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bestuur 

 

voorzitter 
Henk Adriani 
� 036-5450148/06-41674867 

@ evvv.almere@gmail.com 

 

secretaris 
Kees van der Maarel 
� 036-5350227/06-21564258 
@ vogelverenigingalmere@gmail.com 

 

penningmeester 
Rob Kristel 
� 036-5360308/06-46140291 

@ robkristel@kpnmail.nl 

 

TZ-commissaris 

Rob Kristel 
� 036-5360308/06-46140291 

@ robkristel@kpnmail.nl 

 

materiaalcommissaris 
Henk van Hulst 
� 06-53686672 

@ materiaal@vogelverenigingalmere.nl 

 

ringencommissaris 
Henk v.d. Brug 

� 036-8447904/06-14678193 

@ hjvdbrug28@hotmail.com 

Commissies 

 
 

TT-commissie 

het bestuur, TT-secretaris, Piet Stigter, Edwin Mous,  
Wim Veldhuis & Ina Kristel 
� 036-5400460/06-38043490 
@ evvvalmere.tt@gmail.com   

 

 
webmaster 

 

Henk van Hulst 
� 06-53686672 

@ materiaal@vogelverenigingalmere.nl 
www.vogelverenigingalmere.nl (links naar informatieve sites) 

 
 

Redactie 

Robin van Rijn – van Maanen 
� 06-40736848 

@ redactieevvvalmere@gmail.com 

foto: Sneeuwuil (Bubo scandiacus) 

Erelid (†) Henk van der Berkt 

 
Leden van verdienste 

 

Edwin Mous 
         - 
Piet Stigter 
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van de voorzitter 

Beste vogelvrienden, 

Het jaar loopt alweer ten einde en we hebben als vereniging een goed jaar achter de 

rug. Het is ons gelukt om een vervanger voor onze penningmeester Piet Stigter te 

vinden, en wel in de persoon van Rob Kristel, met als administratieve ondersteuner 

Ad Oomen. 

Gelukkig voor onze vereniging is het niet zo dat Piet Stigter op zijn lauweren gaat 

rusten. Piet is bereid gevonden om de functie van TT-commisaris te gaan vervullen. 

Ook fantastisch om mede te delen is dat Ina Kristel zich bereid heeft verklaard de TT-

commissie komend jaar te versterken. Vele handen maken immers licht werk. Ik 

reken dan ook op een prachtige TT in 2018, welke wij wederom in ’10-Beaufort’ te 

Almere Haven zullen gaan houden. De afgelopen TT op deze locatie werd algemeen 

als zeer prettig ervaren, vandaar ons besluit de TT ook volgend jaar weer daar te 

houden. 

Wat we als bestuur wel jammer vonden was de geringe belangstelling van diverse 

van onze leden betreffende onze tentoonstelling. We gaan er toch van uit dat onze 

leden allemaal vogelliefhebbers zijn, en een bezoek aan onze TT leuk hadden 

gevonden. Schroom de volgende keer niet om langs te komen. Het is leuk om een 

variëteit aan mooie vogels te zien, kennis te maken met andere leden en kennis op te 

doen door kennis met andere leden uit te wisselen. 

Daar de kennismaking met de eigenaar van 10-Beaufort zeer pettig is verlopen, rijpte 

bij het bestuur het idee om onze maandelijkse contactavonden ook in 10-Beaufort te 

gaan houden. Het is mij dan ook een genoegen om u allemaal uit te nodigen op 

donderdag 4 januari in onze nieuwe locatie te Almere Haven. 

Nog meer goed nieuws. Wij hebben een sponsor gevonden in de firma ‘’Meat & 

Fish’’, die naast een financiële donatie een waar prijzenfestival gaat verzorgen in de 

vorm van vlees, worst, kip en ochideeën. 

Het bestuur wenst u allen heel fijne en gezellige feestdagen toe en voor volgend jaar 

gezondheid en succes en we hopen u allen weer op onze bijeenkomsten te zien. 

Henk Adriani, voorzitter EvvV Almere. 

impressie ledencontactavond 30 november 
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Hier uw advertentie?! 

 

 

Mail nu naar: 

 

 

vogelverenigingalmere@gmail.com 

 

mailto:vogelverenigingalmere@gmail.com
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van de ringencommissaris 

BESTELDATA RINGEN NBvV BROEDSEIZOEN 2018 

RONDE BESTELPERIODE UITLEVERING NA 

3 01/10/2017 tot 21/01/2018 01/04/2018 

 

Soort ring Minimum aantal Prijs per stuk 

gekleurd 10 stuks € 0,21 

volledig gekleurd 10 stuks € 0,36 

gekleurd voor Europese cultuur en 
beschermde vogels 

10 stuks € 0,31 

volledig gekleurd voor Europese cultuur 
en beschermde vogels  

10 stuks € 0,46 

aluminium 10 stuks € 0,77 

RVS 5 stuks € 1,78 

Spoedbestelling: basisprijs plus € 1,- per ring extra 
 

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 2017 is blauw(RAL 5019), in 2018 rood(RAL 3002), en in 2019 

zwart(RAL 9005). 

Voor vragen kan je me atijd bellen,   

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

ledenmutaties 

Helaas moeten wij per 31/12/2017, door diverse redenen, afscheid nemen van 7 

leden:       

L. Miedema              B. Land                  Jordy van de Brug 

W. Meijer                  Tim Land 

C. Verberne              Eric Land 

Gelukkig mogen wij per 01/01/2018 ook een nieuw (jeugdlid) verwelkomen 

binnen de vereniging, de kleinzoon van ons lid Hans Ijsselstein: 

Matthew Verheijden 

Van harte welkom Matthew!!! 

mailto:hjvdbrug28@hotmail.com
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De Eerste Vereniging van Vogelvrienden  
                        (E.V.v.V.) 

 

 

1.   

2. 1.        De E.V.v.V. is gevestigd in Almere en heeft per 1-1-2018 40 leden,  
       waarvan 2 jeugdleden. Leden van Verdienste zijn Edwin Mous en Piet Stigter.  
       Erelid is Henk van de Berkt (†) 

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 2017 waren er 262 vogels in allerlei kleuren  
en soorten te zien. 

7.   De contributie bedraagt voor 2018: 
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) 
Extra voor bondslidmaatschap € 20,00 per jaar (jeugdleden € 10,00). 

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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De spitsstaartamadine 

Herkomst: noordoost-Australië, een gebied waar veel begroeiing en grasland voorkomt. 

Voeding 

De spitsstaartamadines stellen weinig 

eisen aan het voer, dus een goed 

tropenmengsel met wat onkruidzaden 

voldoet. Aan dit onkruidzaad hebben 

zij veel werk, waardoor ze minder snel 

vervetten, vooral in een te kleine kooi. 

Dit is iets dat veel voorkomt, en dus in 

de gaten gehouden dient te worden. 

Ook grit in combinatie met maagkiezel 

is zeer belangrijk. En regelmatig wat 

multivitaminen door het water. 

Sommigen geven wat levertraan door 

het voer om legnood te voorkomen, een veel voorkomend probleem bij deze vogeltjes. Af en 

toe wat groenvoer is ook van harte welkom, maar let erop, geef groenvoer altijd met mate. 

De kweek 

Tijdens de broedperiode zal de man zich wat agressief tegenover de pop opstellen, maar 

vooral tegen andere vogels die in de voliere aanwesig zijn.Hier dient dus op gelet te worden, 

en waar mogelijk de vogels te scheiden van de anderen. Goede kweekresultaten met deze 

vogels worden vooral in de voliere behaald, maar ook in een grote broedkooi zullen ze d’r 

gangetje gaan. De eieren zullen door zowel de man als de pop worden bebroed. Als 

nestmateriaal wordt vooral sisal, paardenhaar en kokosvezels gebruikt. Voorkeur voor 

nestkast hebben ze niet. Dit mag zowel open als dicht zijn. De vijf tot zes witte eitjes worden 

14 dagen bebroed. De jongen vliegen na circa 21 dagen uit. 3-4 weken na uitvliegen zullen de 

jonge vogels niet meer afhankelijk van de ouders zijn. Kortom prima vogels om in een 

voliere met nachthok, met lichte verwarming voor de koude dagen, te houden. 

Mutaties 

Ook bij de spitsstaarten zijn er een aantal mutaties, zoals de isabel en de bruine.Bij de isabel 

kun je zien dat de normaal gesproken bruine velden nu beige(isabel) van kleur worden, en 

de zwarte gedeelten, zoals de bef, bruin van kleur. Ook is deze vogel er in volledig wit. 

Algemeen 

De spitsstaartamadine is naar mijn mening de meest ideale vogel voor een beginnende 

liefhebber van de Australische prachtvinken. Hij is sterk en kan een stootje hebben. Ook is hij 

veel minder stressgevoelig en kan makkelijk overwinteren bij +- 10 graden Celsius, mits hij 

in het voorjaar in de buitenvoliere is gezet.  
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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 2018 
locatie ledenavonden-/vergaderingen & TT:  

’10 Beaufort’ Sluikade 11 Almere Haven (Hek dicht? Bel 06-41791468) 
Locatie vogelbeurzen: Josephine Bakerstraat 43 

 

Donderdag 4 januari 2018:           Nieuwjaarsontmoeting 

Donderdag 1 februari 2018:           Ledencontactavond 

- Bespreking ‘APK vogels verzorgen’ 

Donderdag 1 maart 2018:               Algemene ledenvergadering 

-  Jaarrekening 2017 

- Verslag kascommissie 

Zaterdag 3 maart 2018:                  Vogelbeurs 

Donderdag 5 april 2018:                Ledencontactavond 

- Tafelkeuring tropen en parkieten 

Donderdag 3 mei 2018:                Ledencontactavond 

Donderdag 7 juni 2018:                 Ledencontactavond 

Donderdag 6 september 2018:      Ledencontactavond 

Donderdag 4 oktober 2018:           Ledencontactavond       

Zaterdag 6 oktober 2018:               Vogelbeurs 

 Donderdag 1 november 2018:     Algemene ledenvergadering 

- Beleid & begroting 2019 

- Bespreking 9e Open Almeerse 2018 

- Sluiting inschrijving 9e Open Almeerse 2018 

15 – 18 november 2018:                  9e Open Almeerse 2018 

- Donderdag 15 november: inbrengen vogels 

- Vrijdag 16 november: keuring 

- Zaterdag 17 november: opening(10.00) 

- Zondag 18 november: open(10:00-15:00) en uitkooien(15:00) 

Donderdag 6 december 2018:     Ledencontactavond 
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