeft, is dit een leuke en leerzame avond.
Onze najaarsbeurs wordt gehouden in het bedrijfspand van onze
materiaalcommissaris/webmaster Henk van Hulst, aan de Josephine Bakerstraat 43
te Almere.
Ik kijk er naar uit u weer te zien op 5 en 7 oktober aanstaande,
Henk Adriani
Voorzitter

3

4

Hier uw advertentie?!

Mail nu naar:

vogelverenigingalmere@gmail.com
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ringen van vogels
Naar aanleiding van de laatste ledenbijeenkomst, waar werd aangegeven dat
sommigen nogal moeite hebben om de vogels te ringen, een uitgebreide uitleg hoe
de vogels het best geringd kunnen worden:
Vele vogels die we kennen zijn verplicht een vaste voetring te hebben. Voor de
beginnende voggelliefhebber wil ik proberen zo goed mogelijk uit te leggen hoe dit
in zijn werk gaat. De eerste paar keer kan dit een zenuwslopend klusje zijn, maar na
enkele keren doen zal het steeds makkelijker gaan. Als je voor de eerste keer het
ringetje ziet, denk je bij jezelf: Moeten daar al die teentjes door?
Om te beginnen is het belangrijk te weten wanneer de vogel uit het ei is gekomen,
zodat je weet hoe oud het jonge vogeltje is. Dit is belangrijk om de dag te bepalen dat
de vogel geringd kan worden. De meeste vogels worden geringd tussen de 5 en 10
dagen(afhankelijk van de vogelsoort en ringmaat). Ik ben op mijn beurt van mening
dat je beter een dag te vroeg dan te laat kunt ringen. Bij een dag te vroeg, kan het
gebeuren dat de ring er in de loop van de dag weer af valt, en zal je de volgende dag
de vogel opnieuw moeten ringen. Ben je echter te laat, dan gaat het een stuk
moeilijker, of in het ergste geval gaat het ringen helemaal niet meer. Als het om
vogels die voor tentoonstellingsdoeleinden gaat, is dit nog niet zo heel erg. Maar gaat
het om een vogel die volgens de wet geringd moet zijn, moet je toch even achter je
oren krabben. Hier kunnen namelijk consequenties aanhangen. Hieronder heb ik
stap voor stap beschrevenhoe het ringen in zijn werk gaat(instuctiefoto’s zijn te
vinden op www.vogelweetjes.nl/page/ringen.html):
1. Neem de vogel zo vast dat je de poot die geringd moet worden tussen duim
en wijsvinger goed vast hebt.
2. Met de andere hand kan men vervolgen de ring over de voorste 3 teentjes
schuiven. Dit kunt u wat soepeler laten verlopen door de teentjes in te vetten.
3. Net voordat je bij het voetgewricht bent, buig je voorzichtig de achterteen
tegen de poot. Let er wel op dat u dit voorzichtig doet, de kans bestaat dat er
schade aangericht wordt aan de teentjes. Nu kun je de ring met wat op en-neer
draaiende drukkende beweging verder schuiven.
4. Als de ring zover over de voet zit dat hij tegen het volgende gewricht
aankomt, kan men voorzichtig de achterste teen onder de ring uit wippen.
Doe ook dit voorzichtig, de nagel kan beschadigen.
5. Schuif de ring wat op en neer over de poot, zodat je zeker weet dat de
voetring goed zit.
6. De voetring zit er nu om. Let er de komende dagen wel op dat de ring niet van
het pootje afglijdt of gaat irriteren.
Als u dit stappenplan gebruikt, kan er niet veel verkeerd gaan. Toch zou ik u
aanraden de eerste keer een ervaren kweker om hulp te vragen, die u het ringen
gemakkelijk kan maken.
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van de ringencommissaris
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BESTELDATA RINGEN NBvV 2017
BESTELPERIODE
UITLEVERING NA
16/05/2017 – 30/09/2017
15/12/2017

Soort ring
Minimum aantal
gekleurd
10 stuks
volledig gekleurd
10 stuks
gekleurd voor Europese cultuur en
10 stuks
beschermde vogels
volledig gekleurd voor Europese cultuur
10 stuks
en beschermde vogels
aluminium
10 stuks
RVS
5 stuks
Spoedbestelling: basisprijs plus € 1,- per ring extra

Prijs per stuk
€ 0,21
€ 0,36
€ 0,31
€ 0,46
€ 0,77
€ 1,78

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.
*De ringkleur in 2018 is rood(RAL 3002), in 2019 zwart(RAL 9005), in 2020
lichtgroen(RAL 5019) en in 2021 violet(RAL 4008).
Voor vragen kan je me atijd bellen of mailen.
Henk van de Brug, 036-8447904, hjvdbrug28@hotmail.com

ledenmutaties
Onderstaand lid is per 01/09/2017 lid van onze vereniging:
W. Meijer (Willem)
L. Miedema (Lydia)
Wij heten u van harte welkom bij de vereniging.
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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 2016 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/natuurmaandblad "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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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 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

-

Lezing over het bouwen & inrichten van een volíere, verzorgd door Rob
Kristel, en eventuele inbreng van andere leden

Donderdag 8 juni 2017:

Ledencontactavond

Donderdag 7 september 2017:

Ledencontactavond

Donderdag 5 oktober 2017:

Tafelkeuring kanaries (door de heer B. Barfüss)

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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